
A Definição de Mercados 
Relevantes no Direito Europeu
e Português da Concorrência:
Teoria e Prática





A Definição de Mercados 
Relevantes no Direito Europeu 
e Português da Concorrência:
Teoria e Prática

Miguel Sousa Ferro
Professor Auxiliar Convidado
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

2014



A DEFINIÇÃO DE MERCADOS 
RELEVANTES NO DIREITO EUROPEU 
E PORTUGUÊS DA CONCORRÊNCIA:
TEORIA E PRÁTICA
autor
Miguel Sousa Ferro
editor
EDIÇÕES ALMEDINA, S.A.
Rua Fernandes Tomás, nºs 76-80
3000-167 Coimbra
Tel.: 239 851 904 · Fax: 239 851 901
www.almedina.net · editora@almedina.net
design de capa
FBA.
pré-impressão
EDIÇÕES ALMEDINA, S.A.
impressão e acabamento

Outubro, 2014
depósito legal

Apesar do cuidado e rigor colocados na elaboração da presente obra, devem 
os diplomas legais dela constantes ser sempre objecto de confirmação com 
as publicações oficiais.
Toda a reprodução desta obra, por fotocópia ou outro qualquer processo, 
sem prévia autorização escrita do Editor, é ilícita e passível de procedimento 
judicial contra o infractor.

____________________________________________________
biblioteca nacional de portugal – catalogação na publicação

FERRO, Miguel Sousa

A definição de mercados relevantes no direito europeu e
português da concorrência : teoria e prática. – (Teses de
doutoramento)
ISBN 978-972-40-5833-7

CDU  34(4-67UE)



Aos meus Pais





7

NOTA PRÉVIA

Esta obra corresponde a uma versão atualizada e revista da dissertação de 
doutoramento apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
em julho de 2013.

A dissertação foi discutida e aprovada com distinção e louvor, por unanimidade, 
a 2 de junho de 2014. A prova foi apreciada por um júri presidido pelo Prof. Doutor 
Pedro Pais de Vasconcelos e integrava a Prof. Doutora Maria Manuel Leitão Marques 
(Arguente), o Prof. Doutor Nuno Piçarra, o Prof. Doutor António Goucha Soares, o 
Prof. Doutor Eduardo Paz Ferreira, o Prof. Doutor Fernando Araújo e o Prof. Dou-
tor Luís Morais (Arguente). Integrava ainda o júri o Prof. Doutor António Menezes 
Cordeiro, que não pôde participar nas provas por motivos de agenda. A todos renovo 
os meus agradecimentos, deixando uma palavra de especial reconhecimento e ami-
zade ao Prof. Doutor Eduardo Paz Ferreira.





9

RESUMO

Esta obra visa identificar os conceitos e o método jurídico de definição de mer-
cados relevantes no direito da concorrência. Na ausência de fontes diretas do 
direito, recorremos aos métodos de interpretação do direito e a processos de 
inferência lógica, baseados na análise da jurisprudência, em paralelo com a aná-
lise da prática e de documentos administrativos.

Para o efeito, procedemos a um estudo global e tendencialmente exaustivo da 
jurisprudência e a um estudo por amostragem da prática decisória administrativa 
europeia e nacional. Analisámos mais de 800 acórdãos da jurisdição europeia, 
80 acórdãos e sentenças da jurisdição nacional, 200 decisões da Comissão Euro-
peia e 170 decisões das autoridades administrativas nacionais, além de algumas 
decisões judiciais e administrativas de outras jurisdições.

Existe um único método de definição de mercados, idêntico para todas as 
áreas e contextos de aplicação do direito da concorrência. Este método inspira-
-se na ciência económica, mas tem uma natureza jurídica autónoma.

É necessário um método objetivo, predefinido e previsível de definição de 
mercados para justificar e legitimar o direito da concorrência, tanto em abstrato 
como na sua aplicação em casos concretos. Visa-se identificar, de modo aproxi-
mado e sistemático, as pressões efetivas e imediatas à concorrência na oferta de 
determinado produto/serviço.

Concluímos que existe, neste domínio, uma profunda insegurança jurídica ao 
nível concetual e metodológico. Os conceitos dados como assentes na jurispru-
dência não correspondem, de facto, aos conceitos que resultam da leitura global 
da jurisprudência e também não correspondem ao nosso ideal, sobretudo pela 
não adoção do teste SSNIP ao nível concetual.
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O papel da definição de mercados tem sido, simultaneamente, sobrestimado 
e subestimado. Vimos ainda que existem várias interpretações recorrentes incor-
retas deste método, no que respeita a questões específicas, e que a realidade prá-
tica da definição de mercados dista muito da teoria.

Palavras-chave
Concorrência; “Antitrust”; definição de mercados; mercado relevante
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ABSTRACT

This work aims at identifying the legal concepts and method for market defini-
tion under competition law. In the absence of the direct legal sources, we resort 
to legal interpretation methods and to processes of logical inference, based on 
the analysis of the case-law, in parallel with the analysis of administrative prac-
tice and documents.

For this purpose, we carried out a global and tentatively exhaustive study 
of the case-law and a study by sample of administrative decision-making prac-
tice, at the European and national level. We analysed over 800 EU judgments, 
80 national judgments, 200 European Commission decisions and 170 decisions 
of the Portuguese administrative authorities, as well as some judicial and admi-
nistrative decisions from other legal orders.

There is one single method for market definition, identical for all areas and 
contexts of competition law enforcement. This method is inspired in economic 
science, but it has an autonomous legal nature.

An objective, predefined and predictable market definition method is requi-
red so as to justify and legitimize competition law, both abstractly and in its 
enforcement in specific cases. The goal is to identify, approximately and syste-
matically, the effective and immediate competitive pressures to which the offer 
of a certain product/service is subject.

We concluded that there is, in this field, profound legal uncertainty, both in 
what concerns concepts and methodology. The concepts considered to be set-
tled in the case-law do not correspond, in fact, to the concepts that are arrived 
at through a global interpretation of the case-law, and they also do not corres-
pond to our ideal, especially due to the failure to adopt the SSNIP test at the 
conceptual level.
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The role of market definition has been, simultaneously, overestimated and 
underestimated. We have also seen that there are several incorrect interpreta-
tions of this method, in what concerns specific issues, and that the practical rea-
lity of market definition is very distant from its theory.

Keywords
Competition; Antitrust; market definition; relevant market
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I. Introdução

Na última década, sobretudo desde a criação da Autoridade da Concorrên-
cia, assistimos em Portugal a uma notável explosão do número e profundidade 
dos estudos sobre direito da concorrência.

Por “direito da concorrência”, entendemos, em termos gerais, o conjunto de 
normas que regula a atividade económica das empresas nos mercados, proibindo 
e sancionando práticas coletivas e unilaterais prejudiciais para o bem-estar social 
(acordos, práticas concertadas e decisões de associações de empresa, abusos de 
posição dominante e abusos de dependência económica), bem como a própria 
alteração da estrutura concorrencial que, previsivelmente, conduza ao mesmo 
resultado (controlo de concentrações), e ainda determinados tipos de interven-
ções do Estado distorcivas da concorrência (auxílios de Estado)1.

Cada ordenamento jurídico tem o seu próprio direito da concorrência. No 
entanto, na União Europeia, verifica-se uma quase completa harmonização das 

1 Nas palavras de Paz Ferreira, o direito da concorrência é “uma parte do sistema legal, tendente à fixação de 
normas aplicáveis ao exercício da atividade económica através de regras relativas ao estabelecimento das empresas, à 
comercialização dos seus produtos, às relações concorrenciais e à proteção do consumidor. Trata-se de um conjunto de 
leis que tem em vista a proteção do mercado contra restrições à concorrência quer imputáveis a comportamentos isolados 
dos sujeitos económicos, quer a comportamentos coligados de grupos de empresas, independentemente da sua forma 
jurídica, quer ainda ao exercício abusivo de posições de domínio por parte de uma empresa ou empresas preponderantes 
no mercado e, bem assim, o controlo das operações de concentração” – Paz Ferreira, 2001:474. Noutra formulação, 
que também omite o controlo dos auxílios de Estado (elemento específico do direito da concorrência da 
União Europeia): “por legislação de defesa da concorência entende-se o conjunto de leis que tem em vista a proteção 
do mercado contra restrições à concorrência imputáveis, quer a comportamentos isolados dos sujeitos económicos, 
quer a comportamentos coligados de grupos de empresas, independentemente da sua forma jurídica, quer ainda ao 
exercício abusivo de posição de domínio por parte de uma empresa ou empresas preponderantes no mercado e, bem 
assim, o controlo das operações de concentração” – Santos, Gonçalves & Leitão Marques, 2008:319. Ver ainda 
a breve súmula do direito europeu da concorrência em: Pitta e Cunha, 2006:139-143.
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normas de concorrência dos diferentes Estados-membros com o direito da con-
corrência instituído ao abrigo dos Tratados fundadores. Assim, sem prejuízo de 
algumas especificidades, é possível discutir de modo conjunto e indiferenciado, 
designadamente, o direito português e o direito europeu da concorrência.

Em Portugal, o direito da concorrência encontra-se reunido, em primeira 
linha, na Lei nº 19/2012, de 8 de maio (Lei da Concorrência)2. No ordenamento 
jurídico da União Europeia, o direito da concorrência decorre, primordialmente, 
dos artigos 101º a 109º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
bem como de diversos regulamentos de implementação.

De entre as infindáveis questões controversas suscitadas por este ramo do 
direito, há uma, de singular importância3, cuja análise tem, até ao presente, vindo 
a ser negligenciada pela doutrina jurídica nacional: a definição do mercado em 
causa (ou mercado relevante).

De acordo com o Tribunal Geral da União Europeia, “a definição adequada do 
mercado em causa é condição necessária e prévia a qualquer julgamento que incida sobre um 
comportamento pretensamente anticoncorrencial”4. Será mesmo verdade que toda e 
qualquer aplicação do direito da concorrência exige uma prévia delimitação do 
mercado em causa? Até que ponto a definição de mercados é necessária à pró-
pria fundamentação jus-política do direito da concorrência?

Por “definição de mercados”, entendemos, em jeito introdutório, a delimitação 
de uma área de confronto entre as empresas, no jogo da concorrência, em termos 
materiais (produtos e serviços), geográficos e temporais. Esta área traduz, pelo 
menos até certo ponto, as pressões concorrenciais a que as empresas estão sujei-
tas e que são suscetíveis de limitar o seu comportamento nos mercados. Com-
preender as fronteiras do mercado torna-se, portanto, essencial para saber, por 
exemplo: (i) se uma empresa tem uma posição dominante que lhe confira uma 
especial responsabilidade e limites quantos aos comportamentos que pode ado-
tar; (ii) se um acordo entre empresas abrange uma parte suficientemente ampla 
do mercado para poder ter nele um impacto restritivo significativo; (iii) se uma 
fusão entre empresas vai diminuir substancialmente a concorrência no mercado; 
etc. Em quantas outras situações se revela necessário delimitar o mercado rele-
vante, para aplicar o direito da concorrência, e com que propósito?

Procurar compreender a definição de mercados relevantes no direito da con-
corrência é, à partida, condenar-se a um exercício de expectável esquizofrenia 

2 Não incluímos, portanto, no âmbito do direito da concorrência, o regime das práticas individuais 
restritivas do comércio, previsto atualmente no Decreto-Lei nº 166/2013, de 27 de dezembro.
3 Como se realça em Moura e Silva, 2008:583: “a definição do mercado relevante (...) é a fase que tende a suscitar 
maior controvérsia entre as autoridades de defesa da concorrência e as empresas objeto de investigação”.
4 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403, 
§159.
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intelectual. Só é possível chegar a bom porto se estivermos firmemente ancora-
dos nos objetivos últimos que nos propomos. Isto, porque é um tema incrivel-
mente amplo, que vive em tensão interna, quase que em permanente contradição 
consigo mesmo.

Desde logo, a definição de mercados é um ponto de encontro de diversos 
ramos do conhecimento, todos os quais trazem para a mesa perspetivas e obje-
tivos diferentes que não são sempre conciliáveis.

Um gestor tenderá a partir da realidade do negócio, observada no dia a dia, 
e a esperar que o exercício de delimitação de mercados conduza a um resultado 
que corresponda, no essencial, às fronteiras dentro das quais considera que a 
sua empresa se degladia com outras. Se o objetivo é perceber os limites que se 
impõem ao comportamento das empresas no mercado, fará sentido que estes limi-
tes, eminentemente subjetivos, correspondam à perceção daqueles que tomam 
as decisões estratégicas. E, no entanto, verifica-se, com notável frequência, que 
os gestores se vejam surpreendidos pela delimitação de um mercado, ao abrigo 
do direito da concorrência, que não corresponde à sua perceção e aos pressupos-
tos com que sempre atuaram.

Um economista tende a olhar para a delimitação de mercados como um mal 
necessário, um instrumento imperfeito para se chegar a um fim que, idealmente, 
se alcançaria através de métodos diretos da aferição do poder de mercado. Para 
ele, o que importa é que o método de definição de mercados conduza a um resul-
tado tão próximo da realidade quanto possível. Sucede, porém, que essa realidade 
não é alcançável de modo objetivo; ela é mensurável apenas através de modelos 
económicos, o que significa que, afinal, muitas vezes, o que o economista pro-
cura é um método de definição de mercados que conduza a resultados, tanto 
quanto possível, próximos da realidade tal como prevista pela teoria económica.

Um jurista procura na definição de mercados o meio (por vezes) indispensável 
para enquadrar a aplicação das normas de concorrência. Vê-se confrontado com 
normas cujo significado e consequências não consegue descodificar sem recor-
rer a esse conceito, à partida externo ao direito, que é o de “mercado”. Debate-
-se com duas principais preocupações: certeza e justiça. Por um lado, precisa de 
um método objetivo, certo e pré-determinado de identificar o que seja um mer-
cado num caso concreto, sob pena de ser impossível alcançar o nível indispen-
sável de segurança jurídica. Por outro lado, precisa que esse método conduza a 
resultados que sejam realistas e justos, sob pena de se proibirem e sancionarem 
comportamentos com base em pressupostos errados, impondo um ónus injusti-
ficado e desproporcional aos sujeitos do direito. E procura encontrar um ponto 
de equilíbrio entre estas duas exigências, com a preocupação acrescida de con-
siderar que a imprevisibilidade de uma norma pode, por si só, ser geradora de 
profunda injustiça.
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O jurista espera do economista que o ajude a encontrar a melhor solução prag-
mática para o seu problema. O economista espera do jurista que o ouça sobre 
quais as reais fronteiras do mercado. E o gestor espera que o jurista e o economista 
reconheçam que ele é que conhece a realidade do mercado e o deixem trabalhar.

Esta é uma tese de direito. Não podemos ignorar as perspetivas dos outros 
ramos do conhecimento cujos ensinamentos são cruciais à compreensão desta 
temática, e a ciência económica, em especial, merecerá, repetidamente, a nossa 
atenção ao longo das páginas subsequentes (com as limitações que decorrem 
dos nossos parcos conhecimentos nesse domínio)5. Ao mesmo tempo, as ques-
tões que nos colocamos são questões jurídicas. Assim, sem fecharmos os olhos 
aos problemas e expetativas dos economistas e dos gestores, ocupar-nos-emos, 
acima de tudo, da interpretação do direito vigente e da discussão de soluções 
otimizadoras do enquadramento normativo da concorrência.

Mas os problemas não acabam na interdisciplinaridade. Como alguns con-
fessam, em sussurro, os economistas não sabem, verdadeiramente, o que seja 
um mercado. Em teoria, é fácil defini-lo. Mas identificar os contornos precisos 
de um mercado específico é um exercício raramente apetecível para os econo-
mistas industriais, ou sequer um exercício que lhes seja natural: a identificação 
de um mercado relevante é uma preocupação própria do direito da concorrên-
cia, não da economia6. Inevitavelmente, há opções arbitrárias – ou, no mínimo, 
altamente discricionárias – que têm de ser tomadas e que nos levam ao domínio 
dos pressupostos falíveis e das simplificações.

5 É ponto assente que se tem verificado uma crescente integração de conceitos e ensinamentos da ciência 
económica no direito da concorrência europeu e português, ainda que em grau variável consoante as 
áreas e as questões suscitadas neste ramo do direito. Neste sentido, cfr., e.g.: Morais, 2010:66-68, em que 
se afirma, inter alia: “we have witnessed a fundamental change in the legal methodology of EU competition law. It 
is a change leading to an increasing importance of economics in competition law analysis and decisions. That gradual 
and inconsistent incorporation of economic analysis and criteria in the process of interpretation and enforcement of 
EU competition law has been rather loosely referred to as the development of an effects based analysis. In short, it cor-
responds to an analytical process which intrinsically combines legal methodology parameters with economic criteria 
or factors, while placing a major emphasis on assessment of market power of undertakings”. Ver ainda: Martinho, 
2010:259-261. No entanto, como já se observava em Glassman, 1980:1155, se é verdade que “[t]he definition 
of the relevant product and geographic market in antitrust litigation requires the marriage of the economic and legal 
disciplines”, é também certo que “[t]he marriage is, at best, a troubled one, and divorce seems always imminent”.
6 A este respeito, afirmou, recentemente, Fisher: “What, then, does economic analysis have to say about market 
definition? In one sense, the answer is «Nothing at all». The question of what is «the» relevant market never arises in 
economics outside of antitrust. Moreover, (…) it is not a question that has a precise, well-defined answer” (Fisher, 
2008:132). Em Kate & Niels, 2009:298, afirma-se: “it is hard to find a satisfactory description or definition [de 
mercado relevante] in textbooks on microeconomics or industrial organization, if the concept is mentioned at all 
in such readings”. E Kaplow conclui: “In the field of industrial organization economics, which devotes substantial 
attention to matters of market power and competition policy more generally, the concept of market redefinition [para 
além de um mercado de produto homogéneo] does not really exist” (Kaplow, 2010:458).
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Os juristas também não sabem o que seja um mercado7. Tipicamente, um 
advogado que queira aconselhar um cliente sobre a aplicação expectável de nor-
mas de concorrência, recorrerá aos precedentes de definição de mercados das 
autoridades – administrativas e judiciais – que lhe sejam mais próximas ou rele-
vantes. E só se o resultado não for conveniente à posição pretendida é que recor-
rerá à teoria da definição de mercados para procurar defender uma solução de 
delimitação diversa. Ao adotar esta abordagem, porém, o jurista sabe que se move 
em areias movediças, pois nada lhe garante que as anteriores definições de mer-
cado se repitam no seu caso.

Estes dois lados confrontam-se num campo de batalha que vai ganhando 
formas distintas ao longo das décadas, mas que nunca desaparece, enquanto as 
empresas procuram rumar a sua atividade económica até à calmia, por entre a 
tempestade de incerteza.

Hoje, é axiomático no direito da concorrência, na União Europeia, que há inú-
meros contextos em que este só pode ser aplicado depois de definido o mercado 
relevante. Chega-se mesmo a dizer que é sempre preciso definir o mercado rele-
vante. Mas nem sempre assim foi. O que prova que não é forçoso que assim seja.

Desde que se começaram a definir os mercados em causa, em casos de con-
corrência, que os economistas expressaram o seu descontentamento com análises 
estruturais do mercado que, frequentemente, não conferem uma visão realista 
das verdadeiras restrições concorrenciais ao comportamento das empresas. Serão 
merecidas estas críticas?

E se é verdade que o tema é antigo, a sua importância ainda não parou de 
aumentar. Com efeito, de grosso modo, a uma primeira fase de aplicação do 
direito da concorrência em termos extremamente simplificados, sem defini-
ção de mercados, seguiu-se uma fase de procura de um método de definição de 
mercados que conferisse segurança jurídica e justiça no modo como o direito 
era aplicado. Foi-se aperfeiçoando a teoria cada vez mais, e esse processo ainda 
hoje está longe de terminar8.

Ao mesmo tempo, não se pode dizer que a prática tenha seguido a evolução 
da teoria. Os passos de gigante dos teóricos deixaram a milhas as preocupações 
e possibilidades pragmáticas daqueles que aplicam o direito, sobretudo fora das 

7 Como se observou em Ordover & Wall, 1989:20: “Can market definition be more than educated guesswork? 
There are times when that seems doubtful. There is a widespread perception that the «fact» of a market with certain 
specific countours is not like other facts capable of definitive proof. For example, though it may be just as difficult to prove 
the existence of a conspiracy as it is to prove the market, at least lawyers embark upon the former task confident that 
there is a «real» answer – there either was a conspiracy or there wasn’t. Market definition is different. The «inherent 
fuzziness» that the Supreme Court spoke about twenty-five years ago is real, and it can make lawyering very difficult”.
8 Como se observa em Morais, 2006:801: “não foi ainda consolidada uma metodologia analítica consistente de 
delimitação de mercados relevantes”.
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agências especializadas. Até ao ponto em que hoje se tem de ponderar como rea-
lidades eventualmente distintas a teoria doutrinária económica, a teoria admi-
nistrativa e a teoria jurídica de definição de mercados, reconhecendo ainda ser 
possível que nenhuma delas corresponda, efetivamente, na esmagadora maioria 
dos casos, à prática jurídica.

Outro problema, que não podemos ignorar, é o facto de a elevada comple-
xificação da teoria de definição de mercados, nas suas múltiplas dimensões, ter 
levado a que, na prática, o direito da concorrência para os “ricos” não seja o 
mesmo que para os “pobres” – para uma grande empresa, pode justificar-se o 
financiamento de estudos económicos, necessários a determinadas abordagens 
do problema da definição de mercados, que são absolutamente impossíveis na 
esmagadora maioria dos casos9.

Como se este cenário polimorficamente dissonante não bastasse, os últimos 
cinco anos viram decretar-se uma nova guerra aberta dos economistas à defi-
nição de mercados. Alguns dos maiores nomes do pensamento económico do 
direito antitrust norte-americano propuseram, e as autoridades administrativas 
americanas aceitaram até certo ponto, que não é necessário definir os mercados 
relevantes para se aplicarem as normas de concorrência em áreas nas quais, até 
recentemente, essa operação era tida como indiscutivelmente indispensável. 
O tom das discussões do outro lado do Atlântico já chegou ao ponto de artigos 
que abertamente questionam se não é melhor dispensar de todo a definição de 
mercados. Estas novas teorias já começaram, em parte, a atravessar o Atlântico, 
e vieram lançar âncora, nomeadamente, num draft de orientações da Autoridade 
da Concorrência, submetido a consulta pública10.

Estaremos a assistir a um ponto de viragem?
Apesar das orientações de âmbito geral produzidas por autoridades admi-

nistrativas, e de várias exposições sumárias deste tema na doutrina, subsistem 
profundas dúvidas, entre os aplicadores do direito da concorrência, sobre qual 
o método de definição de mercados retido no direito da concorrência. Muitas 
das delimitações criticáveis a que se chega acontecem, justamente, por não se 
terem bem presentes todos os passos e todas as questões que devem ser coloca-
das quando se discutem as fronteiras do mercado. Será possível fornecer uma 
visão mais clara, mais sistematizada, do método de definição de mercados? Será 
que se pode, sequer, dizer que existe um único método?

9 Neste sentido: Idot, 2011:142.
10 E também na doutrina nacional estas vozes começam a fazer eco. Em Oliveira Pais, 2011:377-378, 
após a identificação de algumas das lacunas do teste SSNIP, pergunta-se: “Sendo delimitado um mercado 
relevante que não corresponde à realidade, não será preferível prescindirmos do teste SSNIP? Ou mesmo do conceito 
de mercado relevante? Não será melhor as autoridades de concorrência analisarem diretamente os efeitos das condutas 
empresariais no mercado?”.
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Isto dito, há que realçar que o propósito deste trabalho não é o de fornecer 
uma breve súmula das principais questões a ter em conta ao definir mercados. 
Para isso, existem inúmeras comunicações de autoridades de concorrência – 
que são um ponto de partida ótimo e, porventura, mesmo incontornável –, bem 
como inúmeros contributos doutrinários que se inspiram, largamente, naque-
las comunicações.

Para que pudesse, eventualmente, resultar deste trabalho um contributo cien-
tífico inovador e útil, havia que o orientar para questões que ainda não estivessem 
suficientemente exploradas. Ora, cedo nos apercebemos que qualquer tentativa 
de exposição simplificada e breve do método de definição de mercados se via 
inviabilizada pela necessidade de parar, a cada passo, para discutir as questões 
jurídicas e económicas mais prementes.

Admitimos, por isso, à partida, que a presente tese não será a fonte ideal para 
uma introdução à problemática da definição de mercados no direito da concor-
rência. Demasiado amiúde, a discussão de um ponto específico exige conheci-
mentos básicos a que só posteriormente se chega, na ordem lógica de exposição.

Não obstante, encontramos algum conforto na ideia de que um texto desta 
natureza não tem como público-alvo os não iniciados. Dificilmente um intérprete 
do direito da concorrência que queira compreender o método de definição de 
mercados começará o seu percurso por abrir uma tese de doutoramento sobre 
o tema. Assim sendo, se aos iniciados nos dirigimos, tornar-se-ão menos sérias, 
esperamos, as lacunas que inevitavelmente surgirão na exposição de questões 
específicas, por se referirem ou terem por adquiridas questões que só posterior-
mente serão tratadas.

Uma grande parte da investigação na base da presente tese centra-se na juris-
prudência dos tribunais europeus e dos Estados-membros europeus (e mesmo de 
outros Estados). Este acentuado peso da componente jurisprudencial não será, 
certamente, surpreendente, neste ramo do direito. É sobejamente reconhecido 
que, no direito da economia, só a análise da interpretação judicial permite uma 
visão atualizada e completa das normas vigentes11. Se tal é verdade para o direito 
da economia, no seu todo, ainda mais o é no que respeita, especificamente, ao 
direito da concorrência, no qual uma enorme parte do conteúdo normativo pro-
vém de fontes jurisprudenciais interpretadoras de um regime expresso em ter-
mos frequentemente sucintos e repleto de conceitos indeterminados.

Esta afirmação merece que paremos, por um momento, para esclarecer, sucin-
tamente, uma importante caraterística do método seguido na presente tese. Este 

11 Paz Ferreira, 2001:53: “Num domínio com a novidade e mobilidade do direito da economia, reveste-se, de facto, 
da maior importância a apreciação da forma como os tribunais interpretam as normas de direito económico, que 
é válida quer para as decisões dos tribunais administrativos, quer dos tribunais cíveis, crescentemente chamados”.
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trabalho tem por objetivo central analisar as exigências e o método de defini-
ção de mercados vigentes no direito da concorrência europeu e nacional. Para o 
fazer, há que interpretar as fontes relevantes do direito.

Sucede, porém, que as fontes diretas do direito têm muito pouco a dizer, 
expressamente, sobre a definição de mercados. Nos princípios gerais do direito 
poderemos, eventualmente, encontrar algum apoio, mas não nos permitem res-
ponder a questões concretas sobre o método de definição de mercados. Por via 
de regra, há demasiada incerteza para se identificarem costumes de valor norma-
tivo. Ao nível dos Tratados fundadores da União Europeia e da legislação nacio-
nal (stricto sensu) encontramos apenas referências vagas à necessidade de definir 
os mercados relevantes nalguns contextos, muitas delas apenas implícitas.

É verdade que, em ambos os ordenamentos, encontramos princípios sobre 
a delimitação de mercados em atos normativos hierarquicamente inferiores. 
Mesmo que limitadas a áreas específicas do direito da concorrência (maxime regu-
lamentos de controlo de concentrações e de isenção categorial), pode-se recor-
rer a estas fontes normativas, através da analogia, para a integração das lacunas 
das fontes primárias. No entanto, a sua subordinação hierárquica exige a maior 
cautela. Não se pode presumir que o método de definição de mercados exposto 
nestes atos subordinados seja, forçosamente, o que deva ser aplicado na inter-
pretação dos Tratados e das leis nacionais, sob pena de se atribuir à administra-
ção (Comissão Europeia ou Autoridade da Concorrência), autora destes atos, o 
poder de interpretação autêntica da vontade do legislador.

Restam-nos as fontes indiretas (ou as fontes do conhecimento do direito): a 
jurisprudência e a doutrina.

Quanto à doutrina, devemos distinguir entre a económica e a jurídica.
A grande maioria das fontes doutrinais sobre definição de mercados em direito 

da concorrência são fontes de doutrina económica. Ora, a doutrina económica 
não é sequer uma fonte do conhecimento do direito12. Além disso, é fundamen-
tal que se esclareça à partida: o direito da concorrência não remete para a ciência 
económica, cabendo a esta determinar o que seja um mercado relevante. Antes, o 
direito da concorrência inspira-se e baseia-se na ciência económica para definir 
critérios normativos de definição de mercados relevantes13. A doutrina económica 

12 Cfr., e.g.: Teixeira de Sousa, 2012:133-134.
13 Neste sentido, cfr., e.g., Brunt (“One might refer to competition law as a “blend” of law and economics or as 
having «mixed economic-legal content». But while suggestive, such a characterization is, to a degree, misleading. 
It is more apt to say that economic concepts are “absorbed” or “assimilated” by the law. For it is plain that the law 
must be the dominant partner” – OCDE, 1996:47-48) e Potocki (“competition law is different, not only because 
it applies law to economics but because it grafts economic concepts onto law. (…) It issues prohibitions with reference 
to economic concepts; for example, it prohibits abuse of dominant position. This prohibition cannot be understood 
and applied only in its economic sense. Economic concepts thus become legal rules. The transmutation is essentially 
a political choice, a political act. (…) [A]s economic concepts have become an integral part of the rule of law, a purely 
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pode discordar das opções vertidas nesses critérios normativos (assim como pode 
discordar da lei), mas não os pode alterar, por mera força das suas críticas (por 
mais acertadas que sejam). É errado, pois, que se procure identificar na doutrina 
económica – como tantas vezes se faz – o método “correto” de delimitar merca-
dos para efeitos da aplicação do direito da concorrência14. O que se há-de encon-
trar nesta doutrina, isso sim, são argumentos e instrumentos vários que devem 
ser ponderados pelos intérpretes do direito, na medida em que se adequem e 
que a sua utilização seja permitida pelo método de definição de mercados ado-
tado no direito da concorrência. Além disso, encontram-se nessa doutrina, em 
última linha, contributos para repensar os critérios normativos vigentes (numa 
lógica de jure condendo). Dito de outro modo, os economistas tendem a discutir a 
política de concorrência, e não o direito da concorrência.

Quanto à doutrina jurídica, além de ser escassa a que se debruça em profun-
didade sobre este tema (a grande maioria das abordagens são superficiais e não 
especializadas, feitas no contexto e de modo acessório à análise de outras maté-
rias), ela padece, de modo geral, de vários vícios que lhe retiram grande parte 
da sua utilidade.

Primeiro, a doutrina jurídica dedica-se, frequentemente, a discutir a perspe-
tiva da ciência económica sobre a delimitação de mercados, em vez de discutir 
o seu enquadramento jurídico.

Segundo, grande parte da doutrina discute critérios normativos de delimita-
ção de mercados de outros ordenamentos jurídicos – maxime, dos Estados Uni-
dos da América – como se eles fossem aplicáveis nos ordenamentos europeu e 
nacional (em parte, devido ao mesmo lapso de se pensar que se trata, aqui, de 
remeter, pura e simplesmente, para critérios extrajurídicos, da ciência económica, 
que seriam, portanto, homogéneos). Como veremos, há diferenças significativas, 
neste plano, entre os ordenamentos.

economic logic no longer applies” – OCDE, 1996:54). Recordemos ainda Bork: “Because the issues of goals and of 
economic means must both be faced, antitrust is necessarily a hybrid policy science, a cross between law and economics 
that produces a mode of reasoning somewhat different from that of either discipline alone. (…) Though its theory is 
not, and cannot be, nearly so highly developed as that of economics, law does have requirements that are distinctively 
its own” (Bork, 1993:8). Deve recusar-se, liminarmente, portanto, a ideia, amplamente difundida entre 
alguns economistas, de que o direito da concorrência é um “outpost of economics” (como se nota em Baker 
& Bresnahan, 2006:1).
14 Nas palavras de Vesterdorf, a propósito da peritagem económica no contexto dos casos de concorrência: 
“As análises económicas constituem, frequentemente, uma parte importante do material de prova nos processos de 
concorrência e podem ter um grande valor para a compreensão do contexto económico pelo Tribunal. (…) Mas – e isso 
é que é importante – as peritagens económicas não podem substituir a apreciação e a solução jurídicas. [A apreciação 
do perito económico] (…) não constitui e não pode constituir uma apreciação jurídica” – Conclusões do Juiz 
Vesterdorf, designado como AG, de 1991/07/10, Rhône-Poulenc et al c. Comissão (T-1/89 etc.), C.J. (1991) 
II-867, Capítulo E(5).
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Por último, e acima de tudo, grande parte da doutrina jurídica incorre no erro 
de proceder como se o conteúdo do direito da concorrência fosse definido pelo 
pensamento e pela prática das autoridades administrativas (Comissão Europeia 
e Autoridade da Concorrência)15. A esmagadora maioria das abordagens dou-
trinárias deste tema limita-se a citar orientações gerais destas autoridades e a 
extrair princípios de delimitação de mercados da sua prática decisória. Ora, não 
é a prática das autoridades administrativas que determina o que seja o direito, ou 
melhor, que determina a interpretação correta das normas adotadas pelo legis-
lador e o modo adequado de integrar as lacunas do ordenamento jurídico. A sua 
análise tem imensa relevância, mas não pode reconduzir-se ao único critério, ou 
sequer ao critério decisivo.

Resta-nos a jurisprudência. É nesta que se encontra, em nosso entender, a 
fonte mais relevante para a determinação do enquadramento normativo vigente 
para a delimitação de mercados no âmbito da aplicação do direito da concorrên-
cia, na medida em que recorre às fontes do direito (stricto sensu) e à metodologia 
de interpretação jurídica para chegar ao conteúdo preciso das normas e integrar 
as suas lacunas16. O que justifica que lhe dediquemos especial atenção.

Ao mesmo tempo, não pretendemos, naturalmente, afirmar que o direito 
vigente seja, forçosamente, aquele que é declarado pelos tribunais (até porque os 
tribunais frequentemente se contradizem). Não abdicamos da missão de inter-
pretarmos, nós próprios, o conjunto de normas e princípios do ordenamento 
jurídico para identificarmos as normas vigentes, podendo chegar a resultados 
que não correspondem às conclusões das autoridades judiciais. Assim como não 
excluímos a possibilidade de identificar um quadro jurídico presente deficitário 
e de propor uma evolução normativa.

Outra dificuldade com que nos confrontámos decorre da incrível vastidão do 
tema. Como a definição de mercados é, pelo menos potencialmente, relevante 
para a grande maioria dos casos em que se aplica o direito da concorrência, o 
número de pronúncias de tribunais e de autoridades administrativas relevantes 
para a discussão do tema é, virtualmente, inesgotável. A definição de mercados 
é uma das questões mais litigiosas do direito da concorrência. A sua relevância 
horizontal leva alguns autores a sugerir que se trata, mesmo, da questão mais 

15 Já se verificava este vício de raciocínio antes da publicação da Comunicação sobre Definição de 
Mercados – ver, e.g.: Briones Alonso, 1994 (“The concept of market and its implementation can therefore only 
be properly inferred from the Commission’s jurisprudence”)
16 Cfr., e.g.: Teixeira de Sousa, 2012: 136: “o direito «trabalhado» pela jurisprudência acaba por se sobrepor ao 
direito definido pelo legislador. A jurisprudência não é fonte de direito, mas isso não deve fazer esquecer o importante 
papel que ela desempenha na vida jurídica. Qualquer decisão dos tribunais – e, principalmente, dos tribunais superiores 
– constitui um modelo para outras decisões sobre a mesma questão de direito”. O mesmo autor cita Esser: “o juiz 
é livre e só está sujeito à lei – mas a lei é o que ele próprio devidamente entende como tal”.
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frequentemente discutida entre as partes em casos de concorrência17. Também a 
doutrina que se debruça sobre o tema (mesmo que superficialmente) é demasiado 
extensa para se pretender ter uma visão exaustiva. Fomos obrigados, portanto, 
a um exercício de síntese que, inevitavelmente, deixou de fora vários temas que 
se poderão mostrar relevantes em casos concretos, ou a tratar outros de modo 
demasiado superficial. Esforçámo-nos por encontrar uma posição de compro-
misso, guiada pelos objetivos da presente tese.

Assim, procurámos ser tão exaustivos quanto possível na análise da jurispru-
dência do Tribunal de Justiça da União Europeia e dos tribunais portugueses que 
se debruçam sobre esta matéria. Referimos jurisprudência (bem como prática 
decisória administrativa) de outros ordenamentos apenas na medida em que esta 
se mostra especialmente relevante para a discussão de alguma questão especí-
fica. Quanto à prática decisória da Comissão Europeia e da AdC, foi necessário 
recorrer a um método de amostragem, tendo-se definido critérios para garantir, 
tanto quanto possível, a representatividade das decisões selecionadas (sobretudo 
no segundo caso)18, complementadas com a discussão de outras decisões que se 
mostrassem especialmente relevantes para temas específicos.

Como se sugere no título, uma das nossas preocupações centrais foi a de 
confrontar a teoria da definição de mercados com a sua realidade prática. É inú-
til dispormos de um método teórico de definição de mercados que se aproxime 
da perfeição, se este for impossível de aplicar na prática, ou se for impossível de 
aplicar na esmagadora maioria dos casos, ou até se os aplicadores do direito o 
ignorarem pura e simplesmente. Não discordamos que o direito possa ter uma 
realidade objetiva, decorrente da correta aplicação das técnicas hermenêuticas. 
No entanto, também não ignoramos que o direito só existe para regular a socie-
dade, e que pode ser tão ou mais relevante conhecer a realidade prática do direito, 
como conhecer a sua realidade teórica. Cremos, aliás, que o esforço de otimiza-
ção do enquadramento normativo não pode ignorar o objetivo crucial de apro-
ximar, tanto quanto possível, a realidade teórica da realidade prática, unindo a 
procura da equidade em abstrato ao pragmatismo da descoberta da solução justa 
no caso concreto. Esta é uma preocupação que nos guiou, constantemente, ao 
longo da investigação19.

17 Cfr., e.g.: Kaplow, 2010:439.
18 A análise da jurisprudência e prática administrativa subjacente à presente tese funda-se num 
levantamento realizado até ao dia 4 de junho de 2014.
19 Como já se terá tornado evidente, a presente tese foi redigida na nova ortografia. Por simplicidade de 
revisão, e esperando que nos seja perdoado o excesso de zelo revisionista, todo o texto foi harmonizado de 
acordo com a nova ortografia, mesmo em citações de textos anteriores à entrada em vigor do novo acordo.
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II. A História da definição de mercados  
no direito da concorrência

II.1. A origem transatlântica da definição de mercados
O direito da concorrência (“antitrust”) surgiu nos Estados Unidos da América 
com a adoção do Sherman Act20 em 1890 (práticas coletivas e individuais restri-
tivas da concorrência) e do Clayton Act21 em 1914 (controlo de concentrações). 
Mas, durante várias décadas, os tribunais americanos não discutiam a definição, 
nem sequer referiam o conceito de mercado relevante, na sua aplicação destas 
normas, embora se possa considerar que a noção estava implícita em vários casos 
relativos a práticas de monopolização22.

Uma exceção a este quadro geral foi a opinião de um juiz num caso de 1916, 
que recusou que dois produtos pudessem ser incluídos no mesmo mercado rele-
vante se o preço de um deles era significativamente inferior ao outro23.

Tirando aquela notável opinião, muito à frente do seu tempo, só no final dos 
anos 40 o problema começou efetivamente a ser discutido nos tribunais federais 
americanos, em termos significativos. Em 1948, no caso United States v. Colum-
bia Steel Co., o Supremo Tribunal americano usou, expressamente, o conceito de 
mercado relevante e chamou a atenção para a dificuldade em definir regras para 
identificar as áreas ou os produtos que estão em concorrência entre si, não tendo 
adiantado qualquer princípio geral para este efeito24.

Em reação à autorização da operação de concentração em causa neste caso, que 
o Tribunal concluiu não violar o Sherman Act, o Congresso americano aprovou, 
em 1950, o Celler-Kefauver Act, alargando o âmbito do controlo de concentra-

20 EUA, Sherman Act, Ch. 647, 26 Stat. 209, codificado em 15 U.S.C. §§1–7.
21 EUA, Clayton Act, Ch. 63-212, 38 Stat. 730, codificado em 15 U.S.C. §§12–27.
22 Neste sentido: Werden, 1992:128; Turner, 1956:286-297; Upshaw, 1965:428-441.
23 Opinião do Juiz Hand em EUA, United States v. Corn Prods. Ref. Co., 234 F. 964, 975-76 (S.D.N.Y. 1916).
24 EUA, United States v. Columbia Steel Co., 334 U.S. 495, 508 (1948), p. 511.
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ções e proibindo concentrações que reduzissem, substancialmente, a concorrên-
cia “em qualquer área de comércio em qualquer secção do país”25. Esta expressão viria a 
ser considerada equivalente a “mercado relevante”, tendo-se assim introduzido 
expressamente, pela primeira vez, o conceito na legislação antitrust americana26.

Em 1953, no caso Times-Picayune Publishing Co. v. United States27, o “Supreme 
Court” utilizou pela primeira vez o critério da elasticidade cruzada para delimi-
tar um mercado, sugerindo que a delimitação do mercado se fizesse por referên-
cia à substituibilidade da perspetiva da procura, face a variações razoáveis dos 
preços. Dois anos depois, um comité de estudo do direito antitrust, criado pelo 
Procurador-Geral americano, apresentou um estudo em que foi ainda mais fundo 
na análise dos critérios que devem pautar a definição dos mercados relevantes28.

No famoso caso Cellophane29, que deu o nome à falácia com o mesmo nome 
(ver secção IV.1.3.4), em 1956, e sem prejuízo dos famosos defeitos das conclusões 
desta decisão, o “Supreme Court” aprofundou, significativamente, os princípios 
aplicáveis à delimitação de mercados, referindo-se, nomeadamente, à elasticidade 
cruzada da procura (a ser medida por meio de um teste de reação à variação de 
preços) e à existência de produtos considerados razoavelmente intersubstituíveis 
pela procura para a satisfação das mesmas necessidades, devendo ponderar-se o 
preço, caraterísticas e adaptabilidade desses produtos.

Seguiram-se vários outros acórdãos, que não foram tão longe em termos de 
clareza quanto a princípios aplicáveis. Pelo menos numa primeira fase, era fre-
quente o controlo das delimitações de mercados pelos tribunais serem alvo de 
acérrimas críticas pela doutrina, por permitirem uma quase arbitrariedade na 
delimitação de mercados pelas autoridades30.

Estando a nossa análise focada no ordenamento jurídico da União Europeia 
e no ordenamento jurídico português, seria despicienda uma descrição mais 
aprofundada da evolução da jurisprudência americana sobre esta questão, tanto 
mais que esta descrição pode ser consultada numa notável obra de Werden31.

O que importa sublinhar, nesta fase introdutória, é que, em 1973, quando o 
Tribunal de Justiça adotou o seu primeiro acórdão sobre a questão da definição 
de mercados no âmbito da aplicação do direito da concorrência, não só já exis-
tiam duas décadas de jurisprudência nos EUA sobre esta questão, como também 

25 EUA, Celler-Kefauver Act, Ch. 1184, 64 Stat. 1125 (nossa tradução).
26 Neste sentido: Werden, 1992:129-130.
27 EUA, Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 612 n.31 (1953).
28 Cfr. Werden, 1992:134-135.
29 EUA, Cellophane, 351 U.S. 400 (1956).
30 Cfr., e.g., EUA, Du Pont-General Motors, 353 U.S. 650-51 (1957); EUA, United States v. Bethlehem Steel 
Corp., 168 F.Supp. 576 (1958).
31 Werden, 1992:134 e ss.
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já fora aprovada uma primeira versão de Orientações do DoJ sobre operações de 
concentração (“Merger Guidelines” de 1968) que referiam a importância de defi-
nir o mercado e forneciam algumas (parcas) notas sobre como o fazer.

II.2. Súmula da História da definição de mercados no direito europeu da 
Concorrência
II.2.1. A idade da inocência: o direito europeu da Concorrência antes da 
definição de mercados (1952-1973)
Depois de várias décadas de repetição das “mantras” da definição de mercados, 
já nem ocorre à comunidade jurídica questionar a necessidade desta tarefa como 
passo prévio à aplicação do direito da concorrência32. A definição de mercados 
tornou-se uma componente essencial, estruturante do pensamento jus-concor-
rencialista, de tal modo que parece ser hoje um absurdo sugerir-se a possibili-
dade da aplicação do direito da concorrência a um caso concreto sem primeiro se 
definir o mercado relevante. Afinal de contas, como podemos analisar o impacto 
de um comportamento num dado mercado, sem primeiro clarificarmos qual o 
mercado em causa?

E, no entanto, não será inteiramente sem fundamento que um cético possa 
ousar questionar a necessidade desta tarefa altamente complexa e cuja teoria está 
frequentemente tão distante da realidade da prática administrativa e judicial. 
Surgiram, recentemente, por exemplo, teorias económicas que sustentam a pos-
sibilidade de análise do impacto concorrencial de certas operações de concentra-
ção com base em critérios que não requerem a definição de mercados. E, acima 
de tudo, a evidência histórica, para quem se arrisque a mergulhar nas páginas 
esquecidas da pré-história do direito da concorrência, prova, indubitavelmente, 
a possibilidade de aplicação do direito da concorrência na ausência de qualquer 
quadro teórico ou de quaisquer passos metodológicos determinados de delimita-
ção dos mercados em causa. Desde logo, como vimos, o direito “antitrust” existiu e 
foi aplicado nos EUA, durante seis décadas, antes de se começar a discutir a deli-
mitação do mercado relevante. Na Europa, a evolução foi comparável, com a nota 
acrescida do atraso temporal no desenvolvimento desta matéria, face aos EUA.

Adotado em 18 de abril de 1951, e entrado em vigor em 23 de julho de 1952, 
o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (adiante 
“TCECA”), i.e. o primeiro passo formal da integração europeia, introduziu um 
regime de concorrência para o setor do carvão e do aço. Desde o início, portanto, 
essencialmente devido a influências norte-americanas e ao pensamento ordolibe-

32 Num exercício de revisionismo histórico, chega-se a sugerir, atualmente, que a definição de mercados 
sempre fez parte do direito europeu da concorrência – cfr., e.g., Comissão Europeia, 2012:2: “The necessity 
of defining markets has been part of the competition policy of the EU from its inception”.
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ralista da escola alemã, se decidiu que qualquer esforço de integração económica 
deveria ser acompanhado de normas que protegessem o livre funcionamento da 
concorrência nos mercados.

Este regime não tardou em ser aplicado, tendo continuado a ser aplicado pela 
Comissão Europeia mesmo após o termo do prazo de validade do Tratado (23 de 
julho de 2002), a factos anteriores àquele termo, ao abrigo das normas de suces-
são das leis no tempo e do princípio da continuidade das estruturas jurídicas33.

O artigo 65º do TCECA previa um regime substantivo relativo a acordos, prá-
ticas concertadas e decisões de associações de empresa essencialmente idêntico 
ao que ainda hoje se encontra no artigo 101º do TFUE. O mesmo se diga a res-
peito do artigo 66º(7), do TCECA, e da sua relação com o artigo 102º do TFUE, 
relativos à proibição do abuso de posição dominante. Não existia, assim, qual-
quer diferença significativa nos regimes substantivos que justificasse uma dife-
rença na abordagem do Tribunal à questão da definição de mercados ao abrigo do 
TCECA ou ao abrigo do posterior TCEE (atual TFUE) (sem prejuízo de algumas 
diferenças com relevância prática, mas irrelevantes para a questão em análise34).

Até ao primeiro acórdão do TJ que discutiu o conceito de mercado relevante 
e a sua aplicação a um caso concreto – o caso Continental Can, em fevereiro de 
1973 – o TJ já aplicara, por diversas vezes, o direito da concorrência do TCECA 
aos setores do carvão e do aço, sem que alguma vez tivesse discutido ou sequer 
suscitado o problema da delimitação dos mercados35. E se tal se pode reconduzir, 
em parte, a uma falta de oportunidades, não deixa de se identificar uma funda-
mental diferença de opção metodológica.

É verdade que os mercados em causa nos factos subjacentes a estes primei-
ros acórdãos variavam pouco, sempre contidos no âmbito relativamente restrito 
dos setores do carvão e do aço, reduzindo as possibilidades de variação das deli-

33 Cfr., e.g., Acórdão do TJ de 2011/03/29, ThyssenKrupp Nirosta GmbH c. Comissão (C-352/09 P), C.J. 
(2011) I-2359. Ver ainda: Sousa Ferro, 2008.
34 Cfr., e.g.: Whish, 2000:853-854; Roth, 2001:chapter 17; Kapteyn & Van Themaat, 1998:1207-1217.
35 Acórdão do TJ de 1955/03/21, Holanda c. Alta Autoridade CECA (6/54), C.J. (1955) 201; Acórdão do TJ 
de 1956/11/26, Fédération Charbonnière de Belgique c. Alta Autoridade CECA (8/55), C.J. (1956) 291; Acór-
dão do TJ de 1957/03/20, Ruhr “Geitling” c. Alta Autoridade CECA (2/56), C.J. (1957) 9; Acórdão do TJ de 
1958/06/21, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie et al c. Alta Autoridade CECA (13/57), C.J. (1958) 
263; Acórdão do TJ de 1958/06/26, Syndicat de la sidérurgie du Centre-Midi c. Alta Autoridade CECA (12/57), 
C.J. (1958) 473; Acórdão do TJ de 1959/02/04, Friedrich Stork c. Alta Autoridade CECA (1/58), C.J. (1/58) 
43; Acórdão do TJ de 1959/03/20, J. Nold KG c. Alta Autoridade CECA (18/57), C.J. (1959) 89; Acórdão do 
TJ de 1960/07/15, Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr et al c. Alta Autoridade CECA (36/59 e etc.), C.J. 
(1960) 857; Acórdão do TJ de 1962/05/18, Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr et al c. Alta Autoridade 
CECA (II) (13/60), C.J. (1962) 165; Acórdão do TJ de 1962/07/12, Louis Worms c. Alta Autoridade CECA 
(18/60), C.J. (1962) 377; Acórdão do TJ de 1964/03/19, Sorema c. Alta Autoridade CECA (67/63), C.J. (1964) 
293; Acórdão do TJ de 1964/07/15, Holanda c. Alta Autoridade CECA (66/63), C.J. (1964) 1047; e Acórdão 
do TJ de 1965/06/02, Sorema c. Alta Autoridade CECA (II) (36/64), C.J. (1965) 425.
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mitações. Também é verdade que as extensas competências da Alta Autoridade 
CECA, nomeadamente de fixação de preços, alteravam, significativamente, o tipo 
de problemas concorrenciais que podiam surgir perante o Tribunal.

Ainda assim, é indiscutível que o Tribunal se viu confrontado com mercados 
cuja delimitação podia – e, de acordo com a teoria hoje dominante, porventura, 
deveria – ter discutido. Porquê a referência a um mercado de “sucata de ferro”36 
e, noutro caso, de “sucata” em geral37? Porquê a hesitação em torno da identifica-
ção de um mercado autónomo para o carvão do Ruhr38? A prova de que os casos 
ao abrigo do TCECA também eram suscetíveis de levar a discussões da defini-
ção de mercados é que estas discussões chegaram, efetivamente, ao Tribunal, na 
fase final de vigência daquele Tratado39.

Neste primeiro período da aplicação do direito da concorrência europeu, de 
1952 a 1973, os mercados não deixavam de ser “definidos”, em certo sentido. Sim-
plesmente, esta definição parecia ser feita com uma abordagem baseada, mais 
ou menos, no senso comum e, acima de tudo, nunca se discutiu a necessidade de 
uma justificação expressa de uma delimitação do mercado.

Não obstante, não deixou o Tribunal de ensaiar maneiras de discutir estas 
delimitações, sobretudo em termos geográficos, referindo argumentos tais como 
as proveniências das vendas numa determinada região, diferenças de preços de 

36 Cfr. Acórdão do TJ de 1958/06/26, Syndicat de la sidérurgie du Centre-Midi c. Alta Autoridade CECA 
(12/57), C.J. (1958) 473.
37 Cfr., e.g., Acórdão do TJ de 1958/06/21, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie et al c. Alta 
Autoridade CECA (13/57), C.J. (1958) 263; e Decisão da Comissão de 1970/01/21, Mercado alemão da 
sucata (70/118/CECA).
38 Cfr., e.g., Acórdão do TJ de 1956/11/29, Fédération Charbonnière de Belgique c. Alta Autoridade CECA 
(8/55), C.J. (1956) 291; e Acórdão do TJ de 1957/03/20, Ruhr “Geitling” c. Alta Autoridade CECA (2/56), 
C.J. (1957) 9; e Acórdão do TJ de 1962/05/18, Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr et al c. Alta Autoridade 
CECA (II) (13/60), C.J. (1962) 165.
39 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 1999/07/07, Wirtschaftsvereinigung Stahl c. Comissão (T-106/96), C.J. 
(1999) II-2155, maxime §§136 e 148; e o Acórdão do TG de 1999/07/07, British Steel c. Comissão (T-89/96), 
C.J. (1999) II-2089, maxime §83 e ss. Com interesse geral para a definição de mercados abrangidos pelo 
TCECA ou, mais amplamente, de mercados abrangidos por uma listagem num Tratado ou num seu anexo, 
a recorrente neste último caso invocou que a inclusão de um produto numa lista deste género não pode 
ser considerada como uma definição de mercado relevante para efeito da aplicação do direito da concor-
rência, a partir do momento em que a lista em causa não foi realizada para esses efeitos (§60). In casu, o 
facto de o Anexo I do TCECA falar genericamente em “vigas de aço” não quer dizer que não se possam 
autonomizar submercados. O Tribunal não discutiu a questão, mas pareceu aceitar, implicitamente, 
essa ideia, ao não incluir a abordagem seguida no Anexo I como uma das razões da concordância com a 
definição realizada pela Comissão Europeia. A isto acresce que se adotariam, na fase final de vigência 
do TCECA, com base em discussões com as empresas visadas, definições de mercados mais restritas e 
diferentes das que haviam sido adotadas neste período inicial. Quanto ao mercado do carvão, ver, e.g., 
o Acórdão do TG de 2001/01/31, RJB Mining c. Comissão (T-156/98), C.J. (2001) II-337.
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uma região para outra, a existência de barreiras tarifárias, etc40. Tais análises 
não surgiam, porém, como parte de um passo autónomo de raciocínio, mas sim 
como instrumentais à determinação de uma questão substantiva (e.g. a medida 
do impacto de uma determinada conduta no mercado) e constituíam uma exce-
ção, além de não se estenderem à questão do mercado de produto.

Não se pense, porém, que esta simplicidade de abordagem se limitava ao Tri-
bunal. No mesmo período, não se identificam, em geral, nas decisões da Comissão 
Europeia que aplicam o direito da concorrência, análises relevantes justificativas 
das delimitações de mercado, mesmo em casos de definições porventura discu-
tíveis41, ou em casos de incerteza na própria definição adotada pela Comissão42.

A mudança de paradigma na aplicação do direito da concorrência, com recurso 
obrigatório à definição dos mercados relevantes, só ocorreu no âmbito da aplica-
ção do TCEE e, ainda assim, só ao fim de alguns anos. O Tribunal aproveitou, na 
verdade, a primeira oportunidade que surgiu para se debruçar sobre esta pro-
blemática no âmbito desse Tratado, no caso Continental Can43.

Os casos de direito da concorrência que lhe haviam sido anteriormente sub-
metidos no âmbito desse Tratado eram questões prejudiciais em que esta pro-
blemática não fora suscitada pelo tribunal nacional44, ou recursos de anulação de 
Decisões da Comissão Europeia em que a delimitação do mercado não fora ques-
tionada pela partes e não se apresentava como sendo, obviamente, decisiva para 
a solução destes casos ao abrigo do (atual) artigo 101º do TFUE45. Não obstante, 

40 Cfr. o Acórdão do TJ de 1962/05/18, Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr et al c. Alta Autoridade CECA 
(II) (13/60), C.J. (1962) 165.
41 Cfr., e.g., a definição do “mercado dos aços especiais” na Decisão da Comissão de 1968/07/09, Creusot-
Loire (68/960/CECA).
42 Cfr., e.g., as referências aparentemente contraditórias a mercados nacionais e a um mercado comum 
do mesmo produto, ou a referência genérica a um mercado de “sucata”, na Decisão da Comissão de 
1970/01/21, Mercado alemão da sucata (70/118/CECA).
43 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215.
44 Acórdão do TJ de 1962/04/06, Gerechtshof ‘s-Gravenhage (13/61), C.J. (1962) 89; Acórdão do TJ de 
1966/06/30, LTM (56/65), C.J. (1966) 337; Acórdão do TJ de 1967/12/12, Brasserie de Haecht (23/67), C.J. 
(1967) 525; Acórdão do TJ de 1969/02/13; Walt Wilhelm (14/68), C.J. (1969) 1; Acórdão do TJ de 1969/02/29, 
Parke, Davis and Co. (24/67), C.J. (1969) 81; Acórdão do TJ de 1969/07/09, Völk (5/69), C.J. (1969) 295; 
Acórdão do TJ de 1969/07/09, Portelange (10/69), C.J. (1969) 309; Acórdão do TJ de 1970/03/18, Bilger 
Söhne (43/69), C.J. (1970) 127; Acórdão do TJ de 1970/06/30, Parfums Marcel Rochas Vertriebs (1/70), C.J. 
(1970) 515; Acórdão do TJ de 1971/02/18, Sirena (40/70), C.J. (1971) 69; Acórdão do TJ de 1971/05/06, 
Cadillon (1/71), C.J. (1971) 351; Acórdão do TJ de 1971/06/08, Deutsche Grammophon (78/70), C.J. (1971) 
487; Acórdão do TJ de 1973/02/06, Haecht II (48/72), C.J. (1973) 77. Note-se que, não obstante o âmbito do 
processo, tal como delimitado pelo tribunal nacional não incluir a delimitação dos mercados relevantes, 
o conceito de “mercado relevante” foi referido pelo TJ nalguns destes Acórdãos, e.g. em Sirena e Deutsche 
Grammophon. Mais frequente era a utilização da expressão “mercado dos produtos em questão”.
45 Acórdão do TJ de 1966/07/13, Consten & Grundig c. Comissão (56 & 58/64), C.J. (1966) 429; Acórdão do 
TJ de 1967/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (8 a 11/66), C.J. (1967) 93; Acórdão do TJ de 1970/07/15, 



A HISTÓRIA DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

37

nalguns destes casos, já tinham surgido questões para as quais a delimitação do 
mercado poderia ter um impacto muito importante, tais como o problema da per-
centagem de um mercado abrangida por um feixe de acordos46, a aplicação do 
critério de minimis47, a consideração da quota de mercado para efeitos de cálculo 
da coima48, a consideração da quota de mercado agregada para aferir do poten-
cial impacto nas trocas entre Estados-membros49 ou a análise das caraterísticas 
do mercado em causa para identificação de práticas concertadas50.

Note-se que não foi a Comissão Europeia que decidiu adotar um método de 
definição de mercados. A obrigatoriedade de justificação da delimitação dos mer-
cados em causa e, consequentemente, a necessidade de adoção de um método 
para proceder a essa delimitação, não nasceu como uma iniciativa da Adminis-
tração, mas sim como uma imposição do Tribunal, em aplicação de princípios 
gerais, é certo, mas, acima de tudo, em reação a argumentos de privados que se 

ACF Chemiefarma c. Comissão (41/69), C.J. (1970) 661; Acórdão do TJ de 1970/07/15, Buchler & Co. c. Comis-
são (44/69), C.J. (1970) 733; Acórdão do TJ de 1970/07/15, Boehringer Mannheim c. Comissão (45/69), C.J. 
(1970) 769; Acórdão do TJ de 1971/07/14, Madeleine Muller c. Comissão (10/71), C.J. (1971) 723; Acórdão 
do TJ de 1971/11/25, Béguelin Import c. Comissão (22/71), C.J. (1971) 949; Acórdão do TJ de 1972/07/14, 
ICI c. Comissão (48/69), C.J. (1972) 619; Acórdão do TJ de 1972/07/14, Soda-Fabrik c. Commissão (46/69), 
C.J. (1972) 713; Acórdão do TJ de 1972/07/14, Farbenfabriken Bayer c. Comissão (51/69), C.J. (1972) 745; 
Acórdão do TJ de 1972/07/14, Geigy c. Comissão (52/69), C.J. (1972) 787; Acórdão do TJ de 1972/07/14, 
Sandoz c. Comissão (53/69), C.J. (1972) 845; Acórdão do TJ de 1972/07/14, Francolor c. Comissão (54/69), 
C.J. (1972) 851; Acórdão do TJ de 1972/07/14, Cassella c. Comissão (55/69), C.J. (1972) 887; Acórdão do 
TJ de 1972/07/14, Farbwerke Hoescht c. Comissão (56/69), C.J. (1972) 927; Acórdão do TJ de 1972/07/14, 
ACNA c. Comissão (57/69), C.J. (1972) 933; Acórdão do TJ de 1972/10/17, Cementhandelaren c. Comissão 
(8/72), C.J. (1972) 977; Acórdão do TJ de 1972/12/14, Boehringer Mannheim c. Comissão (7/72), C.J. (1972) 
1281. Nos casos do cartel das matérias corantes, já encontramos implícita alguma reflexão sobre o modo 
de definição dos mercados relevantes. Além de referir, superficialmente, o conceito, o TJ afirmou que 
o mercado comunitário das “matérias corantes” era, “de facto, constituído por cinco mercados nacionais sepa-
rados, com diferentes níveis de preços que não se podem explicar por diferenças de custos e encargos que recaem sobre 
os produtores desses países” (cfr., e.g., Acórdão do TJ de 1972/07/14, Soda-Fabrik c. Commissão (46/69), C.J. 
(1972) 713, §25, nossa tradução). Embora esta tomada de posição – que seguiu a orientação da Comissão 
– não tenha sido, explicitamente, justificada no Acórdão, foi instrumental na prova da existência de uma 
prática concertada neste caso. Além disso, estes casos também constituíram um exemplo de adoção de 
uma lógica de definição do mercado atendendo apenas à perspetiva da oferta, e ainda assim seguindo 
critérios nitidamente díspares dos que viriam a ser definidos anos mais tarde (cfr., e.g., Acórdão do TJ 
de 1972/07/14, Francolor c. Comissão (54/69), C.J. (1972) 851, §§56 e ss.). Encontra-se outro tipo de caso 
na área da concorrência que também não suscitou qualquer questão relativa à definição dos mercados 
no Acórdão do TJ de 1966/07/13, Itália c. Conselho e Comissão (32/65), C.J. (1966) 563.
46 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1967/12/12, Brasserie de Haecht (23/67), C.J. (1967) 525; e Acórdão do TJ 
de 1971/11/25, Béguelin Import c. Comissão (22/71), C.J. (1971) 949, §18.
47 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1971/05/06, Cadillon (1/71), C.J. (1971) 351, §9.
48 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1970/07/15, ACF Chemiefarma c. Comissão (41/69), C.J. (1970) 661, §11.
49 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1970/07/15, Buchler & Co. c. Comissão (44/69), C.J. (1970) 733, §41.
50 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1972/07/14, ICI c. Comissão (48/69), C.J. (1972) 619, §68; e o Acórdão do 
TJ de 1972/07/14, Soda-Fabrik c. Commissão (46/69), C.J. (1972) 713, §§22-23.
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entendiam injustiçados pela definição de mercado adotada pela Comissão, em 
casos concretos. Ou seja, a definição de mercados relevantes surge no direito da 
concorrência europeia pela mão do Tribunal, em defesa dos direitos dos parti-
culares e, em última linha, do próprio princípio do Estado de direito.

Posteriormente, a obrigatoriedade e o método de definição de mercados 
desenvolvidos no âmbito do TCEE passaram também a ser adotados ao abrigo 
do TCECA. Era a solução que se impunha, por força do princípio da unicidade 
da ordem jurídica europeia e da ausência de razões que justificassem diferentes 
interpretações dos dois tratados, neste plano. Mas isto não aconteceu de imediato.

De facto, até ao final da década de 90, continuou a verificar-se uma com-
pleta omissão de discussão da definição dos mercados nas decisões da Comis-
são e nos acórdãos do Tribunal adotados ao abrigo das normas de concorrência 
do TCECA51. As caraterísticas destes casos não levaram as empresas em causa 
a questionar a delimitação dos mercados, sendo notório não estar estabelecido, 
na prática decisória da Comissão, o imperativo de tal discussão na ausência de 
motivos especiais52.

Desde o final dos anos 90, já se encontra, ainda que não de forma sistemática, 
nas decisões de concorrência adotadas ao abrigo do TCECA uma preocupação 
metodológica com a definição de mercados53. No entanto, mesmo nas decisões 
que a incluem, a secção dedicada a esta temática preocupa-se, essencialmente, 
com a descrição das caraterísticas dos mercados em causa, mais do que com a 

51 Decisão da Comissão de 1980/02/08, Produtos laminados no mercado alemão (80/257/CECA); Decisão 
da Comissão de 1990/07/18, Produtos planos de aço inoxidável laminado a frio (90/417/CECA); Decisão da 
Comissão de 1992/12/22, Jahrhundertvertrag & VIK-GVSt (33.151 e 33.997); Decisão da Comissão de 
1994/02/16, Produtores europeus de vigas (94/215/CECA); Acórdão do TG de 1999/03/11, Thyssen Stahl c. 
Comissão (T-141/94), C.J. (1999) II-347; Acórdão do TG de 1999/03/11, Preussag Stahl c. Comissão (T-148/94), 
C.J. (1999) II-613; Acórdão do TG de 1999/03/11, British Steel c. Comissão (T-151/94), C.J. (1999) II-629; 
Acórdão do TG de 1999/03/11, Siderúrgica Aristrain Madrid c. Comissão (T-156/94), C.J. (1999) II-645; 
Acórdão do TG de 1999/03/11, Ensidesa c. Comissão (T-157/94), C.J. (1999) II-707. Não se incluíram neste 
elenco decisões e Acórdãos sobre autorização de acordos ou de operações de concentração.
52 No mesmo período, algumas decisões adotadas ao abrigo do TCE noutros setores, já discutiam, 
autonomamemente e em significativo detalhe, a definição de mercados [cfr., e.g., a Decisão da Comissão 
de 1994/11/30, Cimento (33.126 e 33.322)].
53 Decisão da Comissão de 1997/11/26, Wirtschaftsvereinigung Stahl (36.069); Decisão da Comissão de 
1998/01/21, Sobretaxa de liga metálica (35.814); Acórdão do TG de 2001/04/05, Thyssen Stahl et al c. Comissão 
(T-16/98), C.J. (2001) II-1217 (neste caso, as empresas questionaram a delimitação dos mercados, mas 
o Tribunal anulou a Decisão antes de precisar de se debruçar sobre esse argumento); Acórdão do TG 
de 2001/12/13, Krupp Thyssen Stainless et al c. Comissão (T-45/98 e T-47/98), C.J. (2001) II-3757; Acórdão 
do TG de 2001/12/13, Acerinox c. Comissão (T-48/98), C.J. (2001) II-3859; Decisão da Comissão de 
2002/12/17, Varões para betão (37.956); Decisão da Comissão de 2006/12/20, Sobretaxa de liga metálica – 
Readoção (39.234); Acórdão do TG de 2009/03/31, ArcelorMittal Luxembourg et al c. Comissão (T-405/06), 
C.J. (2009) II-789; Acórdão do TJ de 2011/03/29, ArcelorMittal Luxembourg et al c. Comissão e Comissão c. 
ArcelorMittal Luxembourg et al (C-201/09 P e C-216/09 P), C.J. (2011) I-2239.
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justificação da sua delimitação, e continuou a verificar-se uma tendência para a 
parte mais significativa das discussões da definição de mercados se limitar ao 
âmbito geográfico.

Esta realidade evidencia o facto de que a introdução da teoria da definição de 
mercados no direito europeu da concorrência se deveu aos esforços dos particu-
lares, acolhidos pelo Tribunal de Justiça, e não a qualquer compreensão geral de 
um erro metodológico ou de uma necessidade abstrata de justificação de opções 
de delimitação de mercados, independentemente de motivos especiais dos casos 
concretos que o exigissem.

II.2.2. Primeiros passos (1973-1978)
No início dos anos 70, o direito europeu da Concorrência, ainda na sua infância, 
era aplicado sem qualquer método expressamente definido nem uma preocu-
pação sistemática com a justificação das definições de mercados adotadas pelo 
executivo europeu. E isto numa altura em que o direito antitrust americano já há 
muito se ocupara desta problemática.

A omissão metodológica da Comissão Europeia nunca fora, até então, posta 
em causa perante o Tribunal pelas empresas alvo de decisões adotadas ao abrigo 
das normas de concorrência dos Tratados. Sem prejuízo de vários fatores que 
poderão ter contribuído para essa realidade, tais como a inexistência de prece-
dentes e o desconhecimento da matéria, não será demasiado arrojado afirmar 
que tal se justificava, acima de tudo, pelo facto de (pelo menos no que respeita 
aos recursos de anulação) nunca ter surgido um caso em que a delimitação dos 
mercados tivesse, de forma óbvia, um impacto determinante na decisão final.

Como se verá no Título seguinte, a definição de mercados pode ter um 
impacto significativo na decisão de casos de acordos anticoncorrenciais (artigo 
101º do TFUE) ou no controlo de concentrações. Não obstante, é nos casos de 
abuso de posição dominante que esta toma, mais amiúde, uma posição de des-
taque, sendo que o âmbito do mercado é frequentemente decisivo para atribuir 
à(s) empresa(s) em causa a posição de dominância que permite a aplicação do 
artigo 102º do TFUE.

Assim, não é de estranhar que o primeiro caso de aplicação do artigo 102º 
do TFUE a chegar ao Tribunal54 tenha sido também o primeiro caso em que a 
empresa visada por uma decisão adotada ao abrigo das normas europeias de 
concorrências questionou a definição de mercados perfilhada pela Comissão 
Europeia.

54 Já houvera uma outra Decisão da Comissão que aplicara o atual artigo 102º do TFUE, mas que não 
fora objeto de recurso – cfr. Decisão da Comissão de 1971/06/02, GEMA (26.760).
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O acórdão Continental Can partiu de um caso de abuso de posição domi-
nante, mas num contexto histórico em que – na ausência de normas primárias 
ou secundárias que habilitassem expressamente a Comissão a controlar fusões e 
aquisições de empresas – se procurava utilizar o atual artigo 102º do TFUE como 
um veículo de controlo de concentrações.

A empresa americana Continental Can, o maior produtor mundial de emba-
lagens metálicas e um importante produtor de embalagens de papel, realizou em 
1969 e 1970 um conjunto de operações de aquisição e fusão de empresas pelo qual 
reforçou as suas atividades na Comunidade, passando pela criação de uma nova 
empresa (Europemballage) na qual concentrou todas as suas atividades euro-
peias. Em Abril de 1970, adquiriu 80% das ações de uma empresa concorrente na 
Comunidade. A Comissão Europeia adotou uma decisão considerando que esta 
operação teria reforçado a posição dominante da subsidiária SLW no “mercado de 
embalagens metálicas leves para carne, derivados de carne, peixe e crustáceos, bem como no 
mercado de tampas metálicas para garrafas de vidro”55. A aquisição foi declarada ile-
gal, devendo ser reposta a situação anterior, mas não foi imposta qualquer coima.

O recurso para o Tribunal de Justiça fundou-se em inúmeros argumentos, de 
natureza processual e substantiva, mas a questão decisiva que levou à anulação 
da decisão da Comissão foi uma fundamentação insuficiente56: a Comissão não 
justificara convenientemente a sua opção de delimitação do mercado relevante.

 Num famoso dictum, o TJ começou por realçar a importância crucial da defi-
nição de mercados:

“Para a análise da posição dominante da [empresa em causa] e das consequências da con-
centração disputada, é essencial a definição do mercado relevante, já que as condições de concor-
rência só podem ser avaliadas em relação às caraterísticas dos produtos em causa que levam a 
que esses produtos sejam particularmente aptos a satisfazer uma necessidade inelástica e a que 
sejam substituíveis com outros produtos apenas de modo limitado”57.

Segundo o Tribunal, a definição dos mercados implicaria, pelo menos, a indi-
cação de detalhes sobre a razão de diferenciação entre os mercados definidos, e 
destes com outros mais amplos. Na primeira abordagem da delimitação do mer-
cado de produto, esclareceu-se que:

“De modo a considerar-se que constituem um mercado distinto, os produtos em ques-
tão têm de ser individualizados, não apenas pelo mero facto de serem usados para embalar 
certos produtos, mas por caraterísticas particulares da produção que os tornam especial-
mente aptos para esse fim”58.

55 Decisão da Comissão de 1971/12/09, Continental Can Company (26.811), artigo 1º.
56 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §37.
57 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §32 (nossa tradução).
58 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §33 (nossa tradução).
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O Tribunal mostrou-se especialmente preocupado com indícios de que o mer-
cado relevante era, na verdade, mais amplo, tais como as quotas de mercado de 
concorrentes nalguns segmentos, bem como com a incapacidade da Comissão de 
fundamentar a sua conclusão de falta de substituibilidade com outros produtos59.

Embora o Tribunal se refira à necessidade de levar em conta a concorrência 
potencial60, fá-lo no contexto do passo seguinte de estabelecimento da existência 
de uma posição dominante, não da definição de mercados. Por outro lado, numa 
passagem posterior, o Tribunal revela ainda alguma confusão neste aspeto: se 
é claro que o TJ se referia à delimitação do mercado, é discutível se o Tribunal 
se referia à concorrência potencial, como hoje a entendemos, ou à substituibili-
dade do lado da oferta61.

Realce-se que não se verificou, neste caso, uma delimitação geográfica clara 
do mercado, embora se tenham discutido alguns pormenores que diziam respeito 
a essa delimitação (tais como a distância máxima de transporte)62.

A posição adotada pelo Tribunal, e em especial os critérios retidos e a lin-
guagem com que foram expressos – caraterísticas dos produtos que levam a que 
sejam particularmente aptos a satisfazer uma necessidade inelástica e que os tor-
nam substituíveis com outros produtos, etc. – não deixam margem para dúvidas 
quanto às influências presentes nos bastidores do acórdão. Tal como nos apro-
fundamentos que se seguiriam, as ideias expressas pelo Tribunal ecoam a juris-
prudência dos tribunais americanos, iniciada em 1956 com o caso Cellophane.

O próximo caso de concorrência a chegar ao Tribunal com um alegado abuso 
de posição dominante – Commercial Solvents63 – voltou a ter como uma das ques-
tões centrais a definição de mercados, mas desta feita o Tribunal confirmou a 
opção da Comissão Europeia. Estava em causa, em essência, uma recusa de for-
necimento de matéria-prima.

Nota-se uma significativa imaturidade metodológica, que leva o Tribunal a 
confirmar a existência de uma posição dominante mundial, antes de discutir a 
delimitação do mercado relevante64.

Havia um desacordo entre as partes quanto à definição de mercado que fora 
utilizada na Decisão65. Segundo a Comissão, fora identificado um mercado comuni-

59 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §34.
60 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §33.
61 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §36.
62 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §35.
63 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223. Pelo meio 
interpusera-se apenas o Acórdão do TJ de 1974/01/30, BRT I (127/73), C.J. (1974) 51, sem nada de relevante 
para a questão em análise.
64 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §18.
65 Decisão da Comissão de 1972/12/14, Commercial Solvents (26.911). Deve notar-se que esta Decisão foi 
adotada antes do Acórdão Continental Can, não sendo ainda, portanto, influenciada pelas suas conclusões.
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tário da matéria-prima necessária para a produção de etambutol. Já a recorrente enten-
dera que fora delimitado um mercado do etambutol, e contestou essa delimitação 
do mercado de produto, afirmando que o etambutol seria apenas um dos produ-
tos incluídos num mercado mais amplo de drogas contra a tuberculose, as quais 
seriam substituíveis entre si66. O Tribunal concorda com a Comissão, concluindo 
que as referências ao mercado do etambutol haviam sido feitas no contexto da 
análise dos efeitos da prática em causa, e não da determinação da existência da 
posição dominante no mercado a montante67, e escapa à discussão da delimita-
ção do mercado a jusante68.

Neste âmbito, encontramos o seguinte esclarecimento geral de relevo para 
futuras delimitações de mercado:

“é de facto possível distinguir o mercado de matéria-prima necessária para a produção de 
um produto do mercado no qual esse produto é vendido”69.

Sem prejuízo da veracidade deste princípio, parece-nos que o Tribunal não se 
debruçou inteiramente sobre a crítica da recorrente à definição de mercado neste 
caso concreto, revelando uma visão dos critérios de delimitação do mercado de 
produto demasiado ligada à identidade de produtos em vez de às necessidades 
que são satisfeitas por esses produtos. A questão não estava em saber se um mer-
cado de matéria-prima podia ser distinto do mercado de produto a jusante, mas 
sim em saber se era correto autonomizar-se um mercado de matéria-prima utili-
zada para a produção de um produto que concorria, a jusante, com vários outros 
produtos, como aliás foi compreendido pela Comissão, que procurou refutar os 
argumentos da recorrente70. Por outras palavras, se os produtores do produto X 
podem também produzir os produtos Y e Z para concorrer no mesmo mercado, 
será justo autonomizar um mercado da matéria-prima necessária para a produ-
ção do produto X? Não se deverá ainda verificar se a mesma necessidade pode 
ser satisfeita com as matérias-primas necessárias para a produção dos produtos Y 
e Z? Em nosso entender, concluiu erradamente o Tribunal ser possível delimitar 
um mercado de matéria-prima sem primeiro delimitar o(s) mercado(s) a jusante 
para os quais essa matéria-prima é necessária.

Pode ainda retirar-se deste acórdão que um produto substituível só é rele-
vante para a delimitação do mercado se for demonstrada a possibilidade da sua 
produção em quantidades substanciais (industriais) e em termos concorrenciais. 

66 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §§19-20.
67 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §21.
68 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §22.
69 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §22 (nossa 
tradução).
70 Decisão da Comissão de 1972/12/14, Commercial Solvents (26.911), secção C.
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Assim, de acordo com o Tribunal, produtos em fase experimental ou cuja pro-
dução não preenche ainda estes requisitos não devem ser incluídos no mercado 
relevante71. No fundo, desenvolve-se uma ótica de relevância apenas da concor-
rência atual, desconsiderando-se concorrência potencial de produtos em fase de 
desenvolvimento. Neste sentido, afirma o Tribunal, expressamente, ser necessá-
ria a “presença no mercado de uma matéria-prima com a qual os [produtos em causa] 
possam ser substituídos sem dificuldade”72 e conclui que a conclusão da Comissão se 
baseou corretamente nas “condições presentes de concorrência económica”73.

Seguiram-se outros casos de questões prejudiciais (alguns deles envolvendo 
abusos de posição dominante) e dois recursos de anulação relativos à aplicação 
do artigo 101º do TFUE, em que os tribunais nacionais e os recorrentes não sus-
citaram o problema da delimitação do mercado74. Não tardou, porém, a surgir 
um novo caso de recurso de uma Decisão da Comissão ao abrigo do (atual) artigo 
102º do TFUE, que reconduziu o Tribunal à discussão da definição do mercado.

Neste terceiro caso, decidido no final de 1974, a Comissão considerou que a 
General Motors Continental abusara da sua posição dominante no mercado da 
inspeção da conformidade de veículos da General Motors com exigências nacio-
nais (belgas), para efeitos de importação, no qual detinha um monopólio legal, 
através da prática de preços excessivos (um esquema com o objetivo de impedir 
importações paralelas). A General Motors argumentou que este não podia ser 
considerado um mercado autónomo, constituindo simplesmente uma atividade 
acessória ao mercado da venda de veículos automóveis, no qual não detinha qual-
quer posição dominante75.

Apesar de se tratar de uma decisão adotada após o acórdão Continental Can, 
a Comissão não entendeu ser necessária qualquer explicação significativa da 
delimitação do mercado. Numa leitura possível, a sua lógica parece ter sido sim-
plesmente a de que a existência de um monopólio legal para o exercício de uma 
determinada atividade definia, enquanto tal, os limites de um mercado cons-

71 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §§13-16.
72 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §15 (nossa 
tradução).
73 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §16 (nossa 
tradução).
74 Acórdão do TJ de 1974/03/27, BRT II (127/73), C.J. (1974) 313; Acórdão do TJ de 1974/04/30, Giuseppe 
Sacchi (155/73), C.J. (1974) 409; Acórdão do TJ de 1974/07/11, Dassonville (8/74), C.J. (1974) 837; Acórdão 
do TJ de 1974/10/23, Transocean Marine Paint Association c. Comissão (17/74), C.J. (1974) 1063; Acórdão do 
TJ de 1974/10/31, Centrafarm (15/74), C.J. (1974) 1147; Acórdão do TJ de 1974/10/31, Centrafarm (16/74), 
C.J. (1974) 1183; Acórdão do TJ de 1975/05/15, Frubo c. Comissão (71/74), C.J. (1975) 563; Acórdão do TJ 
de 1975/10/01, Ladderfabriek c. Comissão (25/75), C.J. (1975) 1103.
75 Acórdão do TJ de 1975/11/13, General Motors c. Comissão (26/75), C.J. (1975) 1367, §§4-6.
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tituído apenas por essa atividade76. Tratar-se-ia, naturalmente, de uma lógica 
enviesada. Se os produtos A e B satisfazem a mesma necessidade, em termos 
essencialmente idênticos, de tal modo que são considerados substituíveis pela 
procura, a existência de um monopólio legal para a produção do produto A não 
significa que, por esse facto apenas, passe a existir um mercado autónomo para 
o produto A e outro para o produto B. A existência desse monopólio legal deverá 
ser ponderada na análise da estrutura e caraterísticas do mercado (e.g. a sua con-
testabilidade), mas não altera, por si só, os seus limites.

Outra abordagem possível à explicação da posição da Comissão é a de uma 
lógica semelhante à dos mercados secundários (“aftermarkets”). Terá possivel-
mente entendido a Comissão que, se um consumidor já comprara um veículo da 
General Motors noutro Estado-membro e precisava de o importar para a Bélgica, 
ficava ipso facto sem qualquer opção de escolha quanto ao prestador do serviço 
obrigatório de inspeção da conformidade de veículos para efeitos de importação. 
Sem prejuízo de não estar isenta de críticas, nos termos gerais que serão pos-
teriormente discutidos, tal leitura tem, pelo menos, o benefício de consistência 
com a prática posterior da Comissão Europeia.

O Tribunal concordou com a posição da Comissão, sem explicar, verdadeira-
mente, se o seu raciocínio se fundara apenas na existência de um monopólio legal 
de uma atividade, sem limites quanto aos preços a praticar, ou se tivera ainda em 
conta as caraterísticas da procura ou as necessidades satisfeitas pela atividade 
específica em causa77. Não se pode, assim, retirar deste acórdão a conclusão de 
que o Tribunal afirmou que a existência de um monopólio legal para a realização 
de uma atividade implica que essa atividade constitua um mercado autónomo, 
sem qualquer consideração de fatores adicionais.

Para demonstrar que nem todos os casos de aplicação do artigo 102º do TFUE 
levam a uma discussão do mercado relevante veio o caso Suiker Unie, no qual 
estava em causa um abuso de posição dominante no mercado belgo-luxembur-
guês do açúcar, traduzido na imposição pelo fornecedor, através de recusas de 
vendas, da repartição do mercado retalhista a jusante78. A recorrente não discutiu 
a definição do mercado, nem em termos de produto nem em termos geográficos.

76 Decisão da Comissão de 1974/12/19, General Motors Continental (28.851), §7.
77 Acórdão do TJ de 1975/11/13, General Motors c. Comissão (26/75), C.J. (1975) 1367, §9.
78 Acórdão do TJ de 1975/12/16, Suiker Unie et al c. Comissão (40 a 48, 50, 54 a 56, 111, 113 e 114/73), C.J. 
(1975) 1663, §§366-368. Refira-se que a Decisão recorrida não discutiu de modo algum a definição de 
mercado relevante, embora contenha elementos úteis para a compreensão da delimitação geográfica 
dos mercados – cfr. a Decisão da Comissão de 1973/01/02, European Sugar Industry (26.918). Entretanto, o 
Tribunal ouvira apenas o seguinte caso, sem qualquer discussão da definição de mercados – não invocada 
pela recorrente -, apesar de esta poder ter um impacto nalgumas das questões discutidas: Acórdão do 
TJ de 1975/11/26, Fabricants de papiers peints de Belgique c. Comissão (73/74), C.J. (1975) 1491.
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A tendência até aqui verificada continuou inalterada durante vários anos. 
Sucederam-se casos com questões prejudiciais ou recursos de Decisões de apli-
cação do artigo 101º do TFUE sem qualquer referência à questão da delimitação 
dos mercados79.

Em 1978, surgiu perante o Tribunal o primeiro caso, no âmbito de uma disputa 
ao abrigo do artigo 101º do TFUE, em que a recorrente contestou a definição do 
mercado de produto adotada pela Comissão. A questão foi invocada no contexto 
de uma tentativa de mostrar uma falta de efeito no comércio entre Estados-mem-
bros, e o Tribunal entendeu não ser necessário tomar posição sobre a definição 
do mercado, por ser evidente, no caso concreto, a potencialidade daquele efeito 
(a definição alternativa proposta pela recorrente não alteraria esta conclusão)80.

Por outro lado, os recursos de anulação no âmbito do artigo 102º do TFUE 
continuaram, quase sempre, a suscitar junto do Tribunal discussões do mercado 
relevante. De tal modo a análise do mercado relevante se imbuíra já no método de 
resolução destes casos pelo Tribunal que este acabava por referir a abrangência do 
mercado, mesmo quando não se tratava de uma questão suscitada pelas partes81.

O caso United Brands veio estabelecer um novo “standard” de definição de mer-
cado. A Decisão da Comissão, que veio a ser confirmada neste ponto pelo Tribu-
nal, foi, desde logo, e por fruto de árduas discussões tidas com a empresa visada 
(empresa multinacional americana, habituada à aplicação do direito antitrust) na 
fase administrativa, a primeira a conter uma discussão claramente estruturada e 
autonomizada da definição do mercado, acompanhada de uma justificação cui-
dada e fundada em argumentação económica82.

Se no caso Continental Can já se afirmara a necessidade de uma definição do 
mercado como passo preliminar à identificação de uma posição dominante, no 
contexto da aplicação do artigo 102º do TFUE, desta feita o Tribunal sublinhou 
que esta delimitação tem de ser feita de uma “maneira clara”83 e afirmou expressa-
mente que esta delimitação tem de respeitar tanto ao mercado de produto como 

79 Acórdão do TJ de 1976/02/03, Fonderies Roubaix Wattrelos (63/75), C.J. (1976) 111; Acórdão do TJ de 
1976/06/15, EMI Records (51/75), C.J. (1976) 811; Acórdão do TJ de 1976/06/15, EMI Records (86/75), 
C.J. (1976) 871; Acórdão do TJ de 1976/06/15, EMI Records (96/75), C.J. (1976) 913; Acórdão do TJ de 
1977/02/01, Alexis de Norre (47/76), C.J. (1977) 65; Acórdão do TJ de 1977/03/09, SA Générale Sucrière et 
al c. Comissão (41, 43 e 44/73), C.J. (1977) 445; Acórdão do TJ de 1977/06/09, UCI (90/76), C.J. (1977) 
1091; Acórdão do TJ de 1977/11/16, G.B.-INNO (13/77), C.J. (1977) 2115; Acórdão do TJ de 1977/12/14, 
De Bloos (59/77), C.J. (1977) 2359.
80 Acórdão do TJ de 1978/02/01, Miller International c. Comissão (19/77), C.J. (1978) 131, §10.
81 Acórdão do TJ de 1977/10/25, Metro SB c. Comissão (26/76), C.J. (1977) 1875, §17. Tratava-se de um 
recurso de uma Decisão da Comissão de não dar sequência a uma queixa relativa, nomeadamente, a um 
alegado abuso de posição dominante.
82 Decisão da Comissão de 1975/12/17, Chiquita (26.699), secção II.A.2, §§2 e 3.
83 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §44 (nossa tradução).
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ao mercado geográfico em causa (em nenhum dos casos anteriores fora necessá-
rio discutir a dimensão geográfica do mercado):

“... para aferir se a [empresa em causa] detém uma posição dominante no mercado das 
bananas, há que delimitar este mercado, tanto do ponto de vista do produto como do ponto de 
vista geográfico”84.

Segue-se uma longa discussão que fez com que o famoso caso das bananas 
fosse responsável pelos primeiros passos significativos para a densificação do 
método de definição de mercados no direito europeu da concorrência.

Quanto ao mercado de produto relevante, o Tribunal estabeleceu o seguinte 
critério geral de determinação dos seus limites: deverá tratar-se de um produto 
que seja

“o objeto de um mercado suficientemente distinto para poder ser individualizado pelas suas 
caraterísticas particulares que o diferenciam [de outros produtos], de tal modo que seja pouco 
substituível por eles e não esteja sujeito à sua concorrência para além dum efeito pouco sensível”85.

Retiram-se da refutação pelo Tribunal do argumento da recorrente, segundo 
o qual as bananas se inseriam no mercado das frutas frescas, os seguintes prin-
cípios gerais:

 (i) um mercado de produto deve ser “suficientemente homogéneo”86;
 (ii) o(s) produto(s) em causa deve(m) ser individualizado(s) por caraterísti-

cas particulares que o(s) diferencia(m) de outros produtos na perspetiva 
da procura87;

 (iii) devem incluir-se no mercado de produto relevante os produtos “razoavel-
mente substituíveis [entre si] para os consumidores”88, devendo ponderar-se o 
grau de substituibilidade89;

 (iv) deve existir uma “significativa elasticidade cruzada a longo prazo” entre dois 
produtos para que estes se incluam no mesmo mercado90;

 (v) é possível, consoante as circunstâncias, a inclusão ou distinção de mer-
cados de um mesmo produto consoante se trate de produtos de marca 
ou de “marca branca”91;

84 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §10 (nossa tradução).
85 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §22 (nossa tradução).
86 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §12.
87 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§11, 12, 22 e 30.
88 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §12.
89 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §20.
90 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§28 e 32; ver ainda 
§§14-17 e 21.
91 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §12.
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 (vi) a existência de um segmento da procura com caraterísticas especiais 
(e.g. crianças, idosos e doentes), para a qual um produto não seja substi-
tuível por outro, pode justificar a delimitação de um mercado relevante 
autónomo92; e

 (vii) é possível a identificação de mercados sazonais, mas se um produto está 
disponível todo o ano, a análise da sua substituibilidade por outros deve 
ser feita por referência a todo o ano, e não dividida por estações93.

Foram ainda invocados perante o Tribunal outros critérios para a inclusão 
de produtos diferentes no mesmo mercado, mas não foram expressamente acei-
tes por este: (i) distribuição/venda nos mesmos locais/modos; (ii) similitude de 
preços; e (iii) satisfação da mesma necessidade da procura94.

O Tribunal forneceu também a primeira formulação do critério geral de deter-
minação do mercado geográfico relevante:

“... uma zona geográfica definida dentro da qual [o produto relevante] é comercializado 
e no qual as condições de concorrência são suficientemente homogéneas para se poder aferir o 
exercício do poder económico da empresa em causa”95.

Podem resumir-se nos seguintes termos os princípios gerais afirmados neste 
acórdão quanto à delimitação do mercado geográfico:

 (i) deve tratar-se de uma área geográfica com condições homogéneas de 
concorrência, sem barreiras significativas no seu interior ou, nas palavras 
do Tribunal, uma “zona dentro da qual as condições objetivas de concorrência 
do produto em causa devem ser similares para todos os operadores económicos”96;

 (ii) a existência de barreiras legais à concorrência (e.g. restrições alfande-
gárias à importação, fixação parcial de quotas de mercado ou regulação 
administrativa específica de preços, de embalagem ou de qualidade) pode 
justificar a autonomização de um mercado geográfico97, sendo relevante 
nesta ponderação a existência de harmonização comunitária98;

 (iii) a existência de algumas diferenças ao nível das disposições tarifárias 
nacionais ou dos custos de transporte não impede que diferentes Esta-

92 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§19, 31 e 34.
93 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§23-27 e 34.
94 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §13.
95 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §11 (nossa tradução).
96 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§44 e 52-53; ver 
também §§37 e 39.
97 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§46-51 e 38.
98 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §45.



48

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

dos sejam incluídos no mesmo mercado, desde que não sejam significa-
tivas99;

 (iv) pode ser relevante a opção das empresas por diferentes estruturas de 
comercialização (e.g. uma única empresa responsável pela comerciali-
zação em vários Estados-membros)100; e

 (v) devem ponderar-se os custos de transporte do(s) produto(s) em causa101.

Sem prejuízo de dúvidas que se possam suscitar quanto à justiça da delimita-
ção do mercado, no caso concreto102, é incontestável que este caso deu um con-
tributo imenso para o desenvolvimento subsequente da teoria da delimitação de 
mercados no direito europeu da concorrência. Vários dos princípios gerais aqui 
afirmados são, ainda hoje, a base da jurisprudência europeia sobre definição de 
mercados e revelam uma influência mais alargada da teoria económica no método 
adotado pela Comissão Europeia e pelo Tribunal de Justiça.

Estavam dados os primeiros passos na introdução na Comunidade de uma 
ciência de delimitação de mercados, num formato jurídico.

Ainda assim, a abordagem desta questão limitara-se, até aqui, aos casos de 
abusos de posição dominante. Das nove Decisões adotadas ao abrigo do (atual) 
artigo 102º do TFUE até este momento, só uma não fora objeto de recurso, e em 
apenas uma das restantes não foi contestada a definição do mercado (estavam 
ainda pendentes três recursos). Por outro lado, ainda não houvera qualquer real 
discussão da delimitação de mercados num caso ao abrigo do (atual) artigo 101º 
do TFUE, embora a questão já tivesse sido suscitada uma vez.

Não tardaria muito até que o método de definição de mercados se estendesse 
a outras áreas. Mas seria ainda um longo percurso até esta se afirmar, indubita-
velmente, como um passo metodológico autónomo e (frequentemente) crucial 
para a prossecução dos objetivos da política de concorrência de modo eficaz e 
devidamente justificado.

Até aqui, porém, pode afirmar-se não haver no mundo do direito europeu da 
concorrência uma noção generalizada de que a delimitação de mercados pode-
ria vir a ser uma questão relevante noutras áreas para além do abuso de posição 
dominante.

99 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §52.
100 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §54; ver também §42.
101 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §55.
102 Para uma ótima síntese das críticas a esta definição de mercado, no caso concreto, ver: Korah, 2007:96-
97.
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II.2.3. O caminho até à codificação (1978-1998)
II.2.3.1. Considerações introdutórias
As duas décadas que se seguiram (1978-1998), até ao momento da codificação 
pela Comissão Europeia dos princípios de definição de mercados, viram, por um 
lado, um aprofundamento destes princípios e do método da sua aplicação prática 
e, por outro lado, a sua difusão a novas áreas.

Este período assistiu aos primeiros passos da codificação dos conceitos e do 
método de definição de mercados pela Comissão Europeia, começando com uma 
Comunicação de minimis de 1986103. O Regulamento de controlo de concentrações 
e o seu Regulamento de implementação, adotados em 1989 e 1990, já incluíram 
conceitos de mercado de produto e de mercado geográfico relevante104. E o novo 
Formulário A/B para notificação à Comissão Europeia de acordos, práticas con-
certadas e decisões de associações de empresa, adotado em 1994, voltou a indicar 
estes conceitos e incluiu um conjunto (não exaustivo105) de fatores a ponderar na 
delimitação do mercado relevante:

“O mercado de produto relevante engloba todos os produtos e/ou serviços que, em função das 
suas caraterísticas, preços e utilização prevista, o consumidor considera substituíveis.

De um modo geral, consideram-se adequados para determinar o mercado de produto rele-
vante os fatores que em seguida se referem, pelo que devem ser tidos em conta no âmbito da aná-
lise do caso:

– o grau de semelhança física entre os produtos/serviços em causa,
– quaisquer diferenças a nível da utilização final do produto,
– as diferenças de preço entre dois produtos,
– os custos de transferência entre dois produtos potencialmente concorrentes,
– as preferências do consumidor, estabelecidas ou consolidadas, por um tipo ou categoria de 

produto relativamente a outro,
– a existência ou não de diferenças de classificação dos produtos no setor (por exemplo, as 

classificações estabelecidas por associações comerciais).

103 Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não são 
abrangidos pelo disposto no nº 1 do artigo 85º do Tratado que institui a CEE (JO C 231/2, 12/09/1986) 
– descrita infra na secção II.2.3.3.
104 Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de dezembro de 1989, relativo ao controlo das 
operações de concentração de empresas (JO L 395/1, 30/12/1989); e Regulamento (CEE) nº 2367/90 da 
Comissão, de 25 de julho de 1990, relativo às notificações, prazos e audições previstos no Regulamento 
(CEE) nº 4064/89 do Conselho, relativo ao controlo das operações de concentração de empresas (JO L 
219/5, 14/08/1990). Ver infra a secção II.2.3.4.
105 Regulamento (CE) nº 3385/94 da Comissão, de 21 de dezembro de 1994, relativo à forma, conteúdo e 
outras particularidades respeitantes aos pedidos e à notificação apresentados nos termos do Regulamento 
nº 17 do Conselho (JO L 377/28, 31/12/1994), n.r. nºs 21 e 22.
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O mercado geográfico relevante engloba a área em que as empresas em causa fornecem os seus 
produtos ou prestam os seus serviços e em que as condições de concorrência são suficientemente 
homogéneas para permitir estabelecer uma distinção relativamente a áreas vizinhas devido, 
nomeadamente, a condições de concorrência substancialmente diferentes.

Os fatores utilizados para determinar o mercado geográfico relevante são os seguintes: natu-
reza e caraterísticas dos produtos ou serviços em causa, existência de obstáculos ao acesso ou pre-
ferências do consumidor, diferenças significativas a nível das quotas de mercado das empresas 
ou diferenças de preço significativas relativamente às zonas vizinhas e custos de transporte”106.

A análise estatística da jurisprudência do Tribunal e da prática decisória da 
Comissão também permite evidenciar várias conclusões sobre a evolução da per-
ceção da importância da delimitação de mercados no âmbito da aplicação das 
normas de concorrência.

Dos 127 acórdãos adotados pelo Tribunal de Justiça, relativos a questões subs-
tantivas de concorrência, que identificámos neste período107, só em 18 foi a defi-
nição de mercados suscitada pelas partes e/ou discutida pelo Tribunal, ou seja, 
em 14% dos casos. Nestes, a discussão sobre a delimitação dos mercados surgiu 
em diferentes contextos108:

 (i) 8 recursos de anulação de Decisões que aplicaram o (atual) artigo 102º 
do TFUE (67% dos acórdãos nesta categoria109)110;

106 Regulamento (CE) nº 3385/94 da Comissão, de 21 de dezembro de 1994, relativo à forma, conteúdo e 
outras particularidades respeitantes aos pedidos e à notificação apresentados nos termos do Regulamento 
nº 17 do Conselho (JO L 377/28, 31/12/1994), Secção 6.
107 Não incluindo nesta enumeração casos relativos a questões meramente processuais, tais como recursos 
de anulação sobre decisões preliminares, inspeções, etc.
108 Este elenco (assim como o elenco infra relativo ao Tribunal Geral) não inclui Acórdãos relativos a 
auxílios de Estado porque, como se discutirá na secção respetiva, nenhum Acórdão discutiu efetivamente 
o modo de delimitação do mercado relevante no âmbito de aplicação das normas de controlo de auxílios 
de Estado.
109 Para compreender esta percentagem, deve ter-se em conta que a criação do Tribunal Geral fez com 
que a questão da delimitação do mercado fosse, por vezes, suscitada na primeira instância, mas não fosse 
discutida no recurso perante o Tribunal de Justiça – cfr.: o Acórdão do TJ de 1995/04/06, BPB Industries 
et al c. Comissão (C-310/93 P), C.J. (1995) I-865; e o Acórdão do TJ de 1995/04/06, RTE e ITP c. Comissão 
(C-241/91 P e C-242/91 P), C.J. (1995) I-743.
110 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461; Acórdão do TJ de 
1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869; Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão 
(322/81), C.J. (1983) 3461; Acórdão do TJ de 1983/03/02, GVL c. Comissão (7/82), C.J. (1983) 483; Acórdão 
do TJ de 1986/11/11, British Leyland c. Comissão (226/84), C.J. (1986) 3263; Acórdão do TJ de 1991/07/03, 
Akzo c. Comissão (C-62/86), C.J. (1991) I-3359; Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 
P), C.J. (1994) I-667; e Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951.
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 (ii) 4 casos de questões prejudiciais (exclusiva ou nomeadamente) sobre o 
(atual) artigo 102º do TFUE (10% dos acórdãos nesta categoria)111;

 (iii) 4 recursos de anulação de Decisões que aplicaram o (atual) artigo 101º 
do TFUE (11% dos acórdãos nesta categoria)112; e

 (iv) 2 casos de questões prejudiciais sobre o (atual) artigo 101º do TFUE (5% 
dos acórdãos nesta categoria)113.

A criação do Tribunal Geral, a 1 de janeiro de 1989, como jurisdição voca-
cionada, nomeadamente, para a especialização na aplicação das normas de con-
corrência, veio introduzir uma nova dinâmica na abordagem jurisprudencial da 
delimitação de mercados relevantes. Com este novo tribunal, a discussão desta 
matéria não só passou a ser realizada em termos mais aprofundados, como se 
tornou muito mais frequente.

Dos 63 Acórdãos do Tribunal Geral que identificámos neste período como 
respeitando a questões substantivas de concorrência, a definição de mercados foi 
discutida pelo TG em 29 casos, ou seja, em 46% dos casos, dos quais:

 (i) 9 respeitaram a recursos onde se suscitava a aplicação do (atual) artigo 
102º do TFUE (64% dos acórdãos nesta categoria)114;

111 Acórdão do TJ de 1980/12/11, L’Oréal (31/80), C.J. (1980) 3775; Acórdão do TJ de 1988/10/05, Alsatel 
(247/86), C.J. (1988) 5987; Acórdão do TJ de 1989/04/11, Ahmed Saeed Flugreisen (66/86), C.J. (1989) 803; 
e Acórdão do TJ de 1997/07/17, GT-Link (C-242/95), C.J. (1997) I-4449.
112 Acórdão do TJ de 1983/06/07, Musique Diffusion Française et al c. Comissão (100 a 103), C.J. (1983) 1825; 
Acórdão do TJ de 1984/01/17, VBVB et al c. Comissão (43/82 e 63/82), C.J. (1984) 19; Acórdão do TJ de 
1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883; e Acórdão do TJ de 1986/02/25, Windsurfing 
International c. Comissão (193/83), C.J. (1986) 611.
113 Acórdão do TJ de 1984/07/12, Hydrotherm (170/83), C.J. (1984) 2999; e Acórdão do TJ de 1991/02/28, 
Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935.
114 Acórdão do TG de 1991/07/10, RTE c. Comissão (T-69/89), C.J. (1991) II-485; Acórdão do TG de 
1991/07/10, BBC c. Comissão (T-70/89), C.J. (1991) II-535; Acórdão do TG de 1991/07/10, ITP c. Comissão 
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 (ii) 19 respeitaram a recursos onde se suscitava a aplicação do (atual) artigo 
101º do TFUE (40% dos acórdãos nesta categoria)115; e

 (iii) 1 respeitou a um recurso no âmbito do controlo de concentrações (50% 
dos acórdãos nesta categoria)116.

Toda a atenção prestada à definição de mercados começara, como se viu, 
porque o Tribunal acolheu o argumento de uma recorrente de que a Comissão 
não cumprira o seu dever de fundamentação da Decisão, ao concluir pela exis-

(T-76/89), C.J. (1991) II-575; Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439; 
Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403; 
Acórdão do TG de 1993/04/01, BPB Industries et al c. Comissão (T-65/89), C.J. (1993) II-389; Acórdão do 
TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755; Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé 
Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923; e Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. 
Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689.
115 Acórdão do TG de 1992/02/27, Vichy c. Comissão (T-19/91), C.J. (1992) II-415; Acórdão do TG de 
1992/03/10, Hüls c. Comissão (T-9/89), C.J. (1992) II-499; Acórdão do TG de 1992/03/10, Hoescht c. Comis-
são (T-10/89), C.J. (1992) II-629; Acórdão do TG de 1992/03/10, Solvay c. Comissão (T-12/89), C.J. (1992) 
II-907; Acórdão do TG de 1992/03/10, Chemie Linz c. Comissão (T-15/89), C.J. (1992) II-1275; Acórdão do 
TG de 1992/07/02, Dansk Pelsdyravlerforening c. Comissão (T-61/89), C.J. (1992) II-1931; Acórdão do TG de 
1994/02/23, CB e Europay c. Comissão (T-39/92 e T-40/92), C.J. (1994) II-49; Acórdão do TG de 1994/07/14, 
Parker Pen c. Comissão (T-77/92), C.J. (1994) II-549; Acórdão do TG de 1994/10/27, Fiatagri et al c. Comissão 
(T-34/92), C.J. (1994) II-905; Acórdão do TG de 1994/10/27, John Deere c. Comissão (T-35/92), C.J. (1994) 
II-957; Acórdão do TG de 1995/02/21, VSPOB et al c. Comissão (T-29/92), C.J. (1995) II-289; Acórdão do 
TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791; Acórdão do TG de 1995/04/06, 
Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987; Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfilunion c. 
Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063; Acórdão do TG de 1995/04/06, Sotralentz c. Comissão (T-149/89), 
C.J. (1995) II-1127; Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533; 
Acórdão do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611; Acórdão 
do TG de 1996/12/12, Leclerc c. Comissão (T-19/92), C.J. (1996) II-1851; e Acórdão do TG de 1996/12/12, 
Leclerc c. Comissão (T-88/92), C.J. (1996) II-1961.
116 Acórdão do TG de 1994/05/19, Air France c. Comissão (T-2/93), C.J. (1994) II-323.
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tência de um abuso de posição dominante, sem justificar a sua delimitação do 
mercado relevante. No entanto, o acórdão Continental Can não tomou qualquer 
posição sobre a correta delimitação do mercado e, de facto, até este momento, 
o Tribunal nunca discordara da definição de mercado proposta pela Comissão.

Esta tendência manteve-se inalterada no período ora em análise. O Tribunal 
de Justiça nunca discordou das opções de delimitação do mercado tomadas pelo 
executivo europeu. O mesmo é verdade quanto ao Tribunal Geral, o qual, ape-
nas em quatro casos, se mostrou (pelo menos parcialmente) insatisfeito com a 
justificação da delimitação do mercado utilizada pela Comissão117. Em nenhum 
destes casos, porém, precisou de tomar uma posição definitiva sobre essa ques-
tão, tendo afirmado que não se justifica uma revisão do mercado relevante se tal 
revisão não for suscetível de alterar a conclusão substantiva118. Em Parker Pen, o 
TG chegou mesmo a “confirmar” um âmbito comunitário do mercado, que fora 
supostamente definido pela Comissão, sem oferecer qualquer justificação e ape-
sar de a Decisão não tomar uma posição clara a esse respeito e referir quotas de 
mercados nacionais e diferenças de preços entre Estados119.

Sem prejuízo da justiça das decisões de cada um dos acórdãos, individual-
mente considerados, a verdade é que este quadro permite, no mínimo, concluir 
que, desde o início, o Tribunal atribuiu uma ampla margem de discricionarie-
dade à Comissão Europeia na definição de mercados relevantes.

Esta abordagem foi expressa, de modo claro, pelo Tribunal Geral, que esclare-
ceu os parâmetros do controlo judicial da delimitação de mercados pela Comis-
são Europeia.

Dividido entre a tendência para uma maior exigência na análise das conclu-
sões factuais da Comissão e o princípio geral fixado pelo Tribunal de Justiça que 
o obrigava a respeitar uma margem discricionária de apreciação nos casos de aná-
lises económicas complexas, o Tribunal optou, em regra, por discutir a defini-
ção de mercado com um nível de detalhe superior ao que vinha sendo realizado 
pelo Tribunal de Justiça, mas recusando-se a alterar a conclusão da Comissão, 

117 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403, 
§360 e ss.; Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611 (estes dois relativos ao 
mesmo caso de cartel); e Acórdão do TG de 1995/09/18, SIDE c. Comissão (T-49/93), C.J. (1995) II-2501 
(um caso de controlo de auxílios de Estado, em que o Tribunal anulou uma Decisão adotada em fase de 
investigação preliminar, por entender que a Comissão não recolhera informações suficientes para lhe 
permitir definir de modo devidamente justificado o mercado relevante, devendo, portanto, ter iniciado 
uma investigação aprofundada).
118 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §71; e Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §50.
119 Acórdão do TG de 1994/07/14, Parker Pen c. Comissão (T-77/92), C.J. (1994) II-549, §§41-43.
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de modo geral, a não ser que esta tivesse cometido um “erro manifesto de aprecia-
ção na definição do mercado relevante”120.

Esta opção significou, numa visão de conjunto da evolução desta matéria no 
ordenamento jurídico europeu, que, embora a génese da delimitação dos mer-
cados se tenha devido ao Tribunal (em reação a argumentos de empresas visadas 
por Decisões adotadas ao abrigo das normas de concorrência), a sua densifica-
ção ficou esmagadoramente nas mãos da Comissão Europeia. O Tribunal seguia, 
mas não liderava121.

II.2.3.2. Artigo 102º do TFUE (Abuso de posição dominante)
Continuando a tendência que se verificara no período anterior, consolidou-se a 
noção de que qualquer caso de abuso de posição dominante implica uma cuida-
dosa definição de mercado.

Nestas duas décadas (1978-1998), a Comissão adotou, pelo menos, 31 Deci-
sões relativas à aplicação do (atual) artigo 102º do TFUE. Por via de regra, estas 
Decisões passaram a contar com uma secção autónoma dedicada à delimitação do 
mercado, sendo esta discutida e justificada de acordo com critérios económicos.

O grau de aprofundamento destas justificações variou, não tanto numa ordem 
cronológica crescente, mas mais consoante as circunstâncias do caso e, em espe-
cial, a posição tomada pelas empresas em causa durante o processo administra-
tivo.

Encontramos este tipo de análise autónoma e significativa da delimitação do 
mercado em 22 destas Decisões122, ou seja, em 71%. Os casos nos quais esta aná-

120 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 1994/10/27, Fiatagri et al c. Comissão (T-34/92), C.J. (1994) II-905, §§55 
e 57; Acórdão do TG de 1994/10/27, John Deere c. Comissão (T-35/92), C.J. (1994) II-957, §80; e o Acórdão 
do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §88. Para a afirmação 
do mesmo princípio no plano da aplicação das normas sobre auxílios de Estado, cfr., e.g., o Acórdão 
do TG de 1999/07/07, British Steel c. Comissão (T-89/96), C.J. (1999) II-2089, §83; o Acórdão do TG de 
2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §71; e o Acórdão do TG de 2004/07/08, 
Technische Glaswerke Ilmenau c. Comissão (T-198/01), C.J. (2004) II-2717, §148.
121 Como já se observava, e.g., em Kauper, 1996:1765-1766.
122 Decisão da Comissão de 1976/06/09, Vitaminas (29.020); Decisão da Comissão de 1977/04/19, ABG 
(28.841); Decisão da Comissão de 1981/10/07, Michelin (29.491); Decisão da Comissão de 1985/12/14, 
ECS/AKZO (30.698); Decisão da Comissão de 1987/12/22, Eurofix-Bauco/Hilti (30.787 e 31.488); Decisão 
da Comissão de 1988/07/18, Napier Brown – British Sugar (30.178); Decisão da Comissão de 1988/07/26, 
Tetra Pak I (BTG Licence) (31.043); Decisão da Comissão de 1988/11/04, London European-Sabena (32.318); 
Decisão da Comissão de 1988/12/05, BPB Industries (31.900); Decisão da Comissão de 1988/12/21, 
Magill (31.851); Decisão da Comissão de 1988/12/21, Decca Navigator System (30.979 e 31.394); Decisão 
da Comissão de 1990/12/19, Soda-Ash – Solvay (33.133-C); Decisão da Comissão de 1990/12/19, Soda-
Ash – ICI (33.133-D); Decisão da Comissão de 1991/07/24, Tetra Pak II (31.043); Decisão da Comissão 
de 1992/02/26, British Midland c. Aer Lingus (33.544); Decisão da Comissão de 1992/04/01, French-West 
African shipowners (32.450); Decisão da Comissão de 1992/11/10, Gillette (33.440 e 33.486); Decisão da 
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lise não se realizava podem, assim, ser considerados excecionais. Algumas destas 
exceções justificaram-se por se tratarem: (i) de casos de monopólios legais em 
que a delimitação do mercado não foi questionada pelas partes123; ou (ii) de casos 
em que se concluiu pela inaplicabilidade do artigo 102º do TFUE, não tendo a 
Comissão entendido existir um ónus tão significativo de fundamentação para 
a adoção de uma Decisão favorável à empresa visada124. Assim se constata que 
apenas duas das Decisões adotadas neste período pela Comissão ao abrigo do 
(atual) artigo 102º do TFUE não contaram com uma justificação autonomizada 
e significativa do mercado relevante, apesar de, quanto a nós, se tratar de um 
passo preliminar essencial para a conclusão alcançada de que aquela norma fora 
violada125. Depois de 1981, tal nunca se voltou a verificar.

Também se pôde vislumbrar na jurisprudência do Tribunal de Justiça um 
intuito, quase pedagógico, de difundir a mensagem da crucialidade da definição 
de mercado para a determinação da existência de um abuso de posição domi-
nante. Quase três anos depois do acórdão United Brands, confrontado com um 
caso de questões prejudiciais relativo, inter alia, ao (atual) artigo 102º do TFUE126, 
e apesar de o tribunal nacional não ter suscitado qualquer questão relativa à 
delimitação do mercado relevante, o Tribunal de Justiça decidiu recordar que:

“Como o Tribunal realçou no seu acórdão [Continental Can] (…), ao analisar a possível 
posição dominante de uma empresa, a definição de mercado tem uma importância fundamen-
tal” (reafirmando, de seguida, o §32 do acórdão Continental Can)127.

Comissão de 1992/12/23, CEWAL (32.448 e 32.450); Decisão da Comissão de 1994/03/29, HOV SVZ/
MCN (33.941); e Decisão da Comissão de 1997/05/14, Irish Sugar (34.621 e 35/059/F-3).
123 Decisão da Comissão de 1982/12/10, British Telecommunications (29.877).
124 Decisão da Comissão de 1981/12/04, GEMA Statutes (29.971); Decisão da Comissão de 1983/12/06, 
Schlegel/CPIO (30.099); Decisão da Comissão de 1984/12/12, Mecaniver-PPG (30.666); Decisão da 
Comissão de 1990/06/26, Metaleurop (32.846); Decisão da Comissão de 1993/11/24, Auditel (32.031); e 
Decisão da Comissão de 1995/01/31, PMI-DSV (33.375).
125 Decisão da Comissão de 1977/12/08, Hugin/Liptons (29.132); e Decisão da Comissão de 1981/10/29, 
GVL (29.839).
126 Já tinham sido decididos quatro outros casos de questões prejudiciais relativas a esta norma desde 
o Acórdão United Brands, sem que o Tribunal tivesse feito qualquer referência ao problema da definição 
de mercados: Acórdão do TJ de 1978/05/23, Hoffmann-La Roche (102/77), C.J. (1978) 1139; Acórdão do 
TJ de 1979/10/25, SACEM (22/79), C.J. (1979) 3275; Acórdão do TJ de 1980/07/10, Bruno Giry (253/78 e 
1 a 3/79), C.J. (1980) 2327; e Acórdão do TJ de 1980/07/10, Anne Marty (37/79), C.J. (1980) 2481.
127 Acórdão do TJ de 1980/12/11, L’Oréal (31/80), C.J. (1980) 3775, §25 (nossa tradução). Vários Acórdãos 
subsequentes reafirmaram a importância da definição de mercados no quadro de questões prejudiciais 
sobre o (atual) artigo 102º do TFUE. Ver, e.g.: Acórdão do TJ de 1997/07/17, GT-Link (C-242/95), C.J. 
(1997) I-4449, §36; e Acórdão do TJ de 1998/11/26, Oscar Bronner (C-7/97), C.J. (1998) I-7791, §32. 
Também o Tribunal Geral reafirmou este princípio – ver, e.g.: Acórdão do TG de 2009/12/17, Solvay c. 
Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621, §247.
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No entanto, foi raro este género de referência, por iniciativa espontânea do 
Tribunal, em casos de questões prejudiciais relativas ao artigo 102º do TFUE. 
Dos outros 36 casos deste tipo que correram os seus trâmites no TJ, neste perí-
odo, só em 3 se referiram princípios de delimitação do mercado128. Nestes, a 
abordagem variou. Num caso (relativo a um monopólio legal), o Tribunal con-
siderou que podia – e que a informação de que dispunha lhe permitia – substi-
tuir-se ao tribunal nacional na delimitação do mercado relevante, apesar de não 
ter justificado a sua delimitação129. Nos outros dois casos, o Tribunal limitou-se 
a fazer considerações gerais e específicas quanto ao tipo de mercado em causa, 
deixando ao tribunal nacional a opção final quanto à delimitação do mercado 
no caso concreto130.

Em suma, a discussão da problemática da definição de mercados relevantes 
junto do TJ continuou a ser dinamizada, quase exclusivamente, pelos argumen-
tos das partes recorrentes ou intervenientes e, nos casos de questões prejudiciais, 
o Tribunal raramente tomou posição, auxiliou, ou sequer chamou a atenção dos 
tribunais nacionais para este passo metodológico.

Isto dito, cumpre referir que surgiram neste período importantes contributos 
jurisprudenciais para o método de definição de mercados relevantes, no âmbito 
da aplicação do (atual) artigo 102º do TFUE.

O caso Hoffmann-La Roche permitiu a primeira discussão do modo de deli-
mitação do mercado de um produto com usos múltiplos (i.e., capaz de satisfazer 
necessidades fundamentalmente diferentes). A Comissão concluíra que a recor-
rente abusara da sua posição dominante no mercado comunitário de sete gru-
pos de vitaminas, cada grupo constituindo um mercado de produto autónomo, 
através da imposição de obrigações e da concessão de descontos de fidelização, 
em conjunto com práticas de “bundling”.

A única discordância entre as partes respeitava aos mercados nos quais se 
deviam incluir a vitamina C e a vitamina E. Além da sua utilização nas indús-
trias farmacêutica, alimentar e de nutrição animal, estas vitaminas também têm 
outros usos, ditos “tecnológicos” (e.g. como antioxidantes, agentes de fermen-
tação e aditivos). Quando são vendidas para usos “tecnológicos”, estão sujeitas à 
concorrência de outros produtos131. A questão que se suscitava, portanto, era a de 
saber se um produto que pode ser usado para satisfazer necessidades distintas, 

128 Acórdão do TJ de 1988/10/05, Alsatel (247/86), C.J. (1988) 5987; Acórdão do TJ de 1989/04/11, Ahmed 
Saeed Flugreisen (66/86), C.J. (1989) 803; e Acórdão do TJ de 1997/07/17, GT-Link (C-242/95), C.J. (1997) 
I-4449.
129 Acórdão do TJ de 1988/10/05, Alsatel (247/86), C.J. (1988) 5987, §§13-16.
130 Acórdão do TJ de 1989/04/11, Ahmed Saeed Flugreisen (66/86), C.J. (1989) 803, §§39-41; e Acórdão do 
TJ de 1997/07/17, GT-Link (C-242/95), C.J. (1997) I-4449, §§36-37.
131 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §§24-26.



A HISTÓRIA DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

57

com grupos de oferta e procura distintos, deve ser incluído num único mercado 
relevante, ou, pelo contrário, em diversos mercados.

O Tribunal começou por esclarecer que a possibilidade de um produto ter 
diferentes usos só releva para a delimitação do mercado de produto se esses usos 
tiverem uma dimensão económica, i.e., se corresponderem a “necessidades econó-
micas que sejam também, em si mesmas, diferentes”132. Tratava-se, acima de tudo, de 
recordar (com interesse geral, mas de modo supérfluo neste caso concreto) que 
só existe um mercado quando esteja em causa uma oferta e procura de natureza 
económica.

Quanto à questão de fundo, de acordo com o Tribunal, se um produto pode 
satisfazer várias necessidades económicas:

“... há bons motivos para aceitar que este produto pode, consoante as circunstâncias, per-
tencer a mercados distintos que podem apresentar caraterísticas específicas diferentes tanto da 
perspetiva da estrutura como da perspetiva das condições de concorrência”133.

No entanto, tal não significa que se tenha forçosamente que incluir esse pro-
duto em vários mercados correspondentes às diferentes necessidades satisfeitas, 
cada um dos quais incluindo todos os outros produtos que podem satisfazer a 
mesma necessidade134. Clarificando um princípio de base da definição de mer-
cados, o TJ afirmou que:

“o conceito de mercado relevante implica, de facto, que possa existir uma concorrência eficaz 
entre os produtos que formam parte do mercado e isto pressupõe que exista um grau suficiente de 
substituibilidade entre todos os produtos que integram o mesmo mercado, no que respeita a uma 
utilização específica desses produtos”135.

Neste dictum encontra-se a primeira referência à noção de “concorrência efi-
caz”, embora se trate, no fundo (e como a própria linguagem demonstra), de um 

132 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28 (nossa 
tradução).
133 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28 (nossa 
tradução).
134 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28.
135 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28 (nossa 
tradução). O TG referiu-se posteriormente a este critério como o “critério da permutabilidade suficiente” 
– Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §66. De acordo com 
alguma jurisprudência subsequente, “o mero facto de existirem produtos diferentes que são substituíveis, em 
termos marginais, não obsta à conclusão de que esses produtos pertencem a mercados distintos” – Acórdão do TG 
de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §799 (nossa 
tradução). Ver também o Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. 
(2007) II-107, §80; e o Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. 
(2010) II-1255, §55.
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mero desenvolvimento de ideias já expressas no caso United Brands, em que o 
Tribunal discutiu o grau de concorrência entre produtos (que devia ser signifi-
cativo) e a existência de uma substituibilidade razoável.

Fica-se também a saber que só se podem incluir diferentes produtos num 
mesmo mercado se cada um desses produtos concorrer eficazmente com todos 
os outros produtos incluídos.

O Tribunal conclui de seguida que, no período em apreço (uma referência 
à dimensão temporal da análise de mercado), não havia substituibilidade entre 
todas as vitaminas de cada um daqueles grupos e todos os produtos que também 
podiam ser usados para os mesmos variados fins tecnológicos136. É um passo de 
raciocínio lógico quase tautológico, que deixa várias questões por responder, mas 
não se deve procurar extrair ilações generalizadas, já que se enquadrava na des-
necessidade de chegar a uma conclusão precisa, no caso concreto137.

Foi ainda sugerida a relevância, para a delimitação dos mercados, da aplicação 
de um mesmo sistema de preços para o produto, independentemente da utiliza-
ção para a qual era vendido138, mas esta questão foi referida apenas de passagem, 
no contexto de uma admissão da recorrente, não significando que o Tribunal 
entendesse ser este um critério decisivo ou mesmo significativo.

O acórdão confirma a posição da Comissão, concluindo este ponto da análise 
com a constatação de que a opção pela identificação de um único mercado para 
as vitaminas do grupo C e de outro para as vitaminas do grupo E, ou de diferen-
tes mercados consoante os diferentes tipos de necessidades satisfeitas, não teria 
qualquer impacto na determinação de uma posição dominante no mercado das 
vitaminas destes grupos para as utilizações farmacêutica, alimentar e de nutrição 
animal139. Sendo desprovida de potencialidade de impacto na decisão do caso, 
absteve-se o Tribunal de tomar uma posição sobre esta matéria, não tendo, con-
tudo, deixado de aproveitar a oportunidade para prosseguir na clarificação dos 
princípios gerais aplicáveis à definição de mercados (nos termos acima descritos).

Hugin foi o primeiro caso em que o Tribunal foi confrontado com a questão 
dos “aftermarkets”, especificamente de saber se devem ser autonomizados mer-
cados de peças sobresselentes140.

Primeiro, de acordo com o TJ, não se deve considerar que os consumidores 
dos equipamentos em causa integram a procura das respetivas peças sobresse-

136 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28. Encontra-
se o mesmo tipo de referência ao âmbito temporal do mercado no Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra 
Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §65.
137 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §§29-30.
138 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §30.
139 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §30.
140 Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869.
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lentes quando a complexidade dos equipamentos exige que se recorra a assis-
tência técnica especializada para as utilizar e o preço das peças é uma pequena 
parte dos custos dos serviços de manutenção (como era o caso). Nestes casos, 
portanto, os consumidores dos equipamentos constituem apenas a procura num 
mercado de serviços de manutenção, não suscitando uma procura independente 
e direta de peças sobresselentes141.

Segundo, em semelhantes contextos, a procura de peças sobresselentes é 
constituída por todas as empresas que têm serviços próprios de manutenção no 
contexto do fornecimento desses serviços aos consumidores finais, ou do recondi-
cionamento, venda ou aluguer do equipamento em causa142. Não se incluem neste 
mercado as subsidiárias da própria empresa, apenas a procura independente, já 
que aquelas integram a mesma unidade económica para efeitos do direito da 
concorrência.

Terceiro, à partida, as peças sobresselentes não são substituíveis com peças 
de outras máquinas concorrentes no mercado a montante, constituem um mer-
cado autónomo143. Daqui resulta que qualquer empresa que venda produtos cujas 
peças sobresselentes não sejam substituíveis com as dos produtos concorrentes 
terá, necessariamente, uma posição dominante (monopólio) no mercado a jusante 
do fornecimento dessas peças, mesmo que a sua quota de mercado do produto a 
montante seja muito pequena.

Curiosamente, o próprio TJ viria, posteriormente, a pôr em causa a validade 
universal ou possibilidade de inferências lógicas gerais das suas conclusões neste 
caso, afirmando que não pretendera “definir os critérios que permitem determinar se 
um mercado de produtos de consumo é diferente do dos aparelhos aos quais são destinados”, 
mas apenas encontrar uma solução para o caso concreto144.

O caso Michelin viria a ser repetidamente citado, mas o seu contributo para a 
evolução do método de definição do mercado foi diminuto. Desde logo, o Acór-
dão é manifestamente confuso no que respeita à delimitação geográfica (nacio-
nal) do mercado.

Em primeiro lugar, foi discutida a delimitação geográfica antes da delimitação 
do mercado de produto, tornando impossível a correta aplicação da teoria eco-
nómica (sendo impossível discutir a homogeneidade das condições de concor-
rência numa determinada área sem primeiro se saber qual o produto em causa).

Em segundo lugar, o Tribunal pareceu afirmar que a definição da parte subs-
tancial do mercado comum afetada pelas práticas em causa pode ser diferente da 

141 Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869, §6.
142 Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869, §7.
143 Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869, §7.
144 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §15.
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definição do mercado geográfico relevante145. Sendo que tal pode efetivamente 
suceder em casos de mercados mundiais (em que só podem ser considerados os 
efeitos no território da União), não se compreende como tal se pode verificar em 
mercados comunitários ou infracomunitários.

Em terceiro lugar, o acórdão parece sugerir que uma posição dominante deve 
ser determinada por referência ao mercado de produto, mas numa análise não 
necessariamente limitada ao mercado geográfico relevante, já que deixa em aberto 
a possibilidade de se ponderar a posição concorrencial “num mercado muito mais 
amplo” e se refere à identificação de uma posição dominante, não no “mercado 
relevante”, mas no “mercado relevante de produto”146.

Por último, o Tribunal aceitou a delimitação geográfica do mercado com base 
numa análise muito simplificada, manifestamente condicionada pelo âmbito da 
prática, invocando apenas: (i) que a Decisão fora endereçada, unicamente, à sub-
sidiária holandesa da Michelin, (ii) que essa empresa só está ativa e os compor-
tamentos em causa só respeitavam ao mercado holandês, (iii) que os produtores 
organizavam a sua distribuição em redes nacionais e (iv) que a procura no mer-
cado se abastecia apenas junto de empresas nacionais147.

Quanto ao mercado de produto, o Tribunal começou por acrescentar, como 
princípio de base nesta matéria, que:

“um exame limitado apenas às caraterísticas objetivas dos produtos relevantes não é sufi-
ciente: devem ainda ter-se em conta as condições de concorrência e a estrutura da oferta e da 
procura no mercado”148.

A Comissão delimitara o mercado de pneus novos de substituição para veículos pesa-
dos. As partes concordaram que os pneus para uso original em veículos constitu-
íam um mercado autónomo (estrutura completamente diferente da procura)149. 
O Tribunal recusou a inclusão no mesmo mercado dos pneus para carros e car-
rinhas, proposta pela recorrente, por estes: (i) não serem substituíveis da pers-
petiva da procura; (ii) a procura ter uma estrutura e caraterísticas (incluindo 
exigências) muito diferentes; (iii) verificarem-se grandes diferenças de preços e 
descontos entre estes tipos de produtos; (iv) haver uma tendência de especiali-
zação ao nível dos distribuidores; e (v) serem necessárias instalações, ferramen-

145 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §§26-28.
146 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §§27 e 31.
147 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §§25-26.
148 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §37. O TG referir-se-ia 
mais tarde a este princípio como exigindo a ponderação do “contexto económico no seu conjunto” – Acórdão 
do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §63; neste sentido, ver também 
o Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §20.
149 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §38.
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tas e técnicas muito diferentes para a sua produção (falta de substituibilidade 
da perspetiva da oferta)150.

Deve realçar-se que, até aqui, apesar das práticas em causa respeitarem ao mer-
cado onde a oferta é constituída pelos produtores e a procura pelos retalhistas, 
o Tribunal misturou na sua análise considerações relativas ao mercado a jusante 
(consumidores finais). De seguida, para afastar a possibilidade de se segmentar 
o mercado consoante os vários tipos e tamanhos de pneus para veículos pesados, 
que, obviamente, não são substituíveis da perspetiva dos consumidores finais, 
o Tribunal observou, corretamente, que da perspetiva da procura relevante (os 
retalhistas), estas diferenças eram irrelevantes, verificando-se uma homogenei-
dade das condições concorrenciais em toda a gama151.

Quanto à limitação do mercado relevante aos pneus novos, excluindo os pneus 
recauchutados, o Tribunal afirmou que a delimitação de um mercado de pro-
duto “não pressupõe a completa substituibilidade” entre os produtos, podendo, por 
outro lado, excluir-se do mercado produtos que concorrem parcialmente, até um 
certo grau152. A aplicação desta teoria no caso concreto foi pouco clara, mas dela 
se retira, em termos gerais, a ideia de que produtos reciclados poderão não con-
correr em termos suficientemente eficazes com os produtos novos para serem 
incluídos no mesmo mercado153.

Seguiram-se dois casos cujos mercados correspondiam a monopólios legais 
– GVL154 (gestão coletiva de direitos) e British Leyland155 (mercado semelhante 
ao identificado em General Motors Continental) – e nos quais a confirmação pelo 
Tribunal da posição da Comissão se fez em termos extremamente sucintos, quase 
exclusivamente por referência à natureza legal dos monopólios156.

Em Metro SB, em resposta a argumentos de uma recorrente que entendia 
que a Comissão devia ter identificado um abuso de posição dominante, o Tribu-

150 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §§39-42.
151 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §44. Sobre esta questão, 
ver a descrição do Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885.
152 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §48. Reafirmado no 
Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §64.
153 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §§49-51.
154 Acórdão do TJ de 1983/03/02, GVL c. Comissão (7/82), C.J. (1983) 483.
155 Acórdão do TJ de 1986/11/11, British Leyland c. Comissão (226/84), C.J. (1986) 3263.
156 Para mais casos de definição de mercados em contexto de monopólio legal, ver: Acórdão do TG de 
1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689; Acórdão do TJ de 2000/09/12, Pavel 
Pavlov (C-180/98 etc.), C.J. (2000) I-6451; Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão 
(T-128/98), C.J. (2000) II-3929; e Acórdão do TJ de 2002/10/24, Aéroports de Paris c. Comissão (C-82/01 
P), C.J. (2002) I-9297.
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nal trabalhou com base no pressuposto de uma determinada definição de mer-
cado, sem a analisar157.

No caso Akzo158, o TJ foi de novo confrontado com um produto com usos 
múltiplos, mas a sua abordagem não seguiu os mesmos termos que no caso Hoff-
mann-La Roche, tendo antes identificado uma posição dominante num mercado 
(peróxidos orgânicos) com abusos refletidos noutro mercado (aditivos para fari-
nha), sendo que em ambos se incluía o produto peróxido de bezoílo. Não houve 
uma fundamentação significativa da delimitação do mercado, mas o Tribunal 
podia apoiar-se em documentos internos da empresa que apontavam no sentido 
dessa delimitação.

Após este último caso, devido à criação do Tribunal Geral, o TJ deixou de 
ouvir recursos de anulação diretos de Decisões da Comissão Europeia de apli-
cação dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE. Neste período, verificaram-se 
ainda dois casos de recursos de acórdãos do TG relativos a Decisões da Comis-
são sobre abusos de posição dominante, Hilti159 e Tetra Pak160 (cujos pormenores 
serão descritos mais abaixo). Ambos confirmaram a posição do Tribunal Geral.

A dinâmica da análise da questão da delimitação a dois níveis judiciais, e, em 
particular, o acréscimo do segundo nível de apreciação limitado, por via de regra, 
a questões de direito, revelou-se benéfica. Em termos gerais, permitiu um acrés-
cimo do número e um aprofundamento dos contributos jurisprudenciais para a 
delimitação de mercados na aplicação do direito da concorrência.

No entanto, o nível deste aprofundamento não foi tão significativo quanto se 
poderia pensar, já que, em consonância com os limites das questões passíveis de 
revisão, o Tribunal de Justiça revelou, desde o início, pouca predisposição para 
analisar, em detalhe, as conclusões da primeira instância. Isto significou, na prá-
tica, que o TG pôde sentir-se relativamente confiante de que, desde que mini-
mamente justificadas e baseadas na ponderação de todos os elementos de prova 
que lhe foram apresentados, as suas conclusões quanto à delimitação do mercado 
não seriam postas em causa pelo TJ.

O primeiro recurso perante o Tribunal Geral relativo à aplicação do (atual) 
artigo 102º do TFUE foi o caso Magill161. Uma empresa que pretendia publicar 

157 Acórdão do TJ de 1986/10/22, Metro SB c. Comissão (75/84), C.J. (1986) 3021, §§85-86.
158 Acórdão do TJ de 1991/07/03, Akzo c. Comissão (C-62/86), C.J. (1991) I-3359.
159 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667.
160 Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951.
161 Acórdão do TG de 1991/07/10, RTE c. Comissão (T-69/89), C.J. (1991) II-485; Acórdão do TG de 
1991/07/10, BBC c. Comissão (T-70/89), C.J. (1991) II-535; e Acórdão do TG de 1991/07/10, ITP c. Comissão 
(T-76/89), C.J. (1991) II-575. Debruçando-se sobre a Decisão da Comissão Europeia neste caso, Moura 
e Silva concluiu que a “análise da Comissão (…) é determinada em função dos interesses que a sua intervenção 
visa tutelar e do resultado que pretende atingir” – Moura e Silva, 1993:289. Esta é uma crítica recorrente, na 
doutrina, à prática de definição de mercados, em geral, como se refere, e.g., em Camesasca & Van den 
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um guia semanal de televisão na Irlanda vira-se impedida de o fazer, porque as 
empresas detentoras dos canais de televisão se recusavam a dar-lhe uma licença 
para usar a informação constante das suas listas de programas semanais, consi-
derada propriedade intelectual pelos tribunais nacionais. O Tribunal concordou 
com a Comissão que o mercado relevante era o das listas de programas semanais 
dos canais de televisão, como matéria-prima crucial para concorrer no mercado 
dos guias de televisão (um mercado de leitores, onde as empresas detentoras dos 
canais de televisão também concorriam).

A análise económica referida no acórdão é extremamente limitada. O Tribunal 
afirmou que as revistas de programação televisiva semanais não eram suficiente-
mente substituíveis por jornais e outros veículos de divulgação da programação 
diária ou bidiária, por não permitirem uma organização de atividades com sufi-
ciente antecedência162. O único elemento de prova referido pelo Tribunal para 
esta autonomização foi a existência, nos vários Estados-membros, de uma pro-
cura específica, constante e regular deste tipo de revistas.

Sem prejuízo da justiça da solução no caso concreto, não se pode deixar de 
sublinhar que uma justificação limitada a estes termos levaria, ad absurdum, quase 
sempre à autonomização de mercados em casos análogos – bastaria mostrar que 
um produto com um âmbito mais amplo se vende regularmente, apesar da exis-
tência de produtos com âmbito menor, para daí se concluir que ele não concorre 
com estes outros produtos. Será que a disponibilidade de fontes diárias e bidi-
árias de informação sobre programação televisiva não representava uma pres-
são concorrencial significativa sobre as revistas semanais? Poderá concluir-se 
negativamente, apenas pelo facto dessas revistas terem uma procura constante?

O Tribunal referiu-se também a “submercados”, sem explicar como relacio-
nava este conceito com a delimitação de um mercado relevante, e qual a relevân-
cia – se alguma – para essa determinação da existência de vários submercados 
dentro de um mercado163.

Bergh, 2002:144; e em Massey, 2000:310. Para uma crítica desta definição de mercado na ótica económica, 
ver, e.g.: Evans & Noel, 2005:131-132.
162 Acórdão do TG de 1991/07/10, RTE c. Comissão (T-69/89), C.J. (1991) II-485, §62; Acórdão do TG de 
1991/07/10, BBC c. Comissão (T-70/89), C.J. (1991) II-535, §50; e Acórdão do TG de 1991/07/10, ITP c. 
Comissão (T-76/89), C.J. (1991) II-575, §48. No Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime 
et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) II-1011, o Tribunal extraiu destes parágrafos o seguinte princípio 
geral: “um submercado com caraterísticas específicas do ponto de vista da procura e da oferta e que oferece produtos 
que ocupam um lugar indispensável e não permutável no mercado mais geral do qual faz parte deve ser considerado 
como um mercado de produto distinto” (§128).
163 Acórdão do TG de 1991/07/10, RTE c. Comissão (T-69/89), C.J. (1991) II-485, §62; Acórdão do TG de 
1991/07/10, BBC c. Comissão (T-70/89), C.J. (1991) II-535, §50; e Acórdão do TG de 1991/07/10, ITP c. 
Comissão (T-76/89), C.J. (1991) II-575, §48.
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O segundo caso, Hilti164, suscitando novamente o problema dos “aftermarkets”, 
levou a um recurso para o TJ165, tendo dado azo a uma discussão extensa desta 
matéria, com um nível de pormenor sem precedente.

Apesar de parecer que o TG concordou com a identificação pela Comissão 
de três mercados relevantes – o das pistolas de pregos, o das fitas de cartuchos 
para pistolas de pregos e os pregos especiais para estas pistolas166 – na verdade o 
único mercado identificado a final (e cuja autonomização foi justificada) foi este 
último167, apesar de o mercado das fitas de cartuchos também ser relevante para 
o alegado abuso de posição dominante168.

O Tribunal deu relevância aos seguintes fatores na identificação do mercado 
de produto relevante:

 (i) existência de produtores especializados exclusivamente no produto em 
causa169;

 (ii) caraterísticas diferentes de outros produtos disponíveis no mercado para 
satisfazer a mesma necessidade (sistemas de fixação destinados à indús-
tria de construção) – tais como versatilidade, transportabilidade, inde-
pendência de fontes de energia, efeito imediato, facilidade de uso sem 
esforço, eficácia exclusiva para certos materiais, diferença de preços, res-
trições legais nacionais, etc. – que levam a que o sistema de pistola de 
pregos seja “privilegiado” em “toda uma diversidade de situações” e impossí-
vel de usar noutras170;

 (iii) facto de outros produtos “continuarem a representar, durante longos períodos, 
uma parte importante da procura total em matéria de fixação”, como suposto 
indicador de fraca substituibilidade171;

 (iv) um estudo de mercado e um estudo econométrico realizados por cen-
tros independentes e uma peritagem (primeira referência a este tipo de 
prova na jurisprudência) confirmavam a delimitação do mercado, fri-
sando vários casos de ausência de soluções alternativas da perspetiva da 
procura, devendo ter-se atenção às conclusões destes estudos baseadas 

164 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439.
165 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667.
166 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §§66 e 78.
167 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §77.
168 Cfr., e.g., a Decisão da Comissão de 1987/12/22, Eurofix-Bauco/Hilti (30.787 e 31.488), §74.
169 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §67. Reafirmado no 
Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §108.
170 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §§69-71; e Decisão da 
Comissão de 1987/12/22, Eurofix-Bauco/Hilti (30.787 e 31.488), §62.
171 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §71.
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em fatores quantitativos (preço), quando a escolha no mercado assenta 
muito frequentemente em fatores qualitativos172;

 (v) na primeira aproximação jurisprudencial (simplificada) ao princípio 
SSNIP, o TG afirmou ser necessário “saber se pequenas mas significativas 
variações no preço dos pregos são suscetíveis de modificar significativamente a 
procura”173; e

 (vi) o facto de o preço ser indicado pela procura como o primeiro fator rele-
vante na escolha de produto “não basta para provar uma elevada elasticidade 
cruzada dos preços”174;

Quanto ao mercado geográfico, o Tribunal confirmou a delimitação de um 
mercado de âmbito comunitário. Normalmente, a existência de “diferenças de pre-
ços bastante importantes” entre os Estados-membros seria considerada um indício 
da existência de mercados nacionais, mas, neste caso, o Tribunal referiu-a como 
prova de um mercado comunitário, por tornar “muito provável a existência de trocas 
paralelas entre os mercados nacionais da Comunidade”, em conjunto com despesas de 
transporte muito diminutas175. Tratou-se, portanto, de um passo parco em jus-
tificação e que se afastou dos parâmetros de anteriores análises do âmbito geo-
gráfico do mercado.

O recurso perante o Tribunal de Justiça esclareceu, pela primeira vez, os 
limites do controlo judicial em segunda instância e a distribuição do ónus da 
prova nos recursos contra decisões da Comissão Europeia que aplicam o direito 
da concorrência176.

Quanto à primeira questão – limites do controlo judicial em segunda ins-
tância –, o Tribunal afirmou, em consonância com os princípios gerais da sua 
jurisprudência, que “a apreciação, pelo Tribunal [Geral], dos elementos de prova que 
lhe foram apresentados não constitui, exceto em caso de deformação desses elementos, uma 
questão de direito sujeita, como tal, ao controlo do Tribunal de Justiça”177. No caso con-
creto, isto impediu que o TJ revisse as conclusões do TG sobre as implicações 
dos estudos econométricos, dos estudos de mercado e da peritagem realizada, 
bem como a conclusão sobre a falta de substituibilidade entre produtos, devido 

172 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §§73 e 76.
173 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §75. Cfr. o Acórdão do 
TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §105.
174 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §75.
175 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §81.
176 A recorrente invocou como precedente o Acórdão do TJ de 1984/03/28, CRAM et al c. Comissão 
(29/83 e 30/83), C.J. (1984) 1679, mas apenas por analogia, já que a discussão nesse caso não se referia 
à definição do mercado.
177 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §42.
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às suas caraterísticas qualitativas178. Parece, no entanto, resultar, implicitamente, 
deste acórdão a obrigação do TG fundamentar suficientemente as suas conclu-
sões179 e considerar todos os elementos de prova apresentados pela recorrente180.

Deve ainda referir-se que o TJ mostrou uma tendência para não discutir iso-
ladamente cada um dos juízos do TG posto em causa pela recorrente, sempre 
que estes se incluíam num conjunto de vários fundamentos da conclusão (como 
acontecerá na esmagadora maioria dos casos), afirmando que a questão em causa 
é “apenas um elemento de um conjunto de considerações nos quais se baseou” o Tribunal181.

Quanto ao ónus da prova, o TJ estabeleceu dois padrões de exigência, conso-
ante o nível de prova produzido pela Comissão:

 a)  quando a Comissão baseou a delimitação do mercado apenas em “indícios” 
e, portanto, em “suposições”, basta à recorrente “provar circunstâncias que for-
necem uma visão diferente dos factos provados pela Comissão e permitissem, assim, 
dar uma explicação dos factos diferente da considerada na decisão da Comissão”182;

 b) quando a Comissão baseou a delimitação do mercado, para além de indí-
cios, num raciocínio mais amplo que incluiu “elementos de facto precisos”, cabe 
à recorrente provar a “razoabilidade dos seus fundamentos”183;

No próximo caso, Società Italiana Vetro, apesar de não ter precisado de che-
gar a uma conclusão definitiva sobre a matéria184, o TG criticou a definição de 
mercado da Comissão Europeia (vidro plano destinado e não destinado ao setor 
automóvel), afirmando que a Decisão fora, a esse nível, “inteiramente descritiva” e 
que continha vários “erros, omissões e incertezas”185.

A Decisão, que mostrava mesmo incoerências internas, não discutira várias 
questões suscitadas pela recorrente que constituíam indícios de uma delimita-
ção diferente do mercado, tais como diferenças ao nível da estrutura da procura 
e oferta e dos tipos de produtos comercializados. Clarificando o dever de fun-
damentação, o TG afirmou que:

178 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §§42 e 19.
179 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §19.
180 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §§44-47.
181 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §28; ver também §24. 
Em sentido similar, o Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951, 
§§17-19.
182 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §§33-34.
183 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §§35-38.
184 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-
1403, §365.
185 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403, 
§361.
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“A Comissão, é certo, não está obrigada a apreciar, nas suas decisões, cada um dos argumen-
tos apresentados pelas empresas em causa. No entanto, no âmbito da aplicação do artigo [102º] 
ao caso vertente, o Tribunal constata que a análise destes elementos era indispensável para a 
apreciação da questão da posição dominante”186.

E, no âmbito da discussão do mercado geográfico, o Tribunal acrescentou que, 
se existem indícios de pressão concorrencial dos produtores de um Estado sobre 
os de outro, a Comissão deve, no mínimo, examinar a relevância das distâncias 
para aferir da substancialidade dessa pressão concorrencial187.

O caso BPB Industries (mercado das placas de estuque) serviu, unicamente, 
no que respeita a esta matéria, para clarificar a possibilidade de o mercado rele-
vante a ser definido para a identificação de uma posição dominante poder ser 
diferente daquele em que se verificam os efeitos da prática188.

Tetra Pak deu azo a outra discussão detalhada dos mercados relevantes, 
seguida de recurso para o TJ189. A Comissão identificara quatro mercados rele-
vantes, de acondicionamento assético e não assético de líquidos alimentares em 
embalagens de cartão, ambos subdivididos em mercado das máquinas e mer-
cado dos cartões.

O Tribunal começou por recusar a possibilidade de subdividir estes mercados 
consoante a utilização pretendida (tipo de líquido acondicionado), por: (i) haver 
uma estrutura comparável da oferta e procura; (ii) serem produtos com as mes-
mas caraterísticas de produção; (iii) que respondem a necessidades económicas 
idênticas; e (iv) estarem sujeitos ao mesmo regime de preços190.

No entanto, não se pode deixar de sublinhar que o TG afastou a relevância da 
existência de equipamentos de substituição para a embalagem de outros líquidos 
que não leite – o que parece contrariar a semelhança da estrutura da oferta – com 
base na ideia de que esta parte do mercado é muito pequena e não invalidaria a 
posição dominante no setor do leite191. Ou seja, parece que o Tribunal partiu do 
pressuposto de uma delimitação do mercado para afastar um argumento rela-
tivo à delimitação do mercado.

186 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403, 
§363. Contrastar, e.g., o Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 
etc.), C.J. (2003) II-3275, §§859-861.
187 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403, 
§364.
188 Acórdão do TG de 1993/04/01, BPB Industries et al c. Comissão (T-65/89), C.J. (1993) II-389.
189 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755; e Acórdão do TJ de 
1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951.
190 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §64.
191 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §65.
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Não era a primeira vez que uma análise de mercado perante o Tribunal sus-
citava as preferências de consumidores finais para discutir a delimitação de um 
mercado a montante. Mas, desta feita, o TG afirmou expressamente que se deve 
“necessariamente (...) ter em conta as repercussões da procura por parte dos consumidores 
finais sobre a procura intermediária proveniente das empresas” que constituem a procura 
no mercado relevante, pelo menos num caso em que seria custoso e demorado 
para estas empresas promoverem uma alteração das preferências dos consumi-
dores (para uma análise mais detalhada desta questão, ver secção IV.1.5)192.

Quanto à autonomização dos mercados de acondicionamento assético e não 
assético, o Tribunal referiu: (i) as caraterísticas diferentes destes produtos; (ii) o 
facto de responderem a necessidades e preferências específicas dos clientes; (iii) 
a exigência de meios de distribuição diferentes (refrigerados / não refrigerados); 
(iv) diferentes estruturas da oferta, devido a limitações tecnológicas; e (v) falta 
de substituibilidade do lado da oferta, pelas mesmas limitações193.

Por outro lado, o cartão assético não seria suficientemente permutável com 
outros materiais asséticos, porque as alternativas só se tinham tornado disponíveis 
no final do período relevante (dimensão temporal), em apenas alguns Estados e 
só tinham conseguido captar uma muito pequena parte da procura (até 5%). O 
Tribunal pareceu retirar daqui um princípio geral, segundo o qual a “parte mar-
ginal de mercado assim ocupada [pelos produtos potencialmente alternativos] basta 
para estabelecer que [estes] não podiam ser consideradas, mesmo durante os últimos anos 
do período coberto pela decisão, como produtos suficientemente permutáveis com [o pro-
duto em causa]”194. Este ponto foi contestado no recurso, tendo o TJ confirmado 
a posição do TG, afirmando que a conclusão deste se fundara na “estabilidade da 
procura” (parte marginal do mercado entre 1976 e 1991), e que a “estabilidade da 
procura é um critério relevante para determinar” a substituibilidade entre produtos195.

192 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §67. Ver a discussão 
desta questão no Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951, §16.
193 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§69-70 e 72.
194 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §71; no mesmo 
sentido, o §75. O TG invocou como precedente o Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. 
Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §15. Mas este caso era substancialmente diferente. Em Commercial 
Solvents, o Tribunal estava confrontado com concorrência potencial de um produto em fase experimental, 
e portanto ainda não disponível em quantidades de comercialização no mercado. Neste caso, tratava-
se de produtos já disponíveis no mercado, que não tinham conseguido captar uma quota de mercado 
significativa, sem que fosse referido pelo Tribunal qualquer motivo técnico ou de outra natureza que 
justificasse esta situação e justificasse a desconsideração da concorrência oferecida por estes produtos 
como meramente potencial.
195 Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951, §15. No mesmo 
sentido: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§799. Neste Acórdão, o TG afirmou (algo surpreendentemente, note-se) que, segundo aquele 
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Quanto à autonomização dos mercados das embalagens de cartão e das gar-
rafas de vidro não recuperáveis, o TG deu relevância às diferentes caraterísticas 
(apresentação, peso e forma de armazenagem) e preços (>75%) destes produtos196.

Debruçando-se de seguida sobre o problema da inclusão no mesmo mer-
cado das máquinas e dos consumíveis (neste caso, embalagens de cartão) por 
elas usadas, o Tribunal admite a possibilidade teórica de uma indissociabilidade 
entre estes produtos. No entanto, no caso concreto, existia oferta independente 
de embalagens de cartão que não oferecia (nem era capaz de oferecer) máqui-
nas, não sendo sequer, em regra, um uso comercial no setor a venda conjunta de 
máquinas e embalagens197. Em semelhantes situações, não cabe aos produtores 
decidirem que certas exigências (e.g. proteção da saúde pública) exigem a venda 
conjunta das máquinas e seus consumíveis, já que qualquer produtor indepen-
dente é livre de fabricar produtos concorrentes se não existir um direito de pro-
priedade intelectual que o impeça198.

Passando à discussão do mercado geográfico relevante (Comunitário, segundo 
a Comissão), o TG começou por resumir e clarificar os princípios jurispruden-
ciais aplicáveis a esta delimitação, frisando que, tal como no mercado de produ-
tos, esta se baseia numa “apreciação económica”199.

Ao contrário do que pareceu ser afirmado pelo Tribunal em Michelin, desta 
feita o TG considerou – corretamente, a nosso ver – que a tendência de distri-
buição em cada Estado por meio de subsidiárias e de aprovisionamento local da 
procura “não bastam (…) para estabelecer a especificidade de condições de concorrência 
no território de cada um desses Estados”200. Antes pelo contrário, a organização da 
oferta em subsidiárias nacionais pode explicar-se justamente por uma “estratégia 
de compartimentação do mercado”, sem que isso signifique que a estratégia tenha 
tido sucesso e levado a “condições de concorrência objetivamente diferentes”201. Neste 
contexto, a existência de “um número considerável de cláusulas acessórias variáveis” 
nos contratos nacionais não era suficiente para mostrar mercados nacionais autó-
nomos, porque a política comercial das subsidiárias “se inscrevia numa estratégia 
comercial coordenada pela sociedade-mãe” (existiam, nomeadamente, cláusulas de 

Acórdão do TJ, não é necessário à Comissão ponderar conjuntamente outros critérios na sua delimitação 
de mercados autónomos, podendo limitar-se a apoiar-se no critério da estabilidade da procura (§801).
196 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §77.
197 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §82.
198 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§83-84.
199 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §91. No mesmo 
sentido, o Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §102. 
Ver também: Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929, 
§140; Acórdão do TG de 2001/11/22, AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413, §39.
200 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §92. 
201 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §92.
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venda ligada e de fornecimento exclusivo em todos os contratos, e havia comu-
nicações internas do grupo, mostrando a definição da política comercial pela 
sociedade-mãe)202.

Quanto aos indícios da existência de um mercado de âmbito comunitário, o 
Tribunal deu relevância: (i) à existência de uma “procura estável e não despicienda” 
de todos os produtos na Comunidade, “mesmo se [esta] variava de intensidade entre 
os diferentes Estados-membros”; (ii) era possível, “do ponto de vista técnico”, o abaste-
cimento noutros Estados-membros, embora fossem necessários serviços locais 
para a “instalação, a manutenção e a reparação das máquinas”; e (iii) os custos de trans-
porte eram muito baixos203.

Esta análise é surpreendente, na medida em que não parece bastar para con-
cluir pela existência de um mercado comunitário, antes, pelo contrário, o segundo 
fator parece sugerir a razoabilidade da delimitação de mercados nacionais.

O Tribunal prosseguiu na sua análise afirmando que “certos hábitos de consumo 
não podem, só por si, justificar a existência de um mercado geográfico distinto”204. Ainda 
que tal possa ser verdade, o Tribunal pareceu desconsiderar, por completo, os 
hábitos de consumo, que são, em larga medida, o retrato da concorrência atual 
da perspetiva da procura e focou-se, antes, numa análise de concorrência poten-
cial. A afirmação de que os “gostos dos consumidores (…) não tiveram incidência nas 
condições de concorrência”205 não foi fundamentada.

Numa lógica análoga à da que levou à identificação da “falácia do celofane”, o 
Tribunal afastou também a relevância de diferenças de preços entre os Estados-
-membros, considerando que isso devia, antes, ser considerado como “um indício 
de compartimentação artificial dos mercados”206.

Por último, num ponto de relevância para o impacto na delimitação do mer-
cado da adesão à União Europeia de um novo Estado-membro durante o período 
de referência, o TG considerou que um novo Estado passa a fazer parte do mer-
cado relevante (comunitário) a partir do momento da sua adesão207.

O caso Tiercé Ladbroke começou por suscitar um problema de fundamen-
tação da delimitação do mercado na Decisão da Comissão Europeia. O TG terá 
atribuído, implicitamente, algum valor ao precedente (embora, no caso concreto, 
não precisasse de resolver decisivamente a questão), afirmando, aparentemente, 
que, quando a Comissão contraria uma definição de mercado adotada numa sua 

202 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §92.
203 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §94.
204 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §95.
205 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §95.
206 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §96.
207 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§97-98.
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Decisão anterior, tem um dever de fundamentação especial, devendo a justifi-
cação ser particularmente detalhada208.

Foi ainda indicado que uma definição de mercados adotada para efeito de 
uma decisão preliminar de providências cautelares “não pode vincular a Comissão, 
que pode sempre, após uma investigação aprofundada (…), manter ou alterar a sua posi-
ção inicial”209.

Quanto à definição do mercado de produto, o Tribunal confirmou a delimi-
tação de um mercado da retransmissão audiovisual de corridas de cavalos, recu-
sando subdivisões consoante a proveniência das corridas, em primeiro lugar, por 
terem todas caraterísticas e utilizações idênticas210.

Este caso voltou a sublinhar a relevância da análise das caraterísticas e prefe-
rências em mercados a jusante (e.g. o das apostas em corridas de cavalos) quando 
as opções da procura no mercado relevante a montante (e.g. na compra de trans-
missões televisivas de corridas de cavalos) são condicionadas por aquelas211. No 
entanto, devem ter-se em conta outros fatores relevantes para a escolha no mer-
cado (relevante) a montante e que podem levar a que as preferências no mercado 
a jusante não sejam inteiramente decisivas212, como não seriam neste caso213. 
Note-se que se tratava de uma situação em que as opções dos consumidores no 
mercado a montante não estavam dependentes e podiam ser exercidas indepen-
dentemente das opções no mercado a montante em causa (e.g. as pessoas podiam 
apostar, e apostavam efetivamente, em corridas de cavalos cuja retransmissão 
televisiva não estava disponível)214.

208 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §§72-80.
209 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §76.
210 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §85.
211 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §83.
212 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §84 (neste 
caso, eram relevantes ainda as condições de oferta da transmissão das corridas, políticas de venda mais 
agressivas para certas corridas, etc., além de existirem indícios quantitativos de uma certa dissociação 
entre as corridas em que haviam apostas e as corridas transmitidas).
213 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §86.
214 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §87. Pos-
teriormente, na análise do âmbito geográfico do mercado, o Tribunal parece chegar a uma conclusão 
diametralmente oposta, quando afirma que neste caso, “as condições de funcionamento do mercado [a mon-
tante] dos audiovisuais são determinadas pelas condições de funcionamento do mercado principal das apostas” 
(§103), continuando depois numa lógica de pura instrumentalidade de um mercado relativamente ao 
outro (§104). Não há, porém, qualquer contradição. O público final destinatário das retransmissões de 
corridas de cavalos são as pessoas que se dirigem a estes estabelecimentos para fazer apostas em corri-
das, pelo que o âmbito geográfico limitado da procura neste mercado a montante é uma condicionante 
incontornável da concorrência entre os estabelecimentos de corridas de cavalos. Isto não invalida que, 
na escolha das corridas a serem retransmitidas, os estabelecimentos recorram a outros critérios para 
além das corridas em que há mais procura para apostas no mercado a jusante.
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Decorre ainda da análise do Tribunal que pode ser legítimo, em certos casos, 
retirar conclusões por analogia, relativamente à substituibilidade de produtos 
num dado mercado por referência à sua demonstrada substituibilidade noutro 
mercado215.

Na delimitação do mercado geográfico, o Tribunal cometeu, quanto a nós, 
vários lapsos. A recorrente invocara, em resumo, que as condições de concorrên-
cia no mercado da retransmissão audiovisual de corridas de cavalos eram idênti-
cas de um Estado-membro para outro. O TG afirma que, neste plano, as opções 
no mercado relevante (a montante) estavam condicionadas pelas caraterísticas 
da procura no mercado a jusante, caraterizado por uma mobilidade muito redu-
zida da procura (i.e. quem quer fazer uma aposta numa corrida de cavalos não 
está disposto a ir muito longe para o fazer). Daqui concluiu o Tribunal que “a 
concorrência entre os vários estabelecimentos de apostas se desenvolve essencialmente den-
tro de áreas geográficas que, consideradas no seu conjunto, não se podem estender além de 
fronteiras nacionais”216.

Logo aqui se evidenciam vários problemas.
Em primeiro lugar, o mercado relevante em causa era o da retransmissão 

audiovisual de corridas de cavalos. A concorrência neste mercado verifica-se entre 
os detentores de direitos ou prestadores de serviços para este tipo de retransmis-
sões. A concorrência entre estabelecimentos de apostas situa-se noutro mercado, 
intermédio, que não era o relevante. Nem invocara sequer o Tribunal que a con-
corrência neste mercado intermédio tinha um impacto na escolha das corridas 
a serem retransmitidas.

Em segundo lugar, esta lógica não exclui a possibilidade de mercados mais 
estreitos, antes, pelo contrário, parece sugerir mercados locais.

Em terceiro lugar, não se compreende porque se limita a concorrência ao 
interior das fronteiras nacionais, quando não parece haver motivos que impeçam 
uma pessoa numa zona fronteiriça de se deslocar a uma casa de apostas do outro 
lado da fronteira caso o deseje, ou caso as condições da oferta nesse estabeleci-
mento sejam mais interessantes que as que encontra do seu lado da fronteira.

O Tribunal não invocou qualquer outra justificação para a delimitação nacio-
nal dos mercados para além desta ideia: “Como o âmbito geográfico do mercado prin-
cipal das apostas continua a ser nacional, isto também tem de ser verdade relativamente ao 
âmbito geográfico do mercado instrumental [de retransmissões televisivas de corridas 
de cavalos]”217. Trata-se de uma abordagem absolutamente contrária aos prin-
cípios de delimitação geográfica do mercado citados pelo próprio Tribunal. O 

215 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §§27 e 82.
216 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §§27 e 82.
217 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §107.
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único fator referido no acórdão nada implica nem sugere quanto à homogenei-
dade ou heterogeneidade das condições de concorrência no mercado relevante. 
É perfeitamente possível, por exemplo, que os preços das retransmissões televi-
sivas das corridas de cavalos sejam idênticas de um Estado-membro para outro, 
e que também não se verifiquem diferenças significativas na estrutura da oferta. 
Simplesmente, o Tribunal não entendeu necessário discuti-lo.

Em Deutsche Bahn, o último acórdão do TG em que esta matéria foi discu-
tida antes da “codificação” pela Comissão Europeia, o Tribunal resumiu nos 
seguintes termos os princípios jurisprudenciais de base aplicáveis à delimitação 
do mercado de produto:

“para ser considerado como constituindo objeto de um mercado suficientemente distinto, 
o serviço ou o bem em causa deve poder ser individualizado por caraterísticas particulares que 
o diferenciem de outros serviços ou bens a ponto de ser pouco intermutável com eles e sofrer a 
sua concorrência apenas de maneira pouco sensível. (…) Neste quadro, o grau de intermutabi-
lidade entre produtos deve ser avaliado em função das caraterísticas objetivas destes, bem como 
em função da estrutura da procura, da oferta no mercado e das condições de concorrência”218.

O problema da delimitação de mercados quando existem monopólios legais já 
tinha sido discutido pelo TJ em General Motors219, em GVL220 e em British Leyland221. 
O Tribunal de Justiça não tomara ainda uma posição clara a este respeito, e o 
Tribunal Geral acabou por seguir a mesma linha222. Não se pode concluir que, 
neste caso, o Tribunal tenha considerado que bastava, em abstrato, este elemento 
(presença de um monopólio legal). A sua conclusão foi expressamente limitada 
ao contexto de um mercado relativo a serviços necessários à concorrência nou-
tro mercado, e complementada pela constatação da falta de intermutabilidade 
entre os produtos e da diferença das estruturas da oferta e da procura223. Foi, 
assim, confirmada a distinção do mercado dos serviços ferroviários do mercado 
dos transportes ferroviários (os primeiros são serviços fornecidos por empresas 
ferroviárias a empresas de transporte que permitem a estas oferecer transpor-
tes ferroviários).

218 Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §§54-
55. Reafirmado, e.g., no Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão  
(T-86/95), C.J. (2002) II-1011, §122.
219 Acórdão do TJ de 1975/11/13, General Motors c. Comissão (26/75), C.J. (1975) 1367.
220 Acórdão do TJ de 1983/03/02, GVL c. Comissão (7/82), C.J. (1983) 483.
221 Acórdão do TJ de 1986/11/11, British Leyland c. Comissão (226/84), C.J. (1986) 3263.
222 Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §57 (ver 
também §58, quanto ao âmbito geográfico do mercado).
223 Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §§55 e 57.
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Deve ainda destacar-se um princípio geral afirmado pelo Tribunal, relativo à 
delimitação de submercados:

“um submercado que tem caraterísticas específicas do ponto de vista da procura e da oferta 
e que oferece produtos que ocupam um lugar indispensável e não intermutável no mercado mais 
geral do qual faz parte deve ser considerado como um mercado de produto distinto”224.

Não devemos, porém, generalizar precipitadamente a validade deste princí-
pio. Em primeiro lugar, porque o único precedente citado pelo Tribunal225 não 
diz precisamente aquilo. E, em segundo lugar, porque o Tribunal estava errone-
amente a aplicar uma lógica de submercados a um caso que não tinha a ver com 
submercados, devendo, quanto muito, ler-se aquele princípio como aplicando-se 
a relações entre mercados verticalmente relacionados226.

Em suma, a jurisprudência deste período relativa à definição de mercados no 
âmbito da aplicação do (atual) artigo 102º do TFUE deu vários contributos impor-
tantes para a densificação dos princípios e do método de definição de mercados, 
mas não deixou de se caraterizar por alguma inconstância no modo de aplicação 
destes princípios e por uma tendência, nem sempre inteiramente justificada, de 
concordar com as delimitações adotadas pela Comissão Europeia.

Não se pode afirmar que se tenha verificado uma clara evolução positiva do 
início ao fim deste período. Os casos com análises muito aprofundadas e con-
clusões justificadas com uma aplicação sã de teoria económica intercalaram-se 
com casos com abordagens mais superficiais e contestáveis, sem que seja possí-
vel destrinçar qualquer padrão, para além da reação à profundidade e qualidade 
dos argumentos das empresas recorrentes.

II.2.3.3. Artigo 101º do TFUE (Práticas coletivas anticoncorrenciais)
Até ao início deste período, nem o Regulamento nº 17227 nem o seu Regulamento 
de implementação228 (e nomeadamente o Formulário A/B que lhe era anexo, para 

224 Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §56. 
Reafirmado no Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §65.
225 Acórdão do TG de 1991/07/10, RTE c. Comissão (T-69/89), C.J. (1991) II-485, §§61-62.
226 Embora o TG se tenha referido ao mercado em causa como um “submercado”, deve realçar-se que não 
se tratava de um “submercado” proprio sensu. Um “submercado” corresponde a uma parte dos serviços que 
se prestam de igual modo num mercado mais amplo, ou geral. Aqui estavam em causa serviços diferentes 
dos que eram prestados no mercado que o Tribunal considerou como sendo o “geral”, e que eram inputs 
necessários à prestação de serviços nesse outro mercado. Ou seja, tratava-se de uma relação de mercados 
a montante/a jusante um do outro, e não de uma relação de mercado especial/geral.
227 Regulamento (CEE) nº 17 do Conselho, de 6 de fevereiro de 1962, primeiro regulamento de 
implementação dos artigos 85º e 86º do Tratado (JO 13/204, 21/02/1962).
228 Regulamento (CEE) nº 27 da Comissão, de 3 de maio de 1962, primeiro regulamento de implementação 
do Regulamento (CEE) nº 17 do Conselho, de 6 de fevereiro de 1962 (JO 35/1118, 10/05/1962), tal como 
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notificação de acordos à Comissão Europeia) referiam a necessidade de definir o 
mercado. A versão revista deste Formulário A/B de 1985 já solicitava informação 
sobre o mercado, mas em termos extremamente insipientes229. Como estes for-
mulários se destinavam a obter (pelo menos num primeiro momento) as infor-
mações necessárias à análise concorrencial de acordos, forçoso é concluir que, 
até 1985, a Comissão ainda não interiorizara completamente a potencial impor-
tância decisiva da delimitação de mercados no âmbito da aplicação do (atual) 
artigo 101º do TFUE.

Isto dito, uma das grandes novidades deste período foi justamente o reconhe-
cimento de que a problemática da definição dos mercados se estendia também 
a casos de aplicação do artigo 101º do TFUE.

Em 1979, a Comissão identificou uma prática concertada das empresas distri-
buidoras de equipamentos de som de alta-fidelidade da Pioneer na Comunidade, 
em violação do (atual) artigo 101º do TFUE230. Estas teriam adotado comporta-
mentos que impediam as importações paralelas dos produtos em causa no interior 
da Comunidade. A Comissão tinha baseado a sua análise num mercado de equi-
pamentos de som de alta-fidelidade, com âmbitos nacionais, mas não justificou, 
de modo algum, esta delimitação. No mercado, tal como definido pela Comis-
são, as distribuidoras da Pioneer detinham quotas de mercado entre 2% e 10%.

Perante o TJ, as recorrentes invocaram que a Comissão não incluíra todos os 
produtos que deveria ter incluído no mercado dos equipamentos de som de alta-
-fidelidade e que as suas reais quotas de mercados eram muito baixas, com a con-
sequência de que as práticas em causa não seriam suscetíveis de afetar o comércio 
entre Estados-membros, um requisito da aplicação do artigo 101º(1) do TFUE231.

Há muito que a jurisprudência do Tribunal estabelecera que o comércio entre 
Estados-membros podia não ser afetado sensivelmente se as empresas em causa 
tivessem uma posição fraca no mercado relevante232. Mas esta foi a primeira vez 

revisto pelo Regulamento (CEE) nº 1133/68 da Comissão, de 26 de julho de 1968 (JO L 189/1, 01/08/1968).
229 Regulamento (CEE) nº 27 da Comissão, de 3 de maio de 1962, primeiro regulamento de implementação 
do Regulamento (CEE) nº 17 do Conselho, de 6 de fevereiro de 1962 (JO 35/1118, 10/05/1962), tal como 
revisto pelo Regulamento (CEE) nº 2526/85 de 5 de agosto de 1985 (JO L 240/1, 07/09/1985), nota 
complementar ao Anexo, secção IX(2).
230 Decisão da Comissão de 1979/12/14, Pioneer Hi-Fi Equipment (29.595). Não era, de modo algum, a 
primeira vez que o Tribunal se via confrontado com um caso do artigo 101º do TFUE no qual a definição do 
mercado poderia alterar o preenchimento de um dos requisitos – veja-se, a título de exemplo, o Acórdão 
do TJ de 1980/07/10, Distillers c. Comissão (30/78), C.J. (1980) 2229; e o Acórdão do TJ de 1981/03/25, 
Kleurselfabriek c. Comissão (61/80), C.J. (1981) 851.
231 Acórdão do TJ de 1983/06/07, Musique Diffusion Française et al c. Comissão (100 a 103), C.J. (1983) 
1825, §§81-82.
232 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1969/07/09, Völk (5/69), C.J. (1969) 295. Ver também: Acórdão do TJ de 
1983/06/07, Musique Diffusion Française et al c. Comissão (100 a 103), C.J. (1983) 1825, §§84-85.
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em que uma empresa recorrente procurou afastar o preenchimento deste crité-
rio através de uma delimitação mais ampla do mercado.

O Tribunal não se mostrou recetivo a esta abordagem. Na verdade, apesar da 
formulação do princípio jurisprudencial que reafirmou, a sua posição reconduziu-
-se a afastar a discussão da definição do mercado da aplicação do teste de afetação 
do comércio entre Estados-membros. Sem sequer discutir o âmbito do mercado, 
o Tribunal concluiu que a posição das recorrentes no mercado não podia, para 
este efeito, ser considerada fraca233, e isto porque: (i) se tratava de um mercado 
atomizado, em que as recorrentes tinham quotas superiores às dos seus concor-
rentes; e (ii) as recorrentes eram as principais importadoras, com significativos 
volumes de negócios.

Por um lado, não se deve esquecer que este acórdão se referia a práticas que 
visavam impedir importações paralelas e erguer barreiras artificiais no interior 
do mercado interno. Por outro, não se pode negar que se trata de um acórdão 
que recusa relevância à operação de definição do mercado neste contexto. Aliás, 
na sua única referência à discussão sobre a amplitude do mercado, o TJ afirmou 
apenas não existir uma “definição generalizadamente reconhecida” de produtos de 
alta-fidelidade e haver muitas variações nos estudos de mercados apresentados 
ao Tribunal234. Esta abordagem, que parte da definição de um conceito (o nome 
dado geralmente ao produto em causa), em vez da substituibilidade da perspe-
tiva da procura, estava muito longe dos princípios e da complexidade de análise 
evidenciada cinco anos antes em United Brands.

Não foi, portanto, com a imediata cooperação do Tribunal de Justiça que a 
definição do mercado relevante se estendeu a casos de aplicação do artigo 101º 
do TFUE. De facto, poucos meses depois, em VBVB, empresas recorrentes de 
outra Decisão adotada ao abrigo do artigo 101º do TFUE voltaram a pôr em causa 
a delimitação de mercados da Comissão, desta feita num esforço para demonstrar 
que as práticas em causa não tinham um efeito restritivo da concorrência235. O 
TJ não deu qualquer sinal de compreender que era a própria definição do mer-
cado que estava a ser posta em causa ou, pelo menos, evitou, por completo, essa 
discussão236.

Passou um mês apenas até o Tribunal se pronunciar sobre outro caso em que 
uma recorrente suscitara o problema de delimitação dos mercados no âmbito 
do artigo 101º do TFUE. Em Hasselblad, um produtor de máquinas fotográficas 

233 Acórdão do TJ de 1983/06/07, Musique Diffusion Française et al c. Comissão (100 a 103), C.J. (1983) 
1825, §§86-87.
234 Acórdão do TJ de 1983/06/07, Musique Diffusion Française et al c. Comissão (100 a 103), C.J. (1983) 
1825, §83.
235 Acórdão do TJ de 1984/01/17, VBVB et al c. Comissão (43/82 e 63/82), C.J. (1984) 19, §41.
236 Acórdão do TJ de 1984/01/17, VBVB et al c. Comissão (43/82 e 63/82), C.J. (1984) 19, §§45-46.
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voltou a questionar a delimitação do mercado, feita pela Comissão, para demons-
trar uma falta de afetação do comércio entre Estados-membros. O argumento era 
justamente o mesmo: se o mercado fosse corretamente definido, incluindo todas 
as máquinas fotográficas que concorriam efetivamente com as suas, a quota da 
recorrente tornar-se-ia negligenciável e, portanto, não poderia haver um efeito 
sensível nas trocas entre Estados237.

O Tribunal voltou a concordar com a conclusão da Comissão, mas, desta vez, 
encontramos no acórdão uma justificação da delimitação do mercado com base 
em critérios jus-económicos. Ao contrário da sua abordagem no caso Pioneer, o 
Tribunal partiu aqui do princípio de que só poderia aferir corretamente a força 
ou fraqueza da posição da empresa no mercado se primeiro definisse os seus 
limites. Esta questão foi decisivamente clarificada pelo TG dez anos depois238.

Em Hasselblad, a conclusão do Tribunal, que confirmou a Decisão, foi facili-
tada pela existência no processo de diversas estimativas da própria recorrente, 
anteriores ao caso, em que esta considerava ter quotas de mercado nos diferentes 
Estados entre os 20% e os 50%239. Ainda assim, o Tribunal teve a oportunidade 
de dar vários contributos para a densificação dos critérios e método de defini-
ção de mercados.

O Tribunal confirmou a possibilidade de se diferenciarem mercados de pro-
dutos que satisfazem, no essencial, a mesma necessidade, com base na qualidade 
e preço desses produtos. De acordo com o TJ, “o elevado preço de uma máquina Has-
selblad restringe os seus potenciais clientes a fotógrafos profissionais, utilizadores comerciais 
ou especialistas e fotógrafos amadores dedicados ou compradores de prestígio”240. Tratou-
-se, nesta ótica, do primeiro caso relativo a produtos de luxo.

Foi também o caso que esclareceu que pode ocasionalmente ser necessário 
subdividir mercados para ter em conta caraterísticas da concorrência para uma 
secção específica da procura, mesmo que a restrição da oferta no mercado para 
essa secção da procura não se deva a caraterísticas objetivas do produto, mas antes 
a meras preferências dos consumidores. Neste sentido, o Tribunal deu relevân-
cia ao facto de as “máquinas Hasselblad [serem] virtualmente indispensáveis para um 
grande número de utilizadores”241 e de “a reputação das máquinas Hasselblad ser maior 
do que a de qualquer outra máquina disponível no mundo”242.

A sensibilidade demonstrada pelo Tribunal à necessidade de delimitar o mer-
cado relevante concretizou-se ainda na repetição de critérios da jurisprudên-

237 Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §19.
238 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 1994/07/14, Parker Pen c. Comissão (T-77/92), C.J. (1994) II-549, §§38-41.
239 Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §20.
240 Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §21 (nossa tradução).
241 Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §21 (nossa tradução).
242 Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §22 (nossa tradução).
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cia anterior, tais como a relevância das caraterísticas dos produtos em causa e a 
procura de uma substituibilidade razoável e de uma concorrência eficaz entre 
produtos243.

No mesmo ano, Hydrotherm demonstrou que o problema da definição de 
mercados no âmbito do artigo 101º do TFUE para aferir o efeito no comércio 
entre Estados-membros também podia chegar ao Tribunal pela via das questões 
prejudiciais, embora as circunstâncias do caso concreto tivessem tornado des-
necessária a análise pelo TJ244.

O caso Windsurfing, de 1986, relativo a acordos de licenciamento celebra-
dos por uma empresa produtora de pranchas de windsurf, suscitou de novo 
(como em Hugin) a questão de saber se se podem identificar mercados autóno-
mos para componentes vendidas a título autónomo ou como peças sobresselen-
tes (aftermarket)245. O Tribunal acabou por não tomar uma posição clara sobre 
a delimitação do mercado, mas, num passo revelador da influência limitada da 
teoria da definição de mercados junto do Tribunal, pareceu aceitar a definição 
de mercados distintos para componentes autónomos e peças sobresselentes, sem 
qualquer justificação, para além do facto de haver oferta e procura de ambos246.

Até este momento, o TJ nunca fora confrontado com a questão da delimita-
ção de mercados no âmbito da verificação do preenchimento das condições para 
uma isenção, ao abrigo do (atual) artigo 101º(3) do TFUE.

Não obstante, uma Comunicação de 1983 da Comissão Europeia já realçara 
a potencial importância decisiva da delimitação dos mercados no contexto da 
aplicação de uma isenção categorial247.

Em 1986, a Comunicação de minimis da Comissão não só afirmou a relevân-
cia da definição de mercados para efeitos da determinação de um efeito sensível 
nas trocas entre Estados-membros, no âmbito do (atual) artigo 101º, como ainda 
constituiu o primeiro passo para a codificação pela Comissão Europeia dos cri-
térios de delimitação do mercado de produto e do mercado geográfico248.

243 Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §21.
244 Acórdão do TJ de 1984/07/12, Hydrotherm (170/83), C.J. (1984) 2999, §7.
245 Acórdão do TJ de 1986/02/25, Windsurfing International c. Comissão (193/83), C.J. (1986) 611.
246 Acórdão do TJ de 1986/02/25, Windsurfing International c. Comissão (193/83), C.J. (1986) 611, §§15-19.
247 Comissão Europeia, Comunicação relativa aos Regulamentos (CEE) nº 1983/83 e nº 1984/83, de 
22 de junho de 1983, sobre a aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado às categorias de distribuição 
exclusiva e de acordos de compra exclusiva (JO C 355/7, 30/12/1983), §21.
248 Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não são abran-
gidos pelo disposto no nº 1 do artigo 85º do Tratado que institui a CEE (JO C 231/2, 12/09/1986). Por 
contraste, a Comunicação anterior sobre esta temática não fizera qualquer referência à definição dos 
mercados – cfr. Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não 
são abrangidos pelo disposto no nº 1 do Artigo 85º do Tratado que institui a CEE (JO C 313/3, 29/12/1977).



A HISTÓRIA DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

79

E em 1988, a Comissão afirmava em termos gerais que:

“A definição do mercado relevante é necessária não apenas para uma apreciação do artigo 
[102º], mas também para analisar a licença exclusiva no que respeita ao [artigo 101º(1)] e espe-
cialmente ao preenchimento das condições do [artigo 101º(3)]”249.

Não é surpreendente, portanto, que as discussões da delimitação do mercado 
se tenham multiplicado a partir destes anos e que se tenham tornado uma pre-
sença frequente nos casos de aplicação do (atual) artigo 101º do TFUE.

Em 1991, no caso Delimitis, o TJ afirmou finalmente a relevância da deli-
mitação de mercados para aplicar o (atual) artigo 101º(1) do TFUE (que já fora 
invocada pela recorrente em VBVB), quando estão em causa práticas restritivas 
pelos seus efeitos (e não pelo seu objeto)250. Por seu turno, o Tribunal Geral fri-
sou a necessidade da definição de mercados nestas situações desde o primeiro 
caso em que a questão se suscitou251.

De acordo com esta visão inicial do Tribunal, no âmbito da aplicação do (atual) 
artigo 101º do TFUE, o mercado relevante tem de ser definido para se “determinar 
se o acordo, a decisão de associação de empresas ou a prática concertada em causa é susce-
tível de afetar o comércio entre Estados-membros e tem como seu objeto ou efeito a preven-
ção, restrição ou distorção da concorrência no mercado comum”252. Quanto a acordos de 
distribuição exclusiva, o TG afirmou que a “delimitação do mercado relevante é essen-
cial para analisar os efeitos dos acordos exclusivos na concorrência e, em particular, para 
analisar as possibilidades disponíveis a novos concorrentes domésticos e estrangeiros para 
se estabelecerem no mercado (…) ou aumentarem as suas quotas de mercado”253.

O único princípio geral relevante afirmado pelo TJ no caso Delimitis foi o 
de que o mercado se define “em primeiro lugar, em função da natureza da atividade 
económica em causa”254, uma formulação nova e de significado ambíguo. Ainda 

249 Decisão da Comissão de 1988/07/26, Tetra Pak I (BTG Licence) (31.043), introdução à secção B-II. 
Não obstante, a Comissão continuou a entender não ser sempre necessário definir o mercado para 
aplicar o (atual) artigo 101º do TFUE – ver, por exemplo, a Decisão adotada poucos meses depois, em 
que a Comissão aplica primeiro o artigo 101º, apenas procedendo à definição do mercado quando passa 
à discussão do artigo 102º [Decisão da Comissão de 1988/12/07, Flat glass (31.906)].
250 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §§13-16. No mesmo sentido, ver, 
e.g.: Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §26.
251 Acórdão do TG de 1992/02/27, Vichy c. Comissão (T-19/91), C.J. (1992) II-415, §60. Ver também, e.g., 
o Acórdão do TG de 1994/10/27, Fiatagri et al c. Comissão (T-34/92), C.J. (1994) II-905, §§49-50.
252 Acórdão do TG de 1995/02/21, VSPOB et al c. Comissão (T-29/92), C.J. (1995) II-289, §74. Reafirmado 
no Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, §833.
253 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §60; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §39; Acórdão do TG 
de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §26.
254 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §16. Para uma reafirmação 
geral desta análise, ver o Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), 
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assim, retiram-se, implicitamente, do breve raciocínio com que o Tribunal jus-
tificou a delimitação de um mercado nacional da distribuição de cerveja no setor 
HORECA os seguintes pontos inovadores no que respeita ao mercado de produto:

 (i) podem identificar-se mercados autónomos relativos ao mesmo produto 
com base em caraterísticas contextuais diferentes da sua procura, tal 
como uma associação do produto à prestação de um serviço que torna os 
consumidores, nesses contextos, mais insensíveis aos preços (e.g. compra 
de uma bebida num bar por oposição à compra num supermercado)255;

 (ii) significativas diferenças de preços para o mesmo produto são um indício 
da sua comercialização em mercados autónomos256;

 (iii) a existência de sistemas de distribuição diferenciados para dois segmen-
tos pode ser um indício da existência de mercados autónomos257;

 (iv) a definição de mercados autónomos não implica a inexistência completa 
de efeitos cruzados entre os mercados (e.g. a divulgação de uma marca 
em supermercados levará, provavelmente, também a um aumento das 
suas vendas no setor HORECA)258;

Já a abordagem do mercado geográfico foi, porventura, excessivamente sim-
plista, se não mesmo errónea. Parece resultar deste acórdão que, para concluir 
pelo âmbito nacional de um mercado, basta a constatação de que os contratos de 
fornecimento nesse mercado são, “em grande maioria, celebrados a nível nacional”259.

Quanto à jurisprudência do TG relativa à definição de mercados no âmbito 
do (atual) artigo 101º do TFUE, esta começou em termos surpreendentemente 
confusos e modestos260.

O primeiro acórdão neste domínio (Vichy) foi redigido, quanto a esta ques-
tão, em termos de tal modo imperscrutáveis que mal se consegue perceber qual 

C.J. (2001) II-1881, §§27-28.
255 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §16. Reafirmado no Acórdão do 
TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §30.
256 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §16. Isto dito, uma diferença até 
20% de preços pode não ser suficiente para demonstrar a autonomia dos mercados, em face de outros 
elementos (ver, infra, a descrição do caso Colin Arthur Roberts et al c. Comissão.
257 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §16. Assim, como , inversamente, 
a existência de um sistema distribuição comum será um indício da partilha do mesmo mercado – Acórdão 
do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §31.
258 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §17.
259 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §18.
260 Em 1994, mesmo depois de o TG já se ter debruçado sobre três casos em que se discutiu a definição 
de mercados no âmbito do (atual) artigo 101º do TFUE, o então Presidente do Tribunal de Primeira 
Instância (agora TG) ainda não incluía qualquer referência à relevância da identificação do mercado 
em causa nas suas exposições doutrinárias desta matéria, limitando-se a referi-la a propósito do abuso 
de posição dominante – cfr. Cruz Vilaça & Pais Antunes, 1994.
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a definição de mercado aceite pelo Tribunal. Parece que o Tribunal confirmou a 
Decisão da Comissão, apesar de ter referido fatores que apontariam justamente 
no sentido oposto, de não ter justificado a sua opção e de referir quotas de mer-
cado relativas a submercados que não estava (aparentemente) a autonomizar261 
(nova referência a este conceito que já utilizara no caso Magill e que continuou 
por explicar).

No próximo caso de cartel (Polipropileno), não se discutiu realmente a delimi-
tação do mercado, apenas se constatou que as práticas em causa afetavam ambos 
os tipos de produtos em causa262. E no caso subsequente em que a delimitação 
de mercados foi criticada (Dansk Pelsdyravlerforening), o Tribunal escapou à 
discussão dessa questão, afirmando que a crítica da recorrente se baseava numa 
incorreta interpretação dos termos da Decisão263.

Em CB e Europay264, o Tribunal confirmou a autonomização de um mercado 
“dos eurocheques emitidos no estrangeiro e, mais especificamente, o dos eurocheques emiti-
dos em francos franceses nos 500 000 comerciantes franceses participantes no sistema de 
pagamento por cartão do groupement ‘CB’ pelos detentores de cartões Eurocheque não emi-
tidos por bancos estabelecidos em França”, apesar de a própria Comissão ter referido 
a ponderação, “a um segundo nível, [do] mercado do conjunto dos meios de pagamento 
internacionais utilizados nos estabelecimentos comerciais franceses”265. Os únicos moti-
vos invocados pelo Tribunal para defender a autonomização daquele mercado 
mais restrito foram: (i) que “a concorrência se encontra de um modo geral limitada, por 
razões fácticas, entre os diferentes meios de pagamento” (sem mais explicações)266; (ii) 
o facto de este mercado ser objeto de um acordo internacional específico; e (iii) 
se tratar de um mercado com volume significativo267.

Em Parker Pen, a Comissão não identificara claramente o mercado geográ-
fico em causa, e chegara mesmo a indicar quotas de mercado nacionais e a referir 
diferenças de preços, mas o TG confirmou a validade da delimitação como sendo 
a de um mercado de âmbito comunitário, sem oferecer qualquer justificação268.

261 Acórdão do TG de 1992/02/27, Vichy c. Comissão (T-19/91), C.J. (1992) II-415, §§61-64.
262 Acórdão do TG de 1992/03/10, Hüls c. Comissão (T-9/89), C.J. (1992) II-499, §§376-380; Acórdão 
do TG de 1992/03/10, Hoescht c. Comissão (T-10/89), C.J. (1992) II-629, §§348-352; Acórdão do TG de 
1992/03/10, Solvay c. Comissão (T-12/89), C.J. (1992) II-907, §§323-327; e Acórdão do TG de 1992/03/10, 
Chemie Linz c. Comissão (T-15/89), C.J. (1992) II-1275, §§366-372.
263 Acórdão do TG de 1992/07/02, Dansk Pelsdyravlerforening c. Comissão (T-61/89), C.J. (1992) II-1931, 
§§57-60.
264 Acórdão do TG de 1994/02/23, CB e Europay c. Comissão (T-39/92 e T-40/92), C.J. (1994) II-49.
265 Acórdão do TG de 1994/02/23, CB e Europay c. Comissão (T-39/92 e T-40/92), C.J. (1994) II-49, §101.
266 Acórdão do TG de 1994/02/23, CB e Europay c. Comissão (T-39/92 e T-40/92), C.J. (1994) II-49, §102.
267 Acórdão do TG de 1994/02/23, CB e Europay c. Comissão (T-39/92 e T-40/92), C.J. (1994) II-49, §103.
268 Acórdão do TG de 1994/07/14, Parker Pen c. Comissão (T-77/92), C.J. (1994) II-549, §§41-43.
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Em Fiatagri, o Tribunal aceitou que o mercado dos tratores agrícolas não 
devia ser subdividido (i.e. que todos os tratores agrícolas deviam ser considera-
dos substituíveis) apenas com base no facto de os produtores terem criado um 
sistema de troca de informações que abrangia todos os tipos de tratores agríco-
las. Quanto ao mercado geográfico, o TG entendeu que, mesmo que este tivesse, 
tecnicamente, um âmbito comunitário:

“em qualquer caso, isto não impede que o mercado relevante no qual os efeitos da prática 
devam ser medidos seja definido como um mercado nacional quando, como é aqui o caso, a prá-
tica censurada se limita geograficamente ao território de um dos Estados-membros. Em seme-
lhante caso, são os próprios fornecedores que, pelo mero facto da sua conduta, deram ao mercado 
as caraterísticas de um mercado nacional”269.

Tanto na sua delimitação do mercado de produto, como do mercado geográ-
fico, o Tribunal seguiu a lógica já utilizada no caso Polipropileno, segundo a qual 
a delimitação do mercado é justificada apenas pelo âmbito do acordo, prática 
concertada ou decisão de associação de empresas em análise. E voltou a fazer o 
mesmo em VSPOB270.

Esta posição, que põe de lado todo e qualquer princípio económico de deli-
mitação do mercado, não pode deixar de ser criticada. Nesta ótica, em vez de a 
definição do mercado ser instrumental na análise dos efeitos de uma prática no 
mercado, é o âmbito da prática que determina os limites do mercado e, assim, 
os termos da análise dos seus efeitos. Só porque um acordo restritivo da concor-
rência diz respeito tanto ao produto X como ao produto Y, isso não quer dizer 
que as condições de concorrência para ambos os produtos sejam homogéneas, 
muito menos que eles sejam substituíveis para os seus consumidores. E ainda 
que as caraterísticas de certas práticas pudessem obrigar à redefinição do mer-
cado relevante, seria necessário identificá-las e justificar os motivos pelos quais, 
por força dessas práticas, os produtos em causa, na zona em causa, se torna-
ram substituíveis da perspetiva da procura (ou, quando aplicável, da perspetiva  
da oferta).

Não encontramos semelhante análise em nenhum destes acórdãos. Aliás, é 
significativo que o próximo caso perante o Tribunal o tenha levado a afirmar jus-
tamente o contrário – a existência de um mercado comunitário apesar de os acor-

269 Acórdão do TG de 1994/10/27, Fiatagri et al c. Comissão (T-34/92), C.J. (1994) II-905, §56 (nossa 
tradução).
270 Acórdão do TG de 1995/02/21, VSPOB et al c. Comissão (T-29/92), C.J. (1995) II-289, §§77-81. Neste 
caso, a decisão do Tribunal fundou-se também no facto de as próprias empresas terem definido o mercado 
da construção na Holanda como um único mercado na sua notificação do acordo (para isenção) e na sua 
resposta à comunicação de acusações e apresentado nessas fases argumentos contra a segmentação (§76).
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dos em causa terem “por objeto e por efeito uma proteção dos sistemas nacionais”, sendo 
este facto referido como um indício da existência de um mercado comunitário271.

No cartel Rede electrossoldada para betão, o TG realizou, pela primeira vez 
no âmbito do (atual) artigo 101º do TFUE, uma análise do mercado relevante 
com base em critérios jus-económicos. O Tribunal refutou os argumentos das 
recorrentes segundo os quais este mercado deveria ser subdividido para atender 
às diferenças dos tipos deste produto, e, em especial, à diferença entre “painéis 
normalizados” e “painéis por projeto”, retirando-se da sua análise os seguintes 
princípios gerais:

 (i) a proximidade e a evolução em paralelo do preço dos produtos é um indí-
cio de que esses produtos se inserem no mesmo mercado272;

 (ii) na segunda aproximação jurisprudencial (simplificada) ao princípio 
SSNIP, o TG afirmou ser necessário “saber se uma diminuição do preço dos 
painéis normalizados pode fazer com que estes substituam os painéis «Listenmat-
ten» e os painéis por projeto, desviando a clientela para os painéis normalizados”273 
(“influência recíproca nos preços”274);

 (iii) para que um produto seja substituível por outro na perspetiva da pro-
cura, a utilização deste outro deve ser possível sem “dificuldades técnicas” 
nem “custos suplementares demasiado importantes”275;

 (iv) na primeira referência expressa à substituibilidade da perspetiva da 
oferta, o Tribunal deu relevância à existência “na indústria [de] uma certa 
capacidade de adaptar os instrumentos de produção para produzir diferentes tipos 
de rede electrossoldada para betão”276.

Quanto à delimitação geográfica do mercado, decorreram destes acórdãos os 
seguintes esclarecimentos:

 (i) os custos de transporte são um fator relevante, mas deve-se atender ao 
valor relativo destes custos no preço do produto277;

271 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §36.
272 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §25; Acórdão do 
TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §39.
273 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §26; Acórdão do 
TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §40.
274 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §28.
275 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §26; Acórdão do 
TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §40.
276 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §27; Acórdão do 
TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §41; ver também o Acórdão 
do TG de 1995/04/06, Tréfilunion c. Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, §30.
277 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §35 (“quando 
o preço de um produto é relativamente elevado no mercado relevante, os custos de transporte não [constituem] um 
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 (ii) o facto de a concorrência “se exercer essencialmente” em certas zonas ou de 
existir uma “zona natural de venda” (correspondente a um raio de trans-
porte normal do produto a partir da instalação produtora) mais restrita 
que o território nacional, “não exclui que o mercado nacional, no seu conjunto, 
seja afetado”278;

 (iii) o facto de a concorrência num mercado se exercer essencialmente em 
zonas transfronteiriças pode ser um indício da existência de um mer-
cado comunitário (transnacional)279; e

 (iv) o facto de os acordos anticoncorrenciais em causa terem “por objeto e por 
efeito uma proteção dos sistemas nacionais” pode ser um indício da existên-
cia de um mercado comunitário (transnacional)280.

Em Langnese Iglo e Schöller Lebensmittel, o TG reafirmou vários princípios 
de delimitação do mercado relevante fixados pelo TJ em casos de abuso de posi-
ção dominante. Afirmava assim, implicitamente, em consonância com as suas 
pronúncias anteriores, a unicidade dos princípios aplicáveis a esta operação ao 
abrigo dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE281.

O mercado de produto em causa neste caso – gelado industrial de consumo 
impulsivo – suscitou uma questão semelhante à que já fora ponderada pelo TJ em 
Delimitis. De novo se concluiu que o contexto da procura pode implicar a auto-
nomização de mercados relativos ao mesmo produto, especificamente o facto de 
o produto ser adquirido para consumo doméstico, para consumo na loja (asso-
ciado à prestação dos respetivos serviços) ou para consumo imediato282. De acordo 
com o Tribunal, o local de consumo fora corretamente escolhido como o crité-
rio decisivo que permitia distinguir as necessidades satisfeitas da perspetiva da  
procura283.

Para excluir o gelado artesanal de consumo impulsivo do mercado relevante, 
o Tribunal notou que este não era objeto de acordos de distribuição como aque-
les que estavam em análise e, portanto, não era provável que a sua inclusão no 

obstáculo insuperável”).
278 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §36.
279 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §36.
280 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §36; Acórdão 
do TG de 1995/04/06, Tréfilunion c. Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, §29.
281 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §61; Acórdão do 
TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §40.
282 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §§62-72; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §§41-51.
283 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §64; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §43.
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mercado alterasse as conclusões sobre os efeitos daqueles acordos284. Foi uma 
abordagem de instrumentalização da definição de mercado ao caso concreto 
que pareceu justificada, no caso concreto, não só por ter sido a aplicação de 
uma lógica de minimis, mas também por não ter implicado uma posição defini-
tiva sobre a delimitação.

De acordo com o TG, a Comissão errara ao excluir do mercado o gelado 
industrial vendido em grosso mas destinado a ser servido em doses individuais. 
A existência de canais de distribuição diversos e diferenças tecnológicas não alte-
ravam o facto de estes produtos serem substituíveis da perspetiva da procura. No 
entanto, tal não era suscetível de alterar a conclusão quanto à questão de fundo285.

Quanto ao âmbito geográfico do mercado, o Tribunal deu relevância à exis-
tência de diferenças nacionais quanto à estrutura do mercado, os tipos de pro-
dutos e os preços, bem como à celebração de acordos de distribuição com âmbito 
nacional286.

Nestes acórdãos, não foi inteiramente clara a distribuição do ónus da prova. No 
caso dos gelados, o Tribunal desconsiderou o argumento da recorrente, segundo 
o qual haveria, pelo menos, concorrência parcial por gelado vendido em super-
mercados em “embalagens múltiplas” (podendo esse gelado ser comido imedia-
tamente no local, como impulso), por não ter sido “produzida prova suficiente para 
contrariar a afirmação da Comissão”287. Confrontado com duas afirmações contra-
ditórias, nenhuma delas fundamentadas em prova, o Tribunal pareceu, assim, 
colocar o ónus da prova, quanto a essa questão, do lado da recorrente, sem que 
fosse claro o motivo. Por outro lado, o Tribunal realçou que caberia à Comissão, 
por exemplo, demonstrar a existência de padrões de procura diversos que pode-
riam, por si só, justificar a autonomização de mercados, de acordo com a juris-
prudência Michelin288.

Por último, em Leclerc, o Tribunal voltou a ser confrontado com o mercado 
dos produtos cosméticos, que já analisara no caso Vichy e, tal como então suce-
dera, voltou a tomar posições que em nada contribuíram para clarificar quais os 
mercados relevantes em causa. A análise da estrutura concorrencial que preo-
cupava o Tribunal não exigia, no seu entender, a clarificação dos precisos limites 

284 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §67; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §46.
285 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §§68-71; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §§47-50.
286 Acórdão do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §54.
287 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §65; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §44.
288 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §69; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §48.
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dos mercados, apenas a distinção dos produtos cosméticos de luxo dos restan-
tes (que também não foi justificada e, refira-se, não fora feita no caso Vichy)289.

Em suma, neste segundo período, no que respeita à jurisprudência relativa 
ao (atual) artigo 101º do TFUE, assistiu-se ao despertar progressivo de ambos 
os Tribunais para a relevância da delimitação de mercados nos casos de práticas 
anticoncorrenciais coletivas, levando à produção de importantes clarificações 
jurisprudenciais, mas não se pode dizer que estas abordagens se haviam já ple-
namente solidificado no final do período.

Tal como se verificou também no domínio da aplicação do (atual) artigo 102º 
do TFUE, a iniciativa do desenvolvimento da teoria da definição de mercados no 
direito Comunitário pertenceu à Comissão Europeia, vendo-se o Tribunal a ado-
tar, quase exclusivamente, uma postura de confirmação de princípios e noções 
já anteriormente avançados pela Comissão.

Em 1994, três anos depois de o TJ ter reconhecido a relevância da delimita-
ção dos mercados no âmbito da aplicação do (atual) artigo 101º do TFUE (em 
Delimitis), a Comissão procedeu a uma nova revisão do Formulário A/B, para a 
notificação de acordos290, na qual é evidente a mudança de paradigma, especial-
mente por contraste com as versões anteriores deste Formulário. Não só se passou 
a solicitar às notificantes que definissem os mercados suscetíveis de serem afe-
tados pelos acordos, práticas concertadas ou decisões de associações de empre-
sas notificados, como se incluiu uma definição dos conceitos e um conjunto de 
fatores que se deverão ponderar.

Deve ainda referir-se a adoção, no final deste período, de duas Comunicações 
da Comissão Europeia que realçaram a importância da definição de mercados e 
esclareceram os termos em que esta devia ser realizada, nos domínios específicos 
dos acordos sobre novas infraestruturas de transportes291 e dos acordos relativos 
a acesso a redes de telecomunicações292.

A Comunicação relativa a acordos sobre novas infraestruturas de trans-
portes debruçou-se sobre a aplicação dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE, 
mas limitou-se a uma indicação muito superficial dos fatores a ter em conta (subs-

289 Acórdão do TG de 1996/12/12, Leclerc c. Comissão (T-19/92), C.J. (1996) II-1851, §§184-187; Acórdão 
do TG de 1996/12/12, Leclerc c. Comissão (T-88/92), C.J. (1996) II-1961, §§176-179.
290 Regulamento (CE) nº 3385/94 da Comissão, de 21 de dezembro de 1994, relativo à forma, conteúdo e 
outras particularidades respeitantes aos pedidos e à notificação apresentados nos termos do Regulamento 
nº 17 do Conselho (JO L 377/28, 31/12/1994), Secção 6.
291 Comissão Europeia, Clarificação das recomendações da Comissão em matéria de aplicação das regras 
de concorrência aos projetos de novas infraestruturas de transporte (JO C 298/5, 30/09/1997).
292 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997).
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tituibilidade ou complementaridade dos diversos modos de transporte), reme-
tendo para uma Decisão da Comissão como precedente293.

Já a Comunicação relativa a acordos de acesso a redes de telecomunica-
ções incluiu toda uma secção sobre a definição de mercados relevantes nesse 
domínio294. A Comissão recusou fornecer uma definição prévia e abstrata dos 
mercados relevantes, porque tais definições poderiam tornar-se rapidamente 
obsoletas (face à evolução do mercado) e devem ser feitas “à luz de um exame minu-
cioso de um caso concreto”295.

Dando um lugar de destaque à substituibilidade da perspetiva da procura, 
a Comissão tomou, porém, a dúbia posição de incluir a concorrência potencial 
como um fator a ter em conta na delimitação do mercado, e afirmou que “[n]a 
prática, não pode ser estabelecida uma distinção clara entre [a substituibilidade a nível 
da oferta] e a concorrência potencial”296, apesar do que decorria já da jurisprudên-
cia comunitária297.

Os conceitos de base do mercado de produto e do mercado geográfico foram 
idênticos aos que haviam sido adotados pela Comissão em 1989-1990, no âmbito 
do controlo de concentrações. Quanto ao mercado de produtos, a Comissão indi-
cou que, no contexto da liberalização das telecomunicações, seria necessário dis-
tinguir os mercados dos serviços de telecomunicações e os mercados do acesso 
a infraestruturas necessárias para a prestação daqueles serviços298.

Foi ainda feita uma referência ao método SSNIP, colocando-o numa posição 
central e designando-o “o critério do mercado relevante”:

“saber se, na eventualidade de todos os prestadores do serviço em causa aumentarem os preços 
em 5-10%, os seus lucros globais aumentariam. Em função deste critério, e em caso afirmativo, 
o mercado em causa será considerado um mercado relevante distinto”299.

293 Comissão Europeia, Clarificação das recomendações da Comissão em matéria de aplicação das regras 
de concorrência aos projetos de novas infraestruturas de transporte (JO C 298/5, 30/09/1997), §28.
294 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §§34-49.
295 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §42.
296 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §§35-36.
297 Cfr., maxime, o Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223.
298 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §§39-40 e 43-44.
299 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §41.
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Quanto ao âmbito geográfico, salientou-se a importância de ponderar, neste 
contexto, as “condições regulamentares, tais como as modalidades de concessão das licen-
ças e os eventuais direitos exclusivos ou especiais”300.

II.2.3.4. Controlo de concentrações
Já vimos que o primeiro caso a suscitar a questão da delimitação dos mercados 
perante o Tribunal de Justiça (Continental Can), apesar de respeitar à aplicação do 
(atual) artigo 102º do TFUE, correspondera, na verdade, à tentativa de utilização 
daquela disposição para impedir uma operação de concentração, numa altura 
em que o direito europeu nada previa expressamente a esse respeito. Assim, foi 
desde cedo evidente que o controlo de concentrações suscitaria, de modo par-
ticularmente premente, a problemática da definição dos mercados relevantes.

Registe-se que já existia, desde 1952, um regime explícito de controlo de 
concentrações em vigor na Comunidade, mas limitado ao domínio do Tratado 
CECA (artigo 66º)301. Em paralelo com a prática geral no âmbito desse Tratado, 
acima discutida, as Decisões adotadas ao abrigo desse regime não haviam inclu-
ído qualquer justificação nem discussão significativa da delimitação do mercado 
relevante.

No final de 1989 foi adotado o Regulamento de controlo de concentrações302. 
A Comissão Europeia passou a dispor de uma base legal clara e de um mecanismo 
próprio para o controlo de operações de concentrações que criassem ou refor-
çassem uma posição dominante na Comunidade Europeia.

Como todo e qualquer caso de controlo de concentrações implica um juízo, 
ainda que sucinto, sobre a existência de uma posição dominante (tanto para 
a decisão final de aprovação303 como para questões preliminares, tais como a 

300 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §§48-49.
301 Cfr.: Decisão da Comissão de 1975/03/05, CLIF/Marine-Firminy (75/448/CECA); Decisão da Comissão 
de 1987/04/02, Usinor/Sacilor/Normandie steel (82/317/CECA); e Decisão da Comissão de 1988/12/19, 
EBA/Herzogenrath/RA (89/29/CECA).
302 Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de dezembro de 1989, relativo ao controlo das 
operações de concentração de empresas (JO L 395/1, 30/12/1989), revisto pelo Ato de Adesão da Áustria, 
da Finlândia e da Suécia (JO C 241/21, 29/08/1994), e pelo Regulamento (CE) nº 1310/97 do Conselho, 
de 30 de junho de 1997 (JO L 180/1, 09/07/1997). Posteriormente substituído pelo Regulamento (CE) 
nº 139/2004 do Conselho, de 20 de janeiro de 2004, relativo ao controlo das concentrações de empresas 
(JO L 24/1, 29/01/2004) (adiante, “Regulamento (CE) nº 139/2004”).
303 Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de dezembro de 1989, relativo ao controlo das 
operações de concentração de empresas (JO L 395/1, 30/12/1989), artigo 2º(2) e (3). A isto acresce que 
a revisão realizada pelo Regulamento (CE) nº 1310/97 inseriu um novo nº 4 no artigo 2º, nos termos do 
qual, na apreciação da criação de uma empresa comum, a Comissão deve ter em conta a presença das 
empresas fundadoras no mesmo mercado que a empresa comum, ou em mercados a montante, a jusante 
ou estreitamente ligados.
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remessa a autoridades nacionais304) e sobre efeitos em mercados relacionados305, 
e pode implicar a aplicação de uma regra de minimis com base na quota de mer-
cado306 (para uma análise mais detalhada, veja-se a secção III.3.4), a definição de 
mercados tomou, desde o início, um lugar de destaque na implementação desta 
política comunitária.

Embora não fornecesse uma definição de “mercado de produto”, o Regu-
lamento de controlo de concentrações incluiu, desde logo, uma definição do 
conceito de “mercado geográfico relevante”, no contexto da determinação dos cri-
térios de remissões de casos da Comissão Europeia para as autoridades nacionais:

“O mercado geográfico de referência é constituído por um território no qual as empresas 
envolvidas intervêm na oferta e procura de bens e serviços, no qual as condições de concorrência 
são suficientemente homogéneas e que pode distinguir-se dos territórios vizinhos, especialmente 
devido a condições de concorrência sensivelmente diferentes das que prevalecem nesses territórios. 
Nessa apreciação, é conveniente tomar em conta, nomeadamente, a natureza e as caraterísticas 
dos produtos ou serviços em causa, a existência de barreiras à entrada, as preferências dos consu-
midores, bem como a existência, entre o território em causa e os territórios vizinhos, de diferen-
ças consideráveis de partes de mercado das empresas ou de diferenças de preços substanciais”307.

Tratava-se de uma definição baseada nos princípios afirmados em United 
Brands e próxima, mas já significativamente melhorada em relação à que fora 
avançada pela Comissão, noutro contexto, três anos antes308.

O Regulamento de implementação, adotado em 1990, incluiu, em anexo, um 
formulário de notificação de operações de concentrações à Comissão Europeia 
(“Formulário CO ”)309, o qual continha instruções para as partes notificantes. 
Como ainda hoje se verifica310, uma secção do Formulário CO era dedicada à defi-

304 Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de dezembro de 1989, relativo ao controlo das 
operações de concentração de empresas (JO L 395/1, 30/12/1989), artigo 9º(2) e (3).
305 Regulamento (CEE) nº 2367/90 da Comissão, de 25 de julho de 1990, relativo às notificações, prazos 
e audições previstos no Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, relativo ao controlo das operações 
de concentração de empresas (JO L 219/5, 14/08/1990), Anexo I, Secção 5.
306 Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de dezembro de 1989, relativo ao controlo das 
operações de concentração de empresas (JO L 395/1, 30/12/1989), considerando 15.
307 Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de dezembro de 1989, relativo ao controlo das 
operações de concentração de empresas (JO L 395/1, 30/12/1989), artigo 9º(7). A norma correspondente 
no novo Regulamento é idêntica – cfr. Regulamento (CE) nº 139/2004, artigo 9º(7).
308 Cfr.: Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não são 
abrangidos pelo disposto no nº 1 do artigo 85º do Tratado que institui a CEE (JO C 231/2, 12/09/1986), §13.
309 Regulamento (CEE) nº 2367/90 da Comissão, de 25 de julho de 1990, relativo às notificações, prazos 
e audições previstos no Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, relativo ao controlo das operações 
de concentração de empresas (JO L 219/5, 14/08/1990), Anexo I.
310 Cfr., o Regulamento (CE) n.° 802/2004 da Comissão, de 7 de abril de 2004, de execução do 
Regulamento (CE) n.° 139/2004 do Conselho relativo ao controlo das concentrações de empresas (JO 
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nição dos mercados relevantes e dos mercados afetados. O Formulário forneceu 
a seguinte definição do “mercado de produto” relevante311:

“O mercado de produto relevante compreende todos os produtos e/ou serviços considerados 
permutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido às suas caraterísticas, preços e utilização 
pretendida.

O mercado de produto relevante pode ser composto, nalguns casos, por grupos de produtos 
individuais. Um grupo de produtos individuais consiste num produto ou num pequeno grupo de 
produtos com caraterísticas físicas ou técnicas em grande parte idênticas, sendo completamente 
intersubstituíveis. A diferença entre os produtos do grupo é diminuta e reside normalmente ape-
nas numa questão de marca e/ou imagem. O mercado de produto constitui geralmente a classi-
ficação adotada pela empresa nas suas operações de «marketing»”312.

Note-se que não se faz qualquer referência à relevância da substituibilidade 
da perspetiva da oferta, e sugere-se a necessidade de uma substituibilidade com-
pleta entre os produtos incluídos no mesmo mercado313.

Quanto à prática decisória da Comissão, na aplicação do regime de controlo 
de concentrações, que foi e continua a ser muito abundante, esta revelou desde o 
início as caraterísticas principais e constantes, no que respeita à delimitação dos 
mercados relevantes. Desde as primeiras decisões que se identificaram e discuti-
ram os mercados relevantes, em nível de profundidade variável, consoante a natu-
reza dos mercados e a existência de discordâncias com a parte notificante, e não se 
tomando uma posição definitiva (i.e. deixando a definição em aberto), quando essa 
clarificação não é suscetível de alterar a conclusão (normalmente, quando mesmo na 
delimitação mais estreita do mercado a concentração seria, ainda assim, aprovada).

L 133/1, 30/04/2004), revisto pelo Regulamento (CE) nº 1792/2006 da Comissão, de 23 de outubro de 
2006 (JO L 362/1, 20/12/2006), e pelo Regulamento (CE) nº 1033/2008 da Comissão, de 20 de outubro 
de 2008 (JO L 279/3, 22/10/2008).
311 Quanto ao mercado geográfico, a definição foi, como seria de esperar, idêntica à incluída no 
Regulamento de controlo de concentrações. Mantendo-se ainda inalterada na versão subsequente do 
Formulário CO – cfr. Regulamento (CE) nº 3384/94 da Comissão, de 21 de dezembro de 1994, relativo 
ao controlo das operações de concentrações de empresas (JO L 377/1, 31/12/1994), Anexo I, Secção 6.
312 Regulamento (CEE) nº 2367/90 da Comissão, de 25 de julho de 1990, relativo às notificações, prazos 
e audições previstos no Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, relativo ao controlo das operações 
de concentração de empresas (JO L 219/5, 14/08/1990), Anexo I, Secção 5.
313 A versão posterior desta definição no Regulamento (CE) nº 3384/94 da Comissão, de 21 de dezembro 
de 1994, relativo ao controlo das operações de concentrações de empresas (JO L 377/1, 31/12/1994), 
Anexo I, Secção 6, passou a falar apenas em intersubstituibilidade, sem exigir que esta fosse completa. 
Além disso, eliminaram-se as duas últimas frases, e acrescentou-se o seguinte: “Os fatores importantes para 
a avaliação do mercado de produto relevante incluem a análise da razão da inclusão dos produtos ou serviços nestes 
mercados e da exclusão de outros através da utilização da definição acima referida e tendo em conta, por exemplo, 
a substituibilidade, condições de concorrência, preços, elasticidade de preços cruzados da procura ou outros fatores 
relevantes para a definição dos mercados de produto”.
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Por este motivo, ainda hoje, tanto ao nível da Comissão Europeia como de 
autoridades nacionais de concorrência, a grande maioria das decisões de controlo 
de concentrações (favoráveis) são relativamente pouco úteis no estabelecimento 
de precedentes de definições de mercados. Naturalmente, e por contraste, as 
decisões que proíbem operações de concentrações (francamente raras no con-
junto) necessitam de estar apoiadas em definições completas e devidamente jus-
tificadas dos mercados em causa.

Não obstante a abundância de potenciais ocasiões para discutir a delimita-
ção do mercado perante o Tribunal, no contexto da aplicação dos mecanismos 
de controlo de concentrações (tanto por Notificantes como por terceiros inte-
ressados na proibição de uma concentração autorizada), apenas um caso deu azo 
a tal discussão durante este período.

A Air France recorreu de uma Decisão da Comissão que aprovara uma con-
centração entre a British Airways e a TAT European Airlines314, invocando, inter alia, 
que o mercado relevante deveria ter sido definido como o mercado comunitário 
do transporte aéreo internacional, em vez de o restringir às rotas Paris/Londres 
e Lyon/Londres (i.e. “cada par de cidades que constituem o ponto de partida e o ponto 
de chegada das rotas” nas quais a concorrência seria afetada pela concentração)315.

O Tribunal começou por afirmar, por analogia com precedentes relativos a 
abusos de posição dominante, que a aplicação do critério decisório do controlo 
de operações de concentração implica, necessariamente, a definição do mercado 
relevante316. De seguida, confirmou a análise da Comissão em termos extrema-
mente sucintos, parecendo ponderar apenas a substituibilidade da perspetiva 
da procura317.

II.2.3.5. Artigo 107º do TFUE (auxílios de Estado)
Em meados do período ora em análise, a doutrina especializada sublinhava que 
não se encontrava na prática decisória qualquer indicação clara de que fosse 
necessário definir mercados relevantes em casos de auxílios de Estado318. No 
entanto, com toda a atenção suscitada pela problemática da definição de merca-
dos no âmbito da aplicação dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE, não é sur-
preendente que alguns recorrentes tenham procurado estender a questão ao 
domínio da aplicação do (atual) artigo 107º do TFUE.

314 Decisão da Comissão de 1992/11/27, British Airways/TAT (M.259).
315 Acórdão do TG de 1994/05/19, Air France c. Comissão (T-2/93), C.J. (1994) II-323, §§73 e 81.
316 Acórdão do TG de 1994/05/19, Air France c. Comissão (T-2/93), C.J. (1994) II-323, §80.
317 Acórdão do TG de 1994/05/19, Air France c. Comissão (T-2/93), C.J. (1994) II-323, §§83-84. A mesma 
abordagem à definição destes mercados foi seguida no caso que levou ao Acórdão do TG de 2005/07/18, 
Scandinavian Airlines System c. Comissão (T-241/01), C.J. (2005) II-2917.
318 Cfr., e.g.: Fishwick, 1986:9 e 165-171.
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Pouco depois do acórdão United Brands, num recurso de uma Decisão da 
Comissão Europeia que proibira a implementação de um auxílio de Estado, no 
caso Philip Morris Holland, uma empresa argumentou que só é possível aferir 
a compatibilidade de um auxílio com o mercado comum se primeiro se definir 
o mercado relevante, tal como ao abrigo dos artigos 101º e 102º319. O Tribunal 
rejeitou essa abordagem, afirmando que era suficiente que a Comissão tivesse 
demonstrado um fortalecimento da posição concorrencial de uma empresa rela-
tivamente a outras e um efeito nas trocas entre Estados-membros (demonstrado, 
neste caso, pela realização de exportações para outros Estados-membros)320. Em 
suma, o Tribunal considerou válida e suficientemente justificada uma decisão 
que concluíra pela existência de uma potencial distorção da concorrência, sem 
sequer definir o mercado em causa, mantendo a problemática da definição de 
mercados afastada do domínio dos auxílios de Estado321.

Cinco anos depois, Holanda c. Comissão322 inaugurou uma linha jurispru-
dencial que se refere, não à delimitação do mercado em si, mas à análise dos 
efeitos de um auxílio (efeitos no comércio entre Estados-membros e distorção 
da concorrência), mas que deve ser aqui referida, por nos ajudar a compreender 
a abordagem do Tribunal quanto ao dever de fundamentação da própria defi-
nição do mercado (por maioria de razão) e ainda porque os casos que lhe estão 
associados implicaram, frequentemente, argumentos ignorados sobre a defini-
ção do mercado.

Confrontado com uma Decisão cuja justificação fora ainda mais parca que 
em Philip Morris Holland, o Tribunal afirmou que:

“Mesmo se, em certos casos, as próprias circunstâncias da concessão do auxílio são suficientes 
para demonstrar que o auxílio é capaz de afetar o comércio entre Estados-membros e de distorcer 
ou de ameaçar distorcer a concorrência, a Comissão tem, pelo menos, de enumerar essas circuns-
tâncias nos fundamentos da sua decisão. Neste caso, não o fez, porque a Decisão recorrida não 
contém a mínima informação sobre a situação no mercado relevante, a posição da [empresa 
em causa] nesse mercado, o padrão das trocas entre Estados-membros nos produtos em causa 
ou as exportações das empresas”323.

Poderá retirar-se, implicitamente, deste dictum que a análise da compatibili-
dade de um auxílio de Estado pode, pelo menos em certos casos, implicar uma 

319 Acórdão do TJ de 1980/09/17, Philip Morris Holland c. Comissão (730/79), C.J. (1980) 2671, §9.
320 Acórdão do TJ de 1980/09/17, Philip Morris Holland c. Comissão (730/79), C.J. (1980) 2671, §§11-13.
321 Numa leitura ligeiramente diferente do Acórdão, um autor considera que o Tribunal identificou 
implicitamente o mercado de produto como sendo o mercado dos cigarros – cfr.: Quigley, 2009:51-52.
322 Acórdão do TJ de 1985/03/13, Holanda c. Comissão (296/82 e 318/82), C.J. (1985) 809.
323 Acórdão do TJ de 1985/03/13, Holanda c. Comissão (296/82 e 318/82), C.J. (1985) 809, §24 (nossa 
tradução).
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definição do mercado relevante, como passo preliminar necessário à análise da 
situação desse mercado. Mas não se chegou a discutir a questão da definição de 
mercados.

Em Glaverbel, a recorrente invocou, em sua defesa, a existência de dois mer-
cados de produtos distintos, cuja autonomia fora ignorada pela Comissão, mas o 
Tribunal considerou a questão irrelevante, já que o auxílio beneficiaria a empresa 
no seu conjunto324. Embora a Decisão se tivesse baseado em caraterísticas do 
mercado em causa, a definição do mercado não foi discutida.

A postura do Tribunal manteve-se inalterada até ao final deste período, como 
se pode verificar no acórdão HIB e BVV, que reproduziu a posição do caso Holanda 
c. Comissão, acima referido, sem chegar a suscitar qualquer lacuna ao nível do 
passo preliminar da definição do mercado325.

A jurisprudência deste período confirmou ainda que não é apenas a aplica-
ção do (atual) artigo 107º(1) do TFUE que pode suscitar a discussão do mercado 
relevante. A aplicação de isenções, ao abrigo do nº 3 do mesmo artigo, também 
pode implicar tal análise326. No entanto, o Tribunal também nunca procedeu, 
nesse plano, a qualquer discussão da delimitação do mercado.

A única intervenção do Tribunal Geral no domínio dos auxílios de Estado, 
neste período, num caso em que a definição de mercados foi posta em causa, 
seguiu um tom relativamente diferente daquele que tinha vindo a ser adotado 
pelo TJ, mas nem por isso levou a qualquer discussão do âmbito do mercado 
relevante.

Saliente-se uma diferença importante neste caso: os recorrentes não tinham 
invocado perante o Tribunal apenas as normas de auxílios de Estado, mas tam-
bém uma violação dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE327, o que poderá justi-
ficar a aproximação da maneira como este caso foi resolvido à lógica usualmente 
encontrada nos casos de aplicação destas outras normas.

Em SIDE I, reconhecendo implicitamente a necessidade de definir o mercado 
relevante para aferir o impacto de um auxílio de Estado (pelo menos, nalguns 
casos), o TG considerou que a Comissão não dispusera de informação suficiente 
para definir o mercado relevante, quando adotou a Decisão após exame prelimi-
nar, pelo que deveria ter procedido a uma investigação aprofundada328. A Comis-

324 Acórdão do TJ de 1988/03/08, Glaverbel et al c. Comissão (62/87 e 72/87), C.J. (1988) 1573, §§14-15.
325 Acórdão do TJ de 1996/10/24, Alemanha, HIB e BVV c. Comissão (C-329/93 etc.), C.J. (1996) I-5151, §§51-
53. Reafirmado no Acórdão do TJ de 2003/07/03, Bélgica c. Comissão (C-457/00), C.J. (2003) I-6931, §103.
326 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1997/01/14, Espanha c. Comissão (C-169/95), C.J. (1997) I-135, §§17-18. 
No mesmo sentido, o Acórdão do TJ de 2002/09/19, Espanha c. Comissão (C-113/00), C.J. (2002) I-7601, 
§67; o Acórdão do TJ de 2002/09/19, Espanha c. Comissão (C-114/00), C.J. (2002) I-7657, §81; e o Acórdão 
do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179.
327 Acórdão do TG de 1995/09/18, SIDE c. Comissão (T-49/93), C.J. (1995) II-2501, §72.
328 Acórdão do TG de 1995/09/18, SIDE c. Comissão (T-49/93), C.J. (1995) II-2501, §§68-70.
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são também argumentou que devia ser a recorrente a demonstrar a existência de 
submercados, caso o pretendesse, mas o Tribunal rejeitou essa inversão do ónus 
da prova, porque isso obrigaria os concorrentes que pretendem recorrer de uma 
Decisão que aprovou um auxílio de Estado a fornecer informações a que frequen-
temente não teriam acesso. Cabe à Comissão, se não possui elementos suficien-
tes para aferir o mercado relevante (e podendo ter acesso a informações de que 
os concorrentes não dispõem), iniciar uma investigação aprofundada antes de 
tomar a sua decisão final329.

Duas Comunicações da Comissão no final deste período, numa altura em que 
se preparava a publicação da Comunicação sobre Definição de Mercados, real-
çaram a importância da operação de definição de mercados para a aplicação das 
normas de controlo de auxílios de Estado ao setor das infraestruturas de trans-
portes e da indústria automóvel330, indicando, no primeiro caso, de modo super-
ficial, alguns dos fatores a ter em conta para essa definição.

A verdade é que, neste período, as Decisões da Comissão Europeia no domí-
nio dos auxílios de Estado nunca continham qualquer discussão da delimitação 
do mercado em causa. E isto apesar de, muito frequentemente, as suas conclusões 
se basearem em caraterísticas dos mercados que pressupõem a sua definição, tais 
como quotas de mercado ou presença de excesso de capacidade331.

329 Acórdão do TG de 1995/09/18, SIDE c. Comissão (T-49/93), C.J. (1995) II-2501, §§70-71. Reafirmado 
no Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §§65-66. Neste último 
caso, o Tribunal criticou a tendência generalizada da Comissão, em casos de auxílios de Estado, de se 
limitar a reproduzir as considerações do Estado notificante sobre a definição dos mercados relevantes, 
sem sequer procurar obter informação adicional para determinar as fronteiras do mercado, sublinhando 
que poderia ter tentado obter esta informação da empresa beneficiária e das suas (eventuais) concorrentes 
(§§67-69).
330 Comissão Europeia, Clarificação das recomendações da Comissão em matéria de aplicação das 
regras de concorrência aos projetos de novas infraestruturas de transporte (JO C 298/5, 30/09/1997), 
§28; e Comissão Europeia, Informação sobre o Enquadramento comunitário dos auxílios estatais no 
setor dos veículos automóveis (JO C 279/1, 15/09/1997), §§2.3 e Anexo II. Curiosamente, no primeiro 
documento, a Comissão remeteu para uma Decisão adotada ao abrigo do (atual) artigo 101º do TFUE 
como precedente para consulta sobre a definição de mercados no setor em causa, implicando, por um 
lado, a aplicabilidade dos mesmos princípios e, por outro lado, a ausência de precedentes próprios no 
domínio dos auxílios de Estado.
331 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1992/03/25, Hilaturas y Tejidos Andaluces (92/317/CEE); Decisão da 
Comissão de 1990/07/25, Decretos-Leis nºs 174 de 15 de Maio de 1989 e nº 254 de 13 de Julho de 1989 (92/389/
CEE); Decisão da Comissão de 1993/06/09, Italy (tax credit for professional road hauliers) (C32/92); Decisão 
da Comissão de 1994/10/12, Bull group (C 33/93); Decisão da Comissão de 1995/04/04, Freistaat Bayern 
(95/422/CECA); Decisão da Comissão de 1995/03/01, Greek aid scheme in the pharmaceutical setor (C 
1A/92); Decisão da Comissão de 1996/04/30, La Seda de Barcelona (96/655/CE); Decisão da Comissão de 
1996/07/30, Compañia Española de Tubos por Extrusión (97/21/CECA); Decisão da Comissão de 1996/12/04, 
Bestwood (97/450/CE); Decisão da Comissão de 1997/03/12, ASL (97/753/CE); e Decisão da Comissão 
de 1997/10/01, SFMI-Chronopost (98/365/CE).
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II.2.4. Desde a Comunicação sobre definição de mercados (1998…)
II.2.4.1. Considerações introdutórias
Como referimos no Capítulo anterior, este período inicia-se em dezembro de 
1997 com a adoção pela Comissão Europeia da Comunicação sobre Definição 
de Mercados332, momento marcante e claramente diferenciador da realidade da 
definição de mercados na União Europeia.

A Comunicação usou as mesmas definições de conceitos que a Comissão já 
vinha utilizando desde 1990333, mas foi muito para além disso. A profundidade 
e a quantidade de teoria económica vertida nesta Comunicação constituiu um 
enorme passo em frente relativamente a tudo o que existia no domínio do direito 
europeu da concorrência334. Foi, acima de tudo, uma monumental síntese de 
matérias extremamente complexas e um contributo decisivo para o aprofunda-
mento do direito da concorrência em toda a União Europeia.

Nesta última fase surgiram ainda outros documentos que discutiram a defi-
nição de mercados no âmbito do direito da concorrência em geral. Assim, por 
exemplo, tal como já se verificara no período anterior, a Comissão publicou, logo 
em 1998, uma Comunicação sobre a aplicação dos (atuais) artigos 101º e 102º do 
TFUE a um setor específico – o setor dos serviços postais –, a qual incluía uma 
secção específica sobre a definição de mercados neste setor335. Outros exem-
plos encontram-se na Comunicação relativa à afetação do comércio entre Esta-
dos-membros336 e na Comunicação relativa ao tratamento de denúncias337, que 
realçam a importância da definição de mercados (criando limiares de quotas de 
mercado a usar como indicadores ou exigindo a presença no mesmo mercado 
relevante como critério de atribuição de direitos processuais) e remetem para a 
respetiva Comunicação.

332 Comissão Europeia, Comunicação relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito 
comunitário da concorrência (JO C 372/5, 09/12/1997) (adiante “Comunicação sobre Definição de 
Mercados”).
333 Cfr. o Regulamento (CE) nº 3385/94 da Comissão, de 21 de dezembro de 1994, relativo à forma, 
conteúdo e outras particularidades respeitantes aos pedidos e à notificação apresentados nos termos 
do Regulamento nº 17 do Conselho (JO L 377/28, 31/12/1994), Secção 6.
334 Como se afirmou em Baker & Wu, 1998:273: “The Notice claims to clarify the approach that the Commission 
has historically taken when defining markets, but in reality the rigorous approach set out in the Notice signals a 
substantial improvement on the methods which have often been used in the past”.
335 Comissão Europeia, Comunicação relativa à aplicação das regras de concorrência ao setor postal e à 
apreciação de certas medidas estatais referentes aos serviços postais (JO C 39/2, 06/02/1998), secções 
2.1 a 2.5.
336 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre o conceito de afetação do comércio 
entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado (JO C 101/81, 27/04/2004), §§52-55.
337 Comissão Europeia, Comunicação relativa ao tratamento de denúncias pela Comissão nos termos 
dos artigos 81.° e 82.° do Tratado CE (JO C 101/65, 27/04/2004).
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Como seria de esperar, a adoção da Comunicação sobre Definição de Merca-
dos levou a que, nos anos que se seguiram, a discussão da delimitação dos mer-
cados aumentasse, tanto em qualidade como em quantidade, em todas as áreas 
do direito da concorrência.

Dos 181 acórdãos adotados pelo Tribunal de Justiça relativos a questões subs-
tantivas de concorrência que identificámos neste período, só em 21 foi a definição 
de mercados suscitada pelas partes e/ou discutida pelo TJ, ou seja, em 12% dos 
casos. Nestes, a discussão sobre a delimitação dos mercados surgiu nos seguin-
tes contextos338:

 (i) 4 recursos de acórdãos do TG sobre Decisões que aplicaram (exclusiva 
ou nomeadamente) o (atual) artigo 102º do TFUE (36% dos acórdãos 
nesta categoria)339;

 (ii) 3 casos de questões prejudiciais (exclusiva ou nomeadamente) sobre o 
(atual) artigo 102º do TFUE (12% dos acórdãos nesta categoria)340;

 (iii) 10 recursos de anulação de Decisões que aplicaram (exclusiva ou 
nomeadamente) o (atual) artigo 101º do TFUE (9% dos acórdãos nesta 
categoria)341; e

 (iv) 2 casos de questões prejudiciais (exclusiva ou nomeadamente) sobre o 
(atual) artigo 101º do TFUE (5% dos acórdãos nesta categoria)342;

338 Este elenco (assim como o elenco infra relativo ao Tribunal Geral) não inclui Acórdãos relativos 
a auxílios de Estado porque, como se discutirá na secção respetiva, foi extremamente rara a efetiva 
discussão nesses Acórdãos do modo de delimitação do mercado relevante.
339 Acórdão do TJ de 2002/10/24, Aéroports de Paris c. Comissão (C-82/01 P), C.J. (2002) I-9297; Acórdão 
do TJ de 2009/03/26, SELEX c. Comissão (C-113/07 P), C.J. (2009) I-2207; Acórdão do TJ de 2010/10/14, 
Deutsche Telekom c. Comissão (C-280/08 P), C.J. (2010) I-9555; e Acórdão do TJ de 2012/12/06, AstraZeneca 
c. Comissão (C-457/10 P), C.J. (2012) por publicar.
340 Acórdão do TJ de 1998/11/26, Oscar Bronner (C-7/97), C.J. (1998) I-7791; Acórdão do TJ de 2000/09/12, 
Pavel Pavlov (C-180/98 etc.), C.J. (2000) I-6451; e Acórdão do TJ de 2008/07/01, MOTOE (C-49/07), C.J. 
(2008) I-4863.
341 Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111; Acórdão do TJ de 
1998/05/28, New Holland Ford c. Comissão (C-8/95 P), C.J. (1998) I-3111; Acórdão do TJ de 2004/04/29, 
British Sugar c. Comissão (C-359/01 P), C.J. (2004) I-4933; Acórdão do TJ de 2009/03/19, Archer Daniels 
Midland c. Comissão (C-510/06 P), C.J. (2009) I-1843; Acórdão do TJ de 2009/07/09, Archer Daniels Midland 
c. Comissão (C-511/06 P), C.J. (2009) I-5843; Acórdão do TJ de 2009/09/24, Erste Group Bank c. Comissão (C-
125/07 P etc.), C.J. (2009) I-8681; Acórdão do TJ de 2011/10/25, Solvay c. Comissão (C-109/10 P), C.J. (2011) 
I-10329; Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar; Acórdão 
do TJ de 2013/07/11, Gosselin Group et al c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar; e Acórdão do 
TJ de 2013/07/11, Comissão c. Stichting Administratiekantoor Portielje (C-440/11 P), C.J. (2013) por publicar.
342 Acórdão do TJ de 1998/06/18, Corsica Ferries (C-266/96), C.J. (1998) I-3949; e Acórdão do TJ de 
2000/09/12, Pavel Pavlov (C-180/98 etc.), C.J. (2000) I-6451.
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 (v) 2 casos relativos a controlo de concentrações (29% dos acórdãos nesta 
categoria)343;

Quanto ao Tribunal Geral, dos seus 374 acórdãos que identificámos neste 
período como respeitando a questões substantivas de concorrência344, a defini-
ção de mercados foi discutida pelo Tribunal em 75 casos, ou seja, em 20% dos 
casos (ou, agrupando os casos relativos ao mesmo cartel345, 68 casos num total 
de 204, ou seja 33%), dos quais:

 (i) 15 respeitaram a recursos onde se suscitava a aplicação do (atual) artigo 
102º do TFUE (41% dos acórdãos nesta categoria)346;

343 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375; e Acórdão 
do TJ de 2005/02/15, Comissão c. Tetra Laval (C-12/03 P), C.J. (2005) I-987.
344 Note-se que o total de casos indicado não corresponde à soma dos casos em cada categoria, devido 
a cinco casos que respeitaram simultaneamente aos artigos 101º e 102º TFUE.
345 É frequente o Tribunal Geral produzir vários Acórdãos relativos ao mesmo cartel, quando os diferen-
tes casos não foram juntos. Isto leva a uma inflacção enganadora dos números nesta análise estatística, já 
que se multiplica muitas vezes um caso com as mesmas caraterísticas. Assim, fornecem-se igualmente 
estes dados agrupando-se num único caso todos os Acórdãos relativos ao mesmo cartel, e contando-se 
esse caso como um em que se discutiu a definição de mercados sempre que pelo menos uma das empresas, 
num dos Acórdãos, tenha suscitado a questão, levando à discussão.
346 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885; Acórdão do TG de 
2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929; Acórdão do TG de 2001/11/22, 
AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413; Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et 
al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275; Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão 
(T-219/99), C.J. (2003) II-5917; Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), 
C.J. (2007) II-107; Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601; 
Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155; Acórdão do TG de 
2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621; Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. 
Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805; Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), 
C.J. (2010) II-5865; Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por pu-
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 (ii) 46 respeitaram a recursos onde se suscitava a aplicação do (atual) artigo 
101º do TFUE (14,8% dos acórdãos nesta categoria)347, ou 39 (29%), se se 
agruparem os casos relativos ao mesmo cartel; e

blicar; Acórdão do TG de 2012/09/13, Protégé International c. Comissão (T-119/09), C.J. (2012) por publicar; 
Acórdão do TG de 2012/09/20, DEI c. Comissão (T-169/08), C.J. (2012) por publicar; e Acórdão do TG de 
2013/07/11, Diamanthandel A. Spira c. Comissão (T-108/07 etc.), C.J. (2013) por publicar.
347 Acórdão do TG de 1998/05/14, Enso Española c. Comissão (T-348/94), C.J. (1998) II-1875; Acórdão do 
TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. (1998) II-3141; Acórdão 
do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491; Acórdão do TG 
de 2000/07/06, Volkswagen c. Comissão (T-62/98), C.J. (2000) II-2707; Acórdão do TG de 2001/07/05, 
Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881; Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlan-
tic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875; Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie 
générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) II-1011; Acórdão do TG de 2002/10/08, M6 et al c. 
Comissão (T-185/00 etc.), C.J. (2002) II-3805; Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão 
(T-213/00), C.J. (2003) II-913; Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão 
(T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275; Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão 
(T-61/99), C.J. (2003) II-5349; Acórdão do TG de 2003/12/16, NFVGEGTU c. Comissão (T-5/00 e T-6/00), 
C.J. (2003) II-5761; Acórdão do TG de 2004/07/08, Mannesmannröhren-Werke c. Comissão (T-44/00), 
C.J. (2004) II-2223; Acórdão do TG de 2004/07/08, Dalmine c. Comissão (T-50/00), C.J. (2004) II-2395; 
Acórdão do TG de 2005/06/15, Tokai Carbon et al c. Comissão (T-71/03 etc.), C.J. (2005) II-10; Acórdão 
do TG de 2005/07/18, Scandinavian Airlines System c. Comissão (T-241/01), C.J. (2005) II-2917; Acórdão 
do TG de 2005/07/27, Brasserie nationale et al c. Comissão (T-49/02 etc.), C.J. (2005) II-3033; Acórdão 
do TG de 2005/10/25, Groupe Danone c. Comissão (T-38/02), C.J. (2005) II-4407; Acórdão do TG de 
2005/12/06, Brouwerij Haacht c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259; Acórdão do TG de 2006/09/27, 
GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969; Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels 
Midland c. Comissão (T-329/01), C.J. (2006) II-3255; Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland 
c. Comissão (T-59/02), C.J. (2006) II-3627; Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. 
Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) II-5169; Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. Comissão (T-
30/05), C.J. (2007) II-107; Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), 
C.J. (2010) II-1255; Acórdão do TG de 2010/09/08, Deltafina c. Comissão (T-29/05), C.J. (2010) II-4077; 
Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) II-975; Acórdão 
do TG de 2011/03/24, IMI et al c. Comissão (T-378/06), C.J. (2011) II-62; Acórdão do TG de 2011/03/24, IBP 
c. Comissão (T-384/06), C.J. (2011) II-1177; Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), 
C.J. (2011) II-3507; Acórdão do TG de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), 
C.J. (2011) II-3639; Acórdão do TG de 2011/07/13, Polimeri Europa c. Comissão (T-59/07), C.J. (2011) II-
4687; Acórdão do TG de 2011/11/16, Fardem Packaging c. Comissão (T-51/06), C.J. (2011) II-391; Acórdão 
do TG de 2011/11/16, Plásticos Españoles c. Comissão (T-76/06), C.J. (2011) II-402; Acórdão do TG de 
2012/09/27, BAM NBM c. Comissão (T-354/06), C.J. (2012) por publicar; Acórdão do TG de 2012/09/27, 
Koninklijke Wegenbouw c. Comissão (T-357/06), C.J. (2012) por publicar; Acórdão do TG de 2012/09/27, 
Heijmans Infratructuur c. Comissão (T-359/06), C.J. (2012) por publicar; Acórdão do TG de 2012/05/24, 
MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar; Acórdão do TG de 2012/09/27, Guardian 
Industries et al c. Comissão (T-82/08), C.J. (2012) por publicar; Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comis-
são (T-491/07), C.J. (2012) por publicar; Acórdão do TG de 2013/06/18, Fluorsid c. Comissão (T-404/08), 
C.J. (2013) por publicar; Acórdão do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por 
publicar; Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 etc.), C.J. (2013) por 
publicar; Acórdão do TG de 2014/02/06, AG-Treuhand c. Comissão (T-27/10), C.J. (2014) por publicar; 
Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar; e Acórdão do TG 
de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. (2014) por publicar.
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 (iii) 14 respeitaram a recursos no âmbito do controlo de concentrações (45% 
dos acórdãos nesta categoria)348.

A primeira conclusão geral a frisar sobre este período é a de que a definição 
de mercados passou a ser uma matéria quase exclusivamente tratada pelo Tribu-
nal Geral. O Tribunal de Justiça praticamente que se retirou desta arena, sendo 
raros os casos em que se pronunciou, de modo significativo, sobre a delimitação 
dos mercados (a análise, puramente quantitativa, acima apresentada não reflete, 
inteiramente, esta realidade) e sendo muito pouco substanciais os seus contri-
butos para o aprofundamento desta teoria.

Em recursos, a questão da definição de mercados foi rara e parcamente dis-
cutida.

Por um lado, o número de situações em que se verificam discussões desta 
matéria é significativamente limitado por vários fatores: (i) a limitação do âmbito 
do recurso implica que o TJ não pode ouvir argumentos relativos à definição de 

348 Acórdão do TG de 1999/04/28, Endemol Entertainment c. Comissão (T-221/95), C.J. (1999) II-1299; 
Acórdão do TG de 2000/03/22, Coca-Cola c. Comissão (T-125/97 etc.), C.J. (2000) II-1733; Acórdão do 
TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585; Acórdão do TG de 2002/10/22, 
Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071; Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. 
Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381; Acórdão do TG de 2003/04/03, Royal Philips Electronics c. Comissão 
(T-119/02), C.J. (2003) II-1433 (embora referida, a definição de mercados não foi efetivamente contestada 
– ver §91); Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275; Acórdão do 
TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251; Acórdão do TG de 
2005/12/14, Honeywell c. Comissão (T-209/01), C.J. (2005) II-5527; Acórdão do TG de 2005/12/14, General 
Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575; Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-
177/04), C.J. (2006) II-1931; Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) 
II-1219; Acórdão do TG de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457; e Acórdão 
do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) por publicar.
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mercados quando estes não foram suscitados (de todo ou atempadamente) na pri-
meira instância349; (ii) tornou-se frequente a discussão do mercado na primeira 
instância não ser incluída no âmbito do recurso; (iii) a questão pode ser susci-
tada perante o TJ, mas não chegar a ser discutida, por o acórdão do TG ser anu-
lado com base noutros fundamentos350; e (iv) a questão era, por vezes, invocada 
mas não era discutida, por ser desnecessária (e.g. inexistência de uma atividade 
económica e, portanto, de um mercado, por se tratar do exercício de prerroga-
tivas de poder público)351.

Por outro lado, o teor dos casos em que a definição de mercados foi efetiva-
mente discutida também tem sido muito limitado. Note-se, desde logo, que se 
confirmou uma das tendências já verificadas no período anterior: o TJ nunca 
discordou de posições tomadas pelo TG quanto à delimitação do mercado rele-
vante352, mesmo quando estas passavam por posições de princípio que se revela-
vam particularmente chocantes353. A isto acresce que também nunca aceitou que 
um acórdão do TG fosse, neste plano, insuficientemente justificado354.

O principal fator da limitação do conteúdo destas discussões continuou a ser 
o facto de o Tribunal de Justiça não poder proceder à revisão de conclusões fac-
tuais do TG, na ausência de uma manifesta distorção355.

349 Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111, §§60-65; Acórdão 
do TJ de 2004/04/29, British Sugar c. Comissão (C-359/01 P), C.J. (2004) I-4933, §§32-33; e Acórdão do 
TJ de 2010/10/14, Deutsche Telekom c. Comissão (C-280/08 P), C.J. (2010) I-9555, §§50-52.
350 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 2011/10/25, Solvay c. Comissão (C-109/10 P), C.J. (2011) I-10329.
351 Acórdão do TJ de 2009/03/26, SELEX c. Comissão (C-113/07 P), C.J. (2009) I-2207, §§96-97.
352 Como caso de maior detalhe na análise (confirmativa) realizada pelo Tribunal de Justiça em recursos 
de Decisões de aplicação dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE, ver o Acórdão do TJ de 2002/10/24, 
Aéroports de Paris c. Comissão (C-82/01 P), C.J. (2002) I-9297, §§89-97. Para um exemplo mais recente, 
ver: Acórdão do TJ de 2012/12/06, AstraZeneca c. Comissão (C-457/10 P), C.J. (2012) por publicar, §26 e ss.
353 Ver, infra, a descrição do caso do cartel dos serviços de mudanças internacionais na Bélgica.
354 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1998/05/28, New Holland Ford c. Comissão (C-8/95 P), C.J. (1998) I-3111, 
§§55-56. Deste caso parece retirar-se o princípio geral segundo o qual uma recorrente não pode “acusar 
o Tribunal [Geral] de ter apresentado uma fundamentação insuficiente” quando a sua crítica da definição de 
mercado foi avançada sem “qualquer argumento preciso em apoio da sua tese” (§56). Ver ainda o Acórdão do 
TJ de 2009/03/26, SELEX c. Comissão (C-113/07 P), C.J. (2009) I-2207, §§105-107; e o Acórdão do TJ de 
2009/09/24, Erste Group Bank c. Comissão (C-125/07 P etc.), C.J. (2009) I-8681, §62.
355 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 2002/10/24, Aéroports de Paris c. Comissão (C-82/01 P), C.J. (2002) I-9297, 
§94; o Acórdão do TJ de 2005/02/15, Comissão c. Tetra Laval (C-12/03 P), C.J. (2005) I-987, §104; o Acórdão 
do TJ de 2009/03/19, Archer Daniels Midland c. Comissão (C-510/06 P), C.J. (2009) I-1843, §§105-106; o 
Acórdão do TJ de 2010/10/14, Deutsche Telekom c. Comissão (C-280/08 P), C.J. (2010) I-9555, §53 (“no que 
respeita à aferição de dados de mercados e da situação concorrencial, não cabe ao Tribunal de Justiça, em recurso, 
substituir a sua própria aferição pela do Tribunal Geral. Nos termos do artigo 253º CE e do primeiro parágrafo do 
artigo 58º do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso tem de se limitar a questões de direito. Exceto quando possa 
ter havido uma distorção dos factos ou da prova, que não foi aqui invocada, a aferição dos factos não constitui uma 
questão de direito sujeita, enquanto tal, a revisão pelo Tribunal de Justiça.”); e o Acórdão do TJ de 2012/12/06, 
AstraZeneca c. Comissão (C-457/10 P), C.J. (2012) por publicar, §51.
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Noutros casos, em especial em casos em que a definição de mercados fora 
suscitada no âmbito do cálculo da coima, o Tribunal não entrou em discussões 
de detalhe, por considerar que a recorrente não demonstrara a relevância da dis-
cussão (i.e. a questão parecia ser “moot”)356.

A isto acresce que o TJ também evitou a discussão de algumas posições do 
TG, afirmando que o ponto em causa constituía um “fundamento em excesso” (ou 
seja, que era supérfluo), devendo as acusações dirigidas contra tais fundamen-
tos serem “rejeitadas à partida, uma vez que (…) não podem conduzir à (…) anulação” 
do acórdão357.

Por último, não se pode dizer que o Tribunal de Justiça se tenha mostrado 
particularmente exigente com a fundamentação dos acórdãos do Tribunal Geral 
nesta matéria. Quando os recorrentes suscitam a questão da definição de mer-
cados apenas de modo geral ou superficial, o TJ considera que o TG não tem de 
desenvolver, em detalhe, os motivos pelos quais confirma a definição realizada 
pela Comissão Europeia358. Além disso, o Tribunal considerou suficiente uma 
fundamentação que assentava apenas, no essencial, no facto de o acordo anti-
concorrencial em causa abranger todos os produtos incluídos no mercado rele-
vante, indicando ainda que uma recorrente não pode invocar uma insuficiência 
de fundamento do acórdão recorrido se não apresentar argumentos precisos em 
apoio da sua definição alternativa do mercado359.

No âmbito de questões prejudiciais, o Tribunal deixou, normalmente, de inter-
ferir na definição do mercado, mesmo em casos de alegados abusos de posição 
dominante, aceitando simplesmente a definição feita pelo tribunal nacional360 e 
afirmando, expressamente, que esta é uma tarefa que cabe a essa jurisdição361, 
mesmo quando referia alguns fatores a ter em conta362.

No entanto, num caso em que se viu confrontado com um monopólio legal de 
prestação de um determinado serviço, e sem proceder a qualquer discussão do 
mercado relevante, o Tribunal afirmou, segundo a nossa leitura, que a existência 

356 Acórdão do TJ de 2009/07/09, Archer Daniels Midland c. Comissão (C-511/06 P), C.J. (2009) I-5843, §§122-
128; Acórdão do TJ de 2009/03/19, Archer Daniels Midland c. Comissão (C-510/06 P), C.J. (2009) I-1843, §98.
357 Acórdão do TJ de 2002/10/24, Aéroports de Paris c. Comissão (C-82/01 P), C.J. (2002) I-9297, §41, por 
remissão do §94.
358 Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111, §49.
359 Acórdão do TJ de 1998/05/28, New Holland Ford c. Comissão (C-8/95 P), C.J. (1998) I-3111, §§55-56.
360 Acórdão do TJ de 1998/06/18, Corsica Ferries (C-266/96), C.J. (1998) I-3949, §38.
361 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 2011/02/17, TeliaSonera (C-52/09), C.J. (2011) I-527, §36.
362 Acórdão do TJ de 1998/11/26, Oscar Bronner (C-7/97), C.J. (1998) I-7791, §§34-35; Acórdão do TJ de 
2008/07/01, MOTOE (C-49/07), C.J. (2008) I-4863, §§31-36. Ainda assim, neste último caso o Tribunal 
pareceu fazer pelo menos uma conclusão sobre a matéria de facto – a ausência de substituibilidade e a 
complementaridade entre duas atividades (§33) – que é, por si só, limitativa da conclusão do tribunal 
nacional. O mesmo se poderá dizer do Acórdão do TJ de 2013/02/28, OTOC (C-1/12), C.J. (2013) por 
publicar, §§73-79.
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desse monopólio bastava para se identificar uma posição dominante, afastando, 
implicitamente, os argumentos de algumas das partes, segundo os quais o mer-
cado relevante ia para além do domínio sujeito ao monopólio363. Ou seja, não só 
o Tribunal definiu o mercado relevante (em vez de deixar essa tarefa para o tri-
bunal nacional), como baseou a sua conclusão (aparentemente) na existência de 
um monopólio legal. Em acréscimo, a formulação de princípios de base também 
se revelou ocasionalmente demasiado superficial, negligenciando mesmo desen-
volvimentos jurisprudenciais muito anteriores364.

Em todo este período, o único acórdão do TJ que sobressai por conter uma 
discussão significativa da delimitação de um mercado (geográfico) relevante foi 
no início do período, num caso de recurso de uma Decisão de controlo de con-
centrações, interposto, nomeadamente, por um Estado-membro, ouvido dire-
tamente pelo TJ365.

No que respeita à jurisprudência do Tribunal Geral, verifica-se que a proble-
mática da delimitação do mercado relevante foi discutida com uma frequência 
muito significativa e com nível (tendencialmente) crescente de detalhe. Os casos 
de abuso de posição dominante e de controlo de concentrações continuaram a 
ser o domínio predileto para o debate desta matéria (que se verificou em quase 
metade dos casos), mas a aplicação do (atual) artigo 101º do TFUE também sus-
citou estas discussões num quarto dos casos. Nos auxílios de Estado, a discussão 
dos limites dos mercados foi extremamente rara, mas, ainda assim, o TG distin-
guiu-se do TJ, que nunca discutiu esta questão nesse contexto.

Na esmagadora maioria dos casos, o Tribunal continuou a confirmar a posi-
ção adotada pela Comissão. Em todo este período, só em três casos a definição 
de mercado realizada pela Comissão Europeia foi alterada em recurso, respeti-
vamente num caso de abuso de posição dominante366, num caso de controlo de 
concentrações367 e num caso de controlo de auxílios de Estado368.

363 Acórdão do TJ de 2000/09/12, Pavel Pavlov (C-180/98 etc.), C.J. (2000) I-6451, §§124-126.
364 Contraste-se, por exemplo, a formulação do mesmo princípio de base sobre a definição do mercado de 
produto nos seguintes Acórdãos: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 
3461, §37; Acórdão do TJ de 1998/11/26, Oscar Bronner (C-7/97), C.J. (1998) I-7791, §33; e Acórdão do 
TJ de 2008/07/01, MOTOE (C-49/07), C.J. (2008) I-4863, §32.
365 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375.
366 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865. Deve ainda referir-
se, no âmbito da aplicação do artigo 101º do TFUE, o Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione 
c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349. Este Acórdão não procedeu propriamente a uma inversão da 
definição de mercado, mas antes censurou a Comissão pela ausência de uma definição clara, tendo mesmo 
anulado parcialmente a Decisão e ajustado a coima aplicada a uma empresa por esta falha metodológica 
ter levado à incorreta aplicação dos critérios de cálculo da coima (§186 e ss.).
367 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381.
368 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179.
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Neste contexto, refira-se que o Tribunal continuou a afirmar que a definição 
de mercados implica análises económicas complexas e que, portanto, o controlo 
judicial “está necessariamente limitado a verificar se foram cumpridas as regras relevantes 
quanto ao procedimento e à fundamentação, se os factos foram corretamente descritos e se se 
verificou algum erro manifesto de apreciação ou desvio de poder”369. Noutros acórdãos, 
refere-se apenas a limitação ao controlo do erro manifesto370.

Numa formulação diferente, que coloca maior ênfase no controlo judicial, o 
Tribunal afirma que: “a definição do mercado de produtos, na medida em que envolve 
apreciações económicas complexas por parte da Comissão, só pode ser objeto de uma fisca-
lização limitada por parte do juiz comunitário”; contudo, “este último não se deve abster 
de fiscalizar a interpretação que a Comissão faz dos dados de natureza económica. Nesta 
matéria, incumbe-lhe verificar se a Comissão baseou a sua apreciação em elementos de prova 
exatos, fiáveis e coerentes, se estes elementos constituem a totalidade dos dados pertinentes 
que devem ser tomados em consideração para apreciar uma situação complexa e se são sus-
cetíveis de fundamentar as conclusões que deles se retiram”371.

Quanto ao controlo dos erros de facto e à sua diferenciação do controlo do 
erro manifesto de apreciação (relativo ao controlo de apreciações de natureza 
económica372), saliente-se a seguinte precisão:

“a Comissão não tem qualquer margem de apreciação no que diz respeito às questões de facto. 
Importa igualmente observar, a este respeito, que, na medida em que a recorrente contesta uma 
afirmação de natureza factual contida na decisão impugnada, não há margem para objecções 
se a Comissão responder a essa contestação dos factos mediante a produção, perante o Tribunal, 

369 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §64 (nossa 
tradução; ver também §69). No mesmo sentido: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line 
et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §788; Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. 
Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §107; Acórdão do TG de 2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), 
C.J. (2009) II-4621, §250. Ver ainda o Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), 
C.J. (1998) I-3111, §48; e Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. 
(2006) II-2969, §159.
370 Ver, e.g., o Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) 
II-4251, §119. Reafirmado no Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) 
II-1219, §80.
371 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §482 (continuando 
a aplicar-se o controlo do erro manifesto, como resulta claramente dos §§526 e 530). Neste caso, a 
análise realizada pelo Tribunal distingue-se pelo extenso nível de detalhe. Reafirmado no Acórdão do 
TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§53-54; no Acórdão do TG de 
2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §§47, 67-68 e 73; no Acórdão do TG 
de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §54; e no Acórdão do TG 
de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §169.
372 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §489.
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de prova de que a afirmação em causa tem fundamento, desde que o quadro factual acolhido na 
decisão impugnada não seja modificado”373.

É visível uma certa variação da abordagem do Tribunal à questão do erro 
manifesto de apreciação e da opção pelas várias formulações destes princípios, 
consoante as caraterísticas do caso concreto e as fases da jurisprudência do Tri-
bunal. Num acórdão muito recente relativo à rejeição de uma queixa, o Tribunal 
começou por citar um princípio geral da jurisprudência sobre limites da revisão 
judicial do processamento de denúncias, afirmando que este “não deve levá-lo a 
substituir a apreciação do interesse comunitário da Comissão pela sua própria apreciação, 
antes se destinando a verificar se a decisão em litígio não se baseia em factos materialmente 
inexatos e não está ferida de qualquer erro de direito nem de qualquer erro manifesto de 
apreciação ou de desvio de poder”374. De seguida, acrescentou que, no que respeita 
à definição do mercado relevante, “na medida em que envolve apreciações económicas 
complexas por parte da Comissão, só pode ser objeto de uma fiscalização limitada por parte 
do juiz da União”375. Tratou-se de um aparente retorno a uma formulação anterior, 
verificada antes do início deste milénio376.

II.2.4.2. Artigo 102º do TFUE (Abuso de posição dominante)
Neste período, a Comissão adotou, pelo menos, 77 Decisões relativas à aplicação 
do (atual) artigo 102º do TFUE.

Continuando a regra que se evidenciara no final do período anterior, estas 
Decisões contêm sempre uma secção autónoma dedicada à delimitação do mer-
cado, sendo esta discutida e justificada de acordo com critérios que, tendencial-
mente, se guiam pelos princípios constantes da Comunicação sobre Definição 
de Mercados.

Quanto à jurisprudência, esta evidencia um notável aprofundamento do deta-
lhe da análise da justificação da definição de mercados.

Embora a adoção não tenha sido de modo algum imediata nem integral, o 
Tribunal veio a aceitar grande parte dos princípios constantes da Comunicação 
sobre Definição de Mercados e a referir-se a eles como fundamento da sua análise.

373 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §490 (nossa 
tradução).
374 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §65.
375 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §66.
376 Em 1999, a propósito da definição de mercados no âmbito do controlo de concentrações, o Tribunal 
afirmara que a Comissão dispunha de um “um poder discricionário, designadamente no que respeita às apreciações 
de ordem económica. Consequentemente, o controlo, pelo órgão jurisdicional comunitário, do exercício desse poder 
(…) deve ser efetuado tendo em conta a margem de apreciação subjacente às normas de caráter económico que fazem 
parte do regime das concentrações” – Acórdão do TG de 1999/04/28, Endemol Entertainment c. Comissão (T-
221/95), C.J. (1999) II-1299, §106.
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Não obstante, manifestam-se, como seria de esperar, pontos altos e pontos 
baixos, senão em termos “quantitativos”, pelo menos no que respeita à qualidade 
jus-económica da análise.

Em Kish Glass, a recorrente contestou a rejeição pela Comissão Europeia da 
sua queixa contra um alegado abuso de posição dominante, argumentando, inter 
alia, que aquela instituição delimitara um mercado relevante demasiado amplo, 
englobando todo o vidro float primário, independentemente da sua dimensão e 
espessura. Segundo essa empresa, deveria ser autonomizado um mercado cor-
respondente a uma dimensão e espessura específica deste tipo de vidro, um seg-
mento no qual a empresa, alegadamente dominante, detinha 84% do mercado.

O Tribunal confirmou a definição realizada pela Comissão, concordando 
que se deveria aplicar o princípio afirmado em Michelin, segundo o qual se pode 
identificar um único mercado, mesmo que nem todos os produtos sejam substi-
tuíveis da perspetiva dos consumidores, se se verificar uma homogeneidade das 
condições concorrenciais em toda a gama377. Nas palavras do TG, “a ausência de 
substituibilidade entre diferentes tipos e dimensões de um produto da perspetiva das neces-
sidades específicas do utilizador não implica que, para cada um daqueles tipos e dimensões, 
exista um mercado distinto”378.

A reafirmação deste princípio foi acompanhada de algumas precisões que 
convém realçar:

 (i) esta análise deve ponderar as “condições de concorrência e a estrutura da oferta 
no mercado”379;

 (ii) apesar de o Tribunal ter afirmado que se deve chegar à conclusão da 
existência de um único mercado se “os distribuidores têm de fornecer o leque 
completo de produtos”380, esta afirmação deve ser lida no contexto das res-
tantes considerações;

 (iii) o Tribunal ponderou ainda a substituibilidade da perspetiva da oferta381, 
sendo discutível se este é um passo necessário na aplicação deste prin-
cípio.

No caso concreto, a Comissão consultara vários grossistas, os quais lhe haviam 
indicado a sua relativa indiferença quanto à dimensão do produto, por o poderem 

377 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §44.
378 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §62 (nossa 
tradução).
379 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §63 (nossa 
tradução).
380 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §63 (nossa 
tradução).
381 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §68.
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redimensionar sem grande desperdício. Por seu turno, a recorrente não apresen-
tara provas para fundamentar as suas alegações em contrário, nem indicara nada 
que pudesse invalidar a avaliação realizada pela Comissão382.

Sem contestar que num dado segmento do mercado a empresa, alegadamente 
dominante, detivesse um quase-monopólio, o Tribunal clarificou que isto não sig-
nifica necessariamente que se deva considerar esse segmento como um mercado 
autónomo. De acordo com o TG, isto pode resultar meramente de uma preferên-
cia dos clientes decorrente da prossecução do seu próprio interesse económico 
ou do exercício da sua liberdade contratual, sendo que “tais preferências não podem 
ser interpretadas como indicativas de uma deterioração da estrutura de fornecimento no 
mercado”383. A isto acrescia que as alegações factuais da recorrente, quanto à quota 
de mercado naquele segmento, se referiam apenas a uma das dimensões, consi-
derada substituível com a outra, tendo a empresa em causa apenas 27% daquele 
segmento do mercado, considerado na sua globalidade.

Por último, o Tribunal considerou existir substituibilidade da perspetiva da 
oferta para todos os produtos incluídos no mercado relevante, tendo em conta 
que (de acordo com a Comissão) estes eram “tecnicamente quase idênticos” e os pro-
dutores podiam mudar a sua produção de um produto para outro, “rapidamente 
e sem custo excessivo”. O facto de uma das fábricas da empresa em causa se espe-
cializar num tipo de produto não era suficiente para invalidar esta aferição384.

O caso dos Aeroportos de Paris trouxe de novo à barra do Tribunal o problema 
da identificação de mercados em situações de monopólios legais. O TG conti-
nuou a linha jurisprudencial constante a este respeito, confirmando a definição 
pela Comissão de um mercado dos serviços de gestão de aeroportos de Paris, 
com base numa análise extremamente simplista, limitada à constatação de que 
qualquer empresa que pretenda aceder aos aeroportos em causa não tem opção 
senão de contratar com a empresa detentora dos direitos exclusivos de gestão 
desses aeroportos385. Em recurso, o Tribunal de Justiça confirmou a conclusão 
do TG, incluindo a analogia com o caso British Leyland386.

No que respeita à delimitação do mercado geográfico, destaque-se a aferição 
pelo Tribunal do grau de substituibilidade dos aeroportos de Paris por outros, 
da perspetiva da procura387. O Tribunal considerou justificar-se a limitação do 

382 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §65.
383 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §67 (nossa 
tradução).
384 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §68 (nossa 
tradução).
385 Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929, §§137-139.
386 Acórdão do TJ de 2002/10/24, Aéroports de Paris c. Comissão (C-82/01 P), C.J. (2002) I-9297, §§91-92.
387 Outra aferição do grau de substituibilidade de zonas geográficas, em mercados de transportes, foi rea-
lizada no Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, 
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mercado aos dois aeroportos de Paris, já que: (i) só se verificava concorrência 
com outros aeroportos no que respeitava a voos de ligação internacional; e (ii) 
tais voos representavam apenas uma determinada percentagem (não revelada) 
da utilização dos aeroportos parisienses, não se evidenciando um grau suficiente 
de substituibilidade388.

Em AAMS, o Tribunal confirmou a delimitação geográfica de um mercado 
do tabaco italiano. Esta análise começou por se focar no facto de ser apenas nesse 
mercado que a empresa visada pela Decisão estava ativa, mas não se ficou por aí. 
O Tribunal acrescentou que: (i) na área em causa, aquela empresa beneficiava de 
um monopólio de facto, estável há vários anos, pelo que a estrutura da concorrên-
cia nesse mercado se distinguia da que se verificava noutros Estados-Membros389; 
(ii) existência de legislação nacional, regulando, especial e detalhadamente, o 
mercado em causa; (iii) diferenças significativas de preços de retalho; (iv) ausên-
cia de importações paralelas; e (v) preferências particulares dos consumidores 
italianos, que se traduziam, nomeadamente, em grandes diferenças de quotas de 
mercados de certas marcas, comparando a Itália com outros Estados390.

O acórdão Atlantic Container Line II procedeu a uma análise extremamente 
detalhada da delimitação dos mercados de produto e do mercado geográfico em 
causa (tendo este nível de detalhe sido, largamente, motivado pelo batalhão de 
argumentos apresentados pelas recorrentes), que o levou a confirmar a defini-
ção considerada pela Comissão. Este caso destaca-se, desde logo, por conter uma 
das análises mais desenvolvidas dos vários elementos de prova apresentados pela 
Comissão e pelas recorrentes para cada um dos pontos contestados, mas não se 
destaca, quanto a nós, pela particular qualidade da análise.

Quanto ao mercado de produto, as recorrentes defendiam que o mercado 
devia ser mais amplo que apenas o transporte marítimo em contentor por “liner 
shipping”, tanto devido à substituibilidade da perspetiva da procura como da 
perspetiva da oferta, abrangendo também o transporte de mercadorias por via 

§294; bem como no Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), 
C.J. (2003) II-3275, no qual o Tribunal realçou que não é necessário demonstrar uma “completa ausência 
de substituibilidade” para autonomizar zonas geográficas, mas apenas uma substituibilidade “extremamente 
limitada” (§864), e que “a existência de substituibilidade marginal não obsta à conclusão de que existem mercados 
distintos” (§866; nossa tradução). Para chegar a esta conclusão no caso concreto, o Tribunal referiu-se a 
um alegado aumento do mercado em apenas 2% (§865), mas parece tratar-se de uma lógica falaciosa, 
já que esse aumento corresponde apenas ao acréscimo da tonelagem referida pelas Requerentes como 
prova de substituição, enquanto que o verdadeiro aumento (caso o mercado geográfico fosse mais amplo) 
corresponderia, antes, ao acréscimo da totalidade do volume de mercado da outra zona (esta mesma 
lógica foi continuada no §871).
388 Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929, §142.
389 Acórdão do TG de 2001/11/22, AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413, §40.
390 Acórdão do TG de 2001/11/22, AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413, §41.
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aérea e por via marítima a granel e em contentores contratados via intermediá-
rios (ditos “NVOCCs”)391.

A Comissão excluíra a substituibilidade com o transporte aéreo devido às 
caraterísticas muito diferentes deste (20 vezes mais caro e 9 vezes mais rápido 
que o marítimo) e por não ter ficado demonstrada uma substituibilidade sufi-
ciente entre os dois. O Tribunal considerou insuficientes as provas apresenta-
das em contrário pelas recorrentes, não só pela sua natureza, como também pelo 
seu conteúdo392.

A exclusão do transporte marítimo a granel suscitou uma importante discus-
são de âmbito geral: qual a direcionalidade da substituibilidade entre produtos, 
necessária para se delimitar um mercado relevante?

Neste caso, a Comissão afirmara que só precisava de ponderar se o transporte 
marítimo em contentor podia ser substituído pelo transporte a granel, e não o 
inverso. O transporte em contentores distinguia-se por: (i) tendências de cres-
cimento desse setor, que passou a abarcar, virtualmente, a totalidade das cargas 
que podem ser assim transportadas; (ii) não retorno ao transporte a granel dos 
operadores que se convertiam ao transporte em contentores; e (iii) vantagens 
próprias, tais como facilidade de transporte multimodal e redução de custos de 
inventário e de riscos de perca/deterioração de carga.

O Tribunal admitiu ser possível, em teoria, que uma alteração significativa 
dos preços do transporte em contentor levasse à substituição por transporte a 
granel, mas notou que as recorrentes não haviam produzido “provas firmes” neste 
sentido. Com base naquelas caraterísticas do mercado, e em especial porque a 
mudança dos operadores para o transporte em contentores se mostrava irrever-
sível (não voltavam ao transporte a granel)393, a Comissão concluíra, legitima-

391 Quanto a estes últimos, bastou ao Tribunal realçar que estes não fornecem verdadeiramente ser-
viços de transporte marítimo em contentor, mas que meramente os subcontratam às transportadoras, 
tal como qualquer outra empresa que deseja transportar carga por essa via. Assim, não constituem 
oferta, mas sim procura no mercado relevante – Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line 
et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §§818-823. Vários destes argumentos já haviam 
sido ensaiados no caso que levou ao Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão  
(T-395/94), C.J. (2002) II-875.
392 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§783-789.
393 Este parece ter sido, efetivamente, o principal fundamento do Tribunal para recusar a inclusão 
no mesmo mercado do transporte em contentores e a granel. Num passo seguinte da análise, o TG 
acrescentou que o crescimento ao longo dos anos da percentagem de mercadorias transportadas em 
contentores não mostrava substituibilidade, porque a questão relevante era saber até que ponto podia 
haver substituição no sentido inverso, ou seja, até que ponto a procura podia regressar ao transporte a 
granel depois de se ter convertido ao transporte em contentores, mesmo que os preços aumentassem 
significativamente – Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 
etc.), C.J. (2003) II-3275, §808.
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mente, não precisar de ponderar a substituibilidade na outra direção394. Embora 
justificada em termos porventura não ideais, tratou-se da primeira legitimação 
expressa pelo Tribunal de um teste unidirecional de substituibilidade. Aliás, 
esta legitimação foi alargada também à determinação do mercado geográfico 
relevante, tendo o TG afirmado que o dever de fundamentação da Decisão só se 
estende à análise da ausência de substituibilidade da área diretamente em causa 
por outra(s) área(s), e não vice-versa395.

Merece também destaque o modo como o Tribunal afastou a relevância da 
substituibilidade entre transporte em contentores e transporte a granel para 
certo tipo de cargas. O TG considerou que, tal substituibilidade, por se limi-
tar apenas a algumas cargas, tinha um impacto marginal no mercado. Especi-
ficamente, o Tribunal afirmou que “para a grande maioria das categorias de cargas e 
de clientes das empresas que fornecem serviços em contentores, o transporte a granel não é 
uma solução razoável de substituição para o transporte em contentor”396. Partindo desta 
conclusão, foi fácil ao Tribunal afastar as provas apresentadas pela recorrente já 
que, nas melhores das circunstâncias, mostravam apenas uma substituibilidade 
marginal, relativa a alguns produtos397.

Parece-nos que o Tribunal incorreu num equívoco neste passo, que pode-
mos descrever como a definição do mercado com base num preconceito injusti-
ficado. Só era possível concluir que aquelas cargas tinham um impacto marginal 
no mercado se, previamente, se tivesse como certa a delimitação do mercado em 
determinados termos (i.e. englobando o transporte de todas as cargas, sem sub-
divisão), o que era justamente o que se estava a questionar.

Aliás, o Tribunal já cometera um equívoco semelhante ao ignorar a substitui-
bilidade do transporte aéreo para certo tipo de cargas. Este é um problema que 
se coloca frequentemente nos mercados do transporte de carga: se, para certas 
cargas, um modo de transporte é substituível por outro, enquanto para outras 
não, então por que razão se deve inclui-los no mesmo mercado?

Esta questão torna-se tanto mais premente por a própria Comissão ter indi-
cado que os preços e os custos do transporte de diferentes tipos de carga varia-
vam muito substancialmente398, e que as empresas praticavam políticas de preços 

394 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§790-795.
395 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§854-858.
396 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §809.
397 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§797-817.
398 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §825.
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independentes para diferentes tipos de produtos399. Sem prejuízo da conclusão 
do Tribunal poder ter sido a correta, faltou, segundo cremos, um passo lógico 
de justificação400.

As recorrentes alegaram ainda que não fora devidamente considerada a subs-
tituibilidade do lado da oferta (e.g. a capacidade de transição, rápida e sem custos 
significativos, do transporte a granel para o transporte em contentor).

O Tribunal afirma que, neste caso, a Comissão tinha a obrigação de aferir a 
substituibilidade do lado da oferta ao definir o mercado relevante e que, embora 
não o tivesse feito diretamente, fizera-o indiretamente401. E isto porque, de acordo 
com o Tribunal (e a Comissão), “[e]mbora a concorrência potencial e a substituibilidade 
do lado da oferta sejam questões concetualmente diferentes (…) estas questões sobrepõem-
-se parcialmente, já que se distinguem, essencialmente, por a restrição da concorrência ser 
imediata ou não”. Em suma, de acordo com o Tribunal, a Comissão cumpriu o seu 
dever de fundamentação quanto à substituibilidade do lado da oferta através da 
sua ponderação da concorrência potencial402.

Outro aspeto curioso desta análise foi o aparente entendimento de que a subs-
tituibilidade do lado da oferta abarca, não só a transição da oferta de serviços 
num mercado para outro (transformação de outros navios em navios portadores 
de contentores), como também o aumento de uma oferta já realizada no mesmo 
mercado (“aumento do número de contentores transportados”), de modo a constituir 
um “contrapeso sério” aos cargueiros de contentores403 (o Tribunal tinha em mente 
navios já capazes de transportar contentores, mas não dedicados especialmente 
a esse propósito404).

Quanto à explicação do Tribunal da inexistência de uma significativa substi-
tuibilidade do lado da oferta, esta baseou-se em fatores que nos parecem confu-
sos e insuficientes (ou, pelo menos, insuficientemente descritos)405.

399 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §859.
400 Por outro lado, deve frisar-se que não resulta do Acórdão que as recorrentes tenham argumentado, 
clara e expressamente, pela necessidade de segmentação dos mercados relevantes consoante o tipo de 
carga, o que poderá justificar a omissão do Tribunal a este respeito.
401 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§829-836.
402 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §834 (nossa tradução).
403 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §829 (nossa tradução).
404 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §834.
405 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§834-835. Em que medida, por exemplo, é que a não detenção de uma significativa frota de 
porta-contentores é um obstáculo à transformação de outros navios para passarem a servir estes efeitos? 
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Por fim, a delimitação geográfica do mercado também foi confirmada406. De 
acordo com as recorrentes, o mercado abrangia, não apenas os portos do Norte 
da Europa, mas também os portos Mediterrâneos do sul da Europa, por serem 
substituíveis407.

De novo, a análise do Tribunal surpreendeu pela negativa. Desde logo, o TG 
concordou com a posição da Comissão segundo a qual, por motivos imperscru-
táveis, este argumento não respeitava à delimitação do mercado relevante geo-
gráfico, mas sim à determinação dos pontos de origem e de destino dos serviços 
de transporte transatlânticos, afirmando depois que o que estava em discussão 
era a “componente geográfica do mercado relevante” (como se se tratasse de um con-
ceito autónomo diferente)408.

A análise do Tribunal baseou-se, em primeiro lugar, no princípio da unidire-
cionalidade da análise de substituibilidade, nos termos já acima referidos, bem 
como na redução do escopo daquela análise às práticas (neste caso, acordos) 
visados pela Decisão – uma abordagem criticável nos termos que se discutirão 
na secção III.2.2 – e, em segundo lugar, no não fornecimento de elementos de 
prova pelas recorrentes que demonstrassem a existência de uma substituibili-
dade substancial (mais que marginal) entre as duas zonas409.

Esta análise suscita dúvidas sobre a equidade do ónus da prova atribuído às 
recorrentes. Com efeito, o Tribunal afirmou que estas não haviam sido capazes 
de provar a existência de transferências significativas de transportes dos portos 
do Norte da Europa para os do Mediterrâneo. No entanto, a questão que se colo-
cava era a substituibilidade entre as duas zonas, da perspetiva da procura, para 
transportes transatlânticos. Ora, as transferências de uns portos para outros nada 
revelam sobre isso. Se, por hipótese, as duas zonas fossem perfeitamente subs-
tituíveis para certos segmentos da procura (que poderia optar pelo transporte 
rodoviário ou ferroviário tanto para uma zona como para outra410), mas a distri-

Em que termos foi considerada relevante a disponibilidade de infraestruturas terrestres para este efeito, 
e porque é que se considerou que não havia acesso (de um modo ou de outro) a tais infraestruturas?
406 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§851-882.
407 Tal como já fora avançado pelas recorrentes no caso que levou ao Acórdão do TG de 2002/02/28, 
Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875 (ver §291 e ss.).
408 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§852-854.
409 Posteriormente, clarificando um ponto relativamente evidente, o Tribunal afirmou que só porque os 
mercados geográficos de determinados serviços se sobrepõem, tal não implica que esses serviços sejam 
substituíveis entre si e que devam ser incluídos no mesmo mercado de produto – Acórdão do TG de 
2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §889.
410 Cfr. Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §880.



112

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

buição da procura entre as duas tivesse permanecido relativamente estável nos 
últimos anos, não seriam identificáveis quaisquer transferências entre as duas 
zonas, e nem por isso elas deixariam de ser substituíveis.

O caso British Airways foi outro exemplo de análise confusa da definição de 
mercados pelo Tribunal Geral, sem prejuízo da justiça da conclusão411.

Em geral, este acórdão confirmou que a atividade de intermediários indepen-
dentes (agências de viagens) pode constituir um mercado autónomo do mercado 
principal de compra e venda direta dos serviços em causa412, sobretudo quando: 
(i) aqueles permitem alcançar procura que de outro modo não seria alcançada 
de modo eficiente; (ii) conseguem gerir e resumir um leque muito amplo de 
oferta que seria difícil aos clientes analisarem e contactarem por si; (iii) o com-
portamento das empresas do lado da oferta revela a indispensabilidade destes 
intermediários (traduzida no pagamento de vários incentivos às vendas); e (iv) 
os intermediários de maiores dimensões conseguem negociar condições prefe-
renciais413. Mas note-se que o mercado identificado tinha as agências de viagem 
do lado da oferta e as transportadoras aéreas do lado da procura, em vez de se 
olhar para estes agentes como procura autonomizável (devido às suas caraterís-
ticas específicas) dos serviços oferecidos pelas transportadoras aéreas.

Este é um bom exemplo de um mercado no qual a passagem do tempo pode 
implicar uma alteração radical da definição de mercados. À data das práticas em 
causa, 85% das vendas de passagens aéreas no Reino Unido eram feitas por agên-
cias de viagens414. Com o desenvolvimento da internet, a melhoria dos sistemas 

411 Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917. De acordo 
com o Tribunal, estaria em causa o mercado nacional (Reino Unido) dos serviços adquiridos a agências 
de viagens por transportadoras aéreas para marketing e distribuição de passagens aéreas (um género de 
subcontratação de agências de viagens pelas transportadoras aéreas, com remuneração próprias, para 
gerir a promoção, venda de bilhetes e relações com clientes). Toda a análise padeceu, porém, de falta 
de clareza decorrente da natureza bilateral da realidade subjacente ao mercado. No mercado relevante, 
tal como identificado, a procura é constituída pelas transportadoras aéreas e a oferta pelas agências 
de viagens. Tratar-se-ia, portanto, de um mercado distinto (a montante) do mercado da venda de pas-
sagens aéreas a utilizadores finais. Mas ao longo da análise o Tribunal refere-se repetidamente a este 
outro mercado a jusante. A sua justificação da autonomização do mercado a montante esteve, assim, 
dependente (embora apenas em termos implícitos) da autonomização do mercado a jusante (em que 
as vendas por agentes de viagens a utilizadores finais se distinguem das vendas realizadas diretamente 
pelas transportadoras aéreas). A conclusão do Tribunal foi a de que o mercado relevante (tal como supra 
definido) era distinto do “mercado do transporte aéreo” (§100), mas fica-se sem saber que mercado tinha 
exatamente em mente o Tribunal com esta referência.
412 O Tribunal citou como precedente o Acórdão do TJ de 1987/10/01, ASBL (311/85), C.J. (1987) 3801, 
§20, apesar de este não se referir à identificação de mercados, mas sim à qualificação de intermediários 
como unidades económicas autónomas (empresas).
413 Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §89-100 
(com destaque para os §§95-98).
414 Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §99.
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de vendas diretas por telefone e internet, o surgimento de websites que fornecem 
gratuitamente informações sobre todas as passagens aéreas disponíveis para 
qualquer rota, e, sobretudo, após a introdução dos bilhetes eletrónicos, é bem 
possível que esta percentagem tenha diminuído significativamente.

No mínimo, justifica-se hoje, claramente, uma discussão do grau de substi-
tuibilidade entre as vendas diretas e as vendas por agências de viagens. Isto por-
que, se ainda haverá uma parte da procura para a qual as vendas diretas não são 
substituíveis pelas vendas em agências de viagens, há claramente uma grande 
parte da procura para quem estes dois canais são perfeitamente substituíveis. 
Dependendo de uma análise mais profunda, poderá então continuar a justificar-
-se uma pura autonomização dos dois canais, uma autonomização parcial (mer-
cado único num segmento e dois mercados noutro segmento) ou a sua integração 
no mesmo mercado.

Quanto ao mercado geográfico, pesou para a delimitação nacional, não só a 
perceção da realidade da tendência de compra no Estado da própria residência, 
mas também a estruturação nacional de serviços comerciais, a uniformidade das 
condições de oferta nesse mercado e a sua limitação ao território nacional, bem 
como a existência de regras internacionais que impediam a compra de bilhetes 
noutros Estados415.

Em France Télécom, a recorrente contestou a subdivisão do mercado do acesso 
à internet nos segmentos do acesso de baixa velocidade e de alta velocidade. Ainda 
que baseado numa análise comparativamente breve, este acórdão destaca-se pela 
aplicação de critérios transparentes, abrangentes e metodologicamente sãos, em 
harmonia com a Comunicação sobre Definição de Mercados.

 O Tribunal categorizou este caso como o de um produto com usos múlti-
plos, afirmando, embora sem se referir aos casos Hoffmann-La Roche e Akzo, que 
já haviam discutido este tipo de produto:

“Quando um produto pode ser utilizado para diversos fins e quando essas diferentes utili-
zações correspondem a necessidades económicas também elas diferentes, há que reconhecer que 
esse produto pode pertencer, consoante o caso, a mercados distintos que tenham eventualmente 
caraterísticas diferentes, tanto do ponto de vista da respetiva estrutura como das condições de 
concorrência. No entanto, esta asserção não justifica a conclusão de que esse produto faz parte 
de um único e mesmo mercado que todos os outros que, nas diferentes utilizações que lhes podem 
ser dadas, podem ser substituídos e com os quais entra, consoante os casos, em concorrência”416.

415 Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §§109-115.
416 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §79. Na 
verdade, não se tratavam de produtos com usos múltiplos, stricto sensu, mas sim de produtos parecidos, 
mas distintos devido a várias caraterísticas, e que permitiam alguns usos idênticos, mas outros eram 
exclusivos de um dos produtos.
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De acordo com a análise do mercado de produto realizada pelo TJ, a diferença 
entre os dois serviços em causa não se limita a conforto ou qualidade. A internet 
de alta velocidade: (i) permite satisfazer necessidades que não podem ser satis-
feitas com a de baixa velocidade (e.g. jogos interativos em rede ou descarga de 
ficheiros muito volumosos); (ii) permite uma utilização constante e, portanto, 
de natureza muito diferente417; (iii) tem caraterísticas técnicas diferentes (per-
mite débitos muito superiores, utiliza equipamento diferente e não ocupa a linha 
telefónica)418; e (iv) tem preços muito diferentes419.

Quanto ao grau de substituibilidade, considerou-se que este não era sufi-
ciente e, em acréscimo, que era quase exclusivamente unilateral (transição da 
baixa velocidade para a alta velocidade), o que é uma caraterística do surgimento 
de um novo serviço que abrange, mas vai para além do serviço anteriormente 
existente (situação típica de surgimento de novo mercado por via do progresso 
técnico), e não implica a substituibilidade entre os dois. Se fossem verdadeira-
mente substituíveis, os preços muito mais baixos da internet de baixa velocidade 
deveriam levar à transição de parte significativa da procura do segmento da alta 
velocidade420. O Tribunal pôde ainda confirmar esta conclusão através do teste 
SSNIP (cuja relevância justificou, não com base na jurisprudência, mas na Comu-
nicação sobre Definição de Mercados421), com base num teste de mercado reali-
zado a pedido da Comissão422.

No caso Microsoft, só um dos mercados foi contestado, por ser, alegadamente, 
demasiado restrito: o dos sistemas operativos para servidores de grupos de tra-
balho. Este acórdão esclarece o problema de produtos multiusos, especialmente 
vocacionados para um tipo de uso.

A definição do mercado de produto, subscrita pelo Tribunal, assentou na ideia 
de que se pode autonomizar um mercado com base em caraterísticas essenciais 
dos produtos, quando estes são “principalmente concebidos, comercializados, compra-

417 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §82.
418 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §§83-84. 
O Tribunal excluiu a relevância das ofertas intermédias, que quanto muito se inseririam no mercado 
relativo à oferta de baixa velocidade (§84).
419 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §85.
420 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §§88-89 
(“se os produtos fossem totalmente substituíveis do ponto de vista da procura, as taxas de migração [em ambos os 
sentidos] deveriam ser, se não iguais, pelo menos de uma ordem de grandeza comparável”).
421 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §87.
422 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §90. O 
Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §140, frisou 
decorrer dos §§86 a 91 deste Acórdão que “uma grande discrepância nos custos de mudança (switching 
costs) entre dois produtos não é favorável ao argumento de que eles são substituíveis aos olhos dos 
consumidores”.
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dos e utilizados” para um certo fim, ainda que sejam capazes de satisfazer outros 
fins423. De acordo com o Tribunal, pode autonomizar-se um mercado nestes ter-
mos quando se identifica uma “procura distinta” do produto, determinada por 
certas caraterísticas-chave, sendo então irrelevante que esses produtos “possam 
executar determinadas tarefas suplementares”424.

Neste caso, o Tribunal aceitou esta abordagem e concluiu, ainda, que o pro-
duto em causa executava “um conjunto distinto de tarefas (...) ligadas entre si”, que 
eram procuradas enquanto tal pelos consumidores425, e que se distinguiam de 
outros por fatores tais como as suas caraterísticas e preços426, focando, em par-
ticular, a não apetência para a realização de tarefas de “missão crítica”. Pesou 
ainda em favor desta conclusão o facto de a empresa visada e suas concorrentes 
comercializarem versões diferentes dos produtos, “otimizados” para “satisfazer 
procuras distintas dos utilizadores em termos de tarefas”427.

Também foi ponderada a substituibilidade do lado da oferta, tendo o Tribu-
nal considerado que a Requerente não apresentara qualquer argumento capaz 
de afastar as conclusões da Comissão428.

Em termos gerais, foi esclarecido que a designação do mercado é irrelevante, desde 
que os produtos abrangidos constituam, efetivamente, um mercado relevante429.

Esclareceu-se também que, no âmbito de casos de infraestruturas essenciais 
(“essential facilities”), um produto pode constituir um mercado autónomo ainda 
que seja vendido em conjunto (“bundling”) com outros: “o facto de o produto ou o 
serviço indispensável não ser comercializado de modo separado não exclui à partida a pos-
sibilidade de identificar um mercado distinto”. Basta que possa “ser identificado um mer-
cado potencial, ou mesmo hipotético, assim sucedendo quando os produtos ou serviços são 
indispensáveis para exercer uma determinada atividade e existe, para estes, uma procura 
efetiva pelas empresas que decidem exercer essa atividade”, sendo “determinante que [possam] 
ser identificados dois estádios de produção diferentes, ligados pelo facto de o produto a mon-
tante ser um elemento indispensável para o fornecimento do produto a jusante”430.

423 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §485 (ver também 
§§493-495).
424 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §497. Isto suscita, 
claro, um problema da direcionalidade do teste de substituibilidade (cfr. §521).
425 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §487.
426 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §§492-493, 
499-500, 514 e 516-519.
427 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §§503-515.
428 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §§527-532.
429 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §532 (assim, não 
releva que a designação utilizada não seja usada no mercado).
430 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §335. Ver também: 
Acórdão do TJ de 1998/11/26, Oscar Bronner (C-7/97), C.J. (1998) I-7791, §§34-37; Acórdão do TJ de 
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O caso SELEX não levou realmente a uma discussão do mercado relevante, 
mas serve para demonstrar que é possível concluir que uma determinada ativi-
dade não é de natureza económica (e.g. por corresponder ao exercício de prer-
rogativas de poder público), sem definir, previamente, o mercado em causa431. 
Note-se que seria um contrassenso definir um mercado para depois concluir não 
existir um mercado (por não se tratar de uma atividade de natureza económica).

Clearstream foi essencialmente um caso sobre a autonomia de mercados cor-
respondentes à atividade de intermediários (em mercados financeiros)432, notável 
pela negação da relevância de precedentes de definições de mercado433. Destacou-
-se ainda a confirmação da possibilidade de subdivisão de mercados consoante 
categorias de clientes (distinguidos, por exemplo, pelas diferentes condições 
contratuais, incluindo preços).

Em Solvay, só a delimitação geográfica do mercado fora posta em causa. Ape-
sar de a Decisão se referir, por vezes, ao território da Comunidade e outras vezes 
à “Europa Ocidental”434, o Tribunal considerou clara e consistente a definição 
adotada. Foi ainda afirmado que “o facto de os produtores terem tendência a concentrar 
as suas vendas nos Estados-Membros em que tenham capacidades de produção não exclui a 

2004/04/29, IMS Health (C-418/01), C.J. (2004) I-5039, §§43-45. O Acórdão do TG de 2009/09/09, 
Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §66, invocou esta jurisprudência no âmbito de 
uma definição de mercados onde não estava em causa stricto sensu uma situação de essential facilities. A 
propósito da definição de mercados no contexto de casos de “essential facilities”, observa-se em Korah, 
2007:101: “Both ECJ and Commission have (…) selected narrow markets where they fear that a firm granted special 
or exclusive rights by the government of a Member State controls an essential facility”. Sobre a mesma questão, na 
doutrina nacional, cfr., e.g.: Leitão Marques & Almeida, 2006:57-58.
431 Acórdão do TJ de 2009/03/26, SELEX c. Comissão (C-113/07 P), C.J. (2009) I-2207, §§105-107. Trata-
se do recurso do Acórdão do TG de 2006/12/12, SELEX c. Comissão (T-155/04), C.J. (2006) II-4797.
432 Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §§47-74.
433 Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §55. Contraste-
se a aparente relevância dada a decisões de outras autoridades da concorrência no Acórdão do TG de 
2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §88 (ver também §114, sobre a vinculação 
da Comissão aos princípios jurisprudenciais). Em Clearstream, o Tribunal invocou como precedente o 
§191 do Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251. 
Sucede que esse parágrafo negava o valor de precedentes para decisões quanto à remessa de uma operação 
de concentração da Comissão Europeia para autoridades nacionais (uma decisão eminentemente 
individualizada pelas caraterísticas específicas de cada caso), não se referindo, de todo, à definição de 
mercados. De facto, em Cableuropa o Tribunal afirmara expressamente a inexistência de contradições, 
ao nível da definição de mercados, com a prática decisória anterior da Comissão (§§128-131). A este 
respeito, veja-se também o Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) 
II-2275, §142, em que o Tribunal nota também que a definição correspondia à prática decisória anterior 
da Comissão, sem atribuir claramente relevância jurídica a esse facto. Ver infra a descrição do Acórdão 
do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575.
434 Acórdão do TG de 2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621, §253.
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possibilidade de as condições objetivas da concorrência serem suficientemente homogéneas” 
em toda a Comunidade435.

Clarificou-se também que um erro na definição do mercado relevante “não 
[pode] justificar a anulação da decisão da Comissão” quando “esse erro não poderia ter 
tido uma influência determinante no resultado”436.

O caso AstraZeneca levou de novo à barra do Tribunal o problema (seme-
lhante ao discutido em Air France) da existência de dois produtos que satisfazem 
a mesma necessidade, sendo um deles tecnologicamente mais avançado e estando 
a substituir gradualmente o outro437.

Estavam em causa dois produtos farmacêuticos destinados a tratar problemas 
gastrointestinais associados à secreção excessiva de ácido no estômago. Enquanto 
um dos produtos tinha um efeito indireto, o outro operava diretamente sobre a 
fonte do problema.

Para a recorrente, como a substituição era gradual e os dois produtos conti-
nuavam a vender-se em grandes quantidades, havia claramente substituibilidade 
e pressão concorrencial entre os dois438. O acórdão rejeitou perentoriamente o 
automatismo de tal conclusão: “em princípio, a natureza gradual do crescimento das 
vendas de um produto novo em substituição de um produto existente não pode bastar, por 
si só, para concluir que o produto existente exerce uma pressão concorrencial significativa 
sobre o produto novo”439. Inversamente, a identificação de uma tendência de “subs-
tituição assimétrica” (i.e. unidirecional) constitui um importante indício da falta 
de pressão concorrencial do produto existente sobre o produto novo440.

435 Acórdão do TG de 2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621, §255.
436 Acórdão do TG de 2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621, §259. Invocando como 
precedente um caso de auxílio de Estado em que a questão fora suscitada fora do contexto da definição 
de mercados – Acórdão do TG de 14 de Maio de 2002, Grapischer Maschinenbau c. Comissão (T-126/99), 
C.J. (2002) II-2427, §49.
437 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §61 e ss..
438 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §64.
439 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §90. Nestes 
casos, portanto, a recorrente tem de apresentar argumentos adicionais, não podendo contar com 
qualquer presunção de pressão concorrencial (§§92-93). Este ponto foi expressamente confirmado 
pelo TJ: “o caráter gradual do aumento das vendas de um produto novo que substitui um produto existente não 
significa necessariamente que este último tenha exercido sobre o primeiro uma pressão concorrencial significativa. 
Com efeito, é possível que, mesmo na falta de um produto anterior como os [produtos existentes], as vendas de 
[produtos novos] enquanto produto novo tivessem globalmente o mesmo desenvolvimento gradual, em razão dos 
receios dos médicos prescritores quanto aos possíveis efeitos cancerígenos dos [produtos novos]. Por conseguinte, o 
Tribunal Geral teve razão ao declarar (…) que não se pode presumir que existe, por princípio, um nexo de causalidade 
entre o caráter gradual do aumento das vendas dos [produtos novos] e uma pressão concorrencial exercida pelos 
[produtos existentes] sobre os [produtos novos]” – Acórdão do TJ de 2012/12/06, AstraZeneca c. Comissão 
(C-457/10 P), C.J. (2012) por publicar, §48.
440 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §96.
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O Tribunal realçou as seguintes caraterísticas dos dois produtos na sua análise 
do mercado relevante: (i) funcionavam de maneira diferente441; (ii) tinha havido 
uma grande expansão do mercado (número de tratamentos), mas só as vendas 
de um dos produtos haviam aumentado, enquanto as outras haviam decrescido 
ou estagnado (crescimento das vendas de um não fora, maioritariamente, à custa 
do decréscimo das vendas do outro)442; (iii) um deles satisfazia melhor a neces-
sidade em causa (era “terapeuticamente superior” e cada vez mais preferido pelos 
médicos443); e (iv) um deles era usado, sobretudo, para tratar as formas mais gra-
ves da doença em causa (subgrupo da procura)444.

Esta última caraterística revelou-se crucial na ponderação do Tribunal445, 
tendo-o levado a desconsiderar a existência de substituibilidade para outro tipo 
de utilizações, afirmando que esta tinha uma “relevância limitada”, por não per-
mitir concluir pela presença de uma pressão concorrencial significativa446.

Quanto à substituição gradual, o Tribunal realçou que “sucede frequentemente 
que o desenvolvimento das vendas de um novo produto em substituição, ainda que parcial, 
de um produto existente demora um certo período de tempo e, consequentemente, que essas 
vendas se desenvolvem gradualmente”447.

O TG aplicou o teste SSNIP neste contexto, com base na Comunicação sobre 
Definição de Mercados, afirmando, em geral, que:

“é necessário considerar se, tendo em conta ao mesmo tempo o crescimento gradual das ven-
das do novo produto, um pequeno aumento do preço do novo produto levaria a uma mudança 
da procura para o produto existente de tal modo que o aumento de preço não seria rentável, con-
siderando a receita que teria sido gerada na ausência daquele aumento. Deve sublinhar-se que a 
natureza gradual do crescimento das vendas do novo produto não desapareceria necessariamente 
se esse aumento de preços fosse rentável e, consequentemente, se se concluísse que o produto exis-
tente não exerce uma pressão concorrencial significativa sobre o novo produto”448.

441 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §62.
442 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §§63 e 102. 
Retira-se ainda deste Acórdão que a inércia própria de uma determinada procura em mudar para um 
produto novo (no caso, a relutância dos médicos a mudarem para medicamentos novos, por receio de 
efeitos ainda não revelados, tais como possíveis propriedades cancerígenas) pode também ser relevante 
para definir o mercado de produto.
443 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §§63, 66 e 68.
444 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §§69, 72 e 76.
445 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §73.
446 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §71.
447 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §88.
448 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §89 (nossa 
tradução).
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A aplicação deste teste foi, porém, acautelada com o reparo de que, nos mer-
cados farmacêuticos, tanto os médicos como os pacientes mostram uma sensi-
bilidade reduzida a variações dos preços dos produtos449.

Voltou-se a explorar a questão da direcionalidade da substituibilidade: o Tri-
bunal justificou a sua conclusão com base na falta de pressão exercida por um pro-
duto sobre o outro, tecnicamente mais avançado450, embora existisse uma relação 
inversa significativa. De facto, o TG afirmou expressamente que era irrelevante 
que o produto novo exercesse pressão concorrencial sobre o produto existente, 
porque “não significa que [o produto existente] exerça uma restrição concorrencial 
significativa sobre [o produto novo] e, portanto, que [o produto existente] pertença ao 
mercado [do produto novo]. A definição do mercado relevante, no presente caso, consiste 
apenas em identificar as restrições concorrenciais significativas sobre [o produto novo] 
durante o período relevante e, portanto, não relevam as restrições concorrenciais que [o 
produto novo] possa ter exercido sobre outros produtos”451.

No que respeita ao dever de fundamentação, o TG alargou ao âmbito do artigo 
102º do TFUE (e desenvolveu) princípios já afirmados para o artigo 101º e para o 
controlo de concentrações (em GlaxoSmithKline e em Tetra Laval):

“é importante que a Comissão baseie a sua aferição em toda a informação relevante que deve 
ser tida em conta num determinado caso (…). Isso implica, inter alia, que a Comissão é obrigada 
a examinar, com especial atenção, os argumentos e prova relevantes que lhe foram apresentados 
pelas empresas que participaram no procedimento administrativo.

No entanto, não se pode inferir disto que a Comissão possa basear-se apenas na prova que 
recolheu através das suas próprias investigações. A Comissão pode fundar a sua análise ainda 
em prova apresentada por participantes no processo administrativo, desde que esta prova seja 
fiável e relevante, cabendo à Comissão o ónus, se necessário, de a complementar com outra prova, 
quando a prova fornecida pelos participantes no processo administrativo se revele insuficiente 
ou defeituosa”452.

“... a Comissão só é obrigada a indicar os motivos de não usar certas informações de um 
estudo, na medida em que as participantes no processo administrativo tenham apresentado 
argumentos durante o procedimento que se baseavam especificamente nessas informações e que 
seja aparente que essas informações são relevantes. Em qualquer caso, a Comissão não pode ser 
obrigada a indicar sistematicamente as razões de não usar ou de rejeitar certas informações de 
um estudo, já que basta que indique os motivos nos quais baseia a sua decisão, referindo os fac-
tos e questões de direito que constituem a base legal da medida e as considerações que a levaram 

449 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §91.
450 Isto mesmo se confirma no modo como o Tribunal formulou o teste SSNIP, num passo posterior (§89).
451 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §97.
452 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §§78-79 (nossa 
tradução).
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a adotar a decisão. Isto é tanto mais verdade quando é jurisprudência assente que a Comissão 
não é obrigada a discutir todos os pontos de facto e de direito que foram suscitados pela parte 
interessada durante o procedimento administrativo”453.

Por fim, infere-se do acórdão que a Comissão não pode, em Tribunal, invo-
car elementos factuais em defesa da legalidade da sua Decisão que não tenham 
já sido incluídos nesta454.

Em recurso, o Tribunal de Justiça confirmou a posição do TG455. O TG já se 
referira à necessidade de definir o mercado “durante o período relevante”456, e o TJ 
voltou a frisar a necessidade de que “o mercado relevante seja estabelecido de forma 
correta relativamente a todo o período relevante, em especial ao seu início”457.

No caso CEAHR, uma associação dos reparadores independentes de reló-
gios apresentou à Comissão uma queixa contra fabricantes de relógios suíços, 
alegando, inter alia, que estes haviam abusado da sua posição dominante ao recu-
sarem fornecer peças sobresselentes a reparadores independentes. A Comissão 
rejeitou a denúncia, por falta de interesse comunitário, baseando esta conclusão, 
nomeadamente, na aferição prima facie de que o mercado primário e os mercados 
secundários em causa (de peças sobresselentes e de serviços de reparação) cons-
tituíam um único mercado, donde não existiam mercados secundários (afterma-
rkets ou mercados de pós-venda) autónomos nos quais se pudesse identificar uma 
posição dominante dos fabricantes458. Desde logo, portanto, este caso distinguia-
-se notavelmente dos precedentes459, por ser a primeira vez que o Tribunal se via 
confrontado com a recusa da Comissão de autonomizar aftermarkets.

453 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §81 (nossa 
tradução). Para a última frase, o Tribunal invocou como precedente, nomeadamente, o Acórdão do TG 
de 1994/05/19, Air France c. Comissão (T-2/93), C.J. (1994) II-323, §92. Em qualquer caso, um recorrente 
não se pode limitar a invocar as conclusões de um estudo no âmbito de um argumento como este – deve 
indicar especificamente quais os elementos concretos que a Comissão não levou em conta na sua análise 
– Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §82.
454 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §§74 e 103 (a 
inclusão de elementos num Anexo basta para que estes possam ser invocados).
455 Acórdão do TJ de 2012/12/06, AstraZeneca c. Comissão (C-457/10 P), C.J. (2012) por publicar, §26 e ss.
456 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §97.
457 Acórdão do TJ de 2012/12/06, AstraZeneca c. Comissão (C-457/10 P), C.J. (2012) por publicar, §37. 
458 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§10 e 71. O facto 
de a análise de mercado ter sido baseada numa análise meramente de prima facie não pareceu ter qualquer 
impacto sobre o modo como o Tribunal controlou a delimitação retida pela Comissão.
459 Incluindo: Acórdão do TJ de 1975/11/13, General Motors c. Comissão (26/75), C.J. (1975) 1367; Acórdão 
do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869; Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. 
Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439; Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. 
(1994) I-667; e Acórdão do TJ de 1986/02/25, Windsurfing International c. Comissão (193/83), C.J. (1986) 611.
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A Comissão baseara a sua conclusão (em termos que não poderiam deixar de 
espantar os conhecedores das críticas de recorrentes em casos anteriores) nas 
seguintes considerações:

 (i) o mercado de pós-venda de peças sobresselentes está intimamente asso-
ciado a e depende do mercado primário460;

 (ii) um aftermarket de peças sobresselentes pode não se autonomizar do mer-
cado primário, quando há substituibilidade entre peças de vários fabri-
cantes e é possível trocar de produto primário, troca essa facilitada, neste 
caso, por se tratar de produtos de luxo com valor residual elevado e faci-
lidade de revenda461;

 (iii) a recorrente não teria, neste caso, explicado devidamente o motivo da 
falta de substituibilidade entre peças sobresselentes dos diferentes fabri-
cantes de relógios462;

 (iv) mesmo que estes mercados fossem autonomizados, “o facto de o mercado 
primário se afigurar concorrencial torna[ria] muito improvável a existência de 
eventuais efeitos anticoncorrenciais”, porque os aumentos de preços nos mer-
cados secundários não seriam rentáveis devido ao seu impacto no mer-
cado primário (e isto, mesmo que os clientes não tivessem feito “cálculos 
precisos” do tempo de vida útil do produto)463.

O Tribunal começou por concordar com a Comissão que “o mercado das peças 
sobresselentes para os produtos primários de uma determinada marca não [constitui] um 
mercado relevante separado em duas situações: em primeiro lugar, no caso de o consumidor 
poder recorrer a outras peças sobresselentes produzidas por outro fabricante; em segundo 
lugar, no caso de o consumidor poder recorrer a outro produto primário para evitar um 
aumento de preço no mercado das peças sobresselentes”464, mas isto só se for “demonstrado 
que, no caso de um aumento moderado e permanente do preço dos produtos secundários, um 
número suficiente de consumidores recorreria a outros produtos primários ou secundários, 
tornando esse aumento não rentável” [i.e. através do teste SSNIP]465.

460 Decisão da Comissão de 2008/07/10, Reparação de relógios (39.097), §23.
461 Decisão da Comissão de 2008/07/10, Reparação de relógios (39.097), §§24 e 26.
462 Decisão da Comissão de 2008/07/10, Reparação de relógios (39.097), §25.
463 Decisão da Comissão de 2008/07/10, Reparação de relógios (39.097), §18.
464 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §79.
465 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §80. O Tribunal 
acrescentou que, como o que releva é a “concorrência efetiva”, tem de se demonstrar que “um número 
suficiente de consumidores recorreria realmente a outro produto primário, no caso de um aumento moderado do 
preço das peças sobressalentes para tornar esse aumento não rentável” (§102; reafirmado no §105, citando como 
precedente o Acórdão Hilti). Voltou a frisar a importância deste teste no §116, como análise considerada 
mais pertinente para este efeito pela Comunicação da própria Comissão.
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De seguida, debruçando-se sobre a substituibilidade entre peças sobresse-
lentes dos diferentes fabricantes, realçou a crucialidade da identificação de um 
“grau suficiente de substituibilidade”466 e, num ponto com importantes consequên-
cias processuais para futuras análises de queixas, atribuiu alguma relevância à 
posição provisória comunicada pela Comissão à denunciante, antes da adoção de 
Decisão467. No essencial, o Tribunal mostrou-se insatisfeito com a falta de con-
clusão da Comissão sobre esta questão, na Decisão (por contraste com a posição 
provisória), atentos os elementos que lhe haviam sido apresentados, e afirmou 
que, como a substituibilidade entre peças sobresselentes não fora demonstrada 
na Decisão, “a Comissão não se podia basear nessa hipótese no âmbito da definição do 
mercado relevante”468, não se podendo excluir, neste caso, que fosse justificada a 
conclusão da falta de substituibilidade entre peças sobresselentes469.

Passando à análise dos argumentos segundo os quais os produtos secundá-
rios se incluíam no mesmo mercado que os primários, o Tribunal começou por 
frisar a falaciosa identificação pela Comissão da estrutura da procura: “devido à 
complexidade da reparação e manutenção dos relógios, a procura de peças sobresselentes, em 
princípio, não provém dos utilizadores dos relógios, mas dos especialistas que prestam esses 
serviços. Assim, do ponto de vista do consumidor, um aumento do preço das peças sobresse-
lentes é normalmente integrado no preço destes serviços”470.

Além disso, a própria Decisão referia elementos que contradiziam a sua con-
clusão. Se era verdade que o custo dos serviços pós-venda, incluindo peças, era 
um “custo menor” (<5% do preço de compra do relógio novo, ao longo de dez 
anos), sendo considerado “relativamente insignificante” pelo consumidor face ao 
preço do produto primário, então, forçosamente, “um aumento moderado do preço 
das peças sobresselentes representa um montante irrisório em relação ao preço de um relógio 
de luxo ou de prestígio novo”471. De acordo com o Tribunal, este elemento – a apli-
cação do teste SSNIP – “por si só, é suscetível de comprometer a validade da declaração 
da Comissão relativa à possibilidade de o consumidor recorrer a outro produto primário”. 
Nestas condições, só se se demonstrasse que os consumidores podiam “razoa-
velmente tomar a decisão de recorrer a outro produto primário com o objetivo de evitar um 
aumento [moderado] do preço dos serviços de reparação e manutenção”, é que se pode-

466 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §84.
467 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§86 e 90.
468 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §89.
469 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §90.
470 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §93.
471 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§94-95. No mesmo 
sentido, quanto ao mercado dos serviços pós-venda, ver §117. Outra contradição foi identificada no §106.
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ria identificar um único mercado, englobando o nível primário e secundário472 
(dito “mercado de sistema”473).

Quanto ao argumento da Comissão segundo o qual a troca de produtos pri-
mários seria uma opção viável, devido ao elevado valor residual e à facilidade de 
venda, o Tribunal notou que a própria formulação desse argumento não abran-
gia sequer a maioria dos relógios e que identificava apenas uma “eventualidade”. 
Acima de tudo, para identificar um mercado único com base em tal caraterís-
tica do mercado, a Comissão teria que demonstrar que, “no caso de uma venda no 
mercado de usados, a diferença entre o preço recebido e o pago por outro relógio – e, por-
tanto, a perda sofrida pelo consumidor resultante da troca de relógio – ainda é inferior ao 
montante que poderia ser poupado, ao evitar, deste modo, um aumento moderado do preço 
das peças sobresselentes de uma determinada marca” (um teste de justificabilidade 
económica)474. Mas logo o Tribunal se mostra cético quanto a tal teste alguma 
vez ter o resultado pretendido pela Comissão. E isto porque a venda do relógio 
usado pressupõe, normalmente, o seu bom estado e, portanto, a sua reparação 
pelo vendedor, ou a redução do preço de venda no valor da reparação.

Em suma, a tese da pressão concorrencial no mercado secundário por possibi-
lidade de mudança no mercado primário “não é plausível porque o eventual aumento 
do preço das peças sobresselentes deve ser, em qualquer caso, assumido pelo consumidor”475. 
De todo o modo, os “elementos apresentados pela Comissão apenas revelam uma pos-
sibilidade puramente teórica de recorrer a outro produto primário, o que não é suficiente 
como prova para efeitos da definição do mercado relevante”476. A isto acresce que “a 
mera possibilidade de o consumidor escolher entre as numerosas marcas existentes do pro-
duto primário não é suficiente para tratar o mercado primário e os mercados de pós-venda 
como um único mercado, se não se demonstrar que essa escolha é feita, nomeadamente, em 
função das condições de concorrência no mercado secundário”477, cabendo à Comissão 
demonstrar que os aumentos de preços nos mercados secundários teriam, de 
facto, uma incidência no volume de vendas no mercado primário478.

A tudo isto acrescia que existia, pelo menos, uma grande empresa especiali-
zada no fabrico de componentes e peças sobresselentes, e várias empresas que só 
prestam serviços de reparação/manutenção, mas que não concorrem no mercado 
primário e, como recordou o Tribunal, “se determinados operadores económicos são 

472 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §96. No mesmo 
sentido, quanto ao mercado dos serviços pós-venda, ver §118.
473 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §103.
474 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §98.
475 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §99.
476 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §102.
477 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §105.
478 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §106.
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especializados e só são ativos no mercado de pós-venda de um mercado primário, isto cons-
titui, por si só, um indício sério da existência de um mercado específico”479. A recorrente 
apresentara este “forte indício” à Comissão, que o ignorara.

Por todos estes motivos, o Tribunal concluiu que a Comissão cometeu “um 
erro manifesto de apreciação ao examinar esses mercados conjuntamente, como fazendo 
parte de um único mercado”480.

Ora, quando a rejeição de uma denúncia se baseia numa delimitação do mer-
cado viciada por um erro manifesto de apreciação, é necessário “verificar se, apesar 
desses vícios, a Comissão podia legitimamente concluir que não existia interesse comunitá-
rio suficiente para prosseguir a sua investigação”481. E, se essa rejeição se baseou, em 
última linha (como era o caso), na “reduzida probabilidade da existência de infrações” 
ao direito da concorrência, há que “examinar se a definição errada do mercado relevante 
podia ter incidência nas declarações da Comissão relativas à probabilidade da existência 
de infrações às regras comunitárias da concorrência”482. No caso concreto, o Tribu-
nal concluiu que o erro manifesto de apreciação quanto à definição do mercado 
“vici[ou] também a conclusão da Comissão relativa à reduzida probabilidade da existên-
cia de uma infração” aos artigos 101º e 102º do TFUE483 e implicava a anulação da 
Decisão recorrida484.

Por último, note-se que foi também confirmada neste acórdão a possibilidade 
de se distinguirem mercados de produtos, consoante a qualidade e preço dos pro-
dutos em causa, apesar de cumprirem a mesma função (in casu, distinguiu-se o 
mercado dos “relógios de luxo ou de prestígio”, com preços “60 a 160 vezes superiores 
aos preço dos relógios mais baratos”485).

No caso Telefónica, a recorrente contestou, sem sucesso, a conclusão da 
Comissão quanto ao mercado relevante. Primeiro, o Tribunal confirmou que 
o acesso ao lacete local não se podia incluir no mesmo mercado que o produto 
grossista regional e o produto grossista nacional de oferta de acesso à internet 
em banda larga. Numa ponderação factual relativamente aprofundada, o TG 
afirmou-se persuadido pelos argumentos da Comissão quanto às significativas 
diferenças de custos, investimentos e período necessário para a substituição de 
um dos tipos de oferta pelo outro, decorrendo ainda a falta de substituibilidade, 

479 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §108 (e também 
§§112-113).
480 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§107 e 119.
481 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §120.
482 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §121.
483 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§142 e 152.
484 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §178.
485 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §74. Questão 
analisada pela primeira vez no Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 
883.
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da perspetiva da procura, da cobertura geográfica diferente, das diferenças rela-
tivas à massa crítica de clientes e da inclusão do elemento de risco (sucesso na 
captação de clientes) na ponderação da viabilidade económica, e ainda das dife-
rentes funcionalidades das ofertas486. Deu-se, aparentemente, especial relevo à 
real estrutura do mercado e comportamento da procura no período em questão, 
na ponderação da viabilidade económica das diferentes ofertas487. De realçar 
também o argumento segundo o qual, confrontados com a exigência de eleva-
dos investimentos irrecuperáveis para recorrer ao lacete local (sunk costs), a pro-
cura não se transferiria de uma das ofertas para a outra devido a um pequeno 
aumento de preços (teste SSNIP)488.

Em acréscimo, o Tribunal rejeitou a inclusão do produto grossista regional 
e do produto grossista nacional no mesmo mercado, com idêntica análise e fun-
damentos económicos489.

De acordo com o TG, por referência à Comunicação sobre Definição de Mer-
cados, o teste da substituibilidade da perspetiva da oferta tem de ser feito num 
horizonte temporal de curto prazo: “a substituibilidade necessária para efeitos da defini-
ção de mercados tem de se materializar no curto prazo”, o que não sucedia neste caso490.

Por último, o caso DEI respeitou a uma violação do artigo 106º(1) TFEU, 
lido em conjunto com o artigo 102º TFUE, consubstanciada na manutenção do 
monopólio de uma empresa no mercado grego do fornecimento de lignite (tipo 
de carvão) por uma empresa pública, permitindo a extensão da sua posição domi-
nante no mercado grossista da eletricidade grego. Embora a definição dos mer-
cados em causa tenha sido contestada, o TG anulou a decisão contestada com 
base noutros fundamentos, sem chegar a discutir a delimitação de mercados491.

II.2.4.3. Artigo 101º do TFUE (Práticas coletivas anticoncorrenciais)
No início do período ora em análise, era já ponto assente que podia ser “necessário 
definir os mercados na aplicação do artigo [101º] do Tratado, nomeadamente para determi-
nar se existe uma restrição significativa da concorrência ou para concluir se são preenchidas 
as condições previstas no nº 3, alínea b), do artigo [101º] para a concessão de uma isenção 

486 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §§116-134. 
O Tribunal ponderou uma quantificação concreta dos investimentos necessários para aceder à oferta 
dolacete local, excluindo a sua viabilidade económica (enquanto substituto da oferta grossista nacional) 
por referência ao volume de negócios de um concorrente.
487 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §130.
488 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §129; no 
mesmo sentido, §139.
489 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §§135-143.
490 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §123.
491 Acórdão do TG de 2012/09/20, DEI c. Comissão (T-169/08), C.J. (2012) por publicar, §§55 e 59.
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ao nº 1 do artigo [101º]”492. Neste período, solidificaram-se e alargaram-se as situ-
ações nas quais o Tribunal reconheceu expressamente a relevância da definição 
de mercados, no âmbito do 101º, como será discutido infra.

Os regulamentos de isenção categorial continuaram a exigir, expressamente, 
a definição de mercado como pressuposto da aplicação de algumas das suas nor-
mas, bem como a fornecer orientações para a definição de mercados nos contextos 
específicos. De acordo com o regulamento geral de isenção categorial de acordos 
verticais de 1999, o mercado de produto relevante no âmbito deste regulamento 
incluía os “bens ou serviços contratuais bem como outros bens ou serviços vendidos pelo 
fornecedor que sejam considerados permutáveis ou substituíveis pelo comprador devido às 
suas caraterísticas, preço e utilização pretendida”493 (note-se a falta de coincidência 
absoluta com os critérios gerais de definição de mercados).

Atualmente, todos os regulamentos de isenção categorial se debruçam sobre 
esta questão494, bem como as respetivas Comunicações acessórias adotadas pela 
Comissão Europeia495 e ainda a Comunicação geral sobre a aplicação do artigo 

492 Comunicação sobre Definição de Mercados, §11.
493 Regulamento (CE) nº 2790/1999 do Conselho, de 22 de dezembro de 1999, relativo à aplicação do 
n.° 3 do artigo 81.° do Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas 
(JO L 336/21, 29/12/1999), artigo 9º(1).
494 Ver: Regulamento (UE) nº 330/2010 da Comissão, de 20 de abril de 2010, relativo à aplicação do artigo 
101º, nº 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a determinadas categorias de acordos 
verticais e práticas concertadas (JO L 102/1, 23/04/2010) (adiante “Regulamento (UE) nº 330/2010”); 
Regulamento (UE) n.° 1217/2010 da Comissão, de 14 de dezembro de 2010, relativo à aplicação do artigo 
101.°, n.° 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a certas categorias de acordos no 
domínio da investigação e desenvolvimento (JO L 335/36, 18/12/2010) (adiante “Regulamento (UE) 
n.° 1217/2010”); Regulamento (UE) n.° 1218/2010 da Comissão, de 14 de dezembro de 2010, relativo à 
aplicação do artigo 101.°, n.° 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a certas categorias 
de acordos de especialização (JO L 335/43, 18/12/2010) (adiante “Regulamento (UE) n.° 1218/2010”); 
Regulamento (CE) n.° 772/2004 da Comissão, de 27 de abril de 2004, relativo à aplicação do n.° 3 do 
artigo 81.° do Tratado a categorias de acordos de transferência de tecnologia (JO L 123/11, 27/04/2004); 
Regulamento (UE) nº 267/2010 da Comissão, de 24 de março de 2010, relativo à aplicação do artigo 101º, nº 
3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a certas categorias de acordos, decisões e práticas 
concertadas no setor dos seguros (JO L 83/1, 30/03/2010); Regulamento (UE) n.° 461/2010 da Comissão, 
de 27 de maio de 2010, relativo à aplicação do artigo 101.°, n.° 3, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia a certas categorias de acordos verticais e práticas concertadas no setor dos veículos 
automóveis (JO L 129/52, 28/05/2010); e Regulamento (CE) nº 906/2009 da Comissão, de 28 de setembro 
de 2009, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do Tratado a certas categorias de acordos, decisões e 
práticas concertadas entre companhias de transportes marítimos regulares (consórcios) (JO L 256/31, 
29/09/2009).
495 Ver, e.g.: Comissão Europeia, Comunicação relativa à aplicação do nº 3 do artigo 101º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia a certas categorias de acordos, decisões e práticas concertadas no 
setor dos seguros (JO C 82/20, 30/03/2010); Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações 
complementares relativas às restrições verticais nos acordos de venda e reparação de veículos a motor 
e de distribuição de peças sobressalentes para veículos a motor (JO C 138/16, 28/05/2010); e Comissão 
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101º(3), que apresenta, em termos gerais, a (opinião da Comissão quanto à) rele-
vância da definição de mercados neste contexto496.

Encontramos ainda referências à definição de mercados noutros documentos 
(não vinculativos) relativos à aplicação do artigo 101º, tanto de âmbito geral497, 
como de âmbito setorial498. Enquanto que nalguns destes documentos foi con-
siderada suficiente uma mera remissão para a Comunicação sobre Definição de 
Mercados499, outros complementam esta remissão com observações sobre a deli-
mitação de mercados no contexto específico a que respeitam500.

Por via de regra, a Comissão Europeia continuou a dedicar à definição de mer-
cados menor atenção, no contexto da aplicação do artigo 101º do TFUE, do que no 
contexto da aplicação do artigo 102º do TFUE ou do controlo de concentrações501.

A aplicação do (atual) artigo 101º do TFUE a cartéis, em contexto contencioso, 
realça, ainda hoje, a perceção heterogénea da relevância da definição de mercados 
junto dos advogados especializados em direito da concorrência, na medida em 
que é frequente verificar-se que a questão só é suscitada por algumas das empre-
sas recorrentes, participantes no mesmo cartel, apesar dos factos e caraterísticas 
das práticas em causa serem idênticos ou semelhantes502.

Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas à aplicação do artigo 81º do Tratado CE aos 
serviços de transportes marítimos (JO C 245/2, 26/09/2008).
496 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas à aplicação do n.° 3 do artigo 81.° 
do Tratado (JO C 101/97, 27/04/2004).
497 Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não restringem 
sensivelmente a concorrência nos termos do n.° 1 do artigo 81.° do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia (de minimis) (JO C 368/13, 22/12/2001); Comissão Europeia, Comunicação relativa às 
orientações relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 19/05/2010), que substituiu: Comissão Europeia, 
Comunicação relativa às orientações relativas às restrições verticais (JO C 291/1, 13/10/2000), que já 
tratava esta matéria numa secção autónoma (§§88-99).
498 Ver, e.g.: Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras da concorrência aos acordos 
de acesso no setor das telecomunicações: enquadramento, mercados relevantes e princípios (JO C 
265/2, 22/08/1998); Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do artigo 
81.° do Tratado CE aos acordos de cooperação horizontal (JO C 3/2, 06/01/2001); Comissão Europeia, 
Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do artigo 101.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal (JO C 11/1, 14/01/2011); e Comissão Europeia, 
Comunicação relativa às orientações relativas à aplicação do artigo 81.° do Tratado CE aos acordos de 
transferência de tecnologia (JO C 101/2, 27/04/2004).
499 Cfr., e.g.: Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não 
restringem sensivelmente a concorrência nos termos do n.° 1 do artigo 81.° do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia (de minimis) (JO C 368/13, 22/12/2001), §10.
500 Cfr., e.g., Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas às restrições verticais 
(JO C 130/1, 19/05/2010), §86.
501 Neste sentido, Oliveira Pais, 2011:369: “tradicionalmente, a Comissão Europeia não [dedicava] grande 
esforço à definição do mercado relevante para efeitos do artigo 101º do TFUE”.
502 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 1998/05/14, Enso Española c. Comissão (T-348/94), C.J. (1998) II-1875; 
Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491; o 
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A atitude do Tribunal Geral, neste domínio, tem-se caraterizado, por via de 
regra, pela fuga à discussão da definição de mercados. Na maioria dos casos, o 
Tribunal considerou esta discussão total ou parcialmente irrelevante (“moot”), 
com diferentes fundamentos (alguns típicos, outros surpreendentes e eventu-
almente criticáveis):

	 •	 Não	é	necessária,	em	determinadas	circunstâncias,	a	definição	do	mercado	
relevante no caso de restrições por objeto:

  – Quando se trata de identificar uma violação do (atual) artigo 101º do 
TFUE e virtualmente todas as empresas presentes no(s) mercado(s) 
comunitário(s) participaram num acordo que tinha por objeto a restri-
ção da concorrência, não é necessário definir o mercado geográfico rele-
vante, já que tal definição não seria suscetível de alterar a conclusão503. 
Assim sendo, a omissão da Decisão quanto a esse ponto não constitui 
uma violação do dever de fundamentação504.

caso dos cartel dos ferries gregos [contrapor o Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. 
Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349 aos restantes Acórdãos relativos ao mesmo cartel]; o cartel do 
gluconato de sódio [contrapor o Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-
329/01), C.J. (2006) II-3255 e o Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão 
(T-59/02), C.J. (2006) II-3627, aos restantes Acórdãos relativos ao mesmo cartel]; o cartel das agulhas 
[contrapor o Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. Comissão (T-30/05), C.J. (2007) II-107, aos 
restantes Acórdãos relativos ao mesmo cartel]; o cartel dos serviços de mudanças internacionais na 
Bélgica [contrapor o Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507; e o 
Acórdão do TG de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, 
aos restantes Acórdãos relativos ao mesmo cartel]; o cartel da borracha de butadieno e da borracha de 
estireno [contrapor o Acórdão do TG de 2011/07/13, Polimeri Europa c. Comissão (T-59/07), C.J. (2011) 
II-4687, aos restantes Acórdãos relativos ao mesmo cartel]; o cartel dos sacos industriais de plástico 
[contrapor, e.g., o Acórdão do TG de 2011/11/16, Fardem Packaging c. Comissão (T-51/06), C.J. (2011) II-391, 
e o Acórdão do TG de 2011/11/16, Plásticos Españoles c. Comissão (T-76/06), C.J. (2011) II-402, aos restantes 
Acórdãos relativos ao mesmo cartel]; o cartel do mercado neerlandês do betume rodoviário [contrapor o 
Acórdão do TG de 2012/09/27, BAM NBM c. Comissão (T-354/06), C.J. (2012) por publicar, o Acórdão do 
TG de 2012/09/27, Koninklijke Wegenbouw c. Comissão (T-357/06), C.J. (2012) por publicar, e o Acórdão do 
TG de 2012/09/27, Heijmans Infratructuur c. Comissão (T-359/06), C.J. (2012) por publicar, aos restantes 
Acórdãos relativos ao mesmo cartel]; o cartel do mercado mundial do fluoreto de alumínio [contrapor o 
Acórdão do TG de 2013/06/18, Fluorsid c. Comissão (T-404/08), C.J. (2013) por publicar, ao Acórdão do 
TG de 2013/06/18, ICF c. Comissão (T-406/08), C.J. (2013) por publicar]; e o cartel dos equipamentos e 
acessórios para casas de banho [contrapor Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão 
(T-373/10 etc.), C.J. (2013) por publicar, e Acórdão do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), 
C.J. (2013) por publicar, aos restantes Acórdãos relativos ao mesmo cartel].
503 Acórdão do TG de 1998/05/14, Enso Española c. Comissão (T-348/94), C.J. (1998) II-1875, §§79, 94 e 
232. E isto apesar de não haver prova relativa à prática em dois Estados-Membros, que não dispunham 
de produtores nacionais do produto em causa (§233). A questão não foi discutida no recurso – Acórdão 
do TJ de 2000/11/16, Enso Española c. Comissão (C-282/98 P), C.J. (2000) I-9817.
504 Acórdão do TG de 1998/05/14, Enso Española c. Comissão (T-348/94), C.J. (1998) II-1875, §112.
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  – Não é necessário definir o mercado, se decorre da natureza e conteúdo 
dos acordos em causa tanto a afetação sensível do comércio entre Esta-
dos-membros como a restrição da concorrência505.

  – A “Comissão tem a obrigação de definir o mercado numa decisão que aplique o 
artigo [101º] do Tratado quando for impossível, sem tal definição, determinar se o 
acordo, decisão de associação de empresas ou prática concertada em causa é sus-
cetível de afetar o comércio entre Estados-membros e tem como objeto ou efeito a 
prevenção, restrição ou distorção da concorrência no mercado comum”506. A con-
trario, não é necessário definir o mercado num caso do artigo 101º, quando 
se consegue demonstrar a afetação sensível do comércio entre Estados-
-membros e a restrição da concorrência sem essa definição (como no 
caso de práticas de âmbito transnacional que têm por propósito e efeito 
justamente repartir mercados nacionais)507.

  – A Comissão pôde legitimamente (e sem vício de fundamentação), “sem 
definir todos os mercados dos serviços em causa, conclui[r] que o acordo tinha por 
objetivo restringir a concorrência no domínio dos serviços [em causa] e que essa 
restrição da concorrência era sensível”508, o mesmo se aplicando à afetação 
do comércio entre Estados-membros509.

505 Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, 
§§833-835 e 1094. Neste caso, suscitou-se a questão da definição dos mercados em três passos metodoló-
gicos diferentes. No entanto, e embora afirme que, no âmbito de casos do artigo 101º do TFUE, a análise 
da definição de mercados se deve realizar ao mesmo tempo e a propósito da questão para a qual ela é 
diretamente relevante, o Tribunal acabou por não discutir, em detalhe, a definição em fase alguma da sua 
análise. Ficou, assim, por testar a surpreendente posição da Comissão quanto ao mercado geográfico, que 
tanto identificou mercados sub-nacionais, centrados à volta das fábricas de cimento, como considerou 
que eles se sobrepunham, cobrindo todo o território europeu e sendo interdependentes, concluindo, a 
final, pela existência de um mercado de âmbito europeu (§§786-787). Algumas das empresas alegaram 
que se tratava de mercados regionais, sem sobreposições e independentes entre si (§§825 e 832; ver 
também §§499-500). O mercado de produto (mercados do cimento cinzento, do cimento branco e do 
clínquer) também foi contestado, mas com menos interesse em termos de reflexões de âmbito geral 
(ver §§501-502, 785 e 825).
506 Acórdão do TG de 2000/07/06, Volkswagen c. Comissão (T-62/98), C.J. (2000) II-2707, §230.
507 Acórdão do TG de 2000/07/06, Volkswagen c. Comissão (T-62/98), C.J. (2000) II-2707, §231. Ver 
também, e.g.: Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar, §129.
508 Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §215 (ver 
também §§203-205, 208, 213, 216 e 223).
509 Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §221. Neste 
caso, o Tribunal deu ainda relevância, para chegar a esta conclusão, ao facto de as recorrentes não terem 
contestado a definição do mercado principal, do efeito sensível no mercado ter sido dado como ponto 
assente e de se tratar de atividades que já tinham sido alvo de múltiplas decisões – Acórdão do TG de 
2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §§205, 209-212 e 217. No mesmo 
sentido, ver o Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-
5349, §27 [reafirmado no Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 
etc.), C.J. (2006) II-5169, §172]. O TG acrescentou no §29: “a contestação da definição do mercado relevante 
não procede dado que não pode levar a concluir que os pressupostos de aplicação do artigo [101º(1)] do Tratado não 
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  – “Em princípio, se o próprio objeto de um acordo é restringir a concorrência através 
de uma «repartição de mercados», não é necessário definir os mercados geográficos 
em causa de forma precisa, pois a concorrência efetiva ou potencial nos territórios 
em causa foi necessariamente restringida, quer esses territórios constituam «mer-
cados» no sentido estrito ou não. Por isso, mesmo supondo que a [recorrente] 
pudesse provar que, no caso em apreço, a Comissão definiu de forma insuficiente 
ou errónea o mercado a que a infração (…) diz respeito, essa circunstância não tem 
qualquer incidência na existência dessa infração”510.

 •	 Não	é	necessário	discutir	a	definição	do	mercado	quando,	no	caso	concreto,	
tal não poderia ter qualquer impacto sobre a conclusão final511:

  – O Tribunal não pondera as definições alternativas propostas pelos recor-
rentes, quando estas foram discutidas pela Comissão (ainda que não ado-
tadas) e não alterariam a conclusão final512.

  – Em casos em que a Comissão concluíra que a delimitação exata do mer-
cado era supérflua, já que mesmo na definição mais restrita não haveria 
qualquer violação do artigo 101º do TFUE513, o Tribunal rejeitou a con-

estão reunidos”. E realçou ainda que, mesmo quando em teoria podem ter-se verificado erros na (ou falta 
de) definição de mercado, “a incidência destes erros na legalidade de uma decisão e na sua eventual anulação 
deve ser apreciada caso a caso” (§36). Também neste caso, existiam vários elementos não contestados que 
permitiam concluir desde logo por uma restrição sensível da concorrência e pela afetação do comércio 
entre Estados-membros – Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), 
C.J. (2003) II-5349, §§28-29.
510 Acórdão do TG de 2004/07/08, Mannesmannröhren-Werke c. Comissão (T-44/00), C.J. (2004) II-2223, 
§§132-133. Ver também o Acórdão do TG de 2004/07/08, Dalmine c. Comissão (T-50/00), C.J. (2004) 
II-2395, §§157-158. No mesmo sentido, o Acórdão do TG de 2005/07/18, Scandinavian Airlines System c. 
Comissão (T-241/01), C.J. (2005) II-2917, §99; o Acórdão do TG de 2005/07/27, Brasserie nationale et al c. 
Comissão (T-49/02 etc.), C.J. (2005) II-3033, §144; o Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht 
c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259, §§58-59; e o Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. 
Comissão (T-30/05), C.J. (2007) II-107, §87 (“Neste caso, o acordo-quadro tinha por objeto uma repartição 
dos mercados (…). Em consequência, a Comissão não estava obrigada a definir o mercado para aplicar o artigo 
[101º(1) do TFUE]” [nossa tradução]). Deste último Acórdão resulta ainda que podem ser afastados 
argumentos quanto à fundamentação incorreta de uma Decisão quanto à definição do mercado se as 
dúvidas resultaram apenas de uma “tradução errada da Decisão” (§§95-97).
511 Este tipo de argumento para afastar a necessidade de discussão da delimitação do mercado também 
se verificou noutras áreas, como no controlo de concentrações. Assim, por exemplo, no Acórdão do TG 
de 2005/12/14, Honeywell c. Comissão (T-209/01), C.J. (2005) II-5527, o Tribunal afastou a relevância da 
impugnação da definição de mercado por a Decisão se basear noutros argumentos, autónomos daquela 
definição, que não tinham sido impugnados, pelo que a Decisão não deixaria de ser válida mesmo que 
aquela impugnação tivesse sucesso (cfr. §§119-122). Ver também o Acórdão do TG de 2005/12/14, General 
Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §497 in fine.
512 Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) 
II-1011, §134.
513 Acórdão do TG de 2002/10/08, M6 et al c. Comissão (T-185/00 etc.), C.J. (2002) II-3805, §§51-54. 
Ver também o Acórdão do TG de 2003/12/16, NFVGEGTU c. Comissão (T-5/00 e T-6/00), C.J. (2003) 
II-5761, §122.
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testação das recorrentes, frisando que: “ainda que a Comissão não tivesse 
considerado necessário definir exatamente o mercado dos produtos em causa, par-
tiu, todavia, da hipótese da existência de um mercado constituído unicamente por 
determinados grandes acontecimentos desportivos internacionais, como os Jogos 
Olímpicos, a fim de verificar se o sistema Eurovisão preenchia as condições de isen-
ção previstas no artigo [101º(3) do TFUE]. Por conseguinte, há que observar que 
o facto de não existir essa definição exata não afetou, no caso vertente, a análise da 
Comissão sobre o respeito pelo sistema Eurovisão da condição de isenção prevista 
no artigo [101º(3)(b) do TFUE] e, consequentemente, há que considerar inope-
rante esta parte da argumentação das recorrentes”514.

  – Sendo que a aplicação das orientações da Comissão sobre cálculo de coi-
mas não exigia, necessariamente, a delimitação formal do mercado (geo-
gráfico) em causa, a falta de definição ou um defeito de fundamentação 
a esse nível não era relevante em recurso, desde que a conclusão sobre o 
grau de gravidade se encontrasse devidamente justificada515.

  – Num caso em que a delimitação do mercado fora contestada apenas no 
âmbito do cálculo da coima (alegando a recorrente que a prática não 
tivera um impacto concreto no mercado mais amplo), o Tribunal res-
pondeu que, no caso concreto, a discussão proposta pela recorrente era 
supérflua (“… esta argumentação só procede se a [recorrente] demonstrar que, se 
a Comissão tivesse definido o mercado dos produtos em causa de outra forma, teria 
constatado que a infração não teve impacto concreto no mercado definido”516). Ao 
mesmo tempo, esclareceu-se que os recorrentes têm o ónus de provar a 
relevância da discussão da definição de mercado517. Esta posição do TG 
foi confirmada pelo TJ no recurso, o qual afirmou, expressamente, não 
se ter verificado uma inversão do ónus da prova quanto à definição do 
mercado518.

514 Acórdão do TG de 2002/10/08, M6 et al c. Comissão (T-185/00 etc.), C.J. (2002) II-3805, §57. Ver 
também o Acórdão do TG de 2003/12/16, NFVGEGTU c. Comissão (T-5/00 e T-6/00), C.J. (2003) II-
5761, §§124-125 e 148.
515 Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259, §§57 e 59.
516 Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-329/01), C.J. (2006) II-3255, 
§230 (ver também §§231-239).
517 A extensão do ónus da prova foi especificada na constatação de que a recorrente “não demonstrou 
ou adiantou elementos que, em bloco, constituíssem um conjunto de indícios coerentes que demonstrassem com uma 
probabilidade razoável que o impacto do acordo relativo ao gluconato de sódio no mercado mais amplo dos agentes 
quelatantes era inexistente ou, pelo menos, negligenciável” (§237). No mesmo sentido, para ambos os pontos, o 
Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-59/02), C.J. (2006) II-3627, §§200-204.
518 Acórdão do TJ de 2009/03/19, Archer Daniels Midland c. Comissão (C-510/06 P), C.J. (2009) I-1843, 
§§97-98 e 101-104; Acórdão do TJ de 2009/07/09, Archer Daniels Midland c. Comissão (C-511/06 P), C.J. 
(2009) I-5843, §§127-128.
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  – É inoperante a contestação da definição do mercado que tenha apenas 
por propósito contestar a condenação de uma empresa pela participação 
numa infração única, abrangendo outros produtos ou áreas para além 
daqueles em que está presente, desde que a imputabilidade da infração 
esteja devidamente estabelecida519.

 •	 Pode	não	ser	necessária	uma	definição	e	um	exame	autónomos	de	cada	
mercado relevante quando estão em causa efeitos indiretos ou de portfólio:

  – Em determinados contextos em que se verifica a produção de efeitos 
indiretos ou de portfólio, pode não ser necessária uma análise indivi-
dualizada de cada mercado relevante para se concluir pela afetação do 
comércio entre Estados-membros: “… um exame separado não permite apre-
ender plenamente os efeitos dos acordos que, embora digam respeito a produtos 
ou a serviços e a clientes diferentes (particulares ou empresas), fazem parte, no 
entanto, do mesmo setor de atividade. Com efeito, a afetação do comércio entre os 
Estados-membros pode ser indireta e o mercado em que ela é suscetível de se pro-
duzir não é, necessariamente, igual ao mercado dos produtos ou serviços cujos pre-
ços são fixados pelo acordo (…). Ora, (…) a fixação dos preços para uma larga gama 
de serviços bancários oferecidos aos particulares e às empresas é suscetível de ter, 
no seu conjunto, repercussões noutros mercados. Consequentemente, a Comissão 
não estava obrigada a examinar separadamente os mercados dos diferentes pro-
dutos bancários visados pelos comités para apreciar, no caso em apreço, os efeitos 
no comércio entre os Estados-membros”520.

	 •	 A	definição	de	mercados	não	pode	ser	contestada	autonomamente:
  – O Tribunal realçou que é desnecessário discutir a definição do mercado 

(ou sua falta), quando os recorrentes invocaram a questão autonoma-
mente, sem contestarem que as práticas em causa fossem “suscetíveis de 
afetar o comércio entre Estados-membros” ou que “tinham por objetivo restringir 
e falsear o jogo da concorrência no interior do mercado comum” (e, subentende-
-se, quando o recurso não incluía qualquer outro ponto que fosse afetado 
pela delimitação do mercado)521.

519 Acórdão do TG de 2011/07/13, Polimeri Europa c. Comissão (T-59/07), C.J. (2011) II-4687, §101.
520 Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) II-
5169, §§174-175. Confirmado pelo Acórdão do TJ de 2009/09/24, Erste Group Bank c. Comissão (C-125/07 P 
etc.), C.J. (2009) I-8681, §§60-63. O TG não deixou, porém, de acrescentar um argumento de substância 
quanto ao âmbito do mercado, no qual deu relevância tanto à substituibilidade do lado da oferta como 
à presença de uma procura tipicamente agrupada de serviços não substituíveis: os diferentes serviços 
bancários em causa “não são substituíveis entre si. No entanto, a maior parte dos clientes dos bancos universais 
solicitam um conjunto de serviços bancários (…) e uma concorrência entre esses bancos é suscetível de abranger todos esses 
serviços. Portanto, uma interpretação restrita do mercado em causa neste setor de atividade seria artificial” (§174).
521 Acórdão do TG de 2005/10/25, Groupe Danone c. Comissão (T-38/02), C.J. (2005) II-4407, §99. Não é 
absolutamente claro, porém, que o argumento não pudesse ter relevância ao nível do cálculo da coima, 
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 •	 Não	há	violação	do	dever	de	fundamentação	se	a	definição	decorre	implí-
cita mas claramente da Decisão:

  – Perante uma Decisão que não definia claramente o mercado relevante, 
o Tribunal entendeu que não havia qualquer violação do dever de fun-
damentação, por a Decisão conter suficientes elementos para deduzir a 
definição adotada. Nesta ponderação, o TG pareceu atribuir relevância 
jurídica ao facto de as alegações dos recorrentes mostrarem que estes 
“compreenderam perfeitamente” a definição adotada pela Comissão, desig-
nadamente por uma das partes da sua argumentação se “alicerçar (…) pre-
cisamente nesta definição”522.

 •	 Outros	fundamentos	para	escapar	a	uma	discussão	da	definição	de	mer-
cados:

  – Existência de motivo que permitia anular a decisão sem tomar posição 
quanto ao mercado relevante (e.g. fundamentação insuficiente, por não 
incluir o cálculo das quotas de mercado dos participantes no acordo, 
aparentemente inferiores a 5%, não permitindo o controlo judicial do 
efeito sensível na concorrência)523.

  – Numa afloração (algo incerta) da ideia da delimitação do mercado, de 
acordo com o âmbito da prática analisada, o Tribunal considerou “mani-
festamente irrelevante” a contestação do mercado relevante numa situação 
em que “não foi a Comissão que escolheu arbitrariamente o mercado relevante, 
mas antes foram os membros do cartel (…) que concentraram deliberadamente a 
sua conduta anticoncorrencial” nos produtos em causa524.

como aliás fora invocado pela recorrente (ver §90). O Tribunal acrescentou que “não exigindo a aplicação 
feita pela Comissão do artigo [101º TFUE], neste caso, uma definição prévia do mercado pertinente, não pode ser 
identificada qualquer violação da obrigação de fundamentação quanto a este ponto”. Não quer isto dizer, contudo, 
que, em geral, o dever de fundamentação da Decisão não inclua a definição do mercado. Esta afirmação 
tem que ser lida no contexto da falta de contestação acima referida e do sancionamento de um acordo 
que incluía restrições concorrenciais de objeto. A questão da definição de mercados não foi suscitada 
no recurso – Acórdão do TJ de 2007/02/08, Groupe Danone c. Comissão (C-3/06 P), C.J. (2007) I-1331.
522 Acórdão do TG de 2010/09/08, Deltafina c. Comissão (T-29/05), C.J. (2010) II-4077, §84 (no mesmo 
sentido, §153). Ainda a propósito do dever de fundamentação, resulta também expressamente deste 
Acórdão que a comunicação de acusações da Comissão já deve definir o mercado relevante (§152).
523 Acórdão do TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. (1998) 
II-3141, §105.
524 Acórdão do TG de 2005/06/15, Tokai Carbon et al c. Comissão (T-71/03 etc.), C.J. (2005) II-10, §90 
(nossa tradução). Posteriormente, o TG referiu-se a esta passagem como significando que “o mercado 
abrangido por uma decisão da Comissão relativa a uma violação do artigo [101º do TFUE] é determinado pelos 
arranjos e atividades do cartel” – Acórdão do TG de 2011/03/24, IMI et al c. Comissão (T-378/06), C.J. (2011) 
II-62, §51 (nossa tradução). Neste último caso, o Tribunal referiu ainda, no que respeita à definição do 
mercado de produto, que a inclusão dos dois tipos de produtos em causa no mesmo mercado se justificava 
(nomeadamente) por ambos servirem a mesma função e por um deles ter sido desenvolvido justamente 
para substituir o outro (§53). Em sentido semelhante, veja-se: Acórdão do TG de 2011/03/24, IBP c. 
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Mesmo nos casos em que o Tribunal se debruçou verdadeiramente sobre a 
definição do mercado, não se pode dizer que esta jurisprudência tenha contri-
buído grandemente para o aprofundamento da teoria da definição de mercados. 
Ainda assim, importa registar aqui várias clarificações (e confirmações) decor-
rentes desta jurisprudência.

No cartel dos tratores agrícolas, a que respeitam os acórdãos John Deere e 
New Holland Ford, o Tribunal considerou legítimo o uso dos seguintes critérios 
para definir o mercado: quota de mercado dos principais produtores e sua esta-
bilidade temporal, barreiras à entrada no mercado e grau de homogeneidade 
suficiente dos produtos525.

Em European Night Services, debruçando-se sobre o transporte ferroviário 
de passageiros, o Tribunal pareceu confirmar a delimitação da Comissão, que 
distinguira dois grupos de procura, cada um com meios de transporte substi-
tuíveis próprios, entre pares de cidades europeias: (i) mercado intermodal de 
transporte de passageiros de negócios (incluindo transporte aéreo e ferroviário 
de alta velocidade); e (ii) mercado intermodal de transporte de passageiros de 
lazer (incluindo transporte aéreo em classe económica, transporte ferroviário, 
por autocarro e possivelmente também por automóvel privado)526.

Apesar de este passo ter sido apresentado antes da definição do mercado 
geográfico, realce-se a interdependência metodológica dos dois passos, já que a 
substituibilidade entre diferentes meios de transporte depende, naturalmente, 
das distâncias em causa. O Tribunal considerou que a definição geográfica do 
mercado não fora contestada, a saber a identificação de mercados corresponden-
tes a pares de cidades europeias a médias distâncias (e.g. Londres-Amesterdão 
ou Bruxelas-Glasgow/Plymouth) e de uma delimitação em função das rotas efe-
tivamente afetadas pelo acordo em causa527. Note-se que não parece ser exato 
que a delimitação do mercado não tenha sido contestada no processo. Simples-
mente, como se referiu acima, havia uma maneira de anular a Decisão que per-
mitiu contornar essa discussão.

No que respeita ao ónus da prova, o acórdão no cartel do cimento realçou 
que, se a Comissão realizou uma análise justificada do mercado em causa, não 
pode uma recorrente contestar, com sucesso, essa delimitação com meras afir-
mações gerais e sem propor uma definição alternativa528.

Comissão (T-384/06), C.J. (2011) II-1177, §118; e Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-
91/11), C.J. (2014) por publicar, §131.
525 Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111, §48.
526 Acórdão do TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. (1998) 
II-3141, §90.
527 Acórdão do TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. (1998) 
II-3141, §91.
528 Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, §831.
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O caso Colin Arthur Roberts trouxe, de novo, ao Tribunal os mercados de 
cerveja, já analisados em Delimitis, identificando-se um mercado da distribuição 
de cerveja em estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas para consumo 
no local529.

As recorrentes procuraram afastar-se da definição anteriormente aceite pelo 
Tribunal, e reutilizada pela Comissão, com recurso a argumentos que visavam 
mostrar a diferença entre diferentes tipos de estabelecimentos que vendiam cer-
veja para consumo in loco.

Estando em causa um feixe de acordos cujo efeito restritivo da concorrência 
dependeria da definição do mercado, o Tribunal realizou uma análise desenvol-
vida daquela definição, ainda que superficial e metodologicamente questionável, 
como se verá. Realce-se, porém, um ponto de interesse para o valor do precedente 
da definição de mercados: o Tribunal não se limitou a concluir que a delimitação 
destes mercados já havia sido confirmada noutro acórdão, antes teve o cuidado de 
realçar que só era legítima a utilização da definição resultante desse precedente 
“porque as razões que a justificaram [no caso anterior] são aplicáveis ao presente caso”530. 
A isto acresce que, mesmo que se identifique uma “inconsistência” nas definições 
adotadas pela Comissão em “dois casos diferentes mas similares”, tal não implica que 
a definição de mercado no caso sub judice esteja incorreta531.

Além de reafirmar princípios decorrentes do acórdão Delimitis, o Tribunal 
referiu, superficialmente, três critérios distintos: (i) perspetiva de substituibi-
lidade para a procura; (ii) perspetiva da substituibilidade para a oferta; e (iii) 
caraterísticas comuns e diversas dos estabelecimentos em causa532. Mas foi este 
último que, aparentemente, se impôs.

O Tribunal identificou um vasto leque de tipos de estabelecimentos que, por 
venderem álcool para consumo no local, partilhavam várias caraterísticas, mas 
estas limitavam-se à venda para consumo no local, à importância do elemento 
do serviço e à partilha do mesmo sistema de distribuição (distinto do sistema 
usado para o retalho). Ao mesmo tempo, reconheceu diferenças “bastante subs-
tanciais”: tipo de ambiente, natureza dos serviços associados e diferenças signifi-
cativas de preços (nomeadamente por alguns destes estabelecimentos não terem 
um objetivo lucrativo533).

529 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §16.
530 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §29.
531 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §49.
532 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, 
§§30-32.
533 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, 
§31 – este ponto esclarece que podem ser incluídos no mesmo mercado relevante entidades com e sem 
objetivos de lucro.



136

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

Perante uma lista deste género, pensando na miríade de estabelecimentos 
incluídos na definição proposta pela Comissão, parece relativamente evidente 
que nem todos esses estabelecimentos serão substituíveis da perspetiva dos con-
sumidores. Não será igual para um consumidor, por exemplo, beber uma cerveja 
num bar de luxo que não serve refeições, ou beber uma cerveja num restaurante 
não vocacionado apenas para o consumo de bebidas. O problema não escapou 
ao Tribunal, o qual afirmou, porém, que “[e]stas diferenças, claramente não insigni-
ficantes para a perceção dos consumidores, mas secundárias no que respeita às caraterís-
ticas comuns acima referidas, não são portanto tais que invalidem a conclusão de que os 
estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas para consumo no local pertencem todos ao 
mesmo mercado”534. Num passo subsequente, o TG acrescentou que “o facto de os 
consumidores distinguirem entre diferentes tipos de estabelecimentos” não basta para os 
colocar em mercados autónomos, já que todos partilham aquelas caraterísticas 
comuns, tanto da perspetiva da procura como da oferta535.

Quererá isto dizer que o Tribunal afastou o critério da substituibilidade da 
perspetiva da procura em prol de uma abordagem baseada puramente nas cara-
terísticas dos produtos/serviços em causa, e no âmbito da qual parecia não haver 
um critério claro para a definição da suficiência de aspetos comuns por contraste 
com aspetos diferentes? Não cremos. A análise do Tribunal só pode ser compre-
endida no seu contexto específico (idêntico ao do acórdão Delimitis536) – estava 
em causa a análise de acordos de distribuição, o que significa que a relação con-
correncial sub judice não se passava no sentido descendente, entre os estabeleci-
mentos comerciais e os seus consumidores, mas sim no sentido ascendente, entre 
os estabelecimentos e os fabricantes de cerveja. Assim, apesar de o acórdão se 
revelar algo confuso, em termos metodológicos, a sua conclusão parece justa, 
atenta a realidade subjacente ao caso concreto.

De acordo com as recorrentes, estabelecimentos como pubs e clubes não pode-
riam ser incluídos no mesmo mercado porque, inter alia, se verificava uma dife-
rença de mais de 15% do nível médio dos preços de um tipo de estabelecimento 
para o outro. Ora, nestas condições, a aplicação do teste SSNIP defendido pela 
Comissão levaria à autonomização de dois mercados537. O Tribunal rejeitou esta 
lógica com o argumento de que o consumo de cerveja nestes estabelecimentos 
“não depende essencialmente de considerações económicas”, baseando-se, antes, a opção 
dos consumidores em critérios como o ambiente dos estabelecimentos538. Se 

534 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §34.
535 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §39.
536 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §36.
537 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, 
§§17-24 e 37-38.
538 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §40.
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estivesse em causa a definição de práticas focadas na relação descendente entre 
estabelecimentos e consumidores, esta abordagem revelar-se-ia verdadeiramente 
intrigante, já que parecia implicar o pressuposto de que todos os estabelecimen-
tos que vendem cerveja para consumo no local têm um ambiente considerado 
suficientemente substituível pelos consumidores.

Seguiram-se um conjunto de acórdãos relativos ao transporte marítimo de 
carga e de passageiros que convém analisar em conjunto539, nos quais se iden-
tificaram os seguintes mercados:

	 •	 mercado	dos	serviços	de	transporte	de	pré	e	pós-encaminhamento	de	con-
tentores oferecidos aos carregadores, entre portos do Norte da Europa e 
pontos interiores da Europa, no âmbito de transporte multimodal transa-
tlântico540;

	 •	 mercado	dos	serviços	especializados	de	transporte	terrestre	de	conten-
tores marítimos com vista ao seu encaminhamento por via marítima, no 
âmbito de um transporte multimodal entre o Norte da Europa e o Extremo 
Oriente541;

	 •	 mercado	dos	serviços	regulares	[“liner	shipping”]	de	transporte	marítimo	
em contentores entre a Europa do Norte e os Estados Unidos usando as 
rotas marítimas entre os portos do Norte da Europa e os portos dos Esta-
dos Unidos e do Canadá542;

	 •	 mercado	dos	serviços	regulares	de	transportes	marítimos	de	carga	em	con-
tentor entre o Norte da Europa e o Extremo Oriente543.

Estes casos reconfirmaram, nomeadamente, que não é necessário que a 
Comissão insira nas Decisões que apliquem o (atual) artigo 101º do TFUE “uma 
parte específica relativa à definição do mercado em causa e subordinada a esse título”544.

539 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875; 
Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) II-1011; 
Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913 (§201-230); 
Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275 
(este Acórdão já foi descrito supra na secção relativa ao artigo 102º); e Acórdão do TG de 2003/12/11, 
Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349.
540 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, 
§84; e Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) 
II-1011, §130.
541 Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) 
II-1011, §130.
542 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §267.
543 Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §201.
544 Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) 
II-1011, §114.
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Em Adriatica di Navigazione, como se discutirá em maior detalhe infra, o Tri-
bunal reconheceu claramente a relevância da discussão da definição de merca-
dos para além do contexto da prova da restrição sensível da concorrência e da 
afetação do comércio entre Estados-membros.

No que respeita ao mercado de produto, a autonomização dos mercados de 
transporte marítimo de contentores e de pré e pós-encaminhamento de con-
tentores oferecidos aos carregadores baseou-se em argumentos sãos e amplos, 
entre os quais: (i) os transportes terrestres são oferecidos e podem ser livremente 
contratados às companhias marítimas ou a outros operadores (i.e. estrutura da 
oferta inclui transportadores terrestres); (ii) evolução temporal do mercado (os 
segundos serviços já eram prestados por transportadores terrestres antes de 
serem prestados pelas companhias marítimas); (iii) frequente subcontratação do 
pré e pós-encaminhamento pelas companhias marítimas a transportadores ter-
restres; (iv) condições concorrenciais diferentes (e.g. preço fixado em função do 
número de contentores v. do valor da mercadoria; serviço pago em moeda local 
v. em dólares americanos)545.

Note-se que se autonomizou um submercado relativo ao pré e pós-encaminha-
mento terrestre de contentores para transporte marítimo. Os recorrentes contes-
taram, expressamente, que existisse um mercado terrestre específico para o pré 
e pós-encaminhamento de contentores para transporte marítimo. No entanto, o 
Tribunal entendeu existirem especificidades do caso concreto que justificavam a 
autonomização (“tarifa comum em causa”), ou constatou que um grupo de serviços 
era prestado no quadro de um tipo de transporte específico mais amplo (trans-
porte multimodal transatlântico) e negociado em conjunto546.

Em termos gerais, confirmou-se a necessidade de um grau suficiente de subs-
tituibilidade entre diferentes produtos, sendo irrelevante uma substituibilidade 
considerada meramente marginal547, e confirmou-se a importância da diferença 
de preços548. Reforçou-se também uma ideia já anteriormente aflorada de que as 
práticas dos concorrentes no mercado (como seja uma acentuada discriminação 

545 Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) 
II-1011, §§123-127. Concluiu o Tribunal: “Do facto de existirem uma oferta e uma procura específicas em relação 
aos serviços de transporte terrestre de contentores marítimos e de estes serem propostos, em especial, por empresas 
independentes das companhias marítimas resulta necessariamente a existência de um mercado distinto” (§129).
546 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, 
§§86-87; Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. 
(2002) II-1011, §§133-134.
547 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, 
§§272-273.
548 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §275.
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de preços para diferentes tipos de transporte) são um importante fator a ponde-
rar na delimitação desse mercado549.

Numa abordagem, possivelmente, demasiado simplificadora (eventualmente 
justificada, no caso concreto, pela ausência de consequências práticas de subdivi-
sões do mercado), o Tribunal aceitou a asserção da Comissão de que o transporte 
aéreo só era um verdadeiro substituto para alguns produtos de valor acrescen-
tado elevado ou para os quais a duração do transporte é um fator decisivo, mas 
ao mesmo tempo não subdividiu o mercado destes transportes marítimos con-
soante o tipo de carga550. Com base neste pressuposto, compreende-se que o 
Tribunal tenha afastado a relevância de dados estatísticos sobre apenas alguns 
tipos de produtos.

Independentemente da fragilidade lógica desse pressuposto neste caso 
concreto, podemos retirar deste conjunto de acórdãos a ideia de que uma 
amostra de produtos integrados num mercado muito amplo só releva se for 
“representativa” (ainda que não tenham sido fornecidos critérios para aferir essa 
representatividade)551.

Quanto ao mercado geográfico, os argumentos dos recorrentes seguiram 
a mesma linha já acima descrita no caso Atlantic Container Line II. O Tribunal 
realçou que um aumento de exportações numa zona, na sequência de aumento 
de preços noutra zona, não é uma prova decisiva da substituibilidade entre as 
duas zonas, sobretudo quando também se verificou um aumento de exportações 
(ligeiramente menor) na segunda zona. Isto porque tal não demonstra, forço-
samente, uma “transferência do comércio, mas pode resultar de outros fatores tais como 
crescimento de exportações”552.

Quanto à divisão do ónus da prova, decorre destes acórdãos que, quando a 
Comissão tenha indicado “razões precisas e específicas” para a sua definição de mer-
cado, não basta uma mera contestação para a invalidar, antes deve o recorrente 
apresentar ao Tribunal prova capaz de invalidar essa definição553. E esta prova deve 
ser apresentada logo aquando da petição inicial, sob pena de poder ser conside-
rada extemporânea554. A mera repetição de argumentos já apresentados durante 

549 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §282.
550 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, 
§275 (ver também §282).
551 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §278.
552 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §278.
553 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §§271, 
273 e 276 (ver também §296). Ver também, em sentido semelhante, o Acórdão do TG de 2003/12/16, 
NFVGEGTU c. Comissão (T-5/00 e T-6/00), C.J. (2003) II-5761, §119.
554 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §274. 
Ainda assim, possivelmente para se salvaguardar contra uma opinião divergente do Tribunal de Justiça, 
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a fase administrativa, sem apresentação de prova adicional, não é valorada pelo 
Tribunal, quando a Comissão já refutou esses argumentos na sua Decisão555.

Em GlaxoSmithKline, o Tribunal começou a sua análise com uma afirmação 
geral que sugeria que estava em causa a prova de um efeito anticoncorrencial da 
prática coletiva:

“A análise do efeito de um acordo sobre a concorrência requer, em primeiro lugar, a delimi-
tação do ou dos mercados em causa, do ponto de vista quer material quer geográfico”556.

Apesar de a recorrente discordar, a Comissão considerava que estava em causa 
uma restrição por objeto, tanto assim que não sentira necessidade de definir 
expressa e precisamente os mercados relevantes557. O Tribunal passou ao lado 
dessa discussão e realizou uma análise centrada nos efeitos (potenciais) da prá-
tica558.

Note-se que a falta de definição expressa do mercado não impediu o Tribunal, 
como tinha vindo a ser sua prática, de entender que podia retirar essa definição 
implicitamente do teor da Decisão, tendo ainda em conta (e parecendo atribuir 
relevância jurídica às) explicações apresentadas durante o processo pela Comis-
são559. Em consequência, o Tribunal e a Comissão não concordaram exatamente 
quanto ao mercado de produto que fora definido. A Comissão entendia que este 
fora definido com base numa classificação adotada por uma associação europeia 
do setor, agrupando-se os medicamentos em função da sua indicação terapêu-
tica e propriedades farmacológicas560. Já o Tribunal achou que o raciocínio da 
Decisão se focara no mercado da “distribuição de medicamentos comparticipados pelo 
sistema nacional de seguro de saúde espanhol”561.

Esta amplitude do mercado explica-se por estar em causa uma relação ao nível 
grossista e por a prática em causa visar impedir o comércio paralelo, sendo que, 

o TG procedeu à análise desta prova que considerou extemporânea – Acórdão do TG de 2002/02/28, 
Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §277 e ss.
555 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §297. 
No mesmo sentido: Acórdão do TG de 2003/12/16, NFVGEGTU c. Comissão (T-5/00 e T-6/00), C.J. (2003) 
II-5761, §122; e Acórdão do TG de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457, §99.
556 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §148.
557 Com efeito, “a Comissão indicou (…) que, tendo considerado não ser necessário definir o mercado dos produtos 
em causa, na medida em que tinha já concluído pela existência de um objeto contrário à concorrência, tinha procedido 
a uma definição sumária do mesmo” – Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), 
C.J. (2006) II-2969, §154 (ver também §164).
558 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §§162 
e 165 e ss.
559 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §156.
560 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §155. 
561 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §156.
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da perspetiva do negócio das importações paralelas, não havia qualquer neces-
sidade de subdividir mais o mercado562. Tratou-se, portanto, de um exemplo de 
acentuada instrumentalização da definição do mercado à análise da prática em 
causa, não sendo claro que a mesma definição se justificasse num caso relativo 
a medicamentos em que a prática em causa fosse diferente. Sobretudo porque a 
conclusão do Tribunal assentou no pressuposto de que a procura se limitava aos 
grossistas espanhóis suscetíveis de se dedicarem ao comércio paralelo (devido à 
prática em análise), o que, em termos teóricos, condicionou, injustificadamente, 
a conclusão.

Quanto ao âmbito geográfico do mercado, que não foi contestado, o Tribunal 
confirmou a delimitação de mercados nacionais da distribuição de medicamen-
tos, com base, essencialmente, nas diferenças da regulamentação nacional dos 
preços e reembolsos, bem como nas diferentes estratégias de marca e de acon-
dicionamento, sistemas de distribuição e hábitos de prescrição563.

Em Amman & Sohne, o TG debruçou-se sobre a definição do mercado em 
termos claros e relativamente sucintos, destacando-se, em geral, um apego notá-
vel aos princípios delineados na Comunicação sobre Definição de Mercados. Em 
termos gerais, o Tribunal afirmou a seguinte relação de prioridade entre a pon-
deração da substituibilidade da perspetiva da procura e da substituibilidade da 
perspetiva da oferta:

“Embora, do ponto de vista económico, a substituibilidade do lado da procura seja o crité-
rio de avaliação mais imediato e mais eficaz face aos fornecedores de determinado produto (…), 
a substituibilidade do lado da oferta pode também ser tomada em consideração para definir o 
mercado em causa nas operações em que essa substituibilidade tenha efeitos equivalentes aos da 
substituibilidade do lado da procura em termos de imediatismo e eficácia. Assim, o critério da 
substituibilidade do lado da oferta implica que os produtores possam, por meio de uma simples 
adaptação, apresentar-se nesse mercado com suficiente força para constituir um contrapeso sério 
aos produtores já instalados no mercado”564.

No caso concreto, o Tribunal concordou com a autonomização pela Comissão 
Europeia de um mercado do fio destinado à indústria automóvel (no EEE) rela-
tivamente a um mercado mais amplo do fio industrial (sub-EEE)565.

De acordo com o TG, a inexistência de substituibilidade do lado da procura 
encontrava-se suficientemente demonstrada: (i) pela estrutura diferente da pro-
cura (no setor da indústria automóvel, a procura é feita por grandes clientes, em 

562 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §§159-160.
563 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §§150 e 152.
564 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §57.
565 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §60.
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muito menor número que no outro mercado); e (ii) pelas exigências próprias 
quanto ao produto (o segmento automóvel exige uniformidade nos vários mer-
cados geográficos e tem normas específicas e particularmente rigorosas de pro-
dução, com mecanismos próprios de certificação)566.

Neste contexto, foi de novo aflorado o problema da direcionalidade do teste 
de substituição entre produtos:

“O facto de esse tipo de fio [para a indústria automóvel] ser vendido a outros clientes não 
pertencentes à indústria automóvel não tem qualquer importância a este respeito. Com efeito, 
ao contrário dos outros eventuais compradores desse produto, as empresas do setor automóvel só 
comprarão o fio que tenha qualidades intrínsecas específicas e que por elas tenha sido certificado 
em função de qualidades particulares”567.

Por seu turno, a inexistência de substituibilidade do lado da oferta fundou-
-se nas especificidades do fio destinado à indústria automóvel, na necessidade de 
garantir uma oferta estandardizada e na exigência de uma capacidade de resposta 
rápida às encomendas dos grandes clientes desse setor, tanto em volume como 
em âmbito geográfico (todo o EEE), combinada com a necessidade de adaptar 
as máquinas para a produção do fio para a indústria automóvel568.

O Tribunal notou também que a ponderação da substituibilidade do lado da 
oferta não deve incorrer em falácias geradas por opções próprias de produto-
res presentes nos dois mercados que, para outros produtores, são efetivamente 
autónomos:

“embora, por razões de racionalização da produção, uma sociedade que já tenha presença no 
mercado do fio destinado à indústria automóvel produza essencialmente fios que correspondem à 
norma superior independentemente do destino do produto, ela só o fará porque tem presença no 
mercado automóvel, devido aos altos custos ligados à produção de acordo com as normas específi-
cas relativas aos fios destinados à indústria automóvel. Por outras palavras, uma sociedade cuja 
atividade principal seja o fio destinado à confeção ou o fio de bordar não tem qualquer interesse 
em produzir um fio especial destinado ao setor automóvel pelo simples facto de poder vendê-lo a 
eventuais clientes do setor automóvel”569.

No caso Alstoff Recycling Austria, a recorrente invocou o benefício da isen-
ção categorial relativa a acordos verticais, por nenhum dos seus parceiros deter 
uma quota de mercado superior a 30% no mercado tal como definido pela Comis-

566 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §§61-67.
567 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §67.
568 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §§69-
70, 74 e 79.
569 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §75.
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são570. A posição adotada pelo Tribunal seguiu a linha da instrumentalização da 
definição de mercados em função do propósito visado no caso concreto.

Assim, ao discutir o âmbito geográfico dos mercados de recolha e de tria-
gem de resíduos, o Tribunal afirmou que se justificava uma delimitação nacio-
nal (Áustria) no passo da aplicação do (atual) artigo 101º(1) do TFUE a um feixe 
de acordos notificado à Comissão Europeia571, mas que o passo da aplicação do 
artigo 3º(1) do Regulamento (CE) nº 2790/1999572 (quota de mercado máxima 
para beneficiar da isenção categorial) exigia uma delimitação geográfica mais 
reduzida, correspondente “à zona de recolha, enquanto território relativamente ao qual 
os parceiros de recolha e/ou de triagem se vinculam com a recorrente e onde fornecem os seus 
serviços”573. De acordo com o Tribunal:

“O facto de a Comissão ter considerado que o mercado geográfico relevante para examinar 
os efeitos anticoncorrenciais dos acordos de parceria notificados é a totalidade do território aus-
tríaco não infirma esta conclusão. Com efeito, essa circunstância não impede de encontrar, no 
referido território, mercados geográficos mais limitados do ponto de vista dos fornecedores dos 
serviços de recolha e de triagem, nos quais as condições de prestação de serviços são homogéneas 
e diferentes das condições das zonas vizinhas”574.

Devemos concluir esta secção com uma referência aos acórdãos do cartel 
dos serviços de mudanças internacionais na Bélgica, que parecem ter sido 
um momento profundamente obscuro da aplicação da teoria e jurisprudência 
de definição de mercados, no âmbito do artigo 101º do TFUE. Os passos metodo-
lógicos seguidos pelo Tribunal não são, com efeito, evidentes. Confrontado com 
acordos que continham restrições por objeto, e com a contestação da afetação 
sensível do comércio entre Estados-membros, o Tribunal pareceu dizer simul-
taneamente que era e que não era necessário definir o mercado.

570 Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) II-975, §81.
571 E isto, “porquanto as condições objetivas da procura e da oferta neste mercado se distinguem claramente das 
condições que prevalecem noutras zonas do mercado comum”, devido à legislação nacional determinar “as 
condições em que se deve desenvolver a referida atividade em todo o território nacional”, condições essas que são 
“especiais relativamente às de outros territórios do mercado comum”, e devido à organização nacional da rede 
de acordos de parceria em causa – Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão 
(T-419/03), C.J. (2011) II-975, §92.
572 Regulamento (CE) nº 2790/1999 do Conselho, de 22 de dezembro de 1999, relativo à aplicação do 
n.° 3 do artigo 81.° do Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas 
(JO L 336/21, 29/12/1999).
573 Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) II-975, §93. 
O Tribunal considerou que “cada zona de recolha apresenta condições homogéneas de prestação de serviços e se 
pode distinguir das zonas vizinhas pelas suas particularidades e pelas condições de prestação de serviços” (§94).
574 Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) II-975, §95.
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Em primeiro lugar, o Tribunal afirmou não ser verdade que a identificação de 
um cartel com restrições por objeto dispense, em todos os casos, a definição de 
mercados, recordando (e bem) que tal só será verdade quando, na ausência de tal 
definição, se consiga provar a restrição da concorrência e a afetação do comér-
cio entre Estados-membros575. Ora, a sensibilidade da afetação do comércio não 
pode decorrer da natureza da restrição. É, portanto, necessária uma apreciação 
casuística.

De seguida, o TG deu por provada a afetação sensível do comércio entre Esta-
dos-membros, guiando-se apenas pelas orientações publicadas pela Comissão576, 
sem invocar qualquer jurisprudência em apoio da interpretação aí exposta.

De acordo com o Tribunal, “nas circunstâncias do processo em apreço, (…) a Comis-
são fez (…) prova bastante de que a segunda condição alternativa subjacente à presunção 
prevista no n.° 53 das orientações de 2004 tinha sido cumprida”, tendo a Comissão for-
necido “uma descrição suficientemente detalhada do setor em causa, incluindo a oferta, 
a procura e o âmbito geográfico” e identificado “de forma precisa os serviços em causa, 
bem como o mercado”577.

Esta afirmação é extremamente problemática, já que o próprio Tribunal afir-
mou ser ponto assente que a Comissão não tinha definido o mercado relevante578. 
Ao mesmo tempo, também afirmou dever-se “rejeitar a afirmação de que a Comissão 
partiu de um mercado demasiado restrito”, parecendo identificar uma definição do 
mercado em função do âmbito dos acordos em causa579. Tal como definido pela 
Comissão, as partes no acordo deteriam cerca de 50% do mercado relevante580. 
O problema residia, precisamente, na justificação dessa definição, que não só 

575 Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §§41-46; Acórdão 
do TG de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, §§87-92. 
Ver também: Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §22.
576 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre o conceito de afetação do comércio 
entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado (JO C 101/81, 27/04/2004).
577 Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §§69-70; Acórdão do 
TG de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, §§112-113. 
Veja-se a leitura pelo Tribunal de Justiça da lógica exposta pelo TG – cf.: Acórdão do TJ de 2013/07/11, 
Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §24; e Acórdão do TJ de 2013/07/11, Gosselin 
Group et al c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar, §24. Uma das empresas recorrentes afirmou: 
“não se pode confundir uma descrição do setor em causa com o conceito jurídico de mercado utilizado no direito da 
concorrência” (Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §53)
578 Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §68; Acórdão do TG 
de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, §110. A própria 
Comissão admitiria, perante o TJ, que “o raciocínio do Tribunal Geral [fora] um tanto contraditório” – Acórdão 
do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §56.
579 Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §65.
580 Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §71; Acórdão do TG 
de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, §115.
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não fora feita pela Comissão, como não foi discutida pelo Tribunal (para além 
da constatação de que era esse o âmbito do acordo).

Isto dito, importa realçar que, atentos os factos disponíveis, a solução parece 
ter sido inteiramente justa, apenas a sua motivação deixou muito a desejar, facto 
que deve ser tido em conta em qualquer ponderação deste acórdão como prece-
dente. Tanto assim que o próprio Tribunal frisou a excecionalidade deste caso: 
“[n]estas circunstâncias, o Tribunal Geral considera que, excecionalmente, a Comissão 
podia basear-se na segunda condição alternativa do n.° 53 das orientações de 2004, sem 
efetuar expressamente uma definição do mercado”581. As especificidades do caso con-
creto aconselham também cautela na leitura dos subsequentes acórdãos do TJ.

Em sede de recurso, o acórdão do TG foi atacado dos dois lados: pela Comis-
são, que não se contentou com a afirmação de que, em regra, existe uma obriga-
ção de definição de mercados nestes casos (para identificação de uma afetação 
sensível do comércio entre Estados-membros), e pelas empresas recorrentes, que 
não se contentaram com a abertura de uma exceção à regra no presente caso582.

O Tribunal de Justiça rejeitou a posição da Comissão, reafirmando a sua juris-
prudência anterior e constatando que “a verificação da ultrapassagem do limiar da 
quota de mercado não pode, por definição, ser efetuada na falta de uma qualquer definição 
desse mercado”583. Mas também rejeitou a posição das empresas, concluindo que 
“o Tribunal Geral considerou simplesmente (…) que essa descrição constituía uma definição 
do mercado na aceção do ponto 55 das orientações sobre a afetação do comércio, permitindo 
apreciar se o referido limiar de 5% era ultrapassado”584. Por outras palavras, o TJ enten-
deu que não se abrira qualquer exceção à obrigação de definição do mercado. 
Simplesmente, tinha sido possível, neste caso, identificar o mercado relevante 
apesar da sua não definição expressa. Mais, de acordo com o Tribunal, “quanto à 
apreciação da condição relativa à repercussão sensível no comércio entre os Estados-mem-
bros, as exigências que a definição do mercado em causa deve satisfazer variam em função 
das circunstâncias de cada caso concreto”585. Assim, teve razão o TG ao concluir que 

581 Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §72; Acórdão do TG 
de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, §116.
582 Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §§34 e 50; 
Acórdão do TJ de 2013/07/11, Gosselin Group et al c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar, §58.
583 Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §63; Acórdão 
do TJ de 2013/07/11, Gosselin Group et al c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar, §67.
584 Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §69; Acórdão 
do TJ de 2013/07/11, Gosselin Group et al c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar, §73. A base 
de convicção do TJ resulta ainda mais claramente do Acórdão do TJ de 2013/07/11, Comissão c. Stichting 
Administratiekantoor Portielje (C-440/11 P), C.J. (2013) por publicar, §103.
585 Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §72. Veja-se 
o argumento da Comissão no mesmo sentido, no §55: “importa fazer uma distinção entre, por um lado, a 
definição do mercado eventualmente relevante para determinar se o limiar de 5% da quota de mercado é ultrapassado 
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a “«descrição suficientemente detalhada do setor em causa, incluindo a oferta, a procura 
e o âmbito geográfico», bastava para constituir uma definição do mercado que permitisse 
apreciar se o limiar de 5% da quota de mercado previsto no ponto 53 das referidas orienta-
ções estava ultrapassado no caso em apreço”.

Ora, esta posição não satisfaz. O problema fundamental neste caso não era 
a ausência de uma definição expressa do mercado. Seria supérfluo e formalista 
anular uma decisão pelo simples facto de não indicar expressamente o mercado, 
quando é possível identificá-lo numa leitura de conjunto da decisão. O verdadeiro 
problema que aqui se colocava era a violação do dever de fundamentação da defi-
nição de mercado. Não existia qualquer fundamentação da opção de identifica-
ção do “setor em causa”. O acórdão do TG constituiu, para todos os efeitos, uma 
recusa de justiça. E o TJ só piorou a situação, ao confirmar a posição de princípio 
do TG, para depois se abstrair de qualquer controlo da delimitação de mercado 
com o argumento de que o recurso é limitado a questões de direito586. Dizer que, 
para estes efeitos, basta identificar genericamente o setor e a área em causa e a 
estrutura da oferta e da procura, significa dizer que, para aplicar o limiar de quota 
de mercado por si definido no contexto da afetação sensível do comércio entre 
EMs, a Comissão não tem de fundamentar a sua opção de definição de mercado 
e as partes não têm, na prática, o direito de contestar judicialmente essa defi-
nição, o que é um retrocesso jurisprudencial inaceitável, compreensível apenas 
pelo contexto específico do caso concreto.

No cartel dos sacos industriais de plástico, só dois dos muitos recorrentes 
puseram em causa a delimitação do mercado relevante. A Comissão não definira 
os mercados em causa, e duas das empresas entenderam que isto afetava a sua 
responsabilização pela participação na totalidade de uma infração única e con-
tinuada587. O TG concluiu que, no caso concreto, a questão era suficientemente 
clara, de tal modo que não era exigível que a Comissão definisse, com precisão, 
o mercado relevante (ver infra descrição mais detalhada na secção III.3.2.4).

O cartel do mercado neerlandês do betume rodoviário foi outro exemplo 
de caso onde só algumas das empresas participantes criticaram a definição do 
mercado, embora a questão fosse potencialmente relevante para todas. De acordo 
com estas recorrentes, a Comissão inflacionou artificialmente a quota de mer-

e, por outro, a plena definição do mercado relevante, efetuada quando se trata de avaliar o poder de um agente sobre o 
mercado. Só o segundo caso exige uma análise que vai além da simples descrição do setor em causa. Além disso, segundo 
a jurisprudência, seria supérfluo, para os acordos manifestos, definir o mercado. Assim, para cumprir o ponto 55 das 
orientações sobre a afetação do comércio, basta, para os cartéis, fornecer uma descrição do setor que permita estabelecer 
a quota de mercado dos participantes no acordo”. Ver ainda: Acórdão do TJ de 2013/07/11, Gosselin Group et al 
c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar, §76.
586 Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §§74-75.
587 Acórdão do TG de 2011/11/16, Fardem Packaging c. Comissão (T-51/06), C.J. (2011) II-391, §§40-45; 
e Acórdão do TG de 2011/11/16, Plásticos Españoles c. Comissão (T-76/06), C.J. (2011) II-402, §§79-89.
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cado agregada das empresas participantes no cartel, adotando uma definição de 
mercado demasiado restrita (não tendo em conta a natureza supranacional do 
mercado e a substituibilidade com o betume industrial) de modo a legitimar a 
conclusão sobre efeitos anticoncorrenciais e recusa de isenção588.

Estes acórdãos têm de ser destacados como exemplos de uma abordagem 
pouco esclarecida sobre as complexidades e o âmbito de relevância da definição 
de mercados na aplicação do artigo 101º TFUE. As recorrentes argumentavam 
que, se o mercado tivesse sido corretamente delimitado, ter-se-ia concluído que 
o cartel não poderia levar a uma restrição sensível da concorrência. Sem prejuízo 
de, no caso concreto, o argumento poder não ter fundamento, a verdade é que 
o TG afastou esta discussão apenas com o argumento de que as recorrentes não 
contestaram a suscetibilidade de afetação do comércio entre Estados-membros 
e o objeto restritivo do comércio da prática em causa589 – mostrando-se assim, 
incompreensivelmente, insensível à relevância da definição de mercados para a 
aplicação do critério de minimis.

No caso MasterCard, debruçando-se sobre estes cartões de pagamentos, a 
Comissão identificou três mercados relevantes: o mercado inter-sistemas, o mer-
cado dos emissores (issuing), e o mercados dos adquirentes (acquiring), concluindo 
que a taxa multilateral de intercâmbio (“multilateral interchangee fee”) tinha efei-
tos restritivos no último590. O recorrente não conseguiu persuadir o TG de que 
esta definição fosse manifestamente errada. Apesar de se ter suscitado a questão 
dos mercados bilaterais, o Tribunal evitou essa discussão e limitou-se a excluir 
que se pudesse colocar no mesmo mercado a procura pelos comerciantes e a 
procura pelos clientes finais (detentores de cartões), apesar da presença de efei-
tos de rede e complementaridade entre os dois mercados, e isto com base numa 
análise superficial (pelo menos, em aparência) e não consubstanciada em dados 
quantitativos (como noutros casos), muito resguardada no mero controlo de erro 
manifesto de apreciação pela Comissão Europeia591.

588 Acórdão do TG de 2012/09/27, BAM NBM c. Comissão (T-354/06), C.J. (2012) por publicar, §§20-21; 
Acórdão do TG de 2012/09/27, Koninklijke Wegenbouw c. Comissão (T-357/06), C.J. (2012) por publicar, 
§§131-133; Acórdão do TG de 2012/09/27, Heijmans Infratructuur c. Comissão (T-359/06), C.J. (2012) por 
publicar.
589 Acórdão do TG de 2012/09/27, BAM NBM c. Comissão (T-354/06), C.J. (2012) por publicar, §26; 
Acórdão do TG de 2012/09/27, Koninklijke Wegenbouw c. Comissão (T-357/06), C.J. (2012) por publicar, 
§139; ; Acórdão do TG de 2012/09/27, Heijmans Infratructuur c. Comissão (T-359/06), C.J. (2012) por 
publicar, §56.
590 Acórdão do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §172.
591 Acórdão do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §§174-
178 e 181-182. A questão dos mercados bilaterais foi também suscitada, em termos semelhantes, no 
Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §§101-106.
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O Tribunal afastou ainda o argumento de que outros modos de pagamento 
se devessem incluir no mesmo mercado, não vendo provas de que fosse mani-
festamente errado que a pressão exercida por esses outros modos de pagamento 
fosse insuficiente para ser relevante, devido às preferências dos consumidores e 
ao risco associado de perda de transações592.

O caso CB também disse respeito a cartões bancários, tendo a Comissão defi-
nido o “mercado da emissão de cartões de pagamento em França”593. A aborda-
gem do Tribunal foi idêntica à do acórdão anterior.

Este caso merece destaque, acima de tudo, por a Comissão ter adotado uma 
abordagem diferente daquela que tinha seguido em decisões adotadas 5 anos 
antes. Confrontado com o argumento de que esta contradição exigiria um espe-
cial dever de fundamentação por parte da Comissão, que deveria explicar as 
razões que a levaram a uma conclusão diferente neste caso, o Tribunal limitou-
-se a reafirmar a jurisprudência General Electric594.

Em acréscimo, o Tribunal esclareceu ainda a extensão do dever de fundamen-
tação da definição de mercados quando a empresa visada sugeriu uma definição 
alternativa. Depois de recordar os princípios gerais aplicáveis à fundamentação 
de Decisões da Comissão595, o Tribunal afirmou:

“A requerente não critica à Comissão o facto de não ter fundamentado suficientemente a 
definição de mercado adotada (…). Critica-a por não ter justificado o facto de não ter optado 
[por outro mercado] como sendo o mercado relevante. Ora, na medida em que a fundamenta-
ção da Comissão apresentada [na Decisão recorrida] visava, principalmente, demonstrar que 
o mercado onde se produziam os efeitos anticoncorrenciais era o mercado [tal como definido 
pela Comissão] (…), a Comissão não tinha de responder de modo detalhado ao conjunto dos 
argumentos da requerente relativos a uma definição de mercado alternativa”596.

Em Guardian Industries, o TG evitou discutir a delimitação geográfica do 
mercado, contestada no âmbito da impugnação da participação da totalidade de 
uma infração única em vários territórios, com a constatação de que esta discussão 
seria supérflua no caso concreto, por não poder alterar a conclusão597.

No cartel dos equipamentos e acessórios para casas de banho, algumas 
das empresas contestaram que pudessem ser responsabilizadas por infrações 

592 Acórdão do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §§179-
180.
593 Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §33.
594 Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §§97-99.
595 Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §116.
596 Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §119.
597 Acórdão do TG de 2012/09/27, Guardian Industries et al c. Comissão (T-82/08), C.J. (2012) por publicar, 
§§89-90.
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em mercados onde não estavam ativas, suscitando, novamente, a relevância da 
definição de mercados no quadro da identificação de uma infração complexa 
única598. Em ambos os acórdãos, o TG evitou controlar a delimitação dos mer-
cados, considerando a questão supérflua. O Tribunal esclareceu os requisitos de 
prova de uma infração única, que pode englobar diferentes mercados relevantes599 
e considerou que, no caso concreto, os factos provados bastavam para estender 
a responsabilidade ao conjunto das práticas em causa600. O Tribunal apresentou 
uma interpretação restritiva do princípio afirmado em Adriatica di Navigazione, 
regressando ao princípio de base sobre a relevância da definição de mercados no 
contexto do artigo 101º TFUE. Assim, o Tribunal pareceu afirmar que, se não 
é necessário definir o mercado relevante para provar efeitos ou uma restrição 
sensível da concorrência ou um impacto no comércio entre Estados-membros, 
então também não é necessário defini-lo para responsabilizar a empresa por 
uma infração única e complexa601. Esta visão limitadora do papel da definição 
de mercados manifestou-se também numa referência incidental (e desnecessá-
ria, no caso concreto) ao facto de a Comissão não estar obrigada a definir com 
precisão o mercado relevante para aplicar o parágrafo 13 das suas orientações de 
2006 sobre cálculo de coimas602.

Em AG-Treuhand603, o Tribunal confirmou a decisão da Comissão de recusar 
a identificação de uma infração única pela qual pudessem ser responsabilizados 
os vários participantes no cartel, tendo em conta que este se referia a diferen-
tes mercados de produto onde nem todos estavam presentes (aliás, algumas das 
empresas presentes num dos mercados eram clientes noutro mercado também 
cartelizado). Embora em termos pouco claros, resulta deste acórdão que o TG 
privilegiou a estrutura da oferta e da procura e a diferenciação dos níveis de pre-
ços sobre a ponderação das caraterísticas dos produtos604.

598 Acórdão do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por publicar, maxime 
§§25-46; Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 etc.), C.J. (2013) por 
publicar, maxime §§45-58.
599 Acórdão do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por publicar, §25.
600 Acórdão do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por publicar, §§30 e 36; 
Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 etc.), C.J. (2013) por publicar, §48.
601 Acórdão do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por publicar, §§28-29; 
Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 etc.), C.J. (2013) por publicar, 
§§52-54, 58 e 76).
602 Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 etc.), C.J. (2013) por publicar, 
§56.
603 Acórdão do TG de 2014/02/06, AG-Treuhand c. Comissão (T-27/10), C.J. (2013) por publicar.
604 Acórdão do TG de 2014/02/06, AG-Treuhand c. Comissão (T-27/10), C.J. (2013) por publicar, §§250-252.



150

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

No caso InnoLux605, confrontado com o argumento de que os monitores LCD 
para computadores e para televisores se deviam inserir em mercados distintos, o 
TG evitou controlar a delimitação do mercado com os argumentos: (i) de que isso 
não alteraria a conclusão quanto à existência de uma infração (não se contestava 
a suscetibilidade de afetação do comércio entre EMs nem presença de um objeto 
restritivo da concorrência)606; (ii) que o âmbito do mercado fora determinado 
pelo âmbito do cartel em causa (repetição desta ocasional distorção do método 
de definição de mercados)607; e (iii) que uma definição mais precisa no mercado 
não poderia ter levado a um menor âmbito de responsabilização da empresa por 
componentes da infração complexa608.

Por último, em Donau Chemie, a Recorrente contestou o montante da coima 
com o argumento de que, se o mercado tivesse sido corretamente definido 
(incluindo-se outros produtos que haviam sido deixados de fora), a Comissão 
teria concluído que a infração tivera uma menor gravidade609. Tratava-se, por-
tanto, de questionar a proporção do volume de negócios a usar no cálculo do mon-
tante de base. Apesar de o TG ter partido da sua posição tradicional, segundo 
a qual não é necessário definir o mercado relevante para aferir a gravidade da 
infração no cálculo da coima, acabou por analisar individualmente cada um dos 
argumentos da Recorrente quanto ao âmbito do mercado, podendo ver-se implí-
cita nessa discussão a admissão de que uma menor quota de mercado poderia, 
efetivamente, implicar um menor grau de gravidade da coima (o que significa 
que, afinal, a definição de mercados seria relevante)610. Quanto à determinação 
do volume de negócios sobre o qual é calculada a proporção representativa da 
gravidade, o Tribunal pareceu admitir o impacto da definição de mercados ao 
referir, incidentalmente: “É evidente que um volume de negócios menor no mercado em 
causa implica a fixação de um montante de partida inferior”611. Este caso merece desta-
que, ainda, pela criticável distribuição do ónus da prova realizada pelo Tribunal. 

605 Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar.
606 Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar, §§129-130. 
Embora o TG não o refira expressamente, também não se punha em causa, neste caso, que existisse um 
impacto sensível na concorrência.
607 Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar, §131.
608 Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar, §134.
609 Acórdão do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. (2014) por publicar, §22 e ss.
610 Acórdão do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. (2014) por publicar, §§55-
56. A isto acresce que, no §64, quanto ao facto de a Comissão ter dito que uma diferente definição do 
mercado não teria tido impacto no cálculo da coima (através da sua gravidade), o Tribunal rejeitou a 
crítica a esta posição, não porque a crítica fosse sem fundamento (i.e., não porque tivesse concordado 
com a Comissão), mas porque a Comissão o dissera “por acréscimo”, sendo inconsequente a anulação 
dessa parte da Decisão.
611 Acórdão do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. (2014) por publicar, §106.
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Este pareceu colocar sobre a Recorrente obrigações de demonstração de factos 
bem mais exigentes do que as que colocou sobre a Comissão, em contradição 
com os princípios jurisprudenciais aplicáveis.

II.2.4.4. Controlo de concentrações
Até ao início do novo milénio, a prática da Comissão Europeia de não se com-
prometer com uma determinada definição de mercado, quando a questão não 
era decisiva para a aprovação ou rejeição da operação de concentração, já reduzia 
substancialmente o número de casos neste domínio em que se encontravam deli-
mitações de mercados relevantes úteis para utilização posterior como precedente.

Mas a introdução de um procedimento simplificado para o tratamento 
de notificações de concentrações612 diminuiu ainda mais, de modo drástico, o 
escopo das decisões de controlo de concentrações que podem ser usadas para 
este fim.

Nas decisões adotadas ao abrigo do procedimento simplificado, não há qual-
quer consideração sobre o mercado relevante (nem sequer a identificação da 
delimitação proposta pelas Notificantes), apenas uma remissão para os critérios 
definidos na Comunicação, segundo os quais não se suscitam preocupações con-
correnciais.

Realçando a potencial crucialidade das definições de mercados na aprecia-
ção de concentrações, a Comunicação do Procedimento Simplificado afirmou 
que “[i]ncumbe às partes notificantes descreverem todos os possíveis mercados de produto e 
mercados geográficos relevantes em que a concentração notificada poderá ter repercussões, 
bem como fornecerem dados e informações relativos à definição desses mercados”, cabendo 
a delimitação final à Comissão613.

Apesar da publicação da Comunicação sobre Definição de Mercados, o regu-
lamento de execução do novo Regulamento de controlo de concentrações614, 
ao mesmo tempo que remetia para aquela Comunicação, continuou a incluir uma 

612 Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de certas 
concentrações nos termos do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho (JO C 217/32, 29/07/2000), 
entretanto substituída por: Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado 
de tratamento de certas concentrações nos termos do Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho (JO 
C 56/32, 05/03/2005).
613 Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de certas 
concentrações nos termos do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho (JO C 217/32, 29/07/2000), 
§6. Reafirmado em: Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de 
tratamento de certas concentrações nos termos do Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho (JO 
C 56/32, 05/03/2005), §6. Nesta segunda versão da Comunicação, a Comissão acrescentou que a 
experiência demonstra que se suscitam frequentemente questões complexas em matéria de definição 
de mercados e que estas “devem ser, de preferência, resolvidas na fase de pré-notificação” (§15).
614 Regulamento (CE) nº 139/2004.
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definição própria dos conceitos de mercado de produto relevante e de mercado 
geográfico relevante:

“I. Mercados do produto relevantes:
Um mercado de produto relevante compreende todos os produtos e/ou serviços considerados 

permutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido às suas caraterísticas, preços e utilização 
pretendida. Um mercado de produto relevante pode, em alguns casos, ser composto por um certo 
número de produtos e/ou serviços individuais que apresentam caraterísticas físicas ou técnicas 
amplamente idênticas e que sejam permutáveis.

Os fatores importantes para a avaliação do mercado de produto relevante incluem a análise 
da razão da inclusão dos produtos ou serviços nestes mercados e da exclusão de outros através 
da utilização da definição acima referida e tendo em conta, por exemplo, a substituibilidade, 
condições de concorrência, preços, elasticidade cruzada dos preços a nível da procura ou outros 
fatores relevantes para a definição dos mercados do produto (por exemplo, substituibilidade do 
lado da oferta nos casos adequados).

II. Mercados geográficos relevantes:
O mercado geográfico relevante compreende a área em que as empresas em causa fornecem 

e procuram produtos ou serviços relevantes, em que as condições de concorrência são suficien-
temente homogéneas e que podem distinguir-se de áreas geográficas vizinhas devido ao facto, 
em especial, de as condições da concorrência serem consideravelmente diferentes nessas áreas.

Os fatores importantes para a avaliação do mercado geográfico relevante incluem nomea-
damente a natureza e caraterísticas dos produtos ou serviços em causa, a existência de barreiras 
à entrada, de preferências dos consumidores, de diferenças consideráveis das quotas de mercado 
das empresas entre áreas geográficas vizinhas ou de diferenças de preços substanciais”615.

Quanto à jurisprudência, no início deste período já não havia qualquer dúvida 
sobre a importância desta matéria, neste contexto, tendo o TJ afirmado que “a 
definição adequada do mercado em causa é uma condição necessária e prévia a qualquer 
apreciação relativa ao impacto de uma operação de concentração sobre a concorrência”616.

Em França et al c. Comissão, o Tribunal realizou uma análise sucinta, mas 
relativamente profunda, da delimitação geográfica do mercado do potássio, con-
firmando a autonomização do mercado alemão em relação ao restante mercado 

615 Regulamento (CE) n.° 802/2004 da Comissão, de 7 de abril de 2004, de execução do Regulamento 
(CE) n.° 139/2004 do Conselho relativo ao controlo das concentrações de empresas (JO L 133/1, 
30/04/2004), revisto pelo Regulamento (CE) nº 1792/2006 da Comissão, de 23 de outubro de 2006 
(JO L 362/1, 20/12/2006), e pelo Regulamento (CE) nº 1033/2008 da Comissão, de 20 de outubro de 
2008 (JO L 279/3, 22/10/2008) [adiante “Regulamento (CE) n.° 802/2004”], secção 6.
616 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §143. 
Reafirmado, e.g., no Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, 
§19; e no Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §51.
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comunitário, que foi considerado suficientemente homogéneo para ser anali-
sado em conjunto.

Em primeiro lugar, o Tribunal reafirmou a definição de mercado geográfico 
proveniente do acórdão United Brands:

“o mercado geográfico em causa é uma zona geográfica definida na qual o produto em causa 
é comercializado e onde as condições de concorrência são suficientemente homogéneas para se 
poder apreciar os efeitos da concentração de empresas notificada sobre a concorrência”617.

De seguida, o Tribunal fundou a sua conclusão nos seguintes critérios:

 (i) significativas trocas entre Estados-membros: o facto de todos os Estados-
-membros, exceto a Alemanha, importarem “quantidades apreciáveis” 
(sempre superiores a 15%) do produto em causa (potássio) “de outros 
Estados-membros e, por vezes, de países terceiros” (com importações de 
fora da Comunidade de cerca de 15%), demonstrava tratar-se de uma área 
“sensivelmente permeável” e “aberta à concorrência” interna e externa 
à Comunidade618;

 (ii) fácil substituibilidade das fontes de abastecimento, da perspetiva da pro-
cura (incluindo ausência de preferência por especialidades)619;

 (iii) homogeneidade de preços: ausência de diferenças significativas (nunca 
excedendo 10%) nos vários Estados-membros, à exceção da Alemanha, 
onde se verificavam preços 20% mais elevados620;

 (iv) reduzido impacto dos custos de transporte (que não constituíam um 
“impedimento aos fluxos comerciais no interior da Comunidade”), demonstrado 
por fluxos comerciais entre Estados não limítrofes (e efetivamente dis-
tantes) 621;

 (v) inexistência de barreiras de entrada ao nível da distribuição622; e
 (vi) estrutura da oferta muito diferente no mercado alemão623.

O caso Endemol Entertainment levou ao Tribunal o complexo problema da pon-
deração da produção interna para efeitos da delimitação de mercados relevantes.

617 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §143. 
Reafirmado em: Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-
4071, §154; Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §141.
618 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375,  
§§144-146.
619 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §147.
620 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §§148e 141.
621 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §149.
622 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §150.
623 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §151.



154

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

O TG confirmou a autonomização pela Comissão Europeia de um “mercado 
da produção independente de programas de televisão em língua neerlandesa” e 
de um “mercado das produções internas dos radiodifusores públicos” na mesma 
língua624. Para este efeito, o Tribunal invocou vários argumentos, alguns dos quais 
nos parecem ter ficado aquém do desejável nível de fundamentação e que não 
merecem análise detalhada625. No essencial, porém, víamo-nos confrontados com 
uma situação em que os radiodifusores públicos produziam a “maior parte” dos 
seus programas e em que (no mercado nacional) esta “produção interna dos radiodi-
fusores públicos [era] essencialmente destinada à sua própria utilização”, “não exist[indo] 
concorrência direta entre a produção interna dos radiodifusores públicos cujos programas 
não são, em princípio, propostos a outros radiodifusores no mercado neerlandês, e os pro-
gramas produzidos pelos produtores independentes, que são propostos nesse mercado”626.

Esta linha de raciocínio evidencia vários problemas, que serão discutidos 
infra em termos gerais (ver secção IV.2.3.3). Desde já, sublinhe-se que ficou sem 
se perceber por que razão uma produção dedicada (quase) exclusivamente a 
consumo interno pode constituir um mercado. A isto acresce que semelhante 
análise exclui por completo a ponderação do impacto concorrencial da produ-
ção interna no mercado da produção dita “independente”, pelo menos ao nível 
da definição do mercado.

Em Coca-Cola, o TG julgou inadmissível um recurso que pretendia a decla-
ração de nulidade das conclusões de uma decisão (favorável) de controlo de con-
centrações, segundo as quais a recorrente dispunha de uma posição dominante 
num mercado identificado como o “mercado de fornecimento de colas na Grã-
-Bretanha”627. O interesse do caso, para os presentes efeitos, resume-se à dis-
cussão subjacente do valor do precedente de delimitação de mercados – que era 
precisamente o que levara a empresa a contestar a posição assumida pela Comis-
são, preocupada com a repetição futura desta delimitação de mercado. O Tribu-
nal excluiu o valor vinculativo do precedente em futuros casos (e, por essa via, 
a admissibilidade do recurso), afirmando que, ainda que possa ser influenciada 

624 Acórdão do TG de 1999/04/28, Endemol Entertainment c. Comissão (T-221/95), C.J. (1999) II-1299, §107.
625 Acórdão do TG de 1999/04/28, Endemol Entertainment c. Comissão (T-221/95), C.J. (1999) II-1299, 
§108. Não queremos, porém, deixar de notar que a referência ao custo horário médio da produção, num 
amplo leque de tipos de programas, não parece permitir inferências relativamente ao preço, nem ter 
qualquer relação necessária com a substituibilidade da perspetiva da procura, ou até da oferta. Deve-se 
ainda ler com cuidado a referência do Tribunal ao facto de recorrente ser “muito mais forte no domínio 
das grandes emissões recreativos do que os radiodifusores públicos”, já que poderá suscitar confusão quanto ao 
mercado de produto em causa.
626 Acórdão do TG de 1999/04/28, Endemol Entertainment c. Comissão (T-221/95), C.J. (1999) II-1299, 
§§108-109.
627 Acórdão do TG de 2000/03/22, Coca-Cola c. Comissão (T-125/97 etc.), C.J. (2000) II-1733.
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por definições anteriores dos mercados em causa, num caso futuro, a Comissão 
terá que proceder a uma nova análise das condições de concorrência628.

Em Airtours estavam em causa mercados da organização de férias no estran-
geiro para consumidores britânicos. A Comissão autonomizara dois submerca-
dos, consoante se tratassem de “destinos próximos” ou de “destinos longínquos”, 
com base, em essência, nas preferências dos consumidores, na duração média dos 
voos, nos níveis de preços médios e na substituibilidade limitada das frotas aéreas 
utilizadas para cada tipo de destino. O Tribunal concordou com a conclusão, mas 
limitou a sua análise, quase exclusivamente, às significativas diferenças de pre-
ços entre as duas categorias (superiores a 80%) e à falta de substituibilidade “em 
termos de qualidade/preço”629. O Tribunal considerou ainda relevante o facto de a 
recorrente diferenciar estas categorias de produtos no seu próprio marketing630. 
Num ponto de significativo interesse para a aplicação da teoria económica na 
delimitação do mercado de produto, o TG confirmou, implicitamente, que é o 
consumidor marginal (ou melhor, o número de consumidores marginais) que 
interessa para aferir a suficiência da substituibilidade entre dois produtos631.

A estruturação do acórdão Schneider Electric pode levar a crer que o Tribu-
nal discordou da definição de mercados proposta pela Comissão. No entanto, a 
anulação da Decisão em causa fundou-se, não em qualquer defeito ao nível da 
delimitação dos mercados, mas sim em defeitos da análise e da demonstração 
dos efeitos da concentração632. Assim sendo, pode-se entender implícita, mas não 
definitivamente confirmados o método e critérios adotados pela Comissão na 
definição dos mercados em causa, no setor do material elétrico de baixa tensão.

No que respeita ao mercado de produto, este caso apresenta-nos um mercado 
onde as compras são feitas por grossistas com reduzida sensibilidade aos pre-
ços e elevada fidelidade às marcas, dificilmente posta em causa por promoções 
ou reduções de preços633. Só grandes clientes, num dos segmentos do mercado 
(quadros gerais) tinham interesse em comprar diretamente aos fabricantes634. 
Prova estatística de propensão para o aumento das vendas de produtos em pro-
moção não pode, segundo o TG, levar, por si só, à inferência de propensão para 
a troca de fornecedores, já que tal aumento pode decorrer do fornecimento dos 

628 Acórdão do TG de 2000/03/22, Coca-Cola c. Comissão (T-125/97 etc.), C.J. (2000) II-1733, §82.
629 Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §41 (ver §36 e ss.).
630 Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §40.
631 Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §§31-32.
632 Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §155 e ss.
633 Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §§136, 
138 e 141.
634 Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §137. 
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grossistas usuais635. O Tribunal realçou que, num mercado com estas caraterís-
ticas (maxime fidelidade às marcas), é difícil a entrada de novos concorrentes636.

Quanto à delimitação do mercado geográfico, a Comissão fundou a sua opção 
(sem contestação pelo Tribunal) nos seguintes fatores: (i) diferenças entre pro-
dutos vendidos nos vários Estados; (ii) diferenças de preços muito significativas 
(nalguns casos, o dobro); (iii) quotas de mercado e estrutura do mercado diferen-
tes; e (iv) barreiras à entrada (fidelidade e conservadorismo, hábitos nacionais, 
falta de harmonização completa de normas técnicas, necessidade de investimen-
tos importantes a fundo perdido)637.

O acórdão Tetra Laval merece especial destaque, por ser um dos raros exem-
plos de rejeição de uma definição de mercado realizada pela Comissão. Tendo-se 
debruçado sobre o setor das embalagens de líquidos, a Comissão autonomizou 
vários mercados, entre os quais o “mercado das máquinas SBM”638. O TG con-
cluiu que:

“a Comissão cometeu assim um erro, por um lado, ao declarar que as máquinas SBM são 
«na sua maioria genéricas» (…) e, por outro, ao distingui-las segundo a sua utilização final. Com 
efeito, a decisão impugnada não fornece elementos suficientes para justificar a definição de sub-
mercados distintos entre as máquinas SBM segundo a sua utilização final”639.

Em consequência deste erro, o Tribunal analisou os efeitos da operação de 
concentração em causa no âmbito da definição de mercados por si considerada 
correta. O erro em causa consistiu, por um lado, numa falta de fundamentação 
(ausência de “provas suficientemente sólidas”)640, que incluiu a falta de impugnação 
ou de exame de afirmações e questões relevantes suscitadas na notificação641.

Por outro lado, o Tribunal identificou também um erro manifesto de aprecia-
ção, já que as máquinas SBM, mesmo que adaptadas para um fim específico, con-
tinuariam a ser “máquinas genéricas, ou seja, aptas a embalar vários tipos de produtos”642. 
O facto de as pré-formas de embalagens serem específicas para certos produtos 
não era suficiente para justificar a autonomização destas máquinas, já que aque-
las se inserem noutro mercado (muito competitivo) e têm uma vida média de  

635 Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §§139-140. 
636 Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §143.
637 Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §§157-160.
638 Máquinas ditas «Strech Blow Moulding» («estiramento, sopragem e moldagem»).
639 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §269. Este acórdão 
foi confirmado, em recurso – cfr. o Acórdão do TJ de 2005/02/15, Comissão c. Tetra Laval (C-12/03 P), 
C.J. (2005) I-987.
640 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §261.
641 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §263.
642 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §261.
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3 anos (por contraste com os 15 anos de vida média das máquinas)643. A isto acres-
cia que, segundo a recorrente, o custo de adaptação da máquina a diferentes uti-
lizações seria muito reduzido (até 5% do custo da máquina), facto que a Comissão 
“não conseguiu inverter, na audiência”644. O Tribunal afastou também a relevância, 
por si só, de uma vantagem de “primeiro a chegar” ( first mover), por não ter ficado 
demonstrada a falta de substituibilidade ou de transição de clientes caso estes 
deixem “de estar satisfeitos com as condições oferecidas”645.

Depois de tantos casos em que se verificaram análises aprofundadas e alar-
gadas da justificação de definições de mercados, não deixa de ser surpreendente 
(sem prejuízo da justiça da solução final) que um acórdão que rejeita uma defini-
ção realizada pela Comissão tenha sido tão breve na sua fundamentação. Como 
seria de esperar, este acórdão foi objeto de recurso. O TJ confirmou a posição do 
TG, afirmando, expressamente, que este não ultrapassara os limites do controlo 
judicial e afastando os restantes argumentos da Comissão com base nos limites 
da utilidade e dos seus poderes de revisão de acórdãos do TG646.

O acórdão VFR proporcionou uma breve discussão do mercado geográfico. O 
Tribunal confirmou a delimitação realizada pela Comissão com base nos seguin-
tes fatores: (i) custos de transporte pouco importantes; (ii) inexistência de bar-
reiras à entrada; (iii) “poucos casos” de preferência a determinados produtores 
(reduzida fidelização); e (iv) importações com “uma importância muito particular 
em relação ao volume total do consumo” (valores rondando 25-30%)647. O TG apro-
veitou ainda para esclarecer que uma variação de preços entre Estados na ordem 
dos 10% a 15% “não exclui a existência de um mercado comunitário”648.

No que respeita ao ónus da prova, o Tribunal desconsiderou afirmações das 
recorrentes não assentes em prova concreta, notando que não basta a invocação 
de um facto se não se explicar em que termos é que tal pode demonstrar um erro 
manifesto de apreciação da Comissão no caso concreto649.

Em Cableuropa, o Tribunal regressou à temática da delimitação do mer-
cado geográfico, desta feita em maior detalhe, fazendo vários esclarecimentos 
de âmbito geral:

643 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §262.
644 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §§264-266.
645 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §268.
646 Acórdão do TJ de 2005/02/15, Comissão c. Tetra Laval (C-12/03 P), C.J. (2005) I-987, §§39 e 102-105.
647 Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §§142-143.
648 Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §145.
649 Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §147. Reafirmado 
em: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§§135 e 138 (deve demonstrar-se em que medida o facto ou possibilidade invocada é suscetível de con-
trariar a definição feita pela Comissão Europeia). Ver também o Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et 
al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §76 in fine.
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 (i) deve ter-se “em conta a natureza e as caraterísticas dos produtos ou dos servi-
ços em causa, a existência de barreiras à entrada, as preferências dos consumido-
res, bem como a existência, entre o território em causa e os territórios vizinhos, de 
diferenças significativas entre as quotas de mercados das empresas ou diferenças 
substanciais de preços”650;

 (ii) “[d]esde que esteja demonstrado que as condições de concorrência não são sufi-
cientemente homogéneas e que, nomeadamente, as preferências dos consumidores 
bem como certas barreiras à entrada limitam um determinado mercado, no ter-
ritório nacional de um Estado-membro, não é suficiente, para contestar o caráter 
distintivo do referido mercado, que existam, noutros territórios, produtos ou ser-
viços comparáveis ou métodos de venda análogos. Quanto à presença de barreiras 
à entrada semelhantes, ela não é, de modo algum, suscetível de infirmar o caráter 
distintivo dos mercados geográficos em causa. Pelo contrário, corrobora-o”651;

 (iii) é (em princípio) irrelevante a natureza supranacional das empresas em 
causa: “o facto de uma empresa ter atividades em diferentes Estados-membros não 
implica automaticamente que os mercados onde essa empresa opera tenham uma 
dimensão que ultrapassa o território dos Estados-membros em causa. Com efeito, 
uma empresa pode operar em diversos mercados distintos de dimensão nacional”652; e 

 (iv) é (em princípio) irrelevante a similitude contratual: “[a] existência de con-
tratos semelhantes noutros Estados-membros não conduz automaticamente à 
conclusão de que existe um mercado europeu”653.

Quanto aos mercados concretamente em causa, o Tribunal confirmou a deli-
mitação nacional realizada pela Comissão com base nos seguintes fatores:

 (i) mercado da televisão de acesso pago: (i) disposições nacionais divergen-
tes; (ii) barreiras linguísticas; (iii) fatores culturais; e (iv) condições de 
concorrência diferentes (estrutura do mercado)654;

 (ii) mercado do fornecimento a retalho de serviços de acesso à internet aos 
consumidores finais, em banda larga e em banda estreita: (i) motivos tec-
nológicos (e.g. necessidade de acesso a um lacete local e a números de 
telefone locais/gratuitos para o ponto de presença do “POP” mais pró-
ximo”); e (ii) regulamentação nacional diferente655.

650 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §115. 
Reafirmado no Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §52.
651 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §117.
652 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§126 (ver também §§132-133).
653 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §138.
654 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §121.
655 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §123.
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 (iii) mercados de telefonia fixa e outros mercados de telecomunicações: (i) 
caráter nacional das infraestruturas; (ii) ofertas de serviços exclusiva-
mente nacionais; (iii) diferentes condições de autorização das operado-
ras; (iv) disponibilidade de frequências de telefonia móvel; e (v) tarifas 
itinerantes656.

No que respeita à distribuição do ónus da prova, o Tribunal afirmou que, se 
a Comissão invocou a língua como um fator relevante na delimitação dos mer-
cados (e, aparentemente, mesmo que não tenha apresentado, verdadeiramente, 
qualquer prova desse facto), cabe aos recorrentes apresentarem algum “elemento 
de prova suscetível de refutar as conclusões da Comissão”657. Além disso, um recorrente 
não se pode limitar a “criticar a definição geográfica dos mercados pertinentes, sem pre-
cisar a dimensão geográfica” que entende que devia ter sido feita658.

O acórdão General Electric levou ao esclarecimento de várias questões impor-
tantes relativas à produção de prova no contexto da definição de mercados, nos 
termos discutidos infra. Estava em causa a definição de um mercado de motores 
para aviões regionais de grande porte. Ao contrário das estruturas usuais dos 
acórdãos do Tribunal, justificando a delimitação do mercado, de maneira mais 
ou menos detalhada, este acórdão parece limitar-se, de maneira invulgarmente 
acentuada, à mera refutação dos argumentos avançados pela recorrente e, ainda 
mais surpreendentemente, à verificação de que a Comissão respeitara o método 
a que se auto-vinculara na Comunicação sobre Definição de Mercados. A abor-
dagem do Tribunal parece ter sido decisivamente influenciada pela existência de 
documentos internos da própria recorrente que contradiziam, expressamente, 
alegações desta perante o Tribunal (a proverbial smoking gun)659.

Não encontramos, com efeito, reafirmações dos princípios jurisprudenciais 
de delimitação dos mercados, mas apenas a aplicação dos princípios constan-
tes da Comunicação, em resposta a argumentos da recorrente. Neste sentido, é 

656 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §123.
657 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §134.
658 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§154. O Tribunal acrescentou dois anos depois que “o facto de a recorrente referir [a falta de exemplos con-
cretos de substituibilidade ou de estudos], sem explicar concretamente em que medida a definição do mercado 
referida pela Comissão é, no seu entender, errada, não pode inverter o ónus da prova, de forma a recair sobre a Comissão 
a obrigação de apresentar exemplos que demonstrem que a sua definição do mercado está correta. No caso vertente, 
tendo em conta que a Comissão tinha, em princípio, exposto uma argumentação suficiente para fundamentar a sua 
definição do mercado em causa, designadamente invocando critérios relativos ao perfil de missão dos aviões, cabia à 
recorrente demonstrar que estes critérios não eram adequados para a definição do mercado” – Acórdão do TG de 
2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §529.
659 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §§502-504, 
510 e 534-537.
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difícil retirar princípios gerais autónomos deste acórdão. Ainda assim, parece, à 
primeira vista, resultar deste caso a possibilidade de se identificarem mercados 
de produto em que a concorrência se verifica a dois níveis distintos (neste caso, 
concorrência ao nível da certificação de um motor que permite a sua utilização 
e concorrência ao nível da opção por diferentes motores)660. Resulta também 
decisivamente a possibilidade de a delimitação de um mercado ser afetada por 
“concorrência indireta”, i.e. por pressão concorrencial proveniente de um mer-
cado a jusante, pelo menos no caso de produtos complementares661 (sobre esta 
questão, veja-se a secção IV.1.5).

Aparentemente, de acordo com o Tribunal, é possível que as caraterísticas ou 
propriedades do produto em causa tornem impossível, na prática, a concorrên-
cia com outro produto, por ser compatível com uma certa plataforma ou opção 
tecnológica para a qual o outro é inepto, mas tal só se verifica se a opção por uma 
plataforma ou outra não for livre ou por as duas plataformas não serem suficien-
temente substituíveis662.

O TG notou ainda que o facto de a entrada de um novo produto no mercado 
ter levado à redução significativa da quota de mercado de outro produto mostra 
que os dois estão em concorrência663. O problema desta afirmação está em poder 
tornar-se tautológica, na ausência de prova adicional que permita inferir decisi-
vamente a relação de causalidade que está na sua base.

Apesar de esta conclusão não se ter fundado em jurisprudência, mas apenas 
na letra da Comunicação (atendendo aos argumentos da recorrente, o que pode 
limitar o valor de precedente deste acórdão), ressalta deste caso que a Comis-
são nem sempre é obrigada a apresentar exemplos ou estudos de mercado que 
demonstrem a substituibilidade entre produtos considerados parte do mesmo 
mercado. Nas condições deste caso, a Comissão pôde “sem incorrer em erro manifesto 
de apreciação, basear-se na sua análise dos perfis de missão das diferentes plataformas para 
definir o mercado”, servindo tal de justificação suficiente664. Por outras palavras, 
em certas circunstâncias, a Comissão pode basear a sua delimitação do mercado 
quase exclusivamente em caraterísticas dos produtos.

O Tribunal tomou, neste caso, uma posição clara quanto ao valor do pre-
cedente administrativo, no que respeita à prática decisória da Comissão sobre 
definição de mercados. De acordo com o TG, “segundo jurisprudência assente, os 

660 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §492 (ver 
também §§498-501).
661 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §§493-494.
662 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §§496-497.
663 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §532.
664 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §530. 
Deve realçar-se que o Tribunal identificou, ainda assim, neste caso, alguns exemplos concretos de 
substituibilidade entre produtos fornecidos pela Comissão.
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operadores económicos não podem legitimamente confiar na manutenção de uma prática 
decisória anterior que pode ser modificada no âmbito do poder de apreciação das instituições 
comunitárias”665. Numa situação destas, “a recorrente não pode invocar uma confiança 
legítima”, sendo que “nem a Comissão nem, por maioria de razão, o Tribunal (…) estão 
vinculados pelas afirmações contidas na decisão” anterior666.

Também não há, segundo o Tribunal, um “dever de fundamentação especial” 
quando a Comissão se afasta da sua prática decisória anterior. De acordo com o 
Tribunal, a jurisprudência citada pela recorrente667 significava que, ao afastar-se 
de uma prática decisória anterior, a Comissão não podia limitar-se a uma fun-
damentação sumária, cuja possibilidade lhe fora reconhecida para os casos em 
que se mantinha dentro da linha de uma prática decisória constante. Compete à 
Comissão fundamentar a sua decisão “de forma explícita”, cumprindo o seu ónus, 
mas não tem de “expor especificamente as razões pelas quais chegou a uma conclusão dife-
rente da que foi acolhida num processo anterior relativo a situações similares ou idênticas 
ou com os mesmos operadores económicos”668.

Em easyJet, o Tribunal voltou a controlar a delimitação feita pela Comissão 
com base em princípios da Comunicação sobre Definição de Mercados, sem refe-
rir qualquer jurisprudência em apoio da posição expressa nesta Comunicação, e, 
designadamente, da sua afirmação de que “a substituibilidade deve ser considerada 
não apenas do ponto de vista da oferta mas também do ponto de vista da procura, que con-
tinua a ser, em princípio, o critério de avaliação mais eficaz”669.

665 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §512. 
Reafirmado no Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §136.
666 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §514. Isto 
dito, e possivelmente para se salvaguardar em fase de recurso, o Tribunal não deixou de diferenciar os 
factos do precedente relativamente ao caso em análise (§515). Princípio reafirmado no Acórdão do TG de 
2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §136. Neste outro caso, o TG esclareceu 
ainda que a análise feita pela Comissão em Decisões anteriores relativas ao mesmo mercado de produto, 
mas em diferentes zonas geográficas, “não é necessariamente aplicável a outros mercados geográficos na medida 
em que as condições concorrenciais nos diferentes Estados-membros podem ser fundamentalmente diferentes” (§137), 
tendo de seguida realçado motivos de diferenciação destes mercados em concreto (§138). Este Acórdão 
afastou também a vinculação da Comissão, no plano da definição de mercados, à prática decisórias das 
autoridades nacionais de concorrência dos Estados-membros: “atendendo à repartição precisa de competências 
em que assenta o Regulamento n.° 139/2004, as decisões das autoridades nacionais não podem vincular a Comissão 
no âmbito de processos de controlo de concentrações” (§139). O Tribunal acrescentou ainda o argumento de 
que a Comissão e a ANC se pronunciam “à luz de critérios diferentes”, mas não é claro em que termos é que 
a delimitação de mercados poderia seguir critérios diferentes ao ser aplicada pela autoridade holandesa 
ou pela Comissão.
667 A recorrente invocara a este respeito o Acórdão do TJ de 1990/02/14, Delacre et al c. Comissão (C-
350/88), C.J. (1990) I-395, §15.
668 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §513.
669 Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §99 e ss. Reafirmado 
no Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §80.
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A recorrente contestou a substituibilidade entre os dois aeroportos de Paris 
(CDG e Orly) e, portanto, a sua inclusão no mesmo mercado geográfico. O Tri-
bunal frisou que o critério determinante era a substituibilidade da perspetiva da 
procura (a opção entre os dois aeroportos ser “indiferente” para o consumidor670), 
e que “o elemento determinante para apreciar a substituibilidade geográfica (…) do lado da 
procura não é a distância que existe entre um ponto de partida inicial e os dois aeroportos, 
mas o tempo necessário para aceder a estes últimos a partir desse ponto”671. Neste caso, 
estava confessado que o tempo de acesso era equivalente. Sem afastar a possível 
relevância da diferença de tempo resultante da transição da saída do avião até à 
saída do aeroporto, o TG notou que as partes não haviam apresentado qualquer 
“elemento de prova factual” nesse sentido, afirmando, implicitamente, que o seu ónus 
da prova não podia ser cumprido por uma mera invocação desse argumento672.

O Tribunal confirmou também a necessidade de se atender à divisão da pro-
cura em dois grupos, consoante valorizem ou não (especialmente) o fator tempo, 
e ao tipo de voos disponíveis nos dois aeroportos. Ora, como para o grupo que 
valoriza o fator tempo (maxime viagens de negócios) o aeroporto de Orly, com 
menos correspondências, se revelava, frequentemente, não substituível com o 
aeroporto CDG, era necessário distinguir-se submercados. Isto dito, o Tribunal 
considerou que “estas considerações, específicas a determinados clientes (…), que represen-
tam apenas uma parte da procura, não são de molde a pôr em causa a conclusão relativa à 
substituibilidade”. E isto porque, “[p]or um lado, a Comissão reconheceu expressamente 
as exigências específicas desta categoria de passageiros. Por outro, a recorrente não apresenta 
qualquer elemento de molde a demonstrar que as expetativas específicas dos passageiros que 
valorizam o fator tempo, que correspondem às da maioria dos clientes que viajam por moti-
vos de negócios, deviam ter prevalecido sobre as dos outros clientes que não valorizam o fator 
tempo e que consideram os dois aeroportos substituíveis”673.

Ora, o facto de a Comissão (e o Tribunal) ter reconhecido exigências espe-
cíficas de uma categoria de clientes e de ter identificado um submercado sugere 
precisamente a necessidade de autonomização de dois mercados, e não a iden-
tificação de um único.

E não se pode compreender a afirmação de um ónus da prova sobre a recor-
rente de que as expetativas de uma das categorias de clientes deviam ter pre-
valecido sobre as da outra categoria. A questão não devia ser de prevalência de 
uma categoria sobre a outra, mas sim de reconhecimento de grupos de procura 

670 Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §102.
671 Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §100.
672 Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §101 (no mesmo 
sentido o §105).
673 Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §§103-104.
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com necessidades de tal modo distintas que não podem ser incluídos no mesmo 
mercado relevante.

A exigência do Tribunal seria compreensível numa lógica de determinação 
da suficiência de um número de consumidores marginais para justificar o “con-
tágio” das suas preferências ou sensibilidades a todo o mercado, mas não é essa 
a lógica em causa na distinção de um submercado de viagens de negócios.

Depois de dois exemplos menos felizes de análises superficiais da delimitação 
do mercado pelo Tribunal, o caso NVV trouxe-nos uma análise detalhada e devi-
damente assente em princípios jurisprudenciais, ainda que extremamente focada 
nos detalhes do caso concreto e dos documentos apresentados ao Tribunal. Os 
recorrentes contestaram a delimitação geográfica dos mercados de compra de 
porcos e porcas vivos destinados a abate. De acordo com a Comissão Europeia, as 
áreas destes mercados correspondiam “aos territórios situados num raio de 150 km à 
volta das três principais zonas de criação de suínos nos Países Baixos (Twente, Achterhoek 
e o Brabante do Norte) tomando como centro desses três círculos as três cidades situadas no 
centro destas três regiões, respetivamente, Enschede, Doetinchem e Eindhoven”674.

Em apoio da sua impugnação desta delimitação geográfica, os recorrentes 
invocaram uma panóplia de argumentos afastados um por um pelo Tribunal com 
base nos factos concretos, no não cumprimento do ónus da prova, na inclusão 
de afirmações contraditórias nas peças processuais e na prova produzida pela 
Comissão (em especial as declarações das partes na operação de concentração e 
as respostas ao teste de mercado).

Ainda que no caso concreto não tenham tido sucesso, é útil referir os argu-
mentos invocados, já que o Tribunal não excluiu, em abstrato, a potencial rele-
vância de nenhum deles: (i) falta de intermutabilidade entre os porcos dos dois 
países (peso e composição genética diferente)675; (ii) falta de correlação entre as 
variações na diferença de preços na compra de porcos na Alemanha e nos Países 
Baixos e as exportações entre estes dois países676; (iii) efeitos das medidas vete-
rinárias, por motivos sanitários, adotadas na sequência de crises (nacionalização 
do mercado)677; (iv) existência de exigências veterinárias suplementares e outros 
obstáculos à exportação (e.g. custos suplementares de transporte)678; (v) distân-
cias de transporte geralmente inferiores ao raio de 150 km tomado em conside-
ração pela Comissão679; e (vi) pressões políticas680.

674 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §50.
675 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§87-96.
676 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§100-107.
677 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§111-113.
678 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§117-126.
679 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§130-131.
680 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §132.
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Podemos ainda destacar o reconhecimento implícito de que a presença de 
preços diferentes que seguem uma “evolução paralela a médio e longo prazo” pode 
indiciar a presença de um único mercado geográfico681; bem como a irrelevân-
cia de medidas excepcionais (em reação a crises) com efeitos nacionalizantes 
dos mercados, se verificadas apenas em “períodos limitados” e, após cada crise, “as 
exportações [se] normalizavam rapidamente, com um retorno aos valores normais”682.

Foram realçados como fatores justificativos de delimitações geográficas dife-
rentes do mesmo mercado de produto em Estados diferentes: (i) a organização da 
procura numa estrutura cooperativa implicando “obrigações de fornecimento exclu-
sivo, com longos prazos de pré-aviso de rescisão e com subsídios”; e (ii) as grandes dife-
renças de quantidades exportadas, apesar de diferenciais de preços superiores683.

Releve-se, por fim, a (aproximada) aplicação do teste SSNIP pelo Tribunal, 
que afirmou ser decisivo “saber se os fornecedores de porcos destinados a abate estariam 
dispostos, na sequência de uma hipotética pequena mas duradoura redução do preço de com-
pra dos porcos, a transportar os seus animais percorrendo uma distância de 150 km para 
matadouros concorrentes, de modo que essa baixa de preços não seria rentável para a enti-
dade surgida da concentração”684. No âmbito desta ponderação, a invocação de que 
a maioria dos transportes percorrem distâncias menores é irrelevante, porque 
o que se pretende é identificar a distância máxima rentável, que corresponde à 
fronteira do mercado.

O acórdão Ryanair, que trouxe de novo à barra do Tribunal a delimitação dos 
mercados do transporte aéreo de passageiros, não parece merecer referências 
especiais. A recorrente não apresentou, verdadeiramente, contra-argumentos ao 
Tribunal, tendo este ficado visivelmente impressionado com o nível de detalhe 
e de cuidado na análise realizada pela Comissão Europeia685. Frisamos, apenas, 
o facto de o Tribunal ter validado a utilização de um critério aproximativo para 
a delimitação do mercado geográfico (e.g. regra de distância de 100 km ou de 1 
hora de estrada) com base no facto de este critério estar sujeito a correções em 
função de um “exame detalhado caso a caso”686.

Por último, em Spar Österreichische Warenhandels, um terceiro interessado 
contestou uma decisão de aprovação de operação de concentração em 1ª fase, 
entendendo que a apreciação dos efeitos da operação exigia, no mínimo, a pas-
sagem a investigação aprofundada687. Estava em causa, inter alia, o mercado do 

681 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §100.
682 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §112.
683 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §138.
684 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §130.
685 Acórdão do TG de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457, §§99-119.
686 Acórdão do TG de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457, §110.
687 Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) 
por publicar.
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comércio retalhista de bens de consumo corrente. Embora a Comissão tenha 
delimitado este mercado como tendo um âmbito nacional, também apreciou o 
impacto da concentração em hipotéticos mercados distritais e reconheceu que, da 
perspetiva dos consumidores, estes mercados devem ser delimitados por raios de 
20-30 minutos de deslocação em automóvel (áreas de influência das lojas). Infe-
lizmente, o Tribunal entendeu que a Recorrente não contestara, efetivamente, 
a delimitação de mercados, nem demonstrara a presença de um erro manifesto 
de apreciação pela Comissão688.

Esta posição permitiu ao Tribunal escapar ao esclarecimento do que são óbvias 
contradições internas na posição da Comissão Europeia (ver secção IV.3.3.2), res-
pondendo à falta de consideração de dados relativos a esses âmbitos infradistri-
tais apenas com o argumento de que nada impedia a Comissão de ter em conta 
os dados de âmbito distrital, como se fosse essa a questão (o argumento era o de 
que a concentração teria efeitos concorrenciais justificativos de uma proibição se 
fossem tidos em conta os efeitos em mercados locais). Ainda que a Recorrente se 
possa ter expresso imperfeitamente, parece claro que, ao afirmar que a Comissão 
devia ter ponderado os efeitos da concentração em mercados regionais ou locais 
(como o fizera noutro caso relativo ao mesmo mercado uma década antes), ela 
estava, de facto, a contestar a delimitação geográfica do mercado. E o Tribunal 
não conseguiu fugir a essa evidência: o que é que significa controlar (como se 
fez) o nível geográfico dos efeitos da concentração que tinham de ser tidos em 
conta, senão controlar o âmbito geográfico do mercado em causa?

Também quanto aos mercados do aprovisionamento, o Tribunal evitou con-
trolar a delimitação dos mercados de produto e geográficos em causa (que fora 
deixada em aberto), concluindo que a Recorrente não cumprira o seu ónus da 
prova e/ou que não demonstrara que uma determinada delimitação teria con-
duzido a uma diferente solução 689. Este caso poderá, assim, ser visto como outro 
exemplo de recusa prática de controlo das definições de mercado realizadas pela 
Comissão Europeia.

II.2.4.5. Artigo 107º do TFUE (auxílios de Estado)
De acordo com a Comunicação sobre Definição de Mercados, os princípios nela 
expostos respeitam à “aplicação do direito comunitário da concorrência”, “nomeada-
mente” dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE e do controlo de concentrações. 
Uma nota acrescenta que:

688 Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) 
por publicar, §§121-122.
689 Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) 
por publicar, e.g. §§213-219 e 237.
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“No âmbito dos processos relativos a auxílios estatais, a análise centra-se no beneficiário do 
auxílio e no setor/indústria em causa mais do que na identificação dos condicionalismos concor-
renciais defrontados pelo beneficiário do auxílio. Sempre que se coloque o problema da análise do 
poder de mercado e, por conseguinte, do mercado relevante num processo específico, a apreciação 
do auxílio poderá basear-se na abordagem delineada na presente comunicação”690.

Este parágrafo revela, em termos absolutamente claros, o entendimento da 
Comissão, em 1997, quanto à (des)necessidade de recurso ao método de defini-
ção de mercados para aplicar as normas comunitárias de controlo de auxílios de 
Estado, colocando esta, irónica e reveladoramente, no lugar de uma mera nota 
de rodapé no conjunto das aprofundadas discussões desta temática. De acordo 
com a Comissão, só haveria lugar a definir o mercado relevante se fosse neces-
sário aferir o poder de mercado das empresas e, mesmo assim, a aplicação do 
método exposto nesta Comunicação seria uma mera “possibilidade” (sugerindo 
que, mesmo quando tivesse que analisar poder de mercado, a Comissão poderia 
aplicar um método diferente para casos de auxílios de Estado). Em larga medida, 
esta abordagem reflete a realidade inevitável da aplicação do direito por uma 
autoridade administrativa que nunca vira o seu entendimento contestado, nesta 
matéria, pelo Tribunal de Justiça.

Não surpreende, portanto, que, tal como sucedera anteriormente, a aplicação 
das normas de controlo de auxílios de Estados pela Comissão Europeia tenha 
continuado, na esmagadora maioria dos casos, a não dar azo a qualquer discussão 
da delimitação dos mercados relevantes. Por via de regra, parecia não haver, sim-
plesmente, qualquer motivo para discutir o(s) mercado(s) afetado(s), em especial 
atendendo aos princípios permissivos fixados pela jurisprudência neste domínio.

Dentro da restante minoria dos casos, embora realçassem frequentemente a 
importância de definir o mercado em causa e baseassem conclusões em caraterís-
ticas dos mercados, as Decisões da Comissão Europeia continuaram a identificar 
mercados sem justificar nem discutir a sua delimitação, ou a nem sequer iden-
tificar precisamente o(s) mercado(s)691. Mesmo Decisões que pareciam discutir 

690 Comunicação sobre Definição de Mercados, n.r. nº 1.
691 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1998/07/01, Atual Maschinenbau (98/668/CE); Decisão da Co-
missão de 1998/06/10, CELF (99/133/CE) (esta Decisão chegou mesmo a proceder a uma análise de 
várias questões que normalmente levariam a uma delimitação do mercado, sem depois a realizar); De-
cisão da Comissão de 1998/04/22, Triptis Porzellan (99/157/CE); Decisão da Comissão de 1998/11/25, 
Draiswerke (99/275/CE); Decisão da Comissão de 1999/07/01, Brilén (99/672/CE); Decisão da Comissão 
de 1999/02/02, Grapischer Maschinenbau (99/690/CE); Decisão da Comissão de 1999/07/28, Kranbau 
Eberwaslde (99/840/CE); Decisão da Comissão de 1999/07/20, Lautex (2000/129/CE); Decisão da Comis-
são de 1999/12/22, Entstaubungstechnik Magdeburg (2000/395/CE); Decisão da Comissão de 2000/02/23, 
Korn Fahrzeuge (2000/732/CE); Decisão da Comissão de 2001/02/13, KataLeuna (2001/685/CE); Deci-
são da Comissão de 2001/06/12, Technische Glaswerke Ilmenau (2002/185/CE); Decisão da Comissão de 
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os limites do mercado, faziam-no em termos extremamente sintéticos e muito 
longe do nível de complexidade que se verificava, ao mesmo tempo, em Decisões 
de aplicação dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE692.

A partir de 2004, apesar de a regra se manter inalterada, começaram a surgir 
algumas Decisões com discussões da definição de mercado, mais ou menos de 
acordo com a estrutura e princípios expostos na Comunicação sobre Definição 
de Mercados, especialmente em setores que já haviam sido alvo de análises em 
Comunicações específicas da Comissão e/ou em que existia uma abundância de 
precedentes de outras áreas do direito da concorrência693, ou quando a definição 
de mercado foi uma questão crucial que levou à reapreciação de uma Decisão 
anterior694, ou quando foi um ponto decisivo disputado entre o Estado-membro 
e concorrentes intervenientes no processo695. Em paralelo, passaram a surgir, 
com relativa frequência, referências à necessidade de definição de mercados em 

2001/10/10, Zeitzer Maschinen (2002/186/CE); Decisão da Comissão de 2000/12/21, Förderanlagen- und 
Kraubau Köthen (2003/264/CE); Decisão da Comissão de 2003/05/13, Kahla Porzellan (2003/643/CE); De-
cisão da Comissão de 2004/07/14, Mobilcom (2005/346/CE); Decisão da Comissão de 2004/05/07, Bank 
Burgenland (2005/691/CE); Decisão da Comissão de 2005/03/02, Chemische Werke Piesteritz (2005/786/
CE); Decisão da Comissão de 2005/09/21, Kronoply (2006/262/CE); Decisão da Comissão de 2006/06/07, 
Nordbrandenburger UmesterungsWerke (2006/904/CE); Decisão da Comissão de 2007/01/24, Digital deco-
ders (2007/374/CE); Decisão da Comissão de 2007/07/18, GE Capital Bank (2008/214/CE); Decisão da 
Comissão de 2007/05/10, Early voluntary retirement scheme of OTE (2008/722/CE); Decisão da Comissão 
de 2008/05/20, Prevention of risks to fishing (2008/936/CE); Decisão da Comissão de 2008/07/16, Poste 
Italiane (2009/178/CE); Decisão da Comissão de 2009/07/22, Stocznia Gdansk (2010/175/CE); Decisão 
da Comissão de 2009/11/19, Alcoa Transformazioni (2010/460/CE); Decisão da Comissão de 2010/12/14, 
CELF (2011/179/UE); Decisão da Comissão de 2011/01/26, Sickness insurance policies (2011/319/UE).
692 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1999/07/28, Fiat Auto – Pomigliano d’Arco (2000/318/CE); Deci-
são da Comissão de 2000/01/18, Linde (2000/524/CE); Decisão da Comissão de 2000/02/15, Dessauer 
Geräteindustrie (2001/1/CE); Decisão da Comissão de 2000/11/15, Solar Tech (2001/779/CE); Decisão da 
Comissão de 2001/05/08, Brittany Ferries (2002/15/CE); Decisão da Comissão de 2001/10/17, Deckel Maho 
Seebach (2002/346/CE); Decisão da Comissão de 2002/04/09, Indústria do carvão francesa (2002/541/
CECA); Decisão da Comissão de 2002/04/09, Hamburger AG (2002/824/CE); Decisão da Comissão de 
2002/11/27, Doppstadt (2003/282/CE); Decisão da Comissão de 2002/11/13, Capro Schwedt (2003/439/
CE); Decisão da Comissão de 2003/03/19, Linde AG (2003/687/CE); Decisão da Comissão de 2003/07/23, 
WRAP programme (2003/814/CE); Decisão da Comissão de 2008/10/21, Industria de Turbo Propulsores 
(2009/179/CE).
693 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2004/03/16, Tirrenia Group (2005/163/CE); Decisão da Comissão 
de 2004/09/22, British Energy (2005/407/CE); Decisão da Comissão de 2005/11/09, DVB-T in Berlin-
-Bradenburg (2006/513/CE); Decisão da Comissão de 2007/07/10, Novoles Lesna Industrija Straža (2008/90/
CE); Decisão da Comissão de 2008/12/10, Pilkington/Interpane (2009/145/CE); Decisão da Comissão de 
2009/06/17, Sovello (2009/697/CE); Decisão da Comissão de 2009/12/02, Ford Craiova (2010/375/CE); 
Decisão da Comissão de 2011/03/23, Glunz AG e OSB Deutschland (2011/524/UE). Ver também a Decisão 
da Comissão de 2008/06/04, Alas Slovakia (2008/734/CE), em que se cita expressamente a Comunicação 
sobre Definição de Mercados, embora não se chegue a definir o mercado em causa.
694 Cfr., e.g., a Decisão da Comissão de 2006/12/20, E-glass AG (2007/656/CE).
695 Cfr., e.g., a Decisão da Comissão de 2008/04/30, IBIDEN Hungary Gyártó (2008/830/CE).



168

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

regulamentos e documentos adotados pela Comissão, em diversos contextos da 
aplicação das normas de controlo de auxílios de Estado696.

Atento este quadro, não é surpreendente que só muito raramente se encontre 
na jurisprudência qualquer verdadeira discussão da problemática da definição 
de mercados no contexto destas normas.

A abordagem do Tribunal de Justiça permaneceu absolutamente inalterada. 
Não só nunca discutiu a definição do mercado relevante no contexto da aplica-
ção das normas sobre controlo de auxílios de Estado, como nunca sequer admi-
tiu, expressamente, a relevância dessa definição, neste contexto.

Em Alemanha c. Comissão, o TJ respondeu às críticas sobre fundamentação 
insuficiente e incorreta definição do mercado, afirmando simplesmente que a 
recorrente não propusera qualquer definição alternativa nem avançara elementos 
que indicassem a inadequação da definição feita pela Comissão 697, o que parece 
sugerir uma eliminação do dever de fundamentação, já que a Decisão recorrida698 
não continha qualquer fundamentação.

Em Itália c. Comissão, o Tribunal escapou à discussão da definição do mer-
cado (ou à sua necessidade), apesar de este ter sido um dos aspetos criticados 

696 Cfr., e.g.: Regulamento (CE) nº 794/2004, de 21 de abril de 2004, relativo à aplicação do Regula-
mento (CE) nº 659/1999 do Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado 
CE (JO L 140/1, 30/04/2004), tal como revisto em último lugar pelo Regulamento (CE) nº 1125/2009 
da Comissão, de 23 de novembro de 2009 (JO L 308/5, 24/11/2009), Anexo I, §32, e Anexo II, §27; 
Regulamento (CE) nº 800/2008 da Comissão, de 6 de agosto de 2008, que declara certas categorias de 
auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado (Regula-
mento geral de isenção por categoria) (JO L 214/3, de 09/08/2008), artigos 14º(6) e 16º(6) e Anexo I, 
artigo 3º(3); Comissão Europeia, Recomendação de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas (JO L 124/36, 20/05/2003), §12 e Anexo I, artigo 3º(3); Comissão Europeia, 
Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2007-2013 (JO C 54/13, 
04/03/2006), §§68-69 [que inclui a seguinte definição do mercado de produto relevante: “O mercado 
de produto relevante inclui o produto em causa e os seus substitutos, considerados como tal pelo consumidor (devido 
às caraterísticas dos produtos, respetivos preços e utilização prevista) ou pelo produtor (através da flexibilidade das 
instalações de produção)”]; Comissão Europeia, Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do 
ambiente (JO C 82/1, 01/04/2008), §180; Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento 
simplificado de tratamento de determinados tipos de auxílios estatais (JO C 136/3, 16/06/2009), §5(b)
(viii); Comissão Europeia, Comunicação relativa aos critérios de análise da compatibilidade de auxílios 
estatais à formação sujeitos a notificação individual (JO C 188/1, 11/08/2009), §21; Comissão Europeia, 
Comunicação relativa aos critérios para a análise da compatibilidade dos auxílios estatais a favor de tra-
balhadores desfavorecidos e com deficiência sujeitos a notificação individual (JO C 188/6, 11/08/2009), 
§18; Comissão Europeia, Comunicação sobre o regresso à viabilidade e avaliação, em conformidade com 
as regras em matéria de auxílios estatais, das medidas de reestruturação tomadas no sector financeiro 
no contexto da actual crise (JO C 195/9, 19/08/2009), Anexo, §2.2; e Comissão Europeia, Comunicação 
relativa a critérios para a apreciação aprofundada dos auxílios estatais com finalidade regional a favor 
de grandes projectos de investimento (JO C 223/3, 16/09/2009), §37.
697 Acórdão do TJ de 2000/10/05, Alemanha c. Comissão (C-288/96), C.J. (2000) I-8237, §76.
698 Decisão da Comissão de 1996/05/29, JAKO Jadekost (96/563/CE).
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pelos recorrentes para demonstrar a falta de fundamentação da Decisão, que o 
Tribunal, de resto, anulou com base neste vício699.

Em Espanha c. Comissão, o Estado recorrente invocou que a Decisão não 
definira os mercados (os quais, segundo a recorrente, teriam um âmbito apenas 
local), e que sem esse passo preliminar não era possível demonstrar um efeito 
nas trocas entre Estados-membros700. O TJ considerou suficiente a fundamen-
tação da Decisão, apesar de não definir o mercado relevante e de conter apenas 
dados que permitiam concluir que, em geral, produtos agrícolas espanhóis (e não 
aqueles produtos específicos daquela região específica) eram exportados para 
outros Estados-membros, sublinhando que se tratava de um mercado sujeito a 
uma organização comum701.

A alegação da incorreta definição dos mercados era especialmente relevante, 
neste caso, porque o critério do efeito nas trocas entre Estados-membros (em 
causa) é o que fixa o limite da competência da Comissão Europeia e da limita-
ção da soberania nos Estados-membros nesta matéria. Ao permitir uma funda-
mentação extremamente reduzida do preenchimento deste critério, sem exigir, 
sequer, a definição dos mercados relevantes, o TJ contribuiu para alargar, drasti-
camente, o (potencial) âmbito do mecanismo de controlo de auxílios de Estado 
estabelecido pelo (atual) artigo 107º do TFUE, podendo mesmo ter subordinado 
esse âmbito a juízos discricionários (ou até arbitrários) da Comissão Europeia.

E em Bélgica c. Comissão, tendo a recorrente invocado a insuficiente fun-
damentação da Decisão, nomeadamente por falta de definição do mercado702, 
o Tribunal limitou-se a reafirmar o princípio dos acórdãos Holanda c. Comissão e 
HIB e BVV, considerando a decisão suficientemente fundamentada, apesar de, 
efetivamente, a Decisão não ter definido o mercado, nem sequer referir a pro-
blemática desta delimitação703.

Já a atitude do Tribunal Geral se revelou diferente. Depois da sua promissora 
estreia em SIDE I, e sem prejuízo das limitações impostas pela jurisprudência do 
Tribunal superior, o TG continuou a distinguir-se do TJ pela importância que 
reconheceu à definição de mercados no contexto da aplicação das normas comu-
nitárias sobre auxílios de Estado.

Verdade seja dita, a maioria dos casos de auxílios de Estado perante o TG, 
como seria de esperar, não suscitaram qualquer questão relativa ao mercado rele-
vante. E, mesmo dentro da minoria em que a questão foi suscitada, só em cinco 

699 Acórdão do TJ de 2000/10/19, Itália e Sardegna Lines c. Comissão (C-15/98 etc.), C.J. (2000) I-8855, 
§55 e ss. 
700 Acórdão do TJ de 2002/09/19, Espanha c. Comissão (C-114/00), C.J. (2002) I-7657, §§57-60.
701 Acórdão do TJ de 2002/09/19, Espanha c. Comissão (C-114/00), C.J. (2002) I-7657, §§65-67.
702 Acórdão do TJ de 2003/07/03, Bélgica c. Comissão (C-457/00), C.J. (2003) I-6931, §97.
703 Acórdão do TJ de 2003/07/03, Bélgica c. Comissão (C-457/00), C.J. (2003) I-6931, §§103-104.
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acórdãos se verificou, efetivamente, uma discussão da delimitação do mercado 
pelo Tribunal704. Ainda assim, estes poucos casos são suficientes para inferir, 
sem sombra para dúvidas, a potencial crucialidade da definição de mercados na 
aplicação do (atual) artigo 107º do TFUE. Por outro lado, não podemos deixar 
de realçar uma considerável inconstância nas abordagens adotadas pelo Tribu-
nal, como se verá de seguida.

Antes, saliente-se que resulta da jurisprudência do TG deste período que os 
princípios de delimitação do mercado são uniformes nas várias áreas do direito 
da concorrência. Assim, as conclusões sobre identificação de mercados no âmbito, 
por exemplo, da aplicação do (atual) artigo 102º do TFUE705, ou do controlo de 
concentrações706, são diretamente transponíveis para o plano do controlo de 
auxílios de Estado.

Tal como se realçou na análise do período anterior, deve ter-se em conta a 
distinção dos casos em que se contestou, de facto, a delimitação do mercado, e 
dos casos em que apenas se contestou a análise dos efeitos dos auxílios (e.g. por 
incorreta caraterização dos mercados, por falta de ponderação de todos os mer-
cados afetados, etc.).

Em British Airways c. Comissão, o Tribunal concordou com os argumentos 
da recorrente, segundo os quais a Decisão recorrida não estava suficientemente 
fundamentada. O auxílio em causa beneficiaria a Air France na concorrência, 
não apenas nas rotas internas analisadas pela Comissão, mas também em rotas 
externas ao EEE, nas quais concorriam igualmente empresas de outros Estados-
-membros. A Comissão deveria, portanto, ter ponderado esses mercados na sua 
aferição da existência de um efeito adverso contrário ao interesse comum, para 
aplicação do (atual) artigo 107º(3)(c)707.

Não foi, portanto, a definição dos mercados que esteve em causa, mas a falta 
de ponderação de certos mercados também afetados. O Tribunal baseou a sua 
identificação de outros mercados relevantes e da sua estrutura concorrencial na 
anterior prática decisória da Comissão Europeia708, sem discutir essa delimitação.

704 Acórdão do TG de 1999/07/07, British Steel c. Comissão (T-89/96), C.J. (1999) II-2089; Acórdão do TG 
de 1999/07/07, Wirtschaftsvereinigung Stahl c. Comissão (T-106/96), C.J. (1999) II-2155 (estes dois Acórdãos 
respeitavam ao mesmo caso); Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-
1179; Acórdão do TG de 2009/09/09, Holland Malt c. Comissão (T-369/06), C.J. (2009) II-3313; e Acórdão 
do TG de 2013/01/15, AISCAT c. Comissão (T-182/10), C.J. (2013) por publicar.
705 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §57.
706 Acórdão do TG de 1998/06/25, British Airways et al c. Comissão (T-371/94 e T-394/94), C.J. (1998) 
II-2405, §§272-273.
707 Acórdão do TG de 1998/06/25, British Airways et al c. Comissão (T-371/94 e T-394/94), C.J. (1998) 
II-2405, §281.
708 Acórdão do TG de 1998/06/25, British Airways et al c. Comissão (T-371/94 e T-394/94), C.J. (1998) 
II-2405, §272.
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Este caso foi importante pelo esclarecimento (e relativa inovação quanto à 
jurisprudência do TJ) que trouxe ao âmbito do dever de fundamentação nestes 
casos. De acordo com o TG, “indicações sobre a situação dos mercados considerados, 
designadamente a posição da empresa beneficiária de um auxílio e a das empresas con-
correntes, constituem um elemento essencial da fundamentação de uma decisão relativa 
à compatibilidade de um projeto de auxílio com o mercado comum”709. Parece decorrer 
deste caso que, quando exista prática decisória anterior que identifique outros 
mercados potencialmente afetados pelo auxílio, e quando terceiros interessados 
tenham chamado a atenção da Comissão para esta questão durante o procedi-
mento administrativo, a Comissão é obrigada, no mínimo, a discutir os efeitos 
nesses outros mercados710. Se, em princípio, tal discussão implicaria, neste caso, 
ponderar a substituibilidade em certas rotas de voos provenientes de diferentes 
Estados, não se pode inferir que o Tribunal tenha considerado absolutamente 
necessária uma definição (muito menos uma decisão fundamentada) dos mer-
cados relevantes.

Seguir-se-iam outros casos com caraterísticas idênticas a este, em que se criti-
cava a fundamentação da Decisão com base na falta ou na incompleta análise da 
situação e caraterísticas dos mercados, sem pôr em causa a definição dos merca-
dos, enquanto tal. Nestes casos, o Tribunal adotou a típica postura protetora da 
Comissão e restritiva do dever de fundamentação decorrente da jurisprudência 
do TJ (desde o acórdão Philip Morris Holland). Em CETM, o TG afirmou:

“a Comissão não era obrigada a realizar uma análise económica da situação no mercado 
relevante, da quota de mercado das empresas beneficiárias do auxílio, da posição de empresas 
concorrentes e dos fluxos das trocas dos serviços em causa entre Estados-membros, já que tinha 
explicado como o auxílio em causa distorcia a concorrência e afetava as trocas entre Estados-
-membros”711.

709 Acórdão do TG de 1998/06/25, British Airways et al c. Comissão (T-371/94 e T-394/94), C.J. (1998) II-
2405, §273. Supostamente, este princípio havia sido afirmado no Acórdão do TJ de 1996/10/24, Alemanha, 
HIB e BVV c. Comissão (C-329/93 etc.), C.J. (1996) I-5151, §§53-54. Na verdade, resultava daquele caso 
que o dever de fundamentação variava consoante as circunstâncias do caso. É certo que o Tribunal de 
Justiça dissera que era necessário indicar as circunstâncias que justificavam a conclusão da Comissão 
(naquele caso, sobre a presença de um efeito no comércio entre Estados-membros), mas evitara dizer 
categoricamente que isso implicava sempre indicar este ou aquele elemento.
710 Acórdão do TG de 1998/06/25, British Airways et al c. Comissão (T-371/94 e T-394/94), C.J. (1998) 
II-2405, §§273-274.
711 Acórdão do TG de 2000/09/29, CETM c. Comissão (T-55/99), C.J. (2000) II-3207, §102. No mesmo 
sentido, ver, e.g.: Acórdão do TG de 2009/03/04, Fineco Asset Management et al c. Comissão (T-445/05), 
C.J. (2009) II-289, §109; Acórdão do TG de 2009/12/15, EDF c. Comissão (T-156/04), C.J. (2009) II-4503, 
§145; e Acórdão do TG de 2010/06/15, Mediaset c. Comissão (T-177/07), C.J. (2010) II-2341, §145.
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É também possível identificar casos em que os recorrentes criticaram, expres-
samente, a definição do mercado, no âmbito da crítica da apreciação dos efeitos 
no comércio entre Estados-membros, ou da distorção da concorrência, sem que 
o Tribunal tenha discutido a delimitação do mercado, ou os termos da sua fun-
damentação pela Comissão. Ou evitou, pura e simplesmente, a questão712 ou con-
cluiu que a Decisão estava suficientemente fundamentada (apesar de não incluir 
qualquer justificação da delimitação do mercado)713.

No extremo deste tipo de casos, está o acórdão Alzetta. Apesar de a Decisão 
ter baseado as suas conclusões sobre os efeitos do auxílio, fundamentalmente, 
em caraterísticas dos mercados, o Tribunal afirmou expressamente a desneces-
sidade da definição dos mercados relevantes:

“A Comissão tem apenas de estabelecer que o auxílio em questão é suscetível de afetar as tro-
cas entre Estados-membros e de ameaçar distorcer a concorrência. Não tem de definir o mercado 
relevante ou de analisar a sua estrutura e as relações concorrenciais resultantes”714.

Em Hotel Cipriani, reconhecendo a insegurança jurídica resultante da falta 
de clareza da jurisprudência quanto ao dever de fundamentação das Decisões 
da Comissão Europeia, neste plano, o Tribunal forneceu aquela que parece ser 
a síntese crucial, procedendo a uma distinção que nunca fora feita, expressa-
mente, na jurisprudência. Em primeiro lugar, realçou que “as exigências relativas 
à fundamentação e à análise por parte da Comissão da incidência de uma medida de auxí-
lio nas trocas entre os Estados-membros e na concorrência variam, muito logicamente, em 
função da natureza, individual ou geral, dessa medida”715. De seguida, resumiu nos 
seguintes termos a extensão do dever de fundamentação, consoante o tipo de 
auxílio em causa:

 (i) Auxílios individuais: “No que se refere aos auxílios individuais, o órgão juris-
dicional comunitário verifica se a fundamentação da decisão recorrida se baseia 
em elementos concretos para demonstrar que a medida examinada é suscetível de 
afetar as trocas intracomunitárias e de ter uma incidência na concorrência, como 

712 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2006/09/13, British Aggregates Association c. Comissão (T-210/02), C.J. 
(2006) II-2789, §§74-76; e o Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), 
C.J. (2008) II-3269, §§120, 123 e 222 e ss.
713 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2004/07/08, Technische Glaswerke Ilmenau c. Comissão (T-198/01), C.J. 
(2004) II-2717, §§212 e 217.
714 Acórdão do TG de 2000/06/15, Alzetta Mauro et al c. Comissão (T-298/97), C.J. (2000) II-2319, §95. 
Recentemente reafirmado: Acórdão do TG de 2009/02/11, Iride SpA et al c. Comissão (T-25/07), C.J. (2009) 
II-245, §109; Acórdão do TG de 2009/09/09, Holland Malt c. Comissão (T-369/06), C.J. (2009) II-3313, §63; 
Acórdão do TG de 2010/06/15, Mediaset c. Comissão (T-177/07), C.J. (2010) II-2341, §146; e Acórdão do TG 
de 2013/09/16, British Telecommunications c. Comissão (T-226/09 etc.), C.J. (2013) por publicar, §§156 e 159.
715 Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), C.J. (2008) II-3269, §227.
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sejam, designadamente, a dimensão da empresa beneficiária, as suas atividades 
de exportação, o montante do auxílio (...). Exige que a Comissão faça uma análise 
económica concreta da situação do mercado (...)”716.

 (ii) Auxílios setoriais: “Ao examinar os regimes de auxílio setoriais, a Comissão 
também não se pode limitar a uma análise abstrata. O órgão jurisdicional comu-
nitário verifica igualmente se a Comissão se baseou em elementos concretos, rela-
tivos por exemplo às caraterísticas do regime de auxílios ou do mercado em causa, 
para apreciar a incidência do auxílio”717.

 (iii) Auxílios multissetoriais: “Pelo contrário, no que se refere aos regimes de auxí-
lios multissetoriais, resulta da jurisprudência que a Comissão se pode limitar a 
estudar as caraterísticas do programa em causa para apreciar se, devido aos mon-
tantes ou às percentagens elevados dos auxílios, às caraterísticas dos investimentos 
suportados ou a outras modalidades que esse programa prevê, o mesmo assegura 
uma vantagem sensível aos beneficiários relativamente aos seus concorrentes e é 
suscetível de beneficiar essencialmente empresas que participam nas trocas entre 
Estados-membros”718.

Em suma, no caso de um auxílio a uma empresa ou setor específico, a fun-
damentação da Decisão deve basear-se numa análise concreta, enquanto que, 
para auxílios multissetoriais, basta uma análise abstrata. Trata-se de uma neces-
sidade lógica: seria virtualmente impossível à Comissão proceder à análise con-
creta do impacto de auxílios em todos os mercados potencialmente afetados por 
um regime de auxílios aplicável a vários ou a todos os setores de uma economia 
nacional.

Mas o acórdão continuou na clarificação deste dever de fundamentação, acres-
centando conclusões que afetam também o ónus da prova. De acordo com o TG, 
“ no caso de um regime de auxílios aplicável (…) a todas as empresas instaladas num deter-
minado território”, não se pode impor à Comissão um ónus de análise de todos 
os potenciais mercados. Cabe ao Estado-membro e aos terceiros interessados 
“invocarem os seus argumentos e fornecerem à Comissão todas e quaisquer informações 
suscetíveis de esclarecer todos os dados do processo”. É só face ao fornecimento de tais 
“informações pertinentes suficientes” que a Comissão tem o dever de “verificar com 
diligência e imparcialidade” o efeito nas trocas entre Estados-membros ou o impacto 
na concorrência num dado setor719.

Assim, a legalidade da fundamentação da Decisão só pode ser apreciada com 
base nos elementos de que a Comissão dispunha (i.e. que lhe tinham sido trans-

716 Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), C.J. (2008) II-3269, §228.
717 Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), C.J. (2008) II-3269, §229.
718 Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), C.J. (2008) II-3269, §230.
719 Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), C.J. (2008) II-3269, §§231-234.
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mitidos pelo Estado em causa ou por terceiros interessados) aquando da adoção 
da Decisão720. Esta abordagem também responde a uma necessidade prática 
compreensível, mas reduz drasticamente o dever de fundamentação e ónus da 
prova da Comissão, nomeadamente porque não se exige sequer que esta solicite 
informações adicionais, caso as informações “insuficientes” prestadas suscitem 
dúvidas sobre o impacto num dado mercado721.

Suscita-se, inevitavelmente, a pergunta de saber se este princípio estará, efe-
tivamente, limitado a “auxílios multissetoriais”, ou se se aplicará igualmente, por 
exemplo, a auxílios a empresas ativas numa multiplicidade de mercados e setores. 
A lógica pela qual se inverteu o ónus da prova parece ser igualmente aplicável a 
estes casos. Por outro lado, poderá argumentar-se que, em tais casos, a Comissão 
pode, no mínimo, identificar um dos mercados relevantes afetados pelo auxílio e 
nele cumprir o seu ónus da prova quanto à afetação do comércio entre Estados-
-membros ou à distorção da concorrência, com a consequência de que o auxílio 
não poderia ser autorizado722.

Um acórdão anterior parece confirmar esta diferença crucial quanto ao dever 
de fundamentação e ónus da prova, no caso de auxílios individuais. Em EURL, o 
Tribunal anulou a Decisão, por fundamentação insuficiente, já que esta conclu-
íra que o auxílio distorceria a concorrência, sem sequer definir o mercado rele-
vante: “é nítido – como foi reconhecido pela Comissão na audiência – que não há nada na 
Decisão recorrida que explique como e em que mercado a concorrência seria afetada ou seria 
suscetível de ser afetada pelo auxílio”723. No entanto, podem restar dúvidas quanto 
aos termos da distribuição do ónus da prova subjacente a esta conclusão, já que, 
neste caso, a Comissão fora confrontada, durante o procedimento administra-
tivo, com indícios de potenciais efeitos num mercado específico724.

Guardámos para o fim os casos em que o Tribunal discutiu, efetivamente, 
a delimitação do mercado. Estes têm em comum o facto de a problemática da 
definição de mercados ter sido amplamente discutida durante o procedimento 

720 Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), C.J. (2008) II-3269, §238.
721 De facto, o Tribunal considerou que “as observações e os documentos comunicados à Comissão durante o 
procedimento administrativo não continham nenhum elemento nem nenhum dado concreto suscetível de chamar a 
atenção desta instituição para a situação especial de determinados setores e de lhe permitir em especial apurar que, 
nesses setores, as isenções de encargos sociais em causa não eram suscetíveis de afetar as trocas intracomunitárias e de 
ter um impacto na concorrência”. Assim sendo, “ não cabia à Comissão (…) recolher informações suplementares 
junto das autoridades nacionais” – Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), 
C.J. (2008) II-3269, §§242-243.
722 Por contraste, nos auxílios multissetoriais, tal conclusão permitiria apenas concluir que o regime 
de auxílios não poderia ser autorizado para aquele setor ou mercado em causa, não pondo em causa a 
legalidade do regime de auxílios na sua totalidade.
723 Acórdão do TG de 2006/02/22, EURL et al c. Comissão (T-34/02), C.J. (2006) II-267, §123.
724 Acórdão do TG de 2006/02/22, EURL et al c. Comissão (T-34/02), C.J. (2006) II-267, §124.
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administrativo, especialmente por insistência de terceiros interessados. Isto faz 
com que seja difícil retirar deles clarificações quanto ao âmbito do dever de fun-
damentação ou do ónus da prova que cabe à Comissão neste âmbito, em face das 
dúvidas acima referidas, resultantes do conjunto da jurisprudência do Tribunal.

Em British Steel e Wirtschaftsvereinigung Stahl, dois acórdãos relativos ao 
mesmo auxílio, o Tribunal confirmou a delimitação do mercado realizada pela 
Comissão, com base numa análise extremamente sucinta. Apesar das diferenças 
de caraterísticas e preços e de uma reduzida substituibilidade da perspetiva da 
procura dos produtos em causa, o Tribunal considerou que se deviam incluir no 
mesmo mercado, devido à completa substituibilidade da perspetiva da oferta725.

Em SIDE II, a Comissão definira como mercado relevante o mercado da 
exportação de livros de língua francesa em geral, mas a recorrente considerava 
que este era, na verdade, mais restrito, limitando-se às agências de exportação 
destes livros726. Trata-se do único acórdão no domínio dos auxílios de Estado em 
que o Tribunal discordou, efetivamente, da delimitação do mercado realizada 
pela Comissão, anulando a Decisão por esse motivo (erro manifesto de aprecia-
ção), e é também o único em que se encontra uma análise aprofundada daquela 
delimitação727.

O Tribunal começou por afirmar que, para “determinar se, no presente caso, a concor-
rência é afetada em modos contrários ao interesse comum, para efeitos do artigo [107º(3)(d)] 
do Tratado, é necessário considerar primeiro a definição do mercado dos serviços em causa”728.

Passando à análise do mercado, o Tribunal considerou que a substituibilidade 
dos serviços em causa era “contraditada pela própria justificação do auxílio em questão”, 
i.e. possibilitar a satisfação de pequenas encomendas que as editoras ou as suas 
distribuidoras não consideravam lucrativo satisfazer, ou que satisfaziam apenas 
cobrando um excesso que tornava o negócio desinteressante para os consumido-
res729. Tratava-se, portanto, de um segmento em que as editoras/distribuidoras 
não concorriam com a beneficiária, sendo afetadas apenas outras entidades que 
desempenhavam funções de agentes de exportação730.

725 Acórdão do TG de 1999/07/07, British Steel c. Comissão (T-89/96), C.J. (1999) II-2089, §84; Acórdão 
do TG de 1999/07/07, Wirtschaftsvereinigung Stahl c. Comissão (T-106/96), C.J. (1999) II-2155, §148.
726 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §46. Este caso vem 
na sequência do Acórdão do TG de 1995/09/18, SIDE c. Comissão (T-49/93), C.J. (1995) II-2501, acima 
descrito.
727 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §§57-71.
728 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §56.
729 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §§60 e 62. O Tribunal 
referiu ainda que a cobrança de uma quantia adicional para responder a certo tipo de procura (pequenos 
pedidos) constitui um “tratamento diferenciado”, “indiciador da existência de um mercado autónomo” (§64).
730 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §61.
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Esta possibilidade (quase só teórica) de oferta pelas editoras/distribuidoras 
não evidenciava um grau suficiente de substituibilidade. De facto, o “mercado no 
qual se deve ponderar o efeito do auxílio em causa não pode incluir operadores económicos 
que não estão verdadeiramente ativos nesse mercado”731.

O Tribunal deu ainda relevância ao facto de ser possível distinguir, clara-
mente, as duas atividades da entidade em causa e de uma sua concorrente, com 
base nas suas faturas (ou seja, a possibilidade de autonomizar o volume de negó-
cios relativo às pequenas encomendas)732.

Em Holland Malt, o Tribunal confirmou a definição de mercado realizada pela 
Comissão Europeia, considerando que a Comissão consultara terceiros e apresen-
tara dados sobre o mercado tal como o definira, ao passo que nem a recorrente 
nem o Estado-membro tinham apresentado dados sobre o mercado mais estrito 
cuja definição propunham. A isto acrescia que o estudo económico citado pela 
própria recorrente identificava substituibilidade entre os produtos733.

Por fim, o caso AISCAT destaca-se pelo facto de, no contexto da pondera-
ção do direito de recurso de uma associação de empresas contra uma decisão 
da Comissão Europeia que arquivou uma denúncia, o TG ter entendido poder 
substituir-se às partes na identificação do mercado relevante, perante o silêncio 
daquelas sobre esta questão734. No entanto, fê-lo sem qualquer fundamentação, 
apresentando apenas a conclusão.

II.3. Súmula da História da definição de mercados no direito da concor-
rência português e de outros Estados-membros da UE
II.3.1. A prática administrativa portuguesa
II.3.1.1. Conselho da Concorrência
Como se sabe, o direito da concorrência, como hoje o conhecemos, surgiu em 
Portugal com a adoção do Decreto-Lei nº 422/83, de 3 de dezembro, no contexto 
da preparação da adesão às Comunidades Europeias735.

731 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §63.
732 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §70.
733 Acórdão do TG de 2009/09/09, Holland Malt c. Comissão (T-369/06), C.J. (2009) II-3313, §§40-44. 
No âmbito desta análise, o Tribunal deu expressamente relevância aos seguintes elementos de prova: 
(i) opinião de terceiros; (ii) dados estatísticos sobre a produção e venda dos produtos em causa; e (iii) 
relatórios económicos.
734 Acórdão do TG de 2013/01/15, AISCAT c. Comissão (T-182/10), C.J. (2013) por publicar, §§63 e 70.
735 Sem prejuízo da existência prévia de várias leis que se podem considerar as antecessoras históricas 
do “moderno” direito da concorrência em Portugal. Para descrições da evolução histórica do direito 
nacional da concorrência, ver, e.g.: Xavier, 1970; Teixeira Martins, 1973; Pinto Ferreira & Rebordão So-
bral, 1985; Paz Ferreira, 2001:479 e ss.; Cruz Vilaça, 2004; Pinto Ferreira, 2004; Lopes Porto, 2004:179 e 
ss.; Nogueira Serens, 2007:11 e ss.; Goucha Soares, 2007:425-427; Santos, Gonçalves & Leitão Marques, 
2008:326-327; e Mendes Pereira, 2009:12-14.
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Esta primeira lei da concorrência, e o Conselho de Concorrência encarre-
gue da sua aplicação736, surgiram, assim, num momento em que já se passara 
uma década desde a primeira afirmação pelo Tribunal de Justiça da relevância 
da definição de mercados no contexto da aplicação do (atual) artigo 102º TFUE, 
e em que estava também relativamente esclarecida a importância daquele passo 
para identificar uma afetação sensível da concorrência ao nível da aplicação do 
(atual) artigo 101º TFUE.

Ainda assim, durante todo este período, a norma de proibição de práticas 
coletivas anticoncorrenciais (equivalente ao artigo 101º TFUE) foi aplicada em 
contextos em que foi necessário ponderar os efeitos da prática em causa, em que 
se deu relevância a quotas de mercado, em que se fez um balanço económico e/
ou em que se analisou a estrutura do mercado e os feixes de acordos, com base 
em identificações, implícitas ou explícitas, dos mercados em causa, mas sem dis-
cussão significativa da sua delimitação (apesar de se ter tornado sistemática, a 
partir de determinada altura, a descrição, numa secção autónoma, de algumas 
caraterísticas do mercado em causa, mesmo em casos em que tal não se revelava 
necessário)737.

Num momento em que a jurisprudência comunitária já avançara o suficiente 
para influenciar o Conselho da Concorrência a debruçar-se mais atentamente 

736 Os subsequentes regimes da concorrência constaram do Decreto-Lei nº 371/93, de 29 de outubro, 
da Lei nº 18/2003 e da atual LdC (veja-se também, o Decreto-Lei nº 428/88, de 19 de novembro, relativo 
a controlo de concentrações, revogado pelo Decreto-Lei nº 371/93, de 29 de outubro). Note-se que a 
análise constante desta secção se limita às decisões e pareceres do Conselho da Concorrência, não 
incluindo, portanto, as notas de ilicitude preparadas pela Direcção-Geral do Comércio e Concorrência 
(e suas antecessoras).
737 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1985/12/16, CODIFAR et al (2/85); Decisão do CC de 1986/03/12, Asso-
ciação Nacional das Farmácias et al (3/85 etc.); Decisão do CC de 1986/12/17, Centralcer (5/86) (este caso 
respeitou a acordos no setor das cervejas, alguns anos antes do Acórdão Delimitis do TJ); Decisão do 
CC de 1987/11/04, Luso (6/86); Decisão do CC de 1987/10/07, Furamar; Decisão do CC de 1988/07/27, 
Tintas Berger (4/88); Decisão do CC de 1988/09/28, Leveduras (7/86); Decisão do CC de 1988/11/30, 
Serviços funerários (8/87); Decisão do CC de 1989/03/29, EDP et al (7/88); Decisão do CC de 1990/12/19, 
Associação Nacional de Farmácias (2/89); Decisão do CC de 1991/06/11, SIVA (2/90); Decisão do CC de 
1991/11/20, Dragapor (6/90); Decisão do CC de 1992/01/15, Associação Nacional de Farmácias (1/91); Deci-
são do CC de 1992/07/29, Sureno (1/92); Decisão do CC de 1992/12/17, EDP et al (6/92); Decisão do CC 
de 1993/04/29, TAP & Tagus (2/92); Decisão do CC de 1993/07/01, Polimaia (3/92); Decisão do CC de 
1994/05/12, Associação Nacional de Farmácias et al (13/93); Decisão do CC 1997/10/09, Deltapress (3/96); 
Decisão do CC de 1998/05/07, APIFARMA (2/95); Decisão do CC de 1998/06/24, Sociedade Portuguesa 
de Ar Líquido et al (1/95); Decisão do CC de 1998/07/01, Sumolis (1/97); Decisão do CC de 1998/11/05, 
ADN (1/98); Decisão do CC de 1999/01/28, Petrogal e Shell (2/98); Decisão do CC de 2001/12/06, Sociedade 
Luso-Helvética (3/2001); e Decisão do CC de 2001/03/14, PT Multimédia (5/01). Atenta esta realidade, a 
prática do Conselho da Concorrência de designar os seus casos por referência ao “mercado” em que se 
verificavam as práticas analisadas pode suscitar confusão ao nível dos precedentes de delimitação de 
mercados, já que o “mercado” assim identificado raramente correspondia a uma verdadeira análise e 
tomada de posição sobre os limites do mercado.
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sobre a definição de mercado, ao aplicar as normas sobre práticas coletivas, con-
tinuamos a encontrar decisões com delimitações verdadeiramente surpreenden-
tes e sem qualquer discussão ou com discussões da realidade do mercado que 
apontavam em sentido oposto ao da delimitação afirmada738.

A análise mais “aprofundada” do mercado no contexto das práticas coletivas, 
durante a existência do CC, parece ter sido a que se verificou no caso dos fretes 
marítimos739. Numa decisão de inaplicabilidade (nomeadamente) por falta de 
afetação sensível da concorrência, o CC dedicou quatro parágrafos à questão da 
delimitação do mercado, mas adiantou muito pouco como efetiva fundamen-
tação da sua opção. Assim, por exemplo, afirmou que os serviços de transporte 
aéreo “não constitu[em] uma alternativa ao transporte marítimo”, com base nas meno-
res quantidades transportadas e no facto de se limitar a certo tipos de produtos 
(perecíveis ou de grande valor – sem discutir a eventual necessidade de auto-
nomizar a análise desse segmento), e que os transportes rodoviários e ferroviá-
rios “só parcialmente representam uma alternativa ao transporte por mar”, “por diversas 
razões, entre as quais geográficas”.

Entre os vários aspetos dignos de crítica nesta abordagem, destacamos: (i) 
a alegação da existência de outras justificações para além das referidas e a não 
explicação da única justificação alegada; e (ii) o pressuposto de que o mercado 
da exportação devia ser tratado como um todo, independentemente do destino, 
apesar da aparente admissão de que os transportes terrestres podiam ser subs-
titutos para determinados destinos.

Por contraste, as deliberações relativas a práticas unilaterais e a operações 
de concentração assentaram, praticamente desde o início, na consciência firme 
da importância da delimitação dos mercados em causa, mas nem por isso foram 
justificadas, por via de regra, de maneira detalhada ou particularmente feliz.

738 Assim, por exemplo, em 1994, debruçando-se sobre o mercado do pão, depois de uma descrição da 
realidade da oferta e da procura que parecia aglotinar num único mercado todos os tipos de pão, o CC 
afirmou, em passagem, que o “mercado geográfico e de produto considerado relevante para o presente processo” era 
“o da «carcaça» na região de Lisboa”, dividindo ainda o mercado em dois segmentos (consumidores finais 
e outros clientes), sem qualquer justificação – Decisão do CC de 1994/07/07, Pregal et al (7/93), §6. Em 
1996, no âmbito de uma análise que concluiu pela inexistência de efeitos restritivos da concorrência, o CC 
considerou que o “mercado relevante é o da prestação de serviços na área da saúde, constituído por administração de 
injeções, aplicação de pensos, medição de tensão arterial, pequenas suturas e outras” – Decisão do CC de 1996/07/18, 
Anepsa (9/95), §4.1. Veja-se ainda a Decisão do CC de 1999/12/15, Codifar et al (4/98), que delimita 
um mercado de âmbito geral, sem justificação, apesar de ter enumerado caraterísticas da procura que 
poderiam levar à autonomização de mercados de medicamentos consoante a sua finalidade e utilização.
739 Decisão do CC de 1998/05/07, APAN e AGENOR (2/96). Veja-se também a Decisão do CC de 
2002/12/19, Unicre (1/98), que inclui algum nível de discussão da delimitação do mercado relevante, 
mas muito insipiente e não confirmada pelo CC, apesar de este se ter apoiado nessa delimitação para 
concluir pelo balanço económico positivo.
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No primeiro caso de aplicação da norma nacional de proibição do abuso 
de posição dominante (equivalente ao artigo 102º TFUE), o CC concluiu pela 
inexistência de uma posição dominante sem discutir a delimitação do mercado 
relevante, afirmando simplesmente que se tratava do “mercado nacional de tintas 
(e produtos conexos) para construção civil”740.

No ano seguinte, porém, o CC afirmou em nota doutrinal que: “[a] averiguação 
da «posição dominante» contemplada no artigo 14º do Decreto-Lei nº 422/83 tem como 
pré-requisito necessário a identificação do mercado relevante”741. Ainda assim, a prá-
tica decisória só parcialmente refletiu a realização da importância deste passo.

Em Quimigal, o CC identificou uma posição dominante sem delimitar, de 
modo claro, os mercados em causa, apesar de ter discutido fatores relativos à sua 
delimitação (caraterísticas dos produtos, diferentes usos pelos consumidores, 
variação de vendas relativamente a produtos próximos, etc.)742.

Em Martini & Rossi, foi sancionado um abuso de posição dominante com 
base na delimitação de um mercado de «vermutes», rejeitando-se a delimitação 
alternativa proposta pela empresa visada, mas sem se incluir na Decisão qual-
quer justificação743. Em nota doutrinal, afirmou-se que a delimitação se fundou 
no facto de esta bebida ter “suficiente especificidade para constituir um mercado pró-
prio” e por dever “prevalecer o critério do comportamento do consumidor final perante 
o produto”, sendo que “o «vermute» corresponde a uma bebida perfeitamente indentifi-
cada em consumo, designadamente nos estratos sociais mais baixos, fora de um critério de 
opção entre aperitivos alcoólicos”744. Esta discrepância entre o conteúdo da Decisão 
e a nota doutrinal, indiciadora de um nível mais aprofundado de discussão nos 
seus bastidores, sugere uma perceção de um âmbito reduzido do dever de fun-
damentação.

Já o caso Moraes & Wasteels contou com uma delimitação precisa e (sucin-
tamente) justificada dos mercados em causa. Debruçando-se sobre o setor do 
transporte ferroviário de passageiros, o CC concluiu que este se distinguia, neces-
sariamente (sem explicar o seu raciocínio), dos outros meios de transporte, e que 
se devia distinguir o mercado dos transportes ferroviários internacionais de pas-
sageiros titulados por bilhetes BIJ e BIGT745. Apesar de reconhecer que este tipo 
de serviços tinham uma “natureza idêntica à dos demais transportes ferroviários de 

740 Decisão do CC de 1986/12/17, Dyrup (3/86).
741 CC, 1987:16. Confirmando que esta nota foi a primeira referência do CC ao método de definição de 
mercados: Fernández & Pereira Coutinho, 2004:13.
742 Decisão do CC de 1987/10/07, Quimigal.
743 Decisão do CC de 1987/10/07, Martini & Rossi (8/86).
744 CC, 1987:17 e 28.
745 Decisão do CC de 1987/11/18, Moraes & Wasteels (3/87). Na verdade, o CC admitiu a possibilidade de 
subdivisão do mercado nos dois tipos de bilhetes, mas, no caso concreto, tal não teria consequências 
práticas (§27).
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passageiros”, o CC concluiu que tinham “caraterísticas suficientemente diferenciadas” 
(ou “especificidade bastante – no confronto com os genéricos serviços de transportes ferro-
viários internacionais de passageiros”): (i) clara diferenciação de grupos da procura; 
(ii) diferenças de preços (que chegam a 60%); (iii) exigência de conhecimentos 
técnicos específicos para oferecer estes serviços; e (iv) diferente estrutura da 
oferta (muito concentrada) 746.

Esta conclusão foi temperada pela constatação de que, em geral, a delimitação 
do mercado relevante é uma “operação que envolve certo melindre analítico, desde logo 
porque a substituibilidade dos diferentes produtos se reconduz a delicados juízos de gradação, 
e não a destrinças radicais e nítidas entre produtos de distinta natureza”747.

A relativa sofisticação da abordagem à problemática da definição de mercado 
demonstrada neste caso, sem prejuízo do hiato evidenciado entre a teoria e a 
prática, expressou-se também numa afirmação da nota doutrinal acima citada, 
a propósito do conceito de mercado de produto:

“Aceita-se geralmente como ponto de partida que, em cada situação concreta, o mercado de 
referência deve abranger todos os produtos (bens materiais ou serviços) que um adquirente nor-
mal, atendendo aos preços, às caraterísticas qualitativas e à utilização que deles pretende fazer, 
considera idênticos; ou, noutra expressão, vê como substitutos muito próximos uns dos outros. É 
uma formulação aparentemente simples e linear [e que tecnicamente se reconduz a uma grande 
«elasticidade cruzada da procura» entre os vários produtos englobados nesse mercado único; e 
uma fraca elasticidade face aos demais produtos (substitutos mais distantes)]”748.

Mas não se pense que estes primeiros passos significaram uma interiori-
zação definitiva da necessidade de proceder a delimitações cuidadas e justi-
ficadas dos mercados em causa em casos de abuso de posição dominante. A 
realidade é que, até à sua extinção, o CC continuou a adotar algumas decisões 
nesta área com esparsa ou nenhuma justificação da delimitação de mercado, ape-
sar de identificarem posições dominantes749 e mesmo de condenarem práticas  
abusivas750.

746 Decisão do CC de 1987/11/18, Moraes & Wasteels (3/87), §§25-26. A nota doutrinal acrescentava 
outros critérios que teriam alegadamente sido ponderados, apesar de não serem referidos (enquanto 
tal) na Decisão: rapidez, comodidade, segurança, acesso direto a certas zonas ou locais, “altíssimas quotas 
de vendas daqueles serviços” e “persistência de grandes obstáculos fatuais à entrada” no mercado – CC, 1987:17.
747 Decisão do CC de 1987/11/18, Moraes & Wasteels (3/87), §25.
748 CC, 1987:16. Esta abordagem foi reafirmada no Parecer do CC de 1996/11/28, Seita (2/96).
749 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/09/28, Ticket Restaurante de Portugal (7/87); e Decisão do CC de 
2001/10/18, Portugal Telecom (2/01).
750 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1997/07/03, Tabaqueira (5/96); e Decisão do CC de 1996/05/30, Auto-Sueco 
(6/95). Neste último caso, parece que a existência da posição dominante não terá sido contestada pela 
empresa visada. Ainda assim, não deixa de ser surpreendente que o CC tenha considerado que os dois 



A HISTÓRIA DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

181

No primeiro caso da Tabaqueira, em que se identificou uma prática abusiva, 
o mercado de produto não foi, expressamente, definido, falando-se, generica-
mente, em mercado do tabaco751. Um dos fatores interessantes a ponderar neste 
caso, para a delimitação do mercado em causa, era a existência de um monopó-
lio legal limitado ao fabrico (sendo legal a importação, ainda que com expressão 
reduzida na prática).

No caso do mercado do açúcar, a autonomização de um “mercado geral do açú-
car” (a montante) e de um “mercado do açúcar em saquetas” (a jusante) baseou-se 
numa análise superficial mas persuasiva, limitada a aspetos relativos às carate-
rísticas da procura e à estrutura da procura. Já a delimitação geográfica pode 
suscitar mais dúvidas. Com base em alegados “elevados custos de transporte” (não 
demonstrados nem analisados), dividiu-se o continente em Zona Norte e Cen-
tro e Zona Sul752.

Em Olivesdesportos, onde se concluiu não estar demonstrada a existência 
de uma posição dominante, prosseguiu-se na tendência de delimitar mercados 
com base em critérios de “senso comum”, com justificação escassa e sem funda-
mentos jus-económicos753.

Do outro lado do espetro (o dito “high watermark”), encontramos dois grupos 
de decisões que se destacam pela qualidade (relativa) da sua abordagem à deli-
mitação dos mercados relevantes.

Nos casos da cerveja, primeiros e únicos processos administrativos (até hoje) 
que aplicaram coimas por abusos de dependência económica754, a definição dos 
mercados assentou numa análise de nível muito acima do que se verificara até 
então, facto que só parcialmente se explica pela importância da questão para 
a condenação do comportamento e pela acesa contestação deste ponto pelas 
empresas visadas.

produtos em causa correspondiam (sem justificação) a “dois mercados distintos”, sendo o primeiro o mercado 
da chassis-cabine da marca Volvo, modelo FS7 – 40 (4X2) KH-A, com peso bruto de 19 toneladas, com dois eixos de 
tração a duas rodas” – referindo-se posteriormente ao mercado dos “chassis-cabine com um peso compreendido 
entre 15901 Kg e 26000 Kg” –, e o segundo o “mercado do[s] veículo[s] de recolha e transporte de resíduos sólidos 
urbanos”. Ver também a Decisão do CC de 2001/02/22, Associação da Bolsa de Valores de Lisboa (1/00)
751 Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87).
752 Decisão do CC de 1988/10/26, RAR (1/87). Para um comentário contemporâneo da definição de 
mercados neste caso, ver: Marques Mendes, 1990:793.
753 Decisão do CC de 1997/03/06, Olivedesportos et al (1/96). Particularmente surpreendente é o facto 
de o CC não ter justificado a discordância com a entidade instrutora sobre a necessidade de distinguir 
os mercados da transmissão parcial/integral de jogos e da transmissão de resumos. Sobre a delimitação 
do mesmo mercado, ver ainda o Parecer do CC 1999/07/22, Sport TV (3/99).
754 Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98); e Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99).
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A definição do mercado de produto (distribuição da cerveja, subdividida em 
segmentos de consumo em casa e fora de casa) seguiu a prática decisória comu-
nitária. Em termos gerais, a decisão sublinha que “o principal critério indicativo da 
existência de uma relação de concorrência entre diferentes produtos assenta na elasticidade 
cruzada do lado da procura”755. A autonomização da cerveja relativamente aos mer-
cados de outras bebidas assentou, no essencial, nos seguintes fatores: “caraterísti-
cas endógenas (composição, sabor e aspeto)”, “propriedades alcóolicas” e “teor em álcool”, 
“homogeneidade que apresenta”, “capacidade específica para satisfazer as necessidades dos 
seus consumidores” e “padrões de consumo”756.

Pela primeira vez, discutiu-se abertamente o grau de substituibilidade neces-
sário entre dois produtos para que se incluam no mesmo mercado757.

Decorre destas decisões que não é suficiente uma substituibilidade entre pro-
dutos que só “é suscetível de ocorrer apenas muito pontualmente”758 ou que seja de “um 
nível extremamente genérico” (e.g. capacidade de diferentes bebidas de refrescarem 
e dessedentarem)759. Além disso, “não está em questão saber se os consumidores são 
apenas consumidores de uma determinada bebida ou tipo de bebida mas sim se a sua deci-
são de consumir, por exemplo, cerveja é ou não influenciada pelo preço de outras bebidas” 
(reduzindo o teste de substituibilidade ao critério da variação de preço), e o que 
releva é a perceção de substituibilidade e não a “preferência do consumidor” (o facto 
de um consumidor poder decidir beber água em vez de cerveja, por diferentes 
motivos, não significa que as considere substitutos próximos)760.

Estas decisões trouxeram também importantes clarificações (implícitas) 
quanto ao entendimento do CC sobre o dever de fundamentação e a distribui-
ção do ónus da prova. O Conselho baseou a sua delimitação do mercado, pelo 
menos tanto quanto consta das decisões, em caraterísticas do produto e da pro-
cura e oferta, mas sem referir elementos concretos de prova (sendo especialmente 
omissa a prova económica), para além de remissões para a prática decisória da 
Comissão Europeia e do Tribunal de Justiça. Quanto a uma das empresas visadas, 
o CC rejeitou os seus argumentos com base no facto de esta não ter apresentado 

755 Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §78. Outras decisões que sublinharam a predominância 
do critério da intersubstituibilidade da perspetiva da procura (embora sem referência ao conceito de 
elasticidade cruzada): Decisão do CC de 1988/01/27, FISIPE (9/86); Decisão do CC de 1997/03/06, 
Olivedesportos et al (1/96), §9; e Parecer do CC de 1998/03/05, Dia Portugal (1/98), §11.
756 Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §31; e Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), 
§66.
757 Sem prejuízo da referência a esta ideia já incluída no Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido (1/99).
758 Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §31.
759 Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §78.
760 Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §69. Como sublinhou o CC, uma posição diferente 
equivaleria “a dizer que, porque as pessoas diversificam o seu consumo de alimentos adquirindo lacticínios, carne e 
peixe, estes produtos estariam todos no mesmo mercado”.
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“qualquer elemento que comprove essa[s] afirmaç[ões] e contrarie a análise atrás efetuada 
das caraterísticas dos diferentes produtos”761. Quanto à outra empresa, que apresen-
tou estudos económicos em favor de uma delimitação mais ampla, o CC analisou 
estes documentos e justificou o motivo pelo qual entendia que não fundamenta-
vam suficientemente a interpretação feita pela empresa, esforçando-se ainda por 
referir argumentos adicionais (nomeadamente com base noutros documentos do 
processo) que confirmavam a sua delimitação de mercado762.

Por último, as decisões Brisa também procederam a uma justificação deta-
lhada da delimitação do mercado, discutindo os motivos pelos quais outros sis-
temas não seriam substitutos eficazes na perspetiva da procura763. Distinguiu-se 
o mercado dos serviços essenciais de pagamento automático de portagens rodo-
viárias do mercado dos serviços acessórios para o mesmo fim, com base, nomea-
damente, na diferente estrutura da oferta (sendo que, ao contrário do primeiro, 
existiam alternativas de fornecimento no mercado).

Clarificou-se também o nível a que devia ser aferida a substituibilidade. Já 
que a procura dos sistemas pelos utentes não se pautava pelos mesmos critérios 
que a procura desses sistemas pelas concessionárias, e que eram estas que cons-
tituíam a efetiva procura dos serviços ditos essenciais, era este o nível da procura 
que devia relevar na análise.

Deu-se ainda relevância à inclusão no contrato de concessão de uma exigên-
cia específica, sujeita a sanções, da obrigatoriedade de disponibilização deste 
serviço, tanto para delimitação do mercado de produto, como do mercado geo-
gráfico (por se verificar em todos os contratos nacionais de concessão da explo-
ração de infraestruturas rodoviárias).

Ao nível do controlo de concentrações (estando o CC limitado a um papel 
de consultor), a maneira como se procedeu às delimitações dos mercados deixou 
muito a desejar, assentando estas, em regra, em meras afirmações, não acompa-
nhadas de significativas justificações ou análises764. Até dentro de um mesmo 

761 Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §32.
762 Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §68 et ss (ver também §§78 e 81). Ainda sobre o 
problema do ónus da prova e do dever de fundamentação, veja-se o Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/
Lusomundo/Presselivre (1/02). De novo o CC parece ter invertido a lógica natural: apesar de não referir 
qualquer elemento documental de apoio às suas conclusões, afirmou que “não há no processo elementos que 
ponham em causa a delimitação material do mercado relevante como abrangendo toda a distribuição de publicações”. 
Normalmente, a questão seria saber quais os elementos do processo que sustentavam tal delimitação.
763 Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et al (4/01); Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al (4/01).
764 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 1996/11/28, Seita (2/96); Parecer do CC de 1996/11/28, UREX (3/96); e 
Parecer do CC de 1996/11/28, PMM (4/96); Parecer do CC de 1999/10/27, Petrogal (4/99); Parecer do 
CC de 1999/12/15, Lusomundo (5/99); Parecer do CC de 2000/05/25, Lactogal (1/2000); e Parecer do CC 
de 2001/08/20, Porto Editora (1/2001).
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parecer se verificavam, por vezes, discrepâncias, discutindo-se a delimitação de 
apenas alguns dos mercados identificados765.

No caso Dia Portugal foi analisada a atividade de comércio a retalho766. Estru-
turalmente, este parecer surpreende pela separação das secções “ mercados dos 
produtos”, “mercado geográfico” e “mercado de referência”, como se este último 
conceito fosse autonomizável dos anteriores. Quanto à delimitação do mercado 
de produto, o CC afirmou que este é “constituído pelo conjunto dos produtos inter-
substituíveis, ou seja, os produtos que, devido às suas caraterísticas, aos seus preços e ao fim 
a que se destinam, possam ser considerados como similares pelo consumidor”767. De novo, 
porém, o hiato entre a teoria e a prática foi acentuado, assim como não podemos 
deixar de notar que, apesar de alguma discussão, não chegou a ser claramente 
definido o mercado de produto em causa.

Quanto ao mercado geográfico, o CC considerou “muito difícil estabelecer uma 
definição geográfica precisa”, mas acabou por trabalhar na base de distritos768 (uma 
decisão anterior do CC definira o mercado como local769). Em geral, reconheceu-
-se que, num mercado deste género, “do ponto de vista do consumidor a escolha de um 
ponto de venda é função do aprovisionamento que pretende”, distinguindo-se entre apro-
visionamentos de pequenas quantidades/emergência e de grandes quantidades, 
variando ainda consoante as variedades e sofisticação procuradas.

Encontramos no caso Ar Líquido uma análise com uma base teórica desenvol-
vida, com nítidas influências académicas (ainda que, no caso concreto, o CC não 
dispusesse de dados para fazer uma apreciação detalhada). Quanto à delimitação 
do mercado de produto, o CC referiu que se trata de identificar “outros produtos 
suficientemente sucedâneos para que os valores (positivos) da elasticidade cruzada da pro-
cura atinjam patamares consideráveis – valores suscetíveis de indiciar que, da perspetiva 
dos adquirentes (e atendendo a fatores como o preço, as caraterísticas dos produtos ou a uti-
lização pretendida), ambos os produtos são encarados como substitutos muito próximos”770.

Em Securitas, o CC realizou uma análise detalhada da delimitação geográfica, 
mas muito superficial quanto ao mercado de produto. A este nível, distinguiu 
três mercados de serviços de segurança: vigilância eletrónica, vigilância humana 
e transporte de valores. Na opinião do Conselho, a parcial complementaridade 
dos produtos e sobreposição de clientela não era suficiente para integrar os ser-
viços no mesmo mercado, por não serem “em si, substituíveis da perspetiva da pro-

765 Cfr., e.g., o Parecer do CC 1999/07/22, Sport TV (3/99).
766 Parecer do CC de 1998/03/05, Dia Portugal (1/98).
767 Parecer do CC de 1998/03/05, Dia Portugal (1/98), §11, citando o Acórdão do TJ de 1973/02/21, 
Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §32.
768 Parecer do CC de 1998/03/05, Dia Portugal (1/98), §19.
769 Parecer do CC de 1998/03/05, Dia Portugal (1/98), §7.
770 Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido (1/99).
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cura”, e por se verificar uma estrutura da oferta diferente nestes três mercados, a 
que correspondiam, nomeadamente, diferentes âmbitos das autorizações legais 
obtidas pelas empresas771.

No caso NMC, a delimitação do mercado de produto (serviços de hemodiá-
lise) foi superficial, mas convincente, no caso concreto. Já a delimitação geográ-
fica (nacional) foi realizada com base numa manifesta simplificação, apesar da 
evidência da limitação da procura à escala local772.

Do conjunto da prática decisória do Conselho da Concorrência retiram-se 
um conjunto de fatores que podem ser relevantes na delimitação do mercado 
de produto:

 (i) caraterísticas dos produtos/serviços (incluindo condições de utilização, 
composição, sabor, aspeto, propriedades…)773;

 (ii) preços774;
 (iii) estrutura da oferta775;
 (iv) exigências legais de etiquetagem776;
 (v) apetência para satisfação de necessidades específicas777;
 (vi) padrões de consumo (preferências)778;
 (vii) condições incluídas em contratos de concessão779;
 (viii) homogeneidade dentro de uma determinada categoria de produtos780; e
 (ix) utilização pretendida dos produtos781.

771 Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99), §§14, 16 e 37.
772 Parecer do CC de 2002/11/14, NMC (3/2002).
773 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/01/27, FISIPE (9/86); Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer 
(3/98), §31; Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §66; Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido 
(1/99); e Parecer do CC de 2002/11/14, NMC (3/2002).
774 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/01/27, FISIPE (9/86); Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido (1/99).
775 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et al (4/01); Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al 
(4/01); Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99).
776 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/01/27, FISIPE (9/86).
777 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §31; Decisão do CC de 2000/07/13, 
Unicer (2/99), §66. Incluindo a diferenciação de grupos da procura devido a caraterísticas próprias 
dos utilizadores que tornam um serviço inapto a satisfazer a necessidade de uns e apto a satisfazer 
as necessidades de outros, como no caso de determinados tratamentos médicos – Parecer do CC de 
2002/11/14, NMC (3/2002).
778 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §31; Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer 
(2/99), §66.
779 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et al (4/01); Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al 
(4/01).
780 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §31; Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer 
(2/99), §66.
781 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido (1/99).
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Ao nível da delimitação geográfica dos mercados, podemos destacar os seguin-
tes fatores relevantes referidos pelo Conselho da Concorrência:

 (i) legislação específica (incluindo regime de preços próprio)782;
 (ii) custos de transporte783;
 (iii) preferências dos consumidores (designadamente preferência por pro-

dutos nacionais)784;
 (iv) dificuldade de acesso de concorrentes estrangeiros a uma rede de dis-

tribuição organizada785;
 (v) exigências em matéria de embalagem786;
 (vi) importância diferenciada das marcas787;
 (vii) condições incluídas em contratos de concessão788;
 (viii) língua789;
 (ix) duração dos contratos (prazos de fidelização) 790; e
 (x) provas de entrada recente de novos concorrentes no mercado e sua pro-

veniência791.

Um problema específico com que o CC se viu repetidamente confrontado 
foi a questão de incluir no mesmo mercado geográfico as Regiões Autónomas 
da Madeira e dos Açores. Aqui devem distinguir-se duas problemáticas distin-
tas. Uma é a necessidade de subdivisão de mercados por força de diferenças 
de regulamentação, resultado do exercício da autonomia legislativa regional792. 
Outra é a problemática da delimitação de mercados insulares. No caso de Esta-
dos, como Portugal, cujo território inclui ilhas distantes, uma delimitação de 
âmbito nacional não refletirá frequentemente a realidade da pressão concorren-
cial sentida pelas empresas ativas nas ilhas. Assim se verifica que, atendendo às 
caraterísticas dos produtos/serviços em causa (maxime à sua transportabilidade), 

782 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1999/12/15, Codifar et al (4/98), §39.
783 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/10/26, RAR (1/87); Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), 
§7.
784 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §7.
785 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §7.
786 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §7.
787 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §7.
788 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et al (4/01); Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al 
(4/01).
789 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/Lusomundo/Presselivre (1/02).
790 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99).
791 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99).
792 Cfr.: Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87) – estava em causa um monopólio legal de 
produção e diferenças de carga fiscal. No mesmo sentido: Parecer do CC de 1996/11/28, UREX (3/96); 
e Decisão do CC de 1997/07/03, Tabaqueira (5/96); Parecer do CC de 2002/11/14, NMC (3/2002).
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se justifique, nalguns casos, a identificação de um mercado geográfico limitado 
ao continente793.

Esta questão foi discutida em maior detalhe no caso Securitas794 (para uma 
análise global desta questão, ver secção IV.3.3.1). Ao contrário dos casos da Taba-
queira, aqui não existiam diferenças legislativas que justificassem a distinção dos 
mercados das Regiões Autónomas. O CC discutiu a possibilidade do volume total 
do mercado constituir uma barreira económica à entrada. Reconhecendo que, em 
teoria, a existência de uma “escala ótima de prestação dos serviços em causa” poderia 
levar a um monopólio natural, não considerou que tal se verificasse neste caso. 
Quanto aos “obstáculos naturais que impedem os utilizadores de recorrer imediatamente 
a operadores localizados em regiões vizinhas”, o CC considerou que a “evidente descon-
tinuidade geográfica das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores entre si e relativa-
mente ao território continental inviabiliza a curto prazo uma transferência da procura”. 
No entanto, concluiu-se que, no caso concreto, estas barreiras naturais eram 
ultrapassadas pela estrutura e caraterísticas da procura, constituída predomi-
nantemente (90%) por empresas que atuavam no mercado através de concursos 
de âmbito nacional795.

Por via de regra, as decisões do CC não fazem qualquer referência a instru-
mentos económicos de delimitação do mercado. O teste SSNIP só muito exce-
cionalmente foi referido e nunca foi aplicado em sentido próprio796.

Quase completamente ausente da prática decisória do Conselho da Concor-
rência esteve a ponderação da substituibilidade do lado da oferta. Não que essa 
lógica não fosse um pressuposto necessário de várias delimitações que foram reali-
zadas ao longo dos anos. Mas (pelo menos, até ao novo século) nunca foi discutida 
ou sequer referida de maneira expressa. Em 1999, vemos uma primeira referência 
superficial à substituibilidade da perspetiva da oferta, considerada inexistente 
no caso concreto797. Mas, no mesmo ano, outra decisão devia, manifestamente, 
ter discutido a substituibilidade desta perspetiva e não o fez798.

Foram os casos da cerveja que trouxeram a primeira discussão explícita do 
papel da substituibilidade do lado da oferta na definição do mercado de produto: 

793 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/10/26, RAR (1/87); e Parecer do CC de 2000/05/25, Lactogal (1/2000).
794 Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99).
795 Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99), §42. Note-se a simplificação ínsita nesta discussão, 
que trata cada Região Autónoma como uma unidade, apesar de constituída por múltiplas ilhas.
796 Cfr.: Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido (1/99) (teste SSNIP referido com base numa citação 
das “Horizontal Merger Guidelines” americanas); e Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99). Este 
último caso referiu e procurou aplicar o teste SSNIP, mas apenas com base em “perceções” não fundadas, 
admitindo-se a ausência de dados concretos que permitissem aplicar o teste (§§42-43 e 47).
797 Parecer do CC 1999/07/22, Sport TV (3/99).
798 Decisão do CC de 1999/12/15, Codifar et al (4/98).
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“pode ser tomada em consideração na definição dos mercados, tal requerendo que os forne-
cedores possam transferir a sua produção para os produtos relevantes e comercializá-los a 
curto prazo, isto é um prazo que não implique qualquer adaptação significativa dos ativos 
corpóreos e incorpóreos existentes, sem incorrer em custos ou riscos suplementares signi-
ficativos em resposta a pequenas alterações duradouras nos preços”. Referiu-se ainda a 
necessidade de ponderar fatores tais como: “tecnologia, infraestrutura de produção, 
técnica de fabrico e matéria-prima”799.

Posteriormente, ao debruçar-se sobre mercados da imprensa, o CC delimi-
tou um mercado de produto com base na substituibilidade do lado da oferta, 
mas aplicada de uma maneira extremamente superficial, assente em meras per-
ceções não demonstradas. Depois de notar que a distribuição de publicações se 
devia subdividir, da perspetiva da procura, em função da periodicidade, o CC 
notou que “tal distinção não parece ter correspondência do lado da oferta na atividade 
em causa”, referindo ainda as “importantes economias de gama e de escala” que cara-
terizam esta atividade800.

E como que para afastar a crença de que a necessidade de discussão da subs-
tituibilidade do lado da oferta já tivesse sido plenamente interiorizada, seguiu-
-se o caso dos livros escolares, no qual se suscitava, obviamente, o problema da 
substituibilidade daquela perspetiva (e era essa a lógica que, implicitamente, 
tinha estado na base da definição proposta pela DGCC). O CC considerou, 
simplesmente, que não havia substituibilidade da perspetiva da procura entre 
os manuais para os diferentes anos escolares e pareceu sugerir que o mercado 
devia ter sido segmentado em conformidade, sem sequer suscitar a perspetiva  
da oferta801.

É ainda digna de nota a posição incerta do CC quanto ao valor do prece-
dente de definição de mercados. Durante a maior parte da sua existência, o CC 
parece não ter reconhecido qualquer valor a tal precedente. Por diversas vezes, o 
Conselho não se coibiu de contrariar definições anteriormente formuladas (sem 
qualquer explicação, nem sequer referência), evidenciando uma extrema instru-
mentalização da operação de delimitação de mercado ao contexto (e, porven-
tura, ao objetivo) concreto.

Exemplos paradigmáticos são as deambulações do Conselho da Concorrência 
pelo mercado do tabaco, sempre em torno das atividades da empresa Tabaqueira. 
Em 1988, não tomou uma posição clara, mas referiu-se, simplesmente, ao “mer-
cado do tabaco”802. Em 1996, no âmbito do controlo de concentrações, analisando 

799 Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §6.
800 Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/Lusomundo/Presselivre (1/02).
801 Parecer do CC de 2002/08/22, Porto Editora/Lisboa Editora (2/02).
802 Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87).
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propostas de aquisição da Tabaqueira por três empresas, o CC delineou, a pro-
pósito dos mesmos produtos e na mesma data, três mercados distintos (sendo a 
única variável a identidade e áreas de presença no mercado dos pretensos adqui-
rentes). Num caso, entendeu necessária a “individualização de vários mercados (cigar-
ros, charutos; e, eventualmente, cigarrilhas; tabaco de cachimbo) e não a consideração de 
um mercado de tabaco manufaturado, uma vez que os produtos que integram este não são, 
afinal, substitutos”803. Nos outros dois casos, baseou a sua análise na delimitação 
de um “mercado da produção e comercialização de tabaco manufaturado”804, e na deli-
mitação de um “mercado da introdução de cigarros no consumo”805. No ano seguinte, 
o CC voltou a identificar uma posição dominante da Tabaqueira no “mercado dos 
produtos manufaturados de tabaco”806.

Numa fase posterior, começaram a surgir referências à prática decisória ante-
rior em sentido confirmatório807, mas sem qualquer afirmação de vinculação ou 
de qualquer obrigação específica decorrente da existência de tais precedentes.

Isto dito, o CC citou frequentemente regulamentos europeus e prática deci-
sória da Comissão Europeia em defesa da aplicação de princípios e da opção por 
determinadas delimitações de mercado808. O mesmo se diga da relevância dada à 
Comunicação sobre Definição de Mercados809 e à jurisprudência do TJ810, donde 

803 Parecer do CC de 1996/11/28, Seita (2/96).
804 Parecer do CC de 1996/11/28, UREX (3/96).
805 Parecer do CC de 1996/11/28, PMM (4/96).
806 Decisão do CC de 1997/07/03, Tabaqueira (5/96).
807 Cfr., e.g., Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §35; e Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer 
(2/99), §77; Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/Lusomundo/Presselivre (1/02).
808 Cfr., e.g.: Cfr.: Decisão do CC de 1999/05/20, SAS Hotels et al (3/98); Parecer do CC de 1999/06/15, 
Ar Líquido (1/99); Parecer do CC 1999/07/22, Sport TV (3/99); Parecer do CC de 1999/10/27, Petrogal 
(4/99); Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98); e Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99).
809 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99); Decisão do CC de 2001/10/18, Unicer (1/01); 
Decisão do CC de 2001/10/18, Portugal Telecom (2/01); Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al (4/01); e 
Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/Lusomundo/Presselivre (1/02). Identificando uma tendência da prática 
administrativa nacional para seguir as diretrizes comunitárias, neste período: Oliveira Pais, 1997:72.
810 Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §§30 e 33-34; Decisão do CC de 2000/07/13, Uni-
cer (2/99), §§65 e 76; Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al (4/01), §62 [estas três decisões citaram, 
nomeadamente, o Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §12]; 
Parecer do CC de 1998/03/05, Dia Portugal (1/98), §11, citando o Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental 
Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §32; e Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99), §§38-39, 
citando o Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, 
§143. Neste último parecer, o CC afirmou: “Sem prejuízo das especificidades do regime comunitário de controlo 
das concentrações, esta definição constitui um ponto de partida adequado para a análise dos problemas de delimitação 
do mercado geográfico no caso em apreço”. E acrescentou que a especificidade do sistema comunitário decor-
reria da necessidade de atender a barreiras (alegadamente) irrelevantes no âmbito da análise nacional: 
“obstáculos de natureza legal, diferenças linguísticas e culturais” e “preferências dos consumidores”. O CC parece, 
manifestamente, ter ido demasiado longe, se pretendia sugerir que nenhum destes fatores poderiam, 
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se extrai uma aceitação cuidadosa da identidade de conceitos e um esforço de 
harmonização com o direito europeu da concorrência. Algumas decisões cita-
ram ainda doutrina específica sobre definição de mercados811 e referiram-se aos 
“Horizontal Merger Guidelines” dos EUA812.

Resta-nos concluir que, ao longo da sua história, o trabalho desenvolvido pelo 
Conselho da Concorrência no plano da delimitação de mercados deixou muito a 
desejar. Sem prejuízo de revelar, ocasionalmente, bases teóricas e doutrinárias 
significativas, a verdade é que a prática decisória esteve, quase sempre, muito 
longe dos métodos teóricos da delimitação do mercado, guiando-se, esmagado-
ramente, por critérios de “senso comum” e com uma perceção francamente cri-
ticável da distribuição do ónus da prova e do dever de fundamentação.

Isto dito, há que reconhecer que o CC não se encontrava numa posição fácil. 
O facto de lhe caber a decisão, mas não a instrução dos processos, reduzia-lhe, 
significativamente, a margem de manobra e criava sérias dificuldades à aplica-
ção da teoria à prática.

Esta realidade decorrente da divisão de tarefas entre o CC e a DGCC expres-
sou-se, nos termos mais claros possíveis, no caso Unicer. Nesta decisão, o Con-
selho notou que não dispunha “de dados que lhe permitam alicerçar a definição de 
mercado nos termos que tem por convenientes” e que “não encontrou o Conselho dados 
minimamente rigorosos quanto à identificação desses (outros) meios de pagamento, nem 
tão pouco quanto ao problema de saber se o fenómeno da substituição do lado da procura 
seria suficiente para incluir cada um deles no mercado relevante”, acabando por concluir 
que não dispunha de “elementos fiáveis para proceder à correta e fundamentada defini-
ção do mercado relevante”.

Quanto ao método seguido pela DGCC, referiu que a definição proposta: “peca 
por circunscrever o mercado unicamente a partir da queixa e sem qualquer preocupação em 
fornecer uma justificação jurídico-económica credível (…), pelo que o Conselho manifesta 
as maiores reservas em tomá-la por base das considerações subsequentes”. Ainda assim, 
o CC entendeu não ter opção senão de prosseguir na análise com base no mer-
cado tal como definido pela DGCC, acabando por ordenar o arquivamento do  
processo813.

em qualquer mercado de produto, ser um fator relevante na delimitação de mercados a realizar pelas 
autoridades nacionais (tanto assim que, num caso posterior, fundamentaria a sua delimitação de um 
mercado nacional no fator linguístico).
811 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99); e Parecer do CC de 1999/12/15, Lusomundo 
(5/99).
812 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido (1/99); e Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas 
(2/99).
813 Decisão do CC de 2001/10/18, Unicer (1/01).
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Encontram-se novas críticas duras ao trabalho realizado pela DGCC no caso 
TAP: “[c]onfessa o relator (…) que ainda não ultrapassou a surpresa de, a propósito de 
comportamentos supostamente abusivos de uma transportadora aérea em duas rotas nacio-
nais (Lisboa/Porto/Lisboa e Lisboa/Faro/Lisboa) e numa internacional (Lisboa/Turim/
Lisboa), se não se considerarem no mesmo mercado os serviços de transporte ferroviário ou 
rodoviário com os mesmos trajetos, mas se incluírem no mesmo mercado todos os outros 
destinos aéreos nacionais e internacionais, desde que o ponto de partida fosse «um aero-
porto nacional» – e mais todos os outros destinos aéreos nacionais, qualquer que fosse o 
ponto de partida. (…) O Conselho acompanha o relator na incompreensão das razões que 
podem levar «um adquirente normal situado, por exemplo, em Lisboa, a considerar sempre 
idênticos – i.e. como substitutos próximos – digamos, o serviço de transporte para Turim 
ou para Copenhaga, para o Porto ou para Caracas, para Faro ou para Luanda”. Depois 
de explicar os motivos que teriam induzido a DGCC neste erro de raciocínio, 
a Decisão qualificou a definição de mercado apresentada na instrução como  
“irrelevante”814.

II.3.1.2. Autoridade da Concorrência
Quando a AdC foi criada, em 2003, a teoria da definição de mercados já se encon-
trava firmemente enraizada na cultura europeia de concorrência. Esta Autoridade 
revelou, desde o início, uma elevada sensibilidade à importância da justificação 
da delimitação de mercados e, de modo geral, um conhecimento teórico apro-
fundado do método a aplicar.

A AdC optou por não adotar um documento de âmbito geral dedicado, exclu-
sivamente, ao método de delimitação de mercados. Até recentemente, encon-
trava-se apenas uma brevíssima síntese do seu pensamento sobre esta matéria no 
formulário de notificação de operações de concentração815. No início de 2013, a 
AdC, no mesmo contexto que levou as autoridades norte-americanas a publicar 
esclarecimentos sobre esta questão, submeteu a discussão pública um conjunto 
extremamente desenvolvido de orientações sobre o método de definição de mer-
cados relevantes, dedicando quase 40 páginas a esta matéria e debruçando-se 
sobre várias temáticas específicas816.

814 Decisão do CC de 2002/11/14, TAP (6/01). Ver também o Parecer do CC de 2002/08/22, Porto Editora/
Lisboa Editora (2/02).
815 Cfr.: AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação 
de operações de concentração de empresas, antecedido pelo Regulamento nº 120/2009, de 17 de março, 
que aprovou o formulário de notificação de operações de concentração de empresas.
816 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013.
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A prática decisória da AdC revela que esta, no essencial, adotou o método 
descrito na Comunicação sobre Definição de Mercados. Além de ser muito fre-
quente a citação e remissão para esta Comunicação nas decisões da AdC817, esta 
chega a afirmar, expressamente, que: “[p]ara efeitos da delimitação de cada mercado 
relevante, a metodologia seguida na prática e na jurisprudência nacionais e comunitárias 
consta da [Comunicação sobre Definição de Mercados]”818.

Para além dos inúmeros princípios afirmados por remissão ou citação da 
Comunicação sobre Definição de Mercados, ou por citação da jurisprudência 
europeia819, retiram-se da prática decisória da AdC vários princípios gerais que, 
estando em harmonia com aquela, foram afirmados de modo autónomo, desig-
nadamente: (i) que a definição de mercados inclui uma dimensão de mercado de 
produto e outra de mercado geográfico820; (ii) que se deve atender primordial-
mente à substituibilidade da perspetiva da procura, sem prejuízo da relevância, 
em determinadas circunstâncias, da substituibilidade da perspetiva da oferta821; 
e (iii) que a concorrência potencial não deve ser incluída na delimitação do mer-
cado relevante822.

817 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §§228 e 238; 
Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§141, 153 e 168; Decisão 
da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§526-528, 3180-3182, 3188, 3189, 3191-3192; Decisão 
da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 26/2004), §36; Decisão da AdC de 2005/12/14, Petrogal/
Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §47; e Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 
19/2009), §§31 e 75.
Embora com menor frequência, encontram-se também, na prática decisória da AdC, citações de outros 
documentos da Comissão Europeia relativos à definição de mercados – cfr., e.g.: Decisão da AdC de 
2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §§59 e 62-63; Decisão da AdC de 2010/09/16, Via Marítima/
Box Lines (Ccent. 38/2010), §28; e Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §567 –, 
bem como citações de documentos de âmbito geral sobre a definição de mercados adotados por auto-
ridades de outros Estados – cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011),  
§57.
818 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §526 (também no §3180). Ver também: 
AdC, Linhas de Orientação sobre as prioridades no exercício dos poderes sancionatórios relativas à 
aplicação do artigo 7º da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, 1 de fevereiro de 2013, §35.
819 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/08/08, Sic/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §167; e Decisão 
da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§529-530.
820 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §§226-
227; Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14); Decisão da AdC de 
2006/07/11, Vatel et al (PRC 2005/25), §136; e Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 
2006/06), §180.
821 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 19/2009), §31 e ss.; Decisão da 
AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §229; e Decisão da AdC de 2012/01/12, 
Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §51. Ver ainda: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise 
económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.1.8.
822 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §153.
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Todas as decisões adotadas pela AdC – tanto no âmbito do controlo de con-
centrações, como das práticas restritivas da concorrência – incluíram uma secção 
dedicada, especificamente, à definição dos mercados relevantes. Em consequên-
cia, os mercados em causa são, frequentemente, definidos mesmo quando tal não 
é necessário. Isto é especialmente claro no plano do controlo de operações de 
concentração, no qual a AdC ainda não adotou a prática da Comissão Europeia 
de recorrer a decisões de autorização simplificadas ou, de modo sistemático, a 
prática de não tomar posição sobre a definição de mercado quando essa posição 
não seria suscetível de afetar a solução do caso concreto823.

Em consequência, a maioria das delimitações de mercado que decorrem da 
prática decisória da AdC (já que as decisões de autorização de concentrações 
em 1ª fase constituem a grande maioria das decisões adotadas por esta Autori-
dade) são delimitações que não constituem verdadeiros precedentes, por terem 
sido, nitidamente, determinadas pelas caraterísticas do caso concreto (sendo, 
tipicamente, acompanhadas da expressão “para efeitos da presente concentração”, ou 
similar824), adotadas em contextos não problematizantes e, em geral, sem justi-
ficação significativa.

É inviável, no contexto da presente tese, realizar uma análise exaustiva das 
decisões da AdC. As decisões relativas a operações de concentrações tornaram-
-se já demasiado numerosas para permitir uma análise completa. Desde o início 
da sua atividade até ao final de 2012, a AdC foi chamada a analisar 612 opera-
ções de concentração825. Para chegar a uma amostra útil deste vasto número 
de decisões, selecionámos, para efeitos do objetivo presente de identificação 

823 A AdC usa, com alguma frequência, a técnica de ressalvar que a definição indicada é feita num con-
texto em que outra definição não alteraria as conclusões da avaliação concorrencial (ou similar), ou até 
afirma a sua intenção de deixar a questão da delimitação precisa em aberto, mas nem por isso deixa de 
adotar uma definição de mercado – cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2005/03/21, Espírito Santo Tourism (Eu-
rope)/Espírito Santo Viagens (Ccent. 9/2005), §29; Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 
26/2004), §36; Decisão da AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), §48; Decisão 
da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §34; Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/
Monteadriano (Ccent. 16/2007), §§33 e 41-42; Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 
19/2009), §87; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §36; Decisão da 
AdC de 2011/12/15, Sagard/Negócio de Massa Refrigerada da Sara Lee (Ccent. 42/2011), §12.
824 Encontra-se um ótimo exemplo da falta de sentimento de vinculação da AdC a este tipo de delimitação 
na Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §46 e ss. Numa formulação que coloca 
mais diretamente em causa o rigor da definição do mercado no caso concreto, a AdC afirma, por vezes, 
que o mercado foi delimitado “sem prejuízo de outras delimitações que no futuro se possam vir a revelar mais 
adequadas” – cfr., e.g., a Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §24. No 
mesmo sentido: Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), §39; Decisão da 
AdC de 2008/05/21, Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008), §21; Decisão da AdC de 2009/02/04, Shin-Etsu/
Cires (Ccent. 66/2008), §22; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §36.
825 De acordo com os dados disponíveis em Sebastião, 2013:23.
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de tendências (sem prejuízo da referência, noutras secções, a outras decisões), 
26 decisões (cerca de 4% do total)826, distribuídas por anos e por sentido da  
decisão827.

No que respeita às práticas restritivas da concorrência, a inviabilidade da aná-
lise exaustiva não decorre do seu número, mas do facto de continuarem a existir 
decisões que não são divulgadas, ou que não são sequer referidas, publicamente, 
pela AdC828. Contudo, analisámos todas as decisões publicamente disponíveis 
e não temos razões para suspeitar que a amostra sobre a qual pudemos basear 
a análise que segue não seja representativa da globalidade das decisões da AdC 
nesta área. Esta amostra inclui oito decisões sobre práticas coletivas829 e uma 

826 Decisão da AdC de 2003/05/27, Udifar/Codifar/União Farmacêutica/Alfredo Videira (Ccent. 7/2003); 
Decisão da AdC de 2003/11/06, Saint-Gobain Cristaleria/Gabelex-Indústria De Tectos Metálicos (Ccent. 
41/2003); Decisão da AdC de 2004/02/05, Colgate-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003); Decisão da AdC de 
2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004); Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 
26/2004); Decisão da AdC de 2005/03/21, Espírito Santo Tourism (Europe)/Espírito Santo Viagens (Ccent. 
9/2005); Decisão da AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005); Decisão da AdC 
de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004); Decisão da AdC de 2006/02/02, Violas/Solverde 
(Ccent. 81/2005); Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006); Decisão da AdC de 
2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006); Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano 
(Ccent. 16/2007); Decisão da AdC de 2007/10/22, Body Shop/Dibel (Ccent. 62/2007); Decisão da AdC 
de 2008/05/21, Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008); Decisão da AdC de 2008/12/12, Auto Industrial/
Negócio Mitsubishi (Ccent. 61/2008); Decisão da AdC de 2009/02/04, Shin-Etsu/Cires (Ccent. 66/2008); 
Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 19/2009); Decisão da AdC de 2009/11/19, 
TAP/SPdH (Ccent. 12/2009); Decisão da AdC de 2010/02/19, Charon/Ativos STAR (Ccent. 5/2010); Decisão 
da AdC de 2010/11/12, Brisa-Ascendi/Via Verde (Ccent. 43/2010); Decisão da AdC de 2011/01/06, Oran-
gina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010); Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões 
(Ccent. 1/2011); Decisão da AdC de 2011/12/15, Sagard/Negócio de Massa Refrigerada da Sara Lee (Ccent. 
42/2011); Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011); Decisão da AdC de 2012/02/23, 
Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011); e Decisão da AdC de 2012/08/09, FCR/Viroc (Ccent. 35/2012).
827 O número de casos selecionados relativo a cada tipo de decisão respeitou, aproximadamente, a 
proporção deste tipo de decisões no universo total das decisões (ver Sebastião, 2013:23), proporção essa 
que foi ajustada para incluir na amostra, pelo menos, 2 exemplos de cada tipo de decisão, e, quanto ao tipo 
de decisões mais comuns, apenas 2 por ano): autorização em 1ª fase sem condições (~82%); autorização 
em 1ª fase com condições (~3%); autorização após investigação aprofundada (~3%); proibição (~1%). 
Note-se que não estão abrangidos todos os tipos de decisões, mas apenas as decisões expressas em que 
há uma tomada de posição substancial e final, pela AdC, sobre a concentração.
828 Além das decisões que ainda têm recursos pendentes e das decisões já transitadas em julgado, referi-
das na página de “internet” da AdC, mas cuja versão não confidencial não se encontra ainda disponível, 
existem ainda outras decisões que não foram objeto de recurso e que não se encontram aí referidas. É 
o caso das decisões relativas à Royal Canin, ao Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e 
Intérpretes, etc. (cfr., e.g.: Machado, 2011).
829 Decisão da AdC de 2005/05/19, Ordem dos Médicos Veterinários (PRC 2004/28); Decisão da AdC de 
2005/06/30, Ordem dos Médicos Dentistas (PRC 2004/29); Decisão da AdC de 2005/12/30, AGEPOR 
(PRC 2004/07); Decisão da AdC de 2006/05/26, Ordem dos Médicos (PRC 2005/07); Decisão da AdC 
de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14); Decisão da AdC de 2006/07/11, Vatel et al 
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decisão sobre abuso de posição dominante830 (representando, respetivamente, 
30% e 20% do número total de decisões condenatórias adotadas pela AdC, até 
ao final de 2012, para cada tipo de prática831).

A análise estatística da dimensão da discussão dos mercados relevantes, na 
prática decisória da AdC, revela, de modo claro, a profunda variação da atenção 
dedicada a esta questão em função, essencialmente, da sua relevância para a solu-
ção do caso concreto e da contestação da posição da AdC por partes interessadas.

Assim, verificámos a seguinte média de páginas dedicadas a esta matéria, por 
mercado e por tipo de decisão:

 (i) Controlo de concentrações:
 a. Autorização em 1ª fase sem condições: 2,5 pp.832;
 b. Autorização em 1ª fase com condições: 3 pp.833;
 c. Autorização após investigação aprofundada: 8 pp.;
 d. Proibição: 7,5 pp.;
 (ii) Práticas restritivas da concorrência:
 a. Práticas coletivas:
  i. quando a definição da AdC não foi contestada: < 2 pp.;
  ii. quando a definição da AdC foi contestada: 7 pp.; e
 b. Abuso de posição dominante: 27 pp.834.

(PRC 2005/25); Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06); e Decisão da AdC de 
2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06).
830 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05). Para referências e descrições sumárias de 
outras decisões da AdC relativas a práticas unilaterais, cfr.: Bordalo Junqueiro, 2012:213-216, 258-261, 
297-300, 344-353 e 464-466.
831 De acordo com dados disponíveis em Sebastião, 2013:20.
832 Esta média é inflacionada por 2 casos na amostra com 11,25 e 12 páginas por mercado. A maior 
extensão destas discussões dos mercados relevantes deveu-se, num caso, em essência, à reprodução 
de informação fornecida pela multinacional Notificante e, no outro, à crucialidade da questão para a 
obrigatoriedade de notificação da concentração em causa e à intervenção de uma contra-interessada no 
processo. Excluindo-se estes 2 casos, a média seria de 1,5 páginas. No extremo oposto, identificámos um 
caso que dedicou a esta temática cerca de 0,15 páginas (1/7 de página) por mercado.
833 Um dos dois casos deste tipos incluídos na amostra dedicou um total de 31 páginas à delimitação 
de mercados – o valor médio baixo deve-se ao facto de se ter autonomizado um grande número de 
mercados geográficos.
834 Optámos por repartir o número de total de páginas pelos 2 mercados identificados, embora se tra-
tassem dos níveis retalhista e grossista de prestação do mesmo serviço. Esta demonstração quantitativa 
da enorme diferença de nível de detalhe nas discussões de delimitações de mercado no âmbito de 
abusos de posição dominante, por comparação com delimitações no âmbito das outras áreas do direito 
da concorrência, evidencia a necessidade de se interpretar cautelosamente a afirmação de que “o grau de 
complexidade da delimitação do mercado relevante é, no quadro do controlo direto de operações de concentração (…), 
muito superior ao que se verifica em sede de aplicação do artigo [102º do TFUE]”. Com efeito, o nível acrescido 
de complexidade, sugerido por este autor, não está associada a um maior nível de detalhe na delimitação 
individual de mercados, mas na “necessidade de realização de uma análise preliminar no sentido de selecionar, 
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Neste universo de decisões, são muito raras aquelas que revelaram, na sua 
letra, um elevado nível de sofisticação e aprofundamento da fundamentação 
económica da delimitação dos mercados em causa835. Em especial, merece des-
taque a extrema raridade da inclusão, na fundamentação destas decisões, de 
uma aplicação do teste SSNIP. Só identificámos duas decisões que aplicaram, 
expressamente, este teste e, ainda assim, dir-se-ia que as conclusões desse teste 
nem sempre foram privilegiadas face à ponderação de fatores não quantitativos 
relativos à substituibilidade da perspetiva da procura836.

No âmbito da delimitação dos mercados de produto, identificámos na prática 
decisória da AdC, nomeadamente e em termos sucintos, o recurso aos seguintes 
fatores na justificação das suas opções:

	 •	 Diferentes	caraterísticas	e	funcionalidades	dos	produtos837;
	 •	 Intervenção	do	Estado	no	funcionamento	do	mecanismo	de	preços	de	

alguns dos produtos838;
	 •	 Diferenças	de	preços	e	de	condições	de	venda839;

em termos globais, as categorias de produtos ou serviços das referidas empresas, em relação aos quais deva ser feita 
uma delimitação rigorosa do mercado, para efeitos de aplicação do teste de compatibilidade com o mercado comum” 
(Morais, 2006:787).
835 Merecem destaque como exceções positivas: Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões 
(Ccent. 1/2011); Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011); e Decisão da AdC de 
2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004).
836 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), e.g. §§582 e 3210; Decisão da AdC de 
2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §94 e ss. Embora possa não se referir expressamente 
ao teste SSNIP, a fundamentação das decisões citadas na nota de rodapé anterior assentou também na 
lógica do teste do monopolista hipotético. Note-se, ainda, que a nossa conclusão não implica que a AdC não 
integre o teste SSNIP na sua análise, mas sim que este raramente se encontra expresso na fundamentação 
final das decisões. A nossa experiência sugere, designadamente, que a AdC inclui, com alguma frequência, 
nos seus testes de mercado enviados a concorrentes e clientes, perguntas especificamente redigidas de 
modo a permitir aplicar o teste SSNIP (ou, ao menos, uma manifestação deste teste através da perceção 
das entidades consultadas, na falta de dados empíricos concretos). Perceção idêntica relativa à prática da 
Comissão Europeia foi manifestada em: Bordalo Junqueiro, 2012:34.
837 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §31 e ss.; Decisão da 
AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), §37; Decisão da AdC de 2006/12/22, 
Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §110 etc.; Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 
16/2007), §§30 e 38; Decisão da AdC de 2008/05/21, Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008), §18; Decisão 
da AdC de 2010/02/19, Charon/Ativos STAR (Ccent. 5/2010), §22; Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina 
Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §13; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões 
(Ccent. 1/2011), §24 e ss.; Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §52 e ss.; e 
Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §42.
838 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2003/05/27, Udifar/Codifar/União Farmacêutica/Alfredo Videira (Ccent. 
7/2003), p. 6;
839 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2003/11/06, Saint-Gobain Cristaleria/Gabelex-Indústria De Tectos Metálicos 
(Ccent. 41/2003), p. 3; Decisão da AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), §37; 
Decisão da AdC de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §§16-18; Decisão da AdC de 
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 •	 Diferentes	parâmetros	de	concorrência840;
	 •	 Estrutura	da	procura841;
	 •	 Estrutura	da	oferta842;
	 •	 Regulamentação	legal	própria,	incluindo	exigência	de	licenciamento	espe-

cífico843;
	 •	 Falta	de	substituibilidade	do	lado	da	oferta	(incluindo	exigência	de	ativos	

e meios de produção diferentes)844;
	 •	 Diferentes	públicos-alvo	de	marketing845; e
	 •	 Diferentes	redes	de	distribuição846.

E, no que respeita à delimitação geográfica dos mercados, destacamos o 
recurso aos seguintes fatores na prática decisória da AdC:

	 •	 Diferenças	de	preços847;
	 •	 Regulação	de	preços848;
	 •	 Regulação	que	exige	licenciamentos	com	âmbitos	geográficos	limitados849

	 •	 Outras	caraterísticas	de	regulação	(regional,	nacional	ou	europeia)850;

2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §110 etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital 
(Ccent. 54/2006), §§23 e 33; Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 
57/2010), §14; e Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §90 e ss.
840 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§19, 23 e 33.
841 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 26/2004), §29; Decisão da AdC de 
2006/02/02, Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §25; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital 
(Ccent. 54/2006), §§18 e 33, Decisão da AdC de 2010/02/19, Charon/Ativos STAR (Ccent. 5/2010), §22; 
e Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §14.
842 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 26/2004), §29.
843 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §§19-23; Decisão 
da AdC de 2006/02/02, Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §24; Decisão da AdC de 2009/11/19, TAP/
SPdH (Ccent. 12/2009), §50; Decisão da AdC de 2010/02/19, Charon/Ativos STAR (Ccent. 5/2010), §22; 
e Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §28 e ss.
844 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 26/2004), §29; e Decisão da AdC 
de 2009/02/04, Shin-Etsu/Cires (Ccent. 66/2008), §18.
845 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §13.
846 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §24; Decisão 
da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §14; e Decisão da AdC de 
2011/12/15, Sagard/Negócio de Massa Refrigerada da Sara Lee (Ccent. 42/2011), §12.
847 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/02/02, Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §49; Decisão da AdC de 
2008/05/21, Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008), §24; e Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/
Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §§73, 80 e 90.
848 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2003/05/27, Udifar/Codifar/União Farmacêutica/Alfredo Videira (Ccent. 
7/2003), p. 8;
849 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §111, 302, etc.; e Decisão 
da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §104.
850 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §111 etc.; Decisão da AdC 
de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §29; e Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/
Monteadriano (Ccent. 16/2007), §53.
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 •	 Estrutura	da	oferta	(incluindo	áreas	abrangidas	pelas	redes	necessárias	à	
prestação do serviço em causa)851;

	 •	 Estrutura	da	procura852;
	 •	 Âmbito	da	atividade	das	empresas	que	constituem	a	procura	(relevância	

do âmbito geográfico do mercado a jusante)853;
	 •	 Âmbito	do	planeamento	comercial	da	oferta854;
	 •	 Valor	do	produto855;
	 •	 Custo	do	transporte	do	produto856;
	 •	 Diferenças	nos	hábitos	nacionais	de	consumo	(incluindo	preferências	por	

produtos nacionais ou locais)857;
	 •	 Oferta	do	serviço	em	causa	em	várias	línguas	através	da	internet858;
	 •	 Relevância	da	proximidade	ao	domicílio/local	de	consumo	nas	opções	da	

procura (raio de influência dos estabelecimentos)859;
	 •	 Raio	efetivo	de	entregas/fornecimentos860;
	 •	 Âmbito	geográfico	da	proteção	dos	direitos	de	propriedade	intelectual861;
	 •	 Fatores	linguísticos	e	culturais862;

851 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2003/05/27, Udifar/Codifar/União Farmacêutica/Alfredo Videira (Ccent. 
7/2003), p. 8; Decisão da AdC de 2004/02/05, Colgate-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003), p. 3; Decisão 
da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §111, 120, etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, 
Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§44 e 49; e Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge 
Betões (Ccent. 1/2011), §§215 e 218.
852 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §216; e Decisão 
da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §104.
853 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2003/11/06, Saint-Gobain Cristaleria/Gabelex-Indústria De Tectos Metálicos 
(Ccent. 41/2003), p. 3. Em sentido semelhante, ver: Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião 
(Ccent. 3/2004), §§41-42.
854 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §43; e Decisão da 
AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §44.
855 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), §43.
856 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/02/05, Colgate-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003), p. 3; Cfr., e.g.: 
Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), §43; e Decisão da AdC de 
2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §208. 
857 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/02/05, Colgate-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003), p. 3; Decisão 
da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §49; e Decisão da AdC de 2011/01/06, 
Orangina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §17.
858 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), §§80-81.
859 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §§101-102; 
Decisão da AdC de 2006/02/02, Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §31; Decisão da AdC de 2009/07/16, 
Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 19/2009), §73 e ss.; e Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge 
Betões (Ccent. 1/2011), §51 e ss.
860 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §51 e ss.
861 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §325, etc.
862 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §§41-42; Decisão 
da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§29, 325, etc.; e Decisão da AdC de 
2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §151.
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	 •	 Exigência	de	presença	local	para	prestação	do	serviço	em	causa863; e
	 •	 Diferenças	climatéricas	e	geológicas	que	condicionam	a	procura864.

Merece especial atenção a atitude da AdC relativamente aos precedentes – 
europeus, nacionais e estrangeiros – de definição de mercados.

Por via de regra, a AdC cita as suas decisões anteriores relativas aos mesmos 
mercados e segue essas definições, preocupando-se em justificar opções dife-
rentes, ainda que sucintamente865. A ANC portuguesa chega a afirmar que não 
identificou qualquer evolução do mercado que justificasse um entendimento 
distinto da sua prática anterior, sugerindo que, por via de regra, apenas uma 
evolução das condições do mercado justificaria o afastar de definições anterio-
res do mesmo mercado866. Por outro lado, é possível identificar situações em que 
a AdC contradisse a sua prática anterior, sem discutir – ou sequer identificar – 
essa contradição867.

Ocasionalmente, em casos de autorização, em 1ª fase, de operações de concen-
tração que não suscitam preocupações concorrenciais, a AdC opta por remeter, 
simplesmente, para a sua prática decisória anterior, sem justificar (novamente) 

863 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), §53.
864 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2008/05/21, Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008), §24.
865 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §29; Decisão da AdC 
de 2005/03/21, Espírito Santo Tourism (Europe)/Espírito Santo Viagens (Ccent. 9/2005), §24; Decisão da 
AdC de 2006/02/02, Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §32 (precedente citado para aplicação analógica 
dos seus princípios à definição de outro mercado); Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 
8/2006), §§212, 357, etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§18, 
23, 29, 32, 45 e 49; Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), §§26, 29, 
35 e 40; Decisão da AdC de 2008/05/21, Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008), §17; Decisão da AdC 
de 2009/11/19, TAP/SPdH (Ccent. 12/2009), §66; Decisão da AdC de 2010/07/28, Alliance Healthcare 
/ Medimadeira * Funchalfar (Ccent. 17/2010), §§32-33 e 41; Decisão da AdC de 2010/07/29, Masel Otis / 
Activos Lifetech (Ccent. 28/2010), §§20 e 22; Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/Sunny 
Delight (Ccent. 57/2010), §13; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), 
§§38, 52, 219 e 221; Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §46 e ss.; e Decisão 
da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §33 e ss.
Note-se ainda que, em regra, a AdC não refere a prática decisória das suas entidades antecessoras, o 
Conselho da Concorrência e a DGCC, embora se identifiquem algumas exceções – cfr., e.g.: Decisão 
da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §327; e Decisão da AdC de 2009/11/19, TAP/
SPdH (Ccent. 12/2009), §51.
866 Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §45. 
867 Veja-se, por exemplo, a posição tomada quanto à delimitação de mercados gratuitos na Decisão da 
AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), e contraste-se com a posição anteriormente 
adotada na Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), discutidas infra em 
maior detalhe (ver secção IV.5.3). Veja-se também a delimitação do mercado do acesso a condutas 
na Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §242 e ss., e contraste-se com a 
delimitação realizada no âmbito do processo relativo a um abuso de posição dominante, discutida na 
Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB).
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as opções de delimitação dos mercados868. Note-se que a tendência desta Auto-
ridade de “aceitar” propostas de definições dos Notificantes quando a delimita-
ção precisa não alteraria a conclusão substantiva final leva a que exista um vasto 
número de precedentes de definições de mercados relativamente aos quais a AdC 
revela não se sentir, de modo algum, vinculada869.

Quanto aos precedentes de delimitação de mercado pela Comissão Euro-
peia, identificámos na prática decisória da AdC uma clara tendência para aderir 
a essas delimitações, citando-as como fundamentação das opções realizadas870. 
Não obstante, embora absolutamente excecionais, é possível identificar situações 
em que a AdC se afastou, expressamente, da prática decisória da Comissão Euro-
peia, ou em que tomou posições, num caso concreto, relativamente a opções de 
delimitação que a Comissão Europeia deixara em aberto871.

Menos frequentes são as citações de precedentes de delimitações realizadas 
pela jurisprudência europeia872 ou pelas autoridades da concorrência de outros 
Estados873, mas, quando citados, estes precedentes são tratados do mesmo modo 
que os precedentes estabelecidos pela Comissão Europeia.

868 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2008/12/12, Auto Industrial/Negócio Mitsubishi (Ccent. 61/2008), §7.
869 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 19/2009), §23 e ss.; e Decisão 
da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §§130-131.
870 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§145 e 
174; Decisão da AdC de 2006/07/11, Vatel et al (PRC 2005/25), §144; Decisão da AdC de 2004/02/05, 
Colgate-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003), p. 2; Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 
3/2004), §29; Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 26/2004), §29; Decisão da AdC de 
2005/03/21, Espírito Santo Tourism (Europe)/Espírito Santo Viagens (Ccent. 9/2005), §28; Decisão da AdC de 
2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), §83; Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/
PT (Ccent. 8/2006), §§62-63, 211, 357, etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 
54/2006), §§18, 20, 23, 29, 36, 41 e 44; Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 
16/2007), §§40 e 52; Decisão da AdC de 2007/10/22, Body Shop/Dibel (Ccent. 62/2007), §6; Decisão da 
AdC de 2008/05/21, Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008), §17; Decisão da AdC de 2009/11/19, TAP/
SPdH (Ccent. 12/2009), §§52, 60 e 70; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 
1/2011), §223; Decisão da AdC de 2011/12/15, Sagard/Negócio de Massa Refrigerada da Sara Lee (Ccent. 
42/2011), §§15-16; e Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §§80 
e 122-127. Confirmando, genericamente, o valor atribuído pela AdC à prática decisória da Comissão 
Europeia, vejam-se as múltiplas referências a essa prática nas secções sobre delimitações de mercado 
em: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013.
871 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§46 e 47; e Decisão 
da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §§128-129 e 143-146.
872 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/08/08, Sic/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §164.
873 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§32, 37 e 41; Decisão 
da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), §§33 e 48; Decisão da AdC de 2009/11/19, 
TAP/SPdH (Ccent. 12/2009), §§52 e 57; e Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 
21/2011), §§50, 78, 80 e 121.
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A relevância da existência de precedentes (nacionais ou europeus), e a impor-
tância que lhes é conferida pela AdC, manifesta-se ainda, por exemplo, no facto 
de a ausência de precedentes ser um fator que pode levar à exclusão da facul-
dade de utilizar o formulário simplificado para notificação à AdC de uma ope-
ração de concentração874.

No âmbito das práticas restritivas da concorrência, a prática da AdC não 
deixa margem para dúvidas de que esta autoridade procede sempre à identifi-
cação do mercado relevante nas suas decisões relativas a práticas restritivas da 
concorrência, em secção própria, mesmo quando essa identificação é dispensável. 
A preocupação da AdC em identificar sempre o mercado em causa poderá nas-
cer do facto de afirmar, invariavelmente, que as restrições por objeto que iden-
tifica são, igualmente, restrições por efeito. Ainda assim, não cremos que essa 
opção metodológica justifique delimitações de mercado relativamente forçadas 
e superficiais, que acabam por não servir qualquer propósito. Os alegados efeitos 
das práticas poderão relevar para a medida da coima, mas não chegam – no caso 
de restrições por objeto – a ser chamados para o preenchimento dos elementos 
objetivos do tipo contraordenacional.

Exemplos paradigmáticos dos casos de definições de mercado supérfluas são 
as decisões adotadas pela AdC relativas à fixação de preços por associações de 
empresas. Em todos estes casos, tratava-se de restrições por objeto, não havia 
qualquer dúvida de que as restrições da concorrência eram sensíveis, e a delimi-
tação do mercado não foi (tanto quanto nos é possível determinar) contestada 
pelas entidades visadas. Previsivelmente, estes casos caraterizam-se por uma 
abordagem superficial e desconforme com a teoria da definição de mercados.

Assim, no caso AGEPOR, foi imposta uma contraordenação à Associação dos 
Agentes de Navegação de Portugal por fixação de tabelas de preços para o mer-
cado nacional dos serviços portuários prestados pelos agentes de navegação, no 
qual a procura é constituída por armadores/transportadores marítimos e pelos 
carregadores (importadores/exportadores)875. No que respeita ao mercado de 
produto, a única justificação apresentada foi a existência de um enquadramento 
legislativo específico e a necessidade de autorização específica876. A conclusão 

874 Isto era expressamente referido em: AdC, Projeto de Regulamento dos nºs 3 e 4 do artigo 44º da 
Lei nº 19/2012, de 8 de maio (Formulários de notificação de operações de concentração de empresas), 
6 de julho de 2012, p. 3. Se é verdade que o regulamento finalmente adotado (AdC, Regulamento nº 
60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de operações de concentração de 
empresas) não indica isto, expressamente, manteve-se a mesma regra relativamente à qual o exemplo de 
ausência de precedentes de definição era dado no documento preparatório (“casos em que se revele difícil 
a definição dos mercados relevantes”).
875 Decisão da AdC de 2005/12/30, AGEPOR (PRC 2004/07), §§98-106.
876 Decisão da AdC de 2005/12/30, AGEPOR (PRC 2004/07), §§98-99. Atribuindo também relevância 
a estes fatores: Decisão da AdC de 2005/05/19, Ordem dos Médicos Veterinários (PRC 2004/28), §§37-42; 
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de que o mercado tinha um âmbito nacional foi surpreendente, não só pela sua 
escassa justificação (afirmação de que “o universo resultante da interseção da procura 
com a oferta corresponde aos portos nacionais”877), como pelas referências paralelas a 
uma eventual delimitação supranacional878 e a fatores que pareciam sugerir deli-
mitações infranacionais879.

E nas três decisões relativas a Ordens (Ordem dos Médicos Veterinários880, 
Ordem dos Médicos Dentistas881 e Ordem dos Médicos882), a AdC aplicou contra-
ordenações por fixação de honorários mínimos. A delimitação do mercado foi 
sempre feita em termos extremamente sucintos e com fundamentação pratica-
mente inexistente. Definiram-se, respetivamente, os mercados nacionais da “ati-
vidade médico-veterinária em regime independente”, da “atividade dos médicos dentistas 
em regime independente”, e da “atividade médica exercida em regime independente”883. É 
nítido que se trata de definições decididas em função das caraterísticas da prática 
em causa, e não de uma correta aplicação da teoria de definição dos mercados 
relevantes, em contextos em que definições mais precisas não alterariam as con-
clusões. Desde logo, parece manifesto que os mercados dos serviços de medicina, 
medicina veterinária e de medicina dentária têm um âmbito local, não estando, 
normalmente, a procura disposta a percorrer uma longa distância para adquirir 
estes serviços. Também não parece razoável incluir, por exemplo, no mercado 
dos serviços médicos todas as especialidades de medicina, que, claramente, não 
são substituíveis entre si, nem da perspetiva da procura, nem da perspetiva da 
oferta. Como também não cremos que seja óbvio que o mercado se deva limitar 
à oferta de serviços em regime independente, já que, para alguns segmentos da 
procura, a oferta destes serviços por conta própria ou por conta de outrem poderá 
ser intersubstituível, além de que, também da perspetiva da oferta, se verifica a 
oferta de serviços por muitos médicos nestas duas modalidades. O facto destas 
definições serem “feitas à medida” não passou, de modo algum, despercebido à 

Decisão da AdC de 2005/06/30, Ordem dos Médicos Dentistas (PRC 2004/29), §§56-58; Decisão da AdC 
de 2006/05/26, Ordem dos Médicos (PRC 2005/07), §64.
877 Decisão da AdC de 2005/12/30, AGEPOR (PRC 2004/07), §106.
878 Decisão da AdC de 2005/12/30, AGEPOR (PRC 2004/07), §105.
879 Incluindo: ser necessária uma autorização específica para prestar serviços em cada porto; o facto de “a 
larga maioria dos agentes de navegação (…) [estar] presentemente licenciada em mais do que um porto” (confirmando 
que a estrutura da oferta era diferente de porto para porto); e o reconhecimento de que a prestação 
destes serviços exige “instalações próprias e próximas do porto” em causa – Decisão da AdC de 2005/12/30, 
AGEPOR (PRC 2004/07), §104.
880 Decisão da AdC de 2005/05/19, Ordem dos Médicos Veterinários (PRC 2004/28).
881 Decisão da AdC de 2005/06/30, Ordem dos Médicos Dentistas (PRC 2004/29).
882 Decisão da AdC de 2006/05/26, Ordem dos Médicos (PRC 2005/07).
883 Decisão da AdC de 2005/05/19, Ordem dos Médicos Veterinários (PRC 2004/28), §§46-47; Decisão da 
AdC de 2005/06/30, Ordem dos Médicos Dentistas (PRC 2004/29), §§61-62; Decisão da AdC de 2006/05/26, 
Ordem dos Médicos (PRC 2005/07), §§66 e 68.
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AdC, que teve o cuidado de acrescentar a ressalva de que estas delimitações de 
mercados eram apenas “para efeitos do presente processo”.

Nas decisões relativas a casos clássicos de cartéis – acordos horizontais, com 
restrições por objeto –, sobressai uma variação do nível de análise e fundamen-
tação do(s) mercado(s) em causa, que resulta das caraterísticas do caso concreto 
e, acima de tudo, da contestação da delimitação pelas empresas visadas.

No caso do cartel do sal, identificou-se um acordo entre concorrentes para 
repartição e fixação de quotas de mercado, fixação direta de preços, repartição 
de clientela e definição conjunta de condições comerciais884. A AdC considerou 
que as práticas em causa se haviam verificado no mercado nacional do sal refi-
nado, higienizado e distribuído para fins alimentares e industriais.

O mercado de produto foi meramente afirmado, sem qualquer discussão ou 
justificação. A delimitação geográfica (com a concordância das empresas visadas) 
foi fundamentada em termos sucintos, com base na homogeneidade da estrutura 
e das condições de concorrência em todo o território nacional, tanto da perspe-
tiva da procura como da oferta, na inexistência de barreiras legais, administra-
tivas ou de outro tipo, e no custo do transporte885.

Por último, a AdC referiu a auto-suficiência nacional na produção do sal, apa-
rentemente, como fator justificativo da não identificação de um mercado suprana-
cional886. Note-se, porém, que, em abstrato, a desnecessidade de importação não 
significa, por si, que não exista importação (e exportação), ou, melhor dizendo, 
que não se deva ponderar a presença no mercado (ou a sua possível entrada a 
curto prazo) de concorrentes estrangeiros887.

O caso Rebonave et al disse respeito, precisamente, ao mesmo tipo de práticas, 
desta feita no mercado dos serviços de reboque marítimo com origem/destino 
nos cais do Porto de Setúbal, com exceção dos estaleiros da Lisnave888.

De novo, o mercado de produto foi meramente indicado, sem justificação para 
além da referência à definição legal do serviço em causa889.

A delimitação geográfica já poderia suscitar dúvidas, não tanto pela exclu-
são, relativamente pacífica, de empresas sedeadas noutros portos (excluídas com 
base em fatores de tempo e custo890, aliados à regulamentação específica por cada 
porto891), mas pela necessidade de excluir do mercado relevante o cais do porto 

884 Decisão da AdC de 2006/07/11, Vatel et al (PRC 2005/25).
885 Decisão da AdC de 2006/07/11, Vatel et al (PRC 2005/25), §§142-144.
886 Decisão da AdC de 2006/07/11, Vatel et al (PRC 2005/25), §145.
887 A questão não parecia ser problemática no caso concreto, tendo-se concluído que as empresas 
participantes no cartel (nacionais) detinham cerca de 90% do mercado em causa.
888 Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06).
889 Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06), §181.
890 Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06), §189.
891 Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06), §182.
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de Setúbal adstrito aos estaleiros da Lisnave. A AdC realçou que a estrutura da 
procura (Lisnave v. multiplicidade de operadores) e da oferta (2 empresas v. 3 
empresas) eram diferentes neste e nos restantes cais892.

Foi sublinhada a falta de substituibilidade do lado da oferta: uma das empre-
sas, ativa apenas no cais da Lisnave, não tinha capacidade disponível (devido a 
vinculações contratuais) que lhe permitisse entrar a curto prazo e sem investi-
mentos significativos nos restantes cais893.

No terceiro caso de cartel, das Escolas de condução do Funchal894, algumas 
das empresas visadas contestaram a delimitação do mercado de produto e do 
mercado geográfico. Em consequência, a decisão da AdC procedeu a uma aná-
lise relativamente aprofundada do mercado em causa, respondendo a argumen-
tos específicos das empresas destinatárias.

Foi identificada uma prática coletiva anticoncorrencial no “mercado do ensino 
da condução de veículos da categoria B ministrado em escolas de condução na cidade do 
Funchal”. No que respeita ao mercado do produto, privilegiou-se a falta de subs-
tituibilidade entre diferentes categorias de carta de condução, da perspetiva da 
procura895. Mas não se deixou de ponderar a substituibilidade do lado da oferta. 
Considerou-se, inter alia, que a presença neste mercado exige uma autorização 
específica896, que o ensino das diferentes categorias exige equipamentos, recur-
sos e conhecimentos próprios897, e que nem todas as escolas em causa ofereciam 
todas as categorias (diferente estrutura da oferta)898. No que respeita ao mercado 
geográfico, rejeitaram-se argumentos segundo os quais o mercado corresponde-
ria a toda a RAM e concluiu-se que, nos anos em causa, 70-80% da procura das 
escolas de condução do Funchal provinha de residentes do Funchal. Ainda que 
se verificasse alguma substituibilidade, da perspetiva da procura, para residen-
tes noutras localidades da Madeira, esta era apenas unidirecional (e, portanto, 
insuficiente para alargar o âmbito geográfico do mercado) e justificava-se pela 
proximidade com o local de estudo ou de trabalho899.

Quanto às práticas coletivas, resta-nos referir a decisão SIC/PT Multimédia/
TV Cabo900, um caso de acordo vertical restritivo da concorrência, com restri-
ções por objeto, em que a delimitação do mercado poderia afetar a sensibilidade 
da restrição e, portanto, foi contestada pelas empresas visadas. Previsivelmente, 

892 Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06), §§183-187.
893 Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06), §188.
894 Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06).
895 Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §232.
896 Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §230.
897 Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §233.
898 Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §236.
899 Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §§239-242.
900 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14).
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a decisão debruçou-se com algum detalhe sobre esta questão. Estava em causa 
a atribuição à SIC de direito de preferência no fornecimento de canais para o 
pacote básico da TV Cabo, e a atribuição ao Grupo PT de direito exclusivo de 
comercialização dos canais da SIC.

A AdC delimitou o “mercado nacional dos serviços de televisão por subscri-
ção” e o “mercado nacional da exploração e comercialização dos canais de acesso 
não condicionado, em português e produzidos em Portugal”, referindo ainda o 
“mercado dos serviços de programação de televisão”901.

Quanto ao primeiro, a autonomização deste mercado relativamente ao mer-
cado da televisão em sinal aberto foi dada como ponto assente, devido à diferente 
composição da procura e da oferta em ambos: “a primeira assenta numa relação 
comercial entre o distribuidor do sinal de serviço de programação televisiva e o telespetador/
assinante; a segunda assente na relação comercial entre o radiodifusor e o anunciante”902. 
No que respeita à ponderação das várias tecnologias através das quais este serviço 
pode ser prestado, a AdC incluiu no âmbito do mercado apenas as tecnologias 
disponíveis comercialmente à data das práticas em causa (sobre esta dimensão 
temporal da delimitação, ver a secção IV.4)903.

Se a delimitação do mercado de produto se poderá entender como relativa-
mente pacífica, já a opção de delimitação geográfica (nacional) foi surpreen-
dente. A AdC relevou os factos de: (i) existir um regime jurídico uniforme em 
todo o território, bem como um regime de autorização específico, com validade 
nacional904; e de a oferta ser adaptada em função de preferências linguísticas e 
culturais homogéneas em todo o país905. No entanto, a realidade do mercado 
era a existência de uma única empresa (a arguida) presente em todo o territó-
rio nacional, enfrentando concorrência de outros operadores (variáveis) apenas 
nalgumas regiões e locais906. De acordo com a AdC: o “facto de apenas um operador 
– a CATVP – ter cobertura nacional, não é suficiente para concluir que existem condições 
para o desenvolvimento desta atividade suficientemente díspares que justifiquem, pelo menos 
atualmente, mercados geográficos regionais. (…) os restantes operadores que muito embora 

901 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §180. Sobre o 
financiamento do serviço público de televisão, que poderá ser um fator a ponderar na delimitação destes 
mercados, ver: Duarte, 2000.
902 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §145. Naturalmente, 
na televisão por subscrição também existe uma relação comercial entre o radiodifusor e o anunciante. 
Foi deixada em aberto a possibilidade de subdivisão deste mercado em pacote básico e em ofertas 
suplementares de conteúdos – cfr. §159.
903 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§147-149.
904 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§162-164. Foi também 
dada relevância a estes fatores, quanto ao outro mercado, nos §§191-193.
905 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §165.
906 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§156-157.
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não tenham cobertura nacional, estão presentes em várias zonas do norte, do sul e centro do 
território. A dimensão das redes e, consequentemente o âmbito geográfico de atuação comer-
cial, deve-se à sua própria estratégia e capacidade de risco”907. Tratou-se, quanto a nós, 
de uma manifesta distorção dos critérios de delimitação do mercado.

Desde logo, esta posição reconduz-se a dar valor à concorrência potencial, 
que a própria AdC afirmou, nesta decisão, não se dever fazer908. Além disso, da 
perspetiva da procura, não é, claramente, a mesma coisa contratar num mercado 
regional onde só existe um operador, ou num mercado regional onde existe, efe-
tivamente, uma (ou mais) alternativa(s). Afirmar que a ausência de concorrência 
nalgumas regiões não é suficiente para criar condições heterogéneas de concor-
rência é uma posição que, no mínimo, carece de justificação aprofundada. Para 
mais, ainda que a AdC estivesse a recorrer à substituibilidade do lado da oferta 
para chegar a uma visão mais correta das pressões concorrenciais sentidas pelo 
operador de âmbito nacional, ela própria referiu um dado que indiciava a ausência 
dessa pressão concorrencial: se o menor âmbito geográfico dos concorrentes se 
devia a uma sua menor “capacidade de risco”, então não havia, verdadeiramente, 
substituibilidade do lado da oferta, já que os concorrentes não eram capazes de 
entrar nos outros mercados regionais ou locais (já para não falar noutros indícios 
de que os requisitos da substituibilidade do lado da oferta não estariam preen-
chidos neste caso).

Por outro lado, não cremos que seja correto retirar deste desfecho, no caso 
concreto, alguma conclusão geral sobre o quadro teórico aplicável, segundo a 
AdC, à definição de mercados. Encontramos a verdadeira justificação desta deli-
mitação geográfica – criticável – na instrumentalização dessa definição às neces-
sidades do caso concreto: “Estando em causa uma prática que, entre outros, limita a 
distribuição dos serviços de televisão por subscrição em todo o território nacional, não faz 
qualquer sentido definirem-se mercados regionais de acordo com o número de agentes eco-
nómicos existentes por região, como pretendem as arguidas”909.

Quanto ao mercado dos canais, a AdC relevou o facto de ser necessária uma 
autorização específica para oferecer este serviço910 e de não existir substituibili-
dade, da perspetiva da procura, na aquisição de canais de acesso condicionado e 
de acesso não condicionado, conclusão reforçada pela ausência de substituibili-
dade também para a procura no mercado a jusante911.

907 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §166.
908 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §153.
909 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §167.
910 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §175.
911 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §173. O impacto das 
caraterísticas da procura no mercado a jusante na delimitação do mercado a montante foi sublinhada 
também no §178.
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A autonomização do mercado dos canais nacionais baseou-se na existência 
de valores e referências culturais próprias a cada país, no facto de que “a língua 
constitui ainda uma barreira de diferenciação cultural, sociológica e de identidade coletiva, 
o que se reflete nas elevadas audiências dos canais em português e produzidos em Portugal”, 
e ainda no facto de a própria legislação impor patamares mínimos de programa-
ção em língua portuguesa e de produção nacional912. Aliás, as próprias arguidas 
tinham limitado o seu acordo aos “canais em português e produzidos em Portugal”913.

Resta debruçarmo-nos sobre a única decisão relativa a práticas unilaterais 
publicamente disponível. Previsivelmente, a decisão no caso PT e Zon, por neces-
sitar de demonstrar a existência de uma posição dominante, foi, no âmbito desta 
amostra, aquela que mais detalhadamente discutiu e justificou a delimitação dos 
mercados em causa914. Estava em causa um alegado abuso de posição dominante 
(na altura, por uma única empresa, o grupo PT), traduzido num esmagamento 
de margens entre o preço grossista e o preço retalhista de acesso à internet em 
banda larga, na aplicação de condições discriminatórias e na limitação da pro-
dução, da distribuição e do desenvolvimento técnico e do investimento nos ser-
viços em causa.

Depois de uma exposição inicial do quadro teórico geral aplicável à defini-
ção de mercados, a AdC identificou, em conformidade com a prática de defini-
ção de mercados do regulador setorial, o “mercado nacional retalhista do acesso 
em banda larga (serviços de acesso em banda larga através de ADSL e modem 
de cabo)” e o mercado nacional de fornecimento grossista de acesso em banda 
larga (serviços de acesso em banda larga suportados na rede telefónica pública 
comutada e nas redes de distribuição por cabo)915.

A delimitação dos mercados de produto fundou-se, essencialmente: (i) nas 
caraterísticas e funcionalidades essenciais deste serviço, que o distinguiam de 
outros916; (ii) nas diferenças significativas de evolução, nível e estruturas de pre-

912 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§176-177 e 181. Em 
resposta ao argumento das arguidas de que se deviam distinguir os canais de informação e os de 
entretenimento, sendo que nestes últimos os canais estrangeiros dominam e são susbtituíveis pelos 
nacionais, a AdC realçou que, ainda assim, os canais estrangeiros têm de ser legendados ou dobrados 
para serem vendidos ao público português (§179).
913 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §182.
914 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05).
915 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), e.g. §§2560-2561. No mesmo sentido de 
aderência à prática decisória do regulador setorial, cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/
PT (Ccent. 8/2006) (ver, em especial, a contestação deste paralelismo pela Notificante, no §64 e ss., e 
resposta da AdC, no §87 e ss.).
916 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), e.g. §§565-566, 570-574, 586-590, 775-
829 e 3202-3243. De acordo com a AdC – e sem prejuízo de ter incluído fundamentação adicional – o 
mero facto de uma das opções disponíveis não permitir, tecnicamente, concorrer, em tempo útil, com 
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ços, decorrentes, nomeadamente, de diferentes graus de intervenção regula-
tória917; e (iii) na falta de substituibilidade do lado da oferta (custos adicionais 
substanciais para transitar de um serviço para o outro)918. A AdC seguiu e afirmou 
a aplicabilidade, em geral, do princípio da neutralidade tecnológica na definição 
de mercados (que, neste caso, se traduzia na irrelevância, em si, do tipo de rede 
que suporta o serviço)919.

Quanto ao âmbito geográfico dos mercados, ponderaram-se os seguintes fato-
res: (i) regulamentação e licenciamento de âmbito nacional; (ii) áreas abrangi-
das pelas redes que permitiam prestar os serviços em causa; (iii) uniformidade 
de preços e de padrões de consumo em todo o território nacional; e (iv) âmbito 
da atividade das empresas do lado da procura920. Note-se que, apesar de a estru-
tura da oferta, no mercado retalhista, variar de região para região, por existirem 
alguns concorrentes de âmbito regional ou local, existia sempre alternativa em 
todo o território, já que existiam dois concorrentes de âmbito nacional921, o que 
distingue este caso do caso SIC/PT Multimédia/TV Cabo, supra descrito.

II.3.2. A prática judicial portuguesa
É difícil proceder a uma análise (tendencialmente) completa da prática judicial 
portuguesa, no domínio do direito da concorrência.

No que diz respeito ao chamado “private enforcement”, expressão que agrupa 
todas as ações judiciais fora do quadro de recursos de decisões das autoridades 
administrativas922, é manifestamente impossível proceder a um levantamento 

os serviços possíveis através da outra opção “é, por si só, suficiente para verificar pela não substituibilidade entre 
a oferta grossista Rede ADSL e da oferta grossista ORALL” (§783).
917 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), e.g. §§575-580.
918 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §584.
919 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§567-569.
920 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§591-596 e 830.
921 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §593.
922 Como resumido por Paz Ferreira: “poder-se-á perguntar quais são os direitos dos agentes económicos que se 
podem fazer valer em tribunal. A resposta sintética é a de que são o de obter a nulidade dos acordos e práticas anti-
concorrenciais desde que a resolução do litígio o exija, pondo termo a uma situação ilícita e o de assegurar o direito de 
indemnização que as pessoas afetadas têm contra as partes que desenvolveram práticas anticoncorrenciais, no caso de 
delas terem resultados prejuízos” (Paz Ferreira, 2000:9). Para uma introdução a este tema, ver Moura e Silva, 
2008:189 e ss. Para uma discussão das dificuldades de distrinça e de delineação dos dois conceitos, ver 
Sérvulo Correia, 2008:1752 e ss. (“Na sua versão mais despojada, o «private enforcement» corresponde a uma 
pretensão de enquadramento do litígio e dos meios de o dirimir no direito privado, civil e processual (…). Será o caso 
quando, em Portugal, uma empresa propuser contra outra, perante um tribunal de 1ª instância de competência gené-
rica, uma ação de declaração pela qual peça a declaração de nulidade, nos termos do nº 2 do artigo [101º] do Tratado, 
de um contrato que entre ambas haja sido celebrado em violação de qualquer das proibições formuladas pelo nº 1 da 
mesma disposição. E o mesmo se diga da propositura, perante a mesma categoria de tribunal, de ação de declaração 
com o pedido de condenação em indemnização pelos danos causados através do abuso de posição dominante contra o 
disposto no artigo [102º] do Tratado”).
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dos processos relevantes junto de todos os tribunais nacionais. Fomos forçados a 
confiar em levantamentos anteriormente realizados na doutrina e por nós mes-
mos923. Ainda que não exaustivos, estes levantamentos dão-nos segurança sufi-
ciente para afirmar que a discussão de questões de direito da concorrência em 
sede de “private enforcement” perante tribunais nacionais é invulgar, mas não tão 
rara como se crê, geralmente. Cremos dispor de uma amostra suficientemente 
ampla para chegar a conclusões quanto às tendências dos tribunais, neste tipo 
de processos, no que respeita à delimitação dos mercados relevantes.

Quanto aos processos judiciais relativos a recursos de decisões das autorida-
des administrativas, esta análise foi extremamente facilitada pela divulgação, na 
página eletrónica da AdC, de decisões de tribunais referentes a decisões suas. 
Esta recolha louvável não está, porém, completa no que respeita à AdC, e não 
está disponível para as decisões de tribunais relativas às decisões da instituição 
antecessora, o Conselho da Concorrência. Apesar de termos notícia de proces-
sos relativos a decisões do CC nos quais poderá ter sido discutida a delimitação 
do(s) mercado(s) em causa, referidas nos relatórios de atividade, só nos foi pos-
sível ter acesso a algumas destas sentenças e acórdãos.

II.3.2.1. “Private enforcement”
Não temos por propósito, nesta secção, fazer uma descrição global da situação do 
private enforcement do direito da concorrência em Portugal, análise que remetemos 
para outra sede924. Importa, porém, recordar a conclusão geral desse outro estudo 
sobre o historial de atitude dos tribunais nacionais face ao private enforcement.

Concluímos, nomeadamente, que os tribunais de 1ª instância se têm mostrado 
geralmente recetivos à ponderação de questões concorrenciais, mas que se veri-
fica uma enorme variação qualitativa das abordagens, oscilando entre a aplicação 
exclusiva do direito civil, ignorando abertamente e por completo os argumentos 
de direito da concorrência925, e aplicações relativamente sofisticadas da doutrina 
e jurisprudência nacionais e europeias deste ramo do direito.

A jurisprudência do Tribunal da Relação de Lisboa tem-se destacado, quan-
titativa e qualitativamente.

Contrariando expetativas, as abordagens do direito da concorrência pelo 
Supremo Tribunal de Justiça têm-se revelado as mais dececionantes, não se iden-
tificando um único acórdão com uma análise substancial do direito da concor-
rência relevante para a questão invocada.

923 Cfr., e.g.: Rossi & Sousa Ferro, 2012; Vieira Peres & Maia Cadete, 2011; Coutinho de Abreu, 2011; 
Comissão Europeia, 2008; e Rosado da Fonseca & Nascimento Ferreira, 2009.
924 Rossi & Sousa Ferro, 2012.
925 De acordo com Cruz Vilaça, “é geralmente reconhecida (…) a falta de vocação e a normal impreparação dos 
tribunais cíveis para aplicar o direito da concorrência, nacional ou comunitário” (Cruz Vilaça, 2004:44).
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Quase ausentes desta análise estão os casos decididos por tribunais arbitrais. 
Permanecendo estes casos, de modo geral, confidenciais, não é possível ter uma 
visão de conjunto desta dimensão que, no entanto, se adivinha não negligenciá-
vel. Embora com base numa amostra de tamanho manifestamente insuficiente, 
há motivos para crer que as abordagens do direito da concorrência no contexto 
da arbitragem se podem revelar mais sofisticadas, traduzindo-se, nomeadamente, 
numa maior atenção à problemática da definição de mercados.926

Nos 30 anos do direito da concorrência em Portugal, conhecemos um total 
de 30 casos, já concluídos, que se enquadram na noção de private enforcement e 
em que se discutiram questões de direito da concorrência927, bem como 13 casos 

926 Ver, e.g.: Acórdão do TRL de 2014/04/03, ANF e Farminveste c. IMS Health (proc. 672/11.0YRLSB). 
Neste caso, as partes apresentaram estudos económicos e pareceres ao tribunal arbitral, nomeadamente 
para fundamentar as suas posições relativas à definição do mercado em causa. A abordagem do tribunal 
arbitral não pode, porém, ser isenta de críticas. Tanto quanto é possível aferir pelo acórdão do TRL, o 
tribunal arbitral resolveu a questão da definição do mercado na matéria de facto, apesar de as conclusões 
nesta matéria serem uma questão de direito. O TRL confirmou a delimitação de um mercado nacional de 
recolha e venda de dados das farmácias (p. 132), apesar de reconhecer que outras fontes de informação 
são substituíveis com os dados das farmácias, por entender que “os dados das vendas das farmácias são 
a fonte privilegiada desta informação”. Se assim era (e sem que isto tivesse qualquer impacto substan-
tivo na decisão), deveria ter-se definido um mercado de dados relativos a vendas de medicamentos.  
O facto de as farmácias serem a fonte privilegiada seria ponderado ao nível da estrutura da oferta, com 
as necessárias implicações no momento da aferição do poder de mercado.
927 Acórdão do TRL de 1990/03/06, JSS et al c. Tabaqueira (proc. nº 2426); Acórdão do STJ de 1991/10/31, 
JSS et al c. Tabaqueira (proc. nº 079744); Acórdão do TRL de 1991/04/18, JCG et al c. Tabaqueira (proc. 
nº 4202); Acórdão do STJ de 1993/07/08, JCG et al c. Tabaqueira (proc. nº 081441); Acórdão do TRE 
de 1995/02/23, Júlio Canela Herdeiros c. Refrige (proc. nº 452/94); Acórdão do STJ de 1996/03/21, Júlio 
Canela Herdeiros c. Refrige (proc. nº 087823); Acórdão do TRC de 1998/05/05, Cravo e Serrano c. Jorge 
Silva (proc. nº 84/97); Acórdão do TRL de 2000/11/02, Sport Lisboa Benfica c. Olivedesportos (proc. nº 
60506); Acórdão do TRL de 2002/04/09, Tabou Calzados c. Ramiro da Conceição Maia (proc. nº 494/02); 
Sentença do TJL de 1999/09/01, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 299/95); Acórdão do TRL de 2001/05/24, 
Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 3801/2001); Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. 
nº 01B4170); Sentença do TJP de 2003/06/17, Nestlé Portugal c. Campo Doce (proc. nº 179/02); Acórdão do 
TRP de 2004/03/09, Nestlé Portugal c. Campo Doce (proc. nº 6904/03); Sentença do TJP de 2006/01/06, 
Nestlé Portugal c. Carcafé (proc. nº 2034/04.7TVPRT); Sentença do TJP de 2006/09/15, Nestlé Portugal c. 
Café de Palha (proc. nº 4374/04); Acórdão do TRP de 2007/03/01, Nestlé Portugal c. Café de Palha (proc. nº 
529/07-3); Acórdão do TRP de 2010/04/12, “C” c. “B” (proc. nº 8615/08.2TMBTS.P1); Acórdão do TRL 
de 2005/11/24, Carrefour c. Orex Dois (proc. nº 6882/2005-8); Acórdão do STJ de 2005/01/13, Central de 
Cervejas c. B (proc. nº 04B4031); Sentença do TJL de 2005/03/14, Sociedade Central de Cervejas c. Carmo 
Nascimento (proc. nº 8942/03); Sentença do TJL de 2005/11/02, Sociedade Central de Cervejas c. Factorfina 
(proc. nº 67/02); Acórdão do TRL de 2011/06/07, “S” c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1-7); Acórdão 
do TRL de 2009/03/05, “D” & “G” c. “C”, “AF”, “I” & “M” (proc. nº 686/2009-6); Acórdão do TRP de 
2009/11/03, “B” c. “C” (proc. nº 572/07.9 TBVLC.P1); Acórdão do TRL de 2009/11/10, VSC & FPF c. RTP 
(proc. nº 4292/1999.L1-S1); Acórdão do TRL de 2011/02/10, Auto “A” c. “B” (proc. nº 5484/09.9TVLSB.
L1-2); Acórdão do STJ de 2010/04/29, VSC & FPF c. RTP (proc. nº 4292/1999.L1-S1); Acórdão do TRG 
de 2011/01/04, “A” c. “B” (proc. nº 3164/08.1TBVCT.G1); Acórdão do TRL de 2011/10/04, Goodyear c. 
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em que o direito da concorrência foi invocado mas em que não foi considerado 
relevante pelo tribunal ou não foi, de todo, discutido928.

Neste universo, a primeira nota de realce é a de que, com a discutível exce-
ção do caso de arbitragem supra referido, não se verificou uma única discussão 
significativa da delimitação do(s) mercado(s) relevante(s). Ainda que a delimita-
ção do mercado em causa fosse frequentemente um passo lógico prévio às con-
clusões alcançadas pelos tribunais (e.g. identificação de uma posição dominante 
absoluta ou relativa ou existência de um acordo com efeitos restritivos da con-
corrência), estes raramente identificaram esses mercados e, quando o fizeram, 
não justificaram a sua opção929.

O que mais se aproximou de uma justificação da delimitação do mercado 
foi uma remissão do Tribunal da Relação de Lisboa para doutrina que, por 

Eurovidal (proc. nº 107/2001.L1); Acórdão do TRP de 2012/09/11, “Auto AA” c. “SC Comércio” e “SC In-
dústrias” (proc. nº 178/07.2TVPRT.P1); Acórdão do STJ de 2013/06/20, “Auto AA” c. “SC Comércio” e “SC 
Indústrias” (proc. nº 178/07.2TVPRT.P1.S1); Acórdão do STJ de 2013/02/05, “AA” c. “BB” e “CC” (proc. 
nº 3371/08.7TVLSB.L1.S1); Acórdão do TRL de 2013/04/09, “J” c. “P” (proc. nº 627/09.5TVLSB.L1-7); 
Acórdão do TRP de 2013/05/27, “B” c. “C” (proc. nº 1569/11.0TJPRT.P1); Acórdão do STJ de 2013/10/08, 
“AA” c. “BB”, “CC”, “DD” e “EE” (proc. nº 191/10.2TVLSB.L1.S1); Acórdão do TRL de 2013/10/31, “A” c. 
“B” (proc. nº 6683/09.9TVLSB.L1-6); e Acórdão do TRL de 2014/04/03, ANF e Farminveste c. IMS Health 
(proc. 672/11.0YRLSB). Ver também o Acórdão do TJ de 1993/11/10, Petrogal (C-39/92), C.J. (1993) 
I-5659, relativo a um caso do Tribunal Judicial de Lisboa a que não tivemos acesso.
928 Acórdão do TC de 1990/07/12, “A” c. “B” (proc. nº 102/89); Acórdão do TRL de 1992/09/30, Maria 
da Conceição et al c. Climex et al (proc. nº 7709-4); Acórdão do STJ de 1993/06/30, Maria da Conceição et 
al c. Climex et al (proc. nº 3639); Acórdão do STJ de 2007/06/06, Trabalhadores de Serviços de Portaria, 
Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas c. Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada et al 
(proc. nº 06S4608); Acórdão do TRL de 2002/10/03, Banco de Fomento & Exterior (proc. nº 5223/02-8); 
Acórdão do TRP de 2004/04/03, Camilo Fernandes Lda c. Ford (proc. nº 841/04); Acórdão do STJ de 
2005/04/21, Camilo Fernandes Lda c. Ford (proc. nº 04B3868); Acórdão do STJ de 2009/03/05, Viaturas e 
Máquinas da Beira c. BB (proc. nº 09B0297); Acórdão do TRL de 2011/05/12, AA Sociedade de Automóveis 
da Maia c. Renault Portuguesa (proc. nº 39/2000.L1.S1); Acórdão do STJ de 2012/01/24, AA Sociedade de 
Automóveis da Maia c. Renault Portuguesa (proc. nº 39/2000.L1.S1); Acórdão do TRL de 2006/09/12, “G” 
c. “N” (proc. nº 2721/2006-7); Acórdão do TRP de 2007/05/09, “B” c. “C” (proc. nº 0731258); Acórdão 
do TRL de 2002/11/12, DECO c. Portugal Telecom (proc. nº 3724/02-7); Acórdão do STJ de 2003/10/07, 
DECO c. Portugal Telecom (proc. nº 03A1243); Acórdão do TRP de 2006/07/10, “B” & “C” c. “D” (proc. nº 
0653357); e Acórdão do TRP de 2011/10/17, “C” c. “B” e “D” (proc. nº 64/10.9TBSJP.P1).
929 Cfr., e.g.: Acórdão do TRL de 1990/03/06, JSS et al c. Tabaqueira (proc. nº 2426); Acórdão do TRL de 
1991/04/18, JCG et al c. Tabaqueira (proc. nº 4202); Sentença do TJL de 1999/09/01, Reuters c. Mundiglobo 
(proc. nº 299/95); Acórdão do TRP de 2004/03/09, Nestlé Portugal c. Campo Doce (proc. nº 6904/03); 
Acórdão do TRP de 2004/03/09, Nestlé Portugal c. Campo Doce (proc. nº 6904/03; Acórdão do STJ de 
2012/05/17, “S” c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1.S1). No Acórdão do TRL de 2014/04/03, ANF e 
Farminveste c. IMS Health (proc. 672/11.0YRLSB), que se debruçou sobre uma arbitragem, a abordagem 
foi surpreendemente simplista e limitada a apreciação de matéria de facto (excluindo as cruciais 
discussões jurídicas), apesar da produção de estudos económicos e pareceres sobre esta questão. No 
entanto, a solução do caso concreto não se mostrava suscetível de variar em função de uma apreciação 
mais detalhada do mercado relevante.
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seu turno, se apoiava na prática decisória comunitária930, eventualmente reve-
lando uma predisposição para seguir precedentes europeus de definição de  
mercados.

Decorre, implícita ou expressamente, de alguma da jurisprudência nacional 
de “private enforcement” do direito da concorrência que a delimitação do mercado 
é necessária para aplicar os artigos 101º e 102º do TFUE e as disposições nacio-
nais equivalentes nalgumas circunstâncias931. Em paralelo, também encontra-
mos exemplos de sentenças e acórdãos que omitiram a definição de mercados 
em situações em que, no plano da teoria do direito da concorrência, esta devia 
ter sido realizada. No entanto, vemos nestes casos, acima de tudo, uma aborda-
gem pragmática que chega geralmente às soluções justas, ainda que não reali-
zando (expressamente) o passo da definição de mercados932, ou circunstâncias 

930 Acórdão do TRL de 2009/11/10, VSC & FPF c. RTP (proc. nº 4292/1999.L1-S1).
931 Cfr., e.g.: Acórdão do TRL de 2009/11/10, VSC & FPF c. RTP (proc. nº 4292/1999.L1-S1); Acórdão 
do TRL de 1991/04/18, JCG et al c. Tabaqueira (proc. nº 4202); Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters 
c. Mundiglobo (proc. nº 01B4170); e Acórdão do TRL de 2014/04/03, ANF e Farminveste c. IMS Health 
(proc. 672/11.0YRLSB).
932 O Acórdão do TRL de 1991/04/18, JCG et al c. Tabaqueira (proc. nº 4202) identificou o mercado, a 
quota da Ré e a presença de uma posição dominante, sem discutir de todo a sua definição, mas tratava-
-se de um mercado em que não havia dúvidas quanto à existência de uma posição dominante (nem foi 
esta contestada). O Acórdão do TRC de 1998/05/05, Cravo e Serrano c. Jorge Silva (proc. nº 84/97) afastou 
a existência de uma posição dominante sem sequer identificar o mercado em causa. Contudo, deve 
relevar-se que, no caso concreto, parecia efetivamente notória a ausência de uma posição dominante. O 
Acórdão do TRL de 2002/04/09, Tabou Calzados c. Ramiro da Conceição Maia (proc. nº 494/02), referiu, 
especificamente, a necessidade de aferir a sensibilidade da afetação da concorrência (de minimis), mas 
não identificou o mercado em causa, apesar de considerar proibidas certas cláusulas concorrenciais. No 
caso Reuters – Sentença do TJL de 1999/09/01, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 299/95); Acórdão do TRL 
de 2001/05/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 3801/2001); e Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. 
Mundiglobo (proc. nº 01B4170) –, a definição do mercado nunca foi discutida. Na 1ª instância, o mercado 
foi identificado, mas não resultava da matéria de facto provada quaisquer elementos que pudessem 
fundamentar essa delimitação. Isto dito, a empresa acusada de posição dominante não contestou essa 
definição de mercado e aceitou a quota de mercado referida pela Autora. O TRL centrou-se na ausên-
cia da prova do comportamento abusivo em si, evitando qualquer ponto que exigisse a delimitação do 
mercado. O STJ reorientou a discussão para a proibição do abuso de dependência económica, e aplicou 
esta norma sem definir o mercado em causa. O Acórdão do TRP de 2004/03/09, Nestlé Portugal c. Campo 
Doce (proc. nº 6904/03) e o Acórdão do TRP de 2010/04/12, “C” c. “B” (proc. nº 8615/08.2TMBTS.P1) 
aplicaram o princípio de minimis sem justificar o mercado identificado, apesar de se inferir a afirmação 
da necessidade de definição do mercado para este efeito. Na Sentença do TJL de 2005/03/14, Sociedade 
Central de Cervejas c. Carmo Nascimento (proc. nº 8942/03), e na Sentença do TJL de 2005/11/02, Sociedade 
Central de Cervejas c. Factorfina (proc. nº 67/02), o tribunal aplicou o princípio de minimis sem discutir nem 
identificar, claramente, o mercado em causa. O Acórdão do TRL de 2009/03/05, “D” & “G” c. “C”, “AF”, 
“I” & “M” (proc. nº 686/2009-6) identificou uma violação do artigo 4º da Lei nº 18/2003 (atual artigo 9º 
da LdC) sem sequer identificar o mercado relevante, num caso de restrição por efeito que poderia, even-
tualmente, ser de minimis. O Acórdão do TRP de 2012/09/11, “Auto AA” c. “SC Comércio” e “SC Indústrias” 
(proc. nº 178/07.2TVPRT.P1) e, em recurso, o Acórdão do STJ de 2013/06/20, “Auto AA” c. “SC Comércio” 
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nas quais a jurisprudência do TJ também admite a desnecessidade de definição 
do mercado relevante, como no caso de acordos com restrições de objeto933 (ver, 
para maior precisão, a secção III.3.2.1).

Outro importante esclarecimento jurisprudencial, neste plano, é o da distri-
buição do ónus da prova. O STJ esclareceu, nomeadamente, que cabe à parte que 
invoque um abuso de posição dominante ou de dependência económica demons-
trar a ocorrência dos pressupostos dessa posição dominante (relativa ou absoluta), 
“relativamente ao mercado de bens ou serviços prestados e, designadamente, qual a percen-
tagem ou «quota» de mercado ocupado”, o que, naturalmente, inclui a delimitação 
do mercado em causa934. Numa formulação mais genérica do TRL, “[t]odos esses 
elementos integrativos do tipo legal do abuso de dependência económica configuram factos 
constitutivos da proibição estatuída e da correspondente sanção civil, recaindo o respetivo 
ónus probatório sobre a parte que desta se pretenda valer, nos termos do nº 1 do artigo 342º 
do CC, ainda que o possa conseguir através da prova de factos indiciários”935. Foi ainda 
esclarecido que (também) cabe à parte que invoca uma prática restritiva da con-
corrência demonstrar que essa prática restringiu sensivelmente a concorrência, 
apesar de não se ter ligado, expressamente, esta demonstração à delimitação do 
mercado relevante936.

II.3.2.2. Controlo judicial de decisões administrativas
Tal como na secção anterior, a análise que se segue pretende apenas realçar os 
aspetos da jurisprudência nacional relativa ao controlo de decisões da Autori-
dade da Concorrência (e do Conselho da Concorrência, seu antecessor) que se 
mostrem mais relevantes para o estudo da problemática da definição de merca-
dos, e não fornecer uma visão global desta jurisprudência.

Esta análise (que não abrange casos limitados a questões meramente proces-
suais) vê-se facilitada pelo facto de se verificar, em larga medida, uma homogenei-
dade da estrutura e de afirmações gerais de princípio nas sentenças do Tribunal 

e “SC Indústrias” (proc. nº 178/07.2TVPRT.P1.S1) identificaram um abuso de dependência económica 
sem identificarem o mercado relevante, num contexto em que a relação comercial (que representava 
mais de 80% das vendas do concessionário) havia sido interrompida (aparentemente) sem justificação.
933 O Acórdão do TRL de 2000/11/02, Sport Lisboa Benfica c. Olivedesportos (proc. nº 60506) identificou 
uma violação por objeto do artigo 101º do TFUE e da disposição nacional equivalente, sem discutir o 
mercado em causa (apesar de se referir aos “direitos de transmissão de jogos de futebol”). Criticando este 
ponto do acórdão: Paz Ferreira, 2000:14. No mesmo sentido: Acórdão do TRP de 2009/11/03, “B” c. “C” 
(proc. nº 572/07.9 TBVLC.P1).
934 Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 01B4170).
935 Acórdão do TRL de 2006/09/12, “G” c. “N” (proc. nº 2721/2006-7); e Acórdão do TRL de 2011/10/04, 
Goodyear c. Eurovidal (proc. nº 107/2001.L1).
936 Acórdão do TRL de 2011/06/07, “S” c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1-7); e Acórdão do STJ de 
2012/05/17, “S” c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1.S1).
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do Comércio de Lisboa, no qual se centralizou, predominantemente, a partir de 
(e até) determinada altura, o recurso destas decisões administrativas.

Esta constatação leva-nos, desde logo, a relevar o facto de que a estrutura 
típica de uma sentença do TCL, nesta matéria, inclui uma secção autónoma sobre 
o mercado relevante, mesmo que, no caso concreto, não se revele necessária a 
discussão desta questão, sublimando em aparência, ocasionalmente mesmo em 
excesso, a importância da delimitação do mercado relevante para a aplicação do 
direito da concorrência.

Apesar de dispormos dum número muito reduzido de exemplos de sentenças 
relevantes do recém-criado TCRS, não podemos deixar de sublinhar que este 
tribunal continua a incluir a delimitação do mercado como um dos passos da 
sua análise jurídica, embora dedique a esta temática um aparente menor nível 
de atenção, por comparação com o TCL, devido a interpretações erróneas do 
direito vigente. O caso Contiforme, infra discutido, evidencia um óbvio e inevi-
tável retrocesso na compreensão desta matéria ao nível do controlo judicial de 
1ª instância das decisões da AdC937.

Sem prejuízo deste retrocesso, por via de regra, o controlo judicial de deci-
sões administrativas revela uma abordagem mais sofisticada e uma atenção mais 
cuidada à identificação e justificação da delimitação dos mercados em causa, em 
comparação à jurisprudência de “private enforcement”, discutida na secção anterior. 
Este facto explica-se, em parte, pela maior sofisticação, de modo geral, das aná-
lises apresentadas aos tribunais pela Autoridade da Concorrência e pelos recor-
rentes, mas deve-se também, em larga medida, à centralização e consequente 
especialização do Tribunal do Comércio de Lisboa nestas matérias.

De entre as pronúncias de tribunais perante os quais foram suscitadas ques-
tões substantivas de direito da concorrência, existem algumas sentenças e 
acórdãos que não identificaram nem discutiram o mercado, porque tal não foi 
necessário (prescrição do processo938 ou anulação da decisão com base em vícios 
formais939 ou noutras questões prévias940), e outras que indicam o mercado em 
causa sem discutirem ou justificarem a sua delimitação941, mesmo quando afir-

937 Este resultado era inevitável por ser impossível exigir que juízes de ingresso, sem formação espe-
cializada em direito da concorrência, consigam, de imediato, apreender os complexos detalhes deste 
ramo do direito, por maior que seja a sua dedicação. Tanto mais assim é quando o contencioso de con-
corrência constitui apenas uma pequena parte do volume de trabalho deste tribunal, que tem ainda de 
se especializar noutros ramos do direito, igualmente complexos.
938 Sentença do TCL, Unicer (proc. nº 432/2000); e Acórdão do TRL de 2001/03/28, Unicer (proc.  
nº 00112623)
939 Sentença do TCL de 2007/08/10, SIC, PT Multimédia e TV Cabo (proc. nº 1050/06.9TYLSB); e Acórdão 
do TRL de 2008/11/25, SIC, PT Multimédia e TV Cabo (proc. nº 6057/08-5).
940 Sentença do TCL de 2010/06/23, ANTRAM (proc. nº 412/09.4TYLSB).
941 Acórdão do TRL de 1995/01/26, Unicer (proc. nº 4223); Sentença do TCL de 2006/01/12, Ordem 
dos Médicos Veterinários (proc. nº 1302/05.5TYLSB); Sentença do TCL de 2005/12/09, Ordem dos 
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mam, genericamente, a necessidade de definição de mercados para aplicação do 
direito ao caso concreto e esclarecem princípios gerais de delimitação de mer-
cados942. Porém, na maioria relativa dos casos, os tribunais identificaram o mer-
cado relevante e justificaram a sua opção, ainda que em grau de profundidade 
variável (e, por vezes, mesmo em situações em que a definição de mercados não 
fora contestada)943.

Na realidade, pelo menos no plano da afirmação de princípios, os tribunais 
têm revelado, neste domínio, uma tendência a atribuir à definição de mercados 
uma importância excessiva, afirmando-a relevante em situações em que poderia 
não o ser (e, no caso do TCL, dedicando, por via de regra, uma secção autónoma a 
esta questão mesmo quando ela não é relevante para a solução do caso concreto). 
Se é absolutamente correto entender que é necessário definir o mercado para 
identificar uma posição dominante944, ou para aplicar o limiar da quota de mer-
cado no controlo de concentrações945, já não é verdade, por exemplo, que esta 
operação seja sempre necessária para aplicar a proibição de práticas coletivas 
restritivas da concorrência946 (ver, infra, o capítulo III.3.2). Note-se que o TCRS 

Médicos Dentistas (proc. nº 1307/05.6TYLSB); Sentença do TCL de 2006/07/28, AGEPOR (proc.  
nº 261/06.1TYLSB); e Acórdão do TRL de 2014/01/29, Lactogal c. AdC (proc. n.º 18/12.0YUSTR.E1.L1) 
(neste caso, o TCRS deu por provadas quotas de mercado sem chegar a discutir a sua delimitação, mas 
esta não fora questionada pela Recorrente nem parecia poder ter um impacto na decisão final; a questão 
também não foi suscitada em sede de recurso).
942 Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB); Sentença do TCL de 
2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB); e Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. 
nº 1232/08TYLSB), p. 62 e ss. (neste caso, a recorrente não contestou a delimitação do mercado perante 
o tribunal).
943 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002); Sentença do TCL de 
2007/01/18, Ordem dos Médicos (proc. nº 851/06.2TYLSB); Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et 
al (proc. nº 48/08.7TYLSB); Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB); 
Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB); Sentença do 
TCL de 2011/04/29, OTOC c. AdC (proc. nº 938/10.7TYLSB.L1) (quanto ao mercado geográfico); Sentença 
do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); Sentença do TCL de 2012/02/27, SMTZ 
c. AdC (proc. nº 659/11.3TYLSB); Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB); 
Acórdão do TRL de julho de 2012, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); e Sentença do TCRS de 
2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. nº 38/13.8YUSTR).
944 Cfr, e.g.: Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 01B4170); Acórdão do TRL 
de 1991/04/18, JCG et al c. Tabaqueira (proc. nº 4202); Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. 
nº 150/2002); Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB); 
e Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB).
945 Cfr., e.g.: despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04).
946 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB); Sentença do 
TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), pp. 52 e 79; Sentença do TCL de 2008/05/21, 
Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 48; Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 
662/07.8TYLSB), p. 57; Sentença do TCL de 2010/06/23, ANTRAM (proc. nº 412/09.4TYLSB); Sentença 
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veio mostrar uma tendência inversa, afirmando princípios gerais que excluem 
indevidamente a relevância da definição de mercados947.

No que respeita ao valor dos precedentes de delimitação de mercados, temos 
poucos exemplos de discussão desta questão. Num caso, o TCL invocou defini-
ções de mercado contidas em decisões da Comissão Europeia, como parte da 
justificação da sua opção de delimitação no caso concreto, considerando aque-
les precedentes “pertinentes”, “mutatis mutandis”948. Noutro caso, em resposta 
à invocação pela recorrente de um precedente de delimitação geográfica mais 
ampla do mercado, numa decisão da AdC, o tribunal excluiu o valor do prece-
dente no caso concreto, mas não em absoluto: “não pode aqui levar-se em linha de 
conta a posição que a AdC tenha tomado num outro processo, processo que o tribunal des-
conhece em absoluto (estando, pois, impedido de aquilatar da pertinência do alegado pela 
PTC e da eventual contradição de posições da AdC) e cuja decisão nem sequer foi junta aos 
autos. Acresce que, mesmo que a definição do mercado geográfico, nesse outro processo, seja 
diversa, daí não resulta necessariamente que haja uma contradição”949. Entendemos, em 
ambos estes casos, uma recusa de vinculação a precedentes de definição de mer-
cados de origem administrativa, mas alguma predisposição a analisar tais pre-
cedentes e a segui-los, caso se identifique uma similitude de circunstâncias (o 
que só é possível se forem conhecidos os detalhes dos precedentes invocados)950.

É frequente na jurisprudência a citação de doutrina a propósito da defi-
nição de mercados, ainda que apenas de obras de âmbito geral951. Identificá-

do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); e Sentença do TCL de 2012/05/29, 
ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 94.
947 Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR) (ver, infra, a 
descrição deste caso).
948 Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 27. No entanto, saliente-se que o 
precedente foi citado a propósito de uma distinção do mercado do serviço postal de base do mercado 
de correio rápido, por se destinarem a tipos de clientela diferentes, enquanto essa lógica não se aplicava 
necessariamente a este outro caso.
949 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), p. 145.
950 No plano do “private enforcement”, também se evidenciou, nalguns casos, uma predisposição para 
seguir precedentes administrativos de definição de mercados – cfr., e.g.: Sentença do TJL de 2005/03/14, 
Sociedade Central de Cervejas c. Carmo Nascimento (proc. nº 8942/03), p. 10; e Sentença do TJL de 2005/11/02, 
Sociedade Central de Cervejas c. Factorfina (proc. nº 67/02), pp. 9-10. Na Sentença do TCRS de 2014/03/07, 
Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR), também se invocou um precedente de definição de 
mercados, mas a questão não chegou a ser discutida na ótica que aqui nos interessa.
951 Cfr., e.g.: despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04); Sentença do TCL de 
2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 26; Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. 
nº 766/06.4TYLSB), p. 60; Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), p. 
82; Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 50; Sentença do TCL 
de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 57; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT 
Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), p. 142; Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e 
Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB), secção II-4(c); Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 
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mos também alguns exemplos de citação da Comunicação sobre Definição de  
Mercados952.

O facto de os tribunais citarem esta Comunicação, bem como de atenderem 
a precedentes de definição de mercados pela Comissão Europeia, deve ser ana-
lisado no contexto global de uma tendência de harmonização do direito da con-
corrência nacional com o da União Europeia, que chegou mesmo a ser afirmado 
como objetivo pela jurisprudência, em 1990953. Não há uma vinculação, mas uma 
desejabilidade de aproximação, com base num reconhecimento de mérito. 

Depois de referir que a norma nacional de proibição de práticas coletivas 
anticoncorrenciais tem como fonte o (atual) artigo 101º do TFUE, o TCL notou 
que este artigo “tem sido objeto de intenso labor por parte da Comissão, do [TG] e do 
[TJ], o qual terá, evidentemente, que ser tido em conta na interpretação e aplicação [da 
norma nacional]. Pode afirmar-se com segurança que, com as devidas adaptações, é, no 
caso, às orientações da Comissão e decisões desta e dos Tribunais Comunitários que deve ir 
buscar-se a integração da norma. Os conceitos são os mesmos e têm sido intensamente tra-
balhados e estudados e valem para o nosso direito interno como para o direito comunitário. 
Há porém que ter em conta que no direito interno temos que considerar também princí-
pios tão basilares como o in dubio pro reu e todas as suas consequências, processuais e 
substantivas”954. Em termos, porventura ainda mais claros, afirmou uma Vara Cível 
de Lisboa: “Claro que nada obriga a seguir o entendimento das instâncias europeias, já 

1232/08TYLSB), p. 62 e ss.; Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 95; 
e Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR), p. 144.
952 Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), pp. 60 e 72; Sentença do 
TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), p. 90; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT 
Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), pp. 142-143 e 145; e Sentença do TCL de 2012/02/29, 
PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 62 e ss. No plano do “private enforcement”, ver o Acórdão do 
TRL de 2013/04/09, “J” c. “P” (proc. nº 627/09.5TVLSB.L1-7), §5 e n.r. 36 e 37.
953 Acórdão do STJ de 1990/03/06, JSS c. Tabaqueira (proc. nº 2426). Mais recentemente, depois de 
citar um Acórdão do TJ a propósito do princípio de minimis no contexto do artigo 101º do TFUE, o STJ 
afirmou tratar-se de “doutrina que tem inteira aplicação no direito nacional da concorrência” – Acórdão do STJ 
de 2012/05/17, “S” c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1.S1). Para uma apreciação global da tendência 
dos tribunais nacionais para aceitarem o efeito direto do direito europeu e de interpretarem o direito 
nacional em conformidade com aquele, veja-se, e.g.: Piçarra & Pereira Coutinho, 2006.
954 Sentença do TCL de 2006/01/12, Ordem dos Médicos Veterinários (proc. nº 1302/05.5TYLSB), p. 17. 
No mesmo sentido: Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 25; Sentença do 
TCL de 2010/06/23, ANTRAM (412/09.4TYLSB), p. 22. A identidade entre o artigo 101º(1) do TFUE 
e o (atual) artigo 9º da LdC foi também afirmada pelo Acórdão do TRL de 2000/11/02, Sport Lisboa 
Benfica c. Olivedesportos (proc. nº 60506) e pelo Acórdão do TRL de 2009/11/10, VSC & FPF c. RTP (proc. 
nº 4292/1999.L1-S1). A identidade entre o artigo 102º do TFUE e o artigo 11º da LdC (e a aceitação da 
jurisprudência do TJ para a interpretação desta norma nacional) foi afirmada pela Sentença do TCL 
de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), pp. 134-135 e 141-142. O TCRS 
também já se mostrou predisposto a aderir à jurisprudência do TJ nesta matéria - ver: Sentença do TCRS 
de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR), p. 144.
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que ele se refere unicamente ao direito comunitário. No entanto, as normas em causa, de 
direito interno e de direito comunitário, são muito parecidas, quer no seu texto quer, no que 
interessa verdadeiramente, na sua intencionalidade, pelo que nada impede que sejam utili-
zados os mesmos processos hermenêuticos, que fazem todo o sentido dentro do quadro mais 
limitado do mercado interno”955.

Decorrem destas sentenças e acórdãos, adotados no contexto do controlo 
judicial de decisões administrativas de aplicação do direito da concorrência, 
vários princípios gerais sobre o método de delimitação dos mercados relevantes, 
mas que não se encontram, de modo algum, consolidados, variando significati-
vamente de caso para caso.

Um ponto que está claramente assente é o de que a definição do mercado 
implica a delimitação do mercado de produto e do mercado geográfico956.

Quanto à perspetiva a adotar para delimitar o mercado de produto957, os prin-
cípios afirmados divergem. Um caso recente referiu apenas a delimitação de 
acordo com a perspetiva da procura958. Mas, na maioria dos casos, tem-se frisado 
a necessidade de ponderar tanto a perspetiva da procura como a da oferta. Neste 
sentido, esclareceu-se que: o “mercado de produto identifica o bem ou o serviço em causa 
e é constituído pelo conjunto de produtos intersubstituíveis tanto na ótica da procura como 
da oferta”959. O TCL já afirmou que a “ótica da procura, sendo um critério mais seguro 

955 Sentença do TJL de 2005/03/14, Sociedade Central de Cervejas c. Carmo Nascimento (proc. nº 8942/03), 
p. 10; Sentença do TJL de 2005/11/02, Sociedade Central de Cervejas c. Factorfina (proc. nº 67/02), pp. 9-10.
956 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 59; Sentença 
do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 50; Sentença do TCL de 2010/03/02, 
PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), p. 142; e Sentença do TCL de 2012/02/29, PT 
– circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 63; e Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC 
(proc. n.º 38/13.8YUSTR), p. 144 (“O conceito de mercado relevante tem, no âmbito jus-concorrencial, uma dupla 
dimensão ou sentido: a dimensão material ou mercado relevante do produto ou serviço e a dimensão geográfica ou 
mercado relevante geográfico”). O mesmo já foi afirmado no plano do “private enforcement” – ver, e.g.: Acórdão 
do TRL de 2013/04/09, “J” c. “P” (proc. nº 627/09.5TVLSB.L1-7), §5. Numa posição que acrescentou 
a dimensão temporal do mercado, afirmou o TCL: “A dimensão do que seja o mercado relevante é de difícil 
análise dada a inerente complexidade dos seus aspetos temporais, geográficos e materiais” – despacho do TCL de 
2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04).
957 O TCL já considerou que um mercado de produto pode abranger não só o bem em causa, mas 
também os serviços complementares ou subsequentes associados a esse bem – cfr. Sentença do TCL de 
2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
958 Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB).
959 Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), p. 82; Sentença do TCL de 
2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 50; Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et 
al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 58; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. 
nº 1065/07.0TYLSB), p. 142; Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB),  
p. 63; e Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 95. Veja-se também a 
recente pronúncia neste sentido do TCRS – Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC 
(proc. n.º 38/13.8YUSTR), p. 144: “A substituibilidade deve ser apreciada do lado da procura mas também do lado 
da oferta, à luz das regras de experiência comum e de normais práticas comerciais e de consumo”.
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porque mais restritivo, é economicamente menos perfeito”. Embora não compreenda-
mos inteiramente o sentido da afirmação, certo é que, no contexto, o tribunal 
pretendia sublinhar que, “para o efeito que aqui nos interessa as duas óticas devem ser 
tidas em consideração”960. Por outro lado, o mesmo tribunal afirmou, em circuns-
tâncias diversas, que, entre a substituibilidade da procura e a da oferta, “[d]os 
dois critérios a atender o mais eficaz é o primeiro, ou seja, o critério da análise da substitui-
bilidade do lado da procura”961.

Está relativamente assente na jurisprudência que, na “ótica da procura, o mercado é 
identificado pela existência de um conjunto de produtos, bens ou serviços substituíveis entre si, 
isto é, que os consumidores vejam como similares para a satisfação de uma dada necessidade” 962, 
devendo, nesta determinação, ponderar-se “fatores como o preço, as caraterísticas do 
produto e o seu modo de utilização”963.

Se as posições acima descritas já deixam algo a desejar na perspetiva da teoria 
da definição de mercados, os princípios afirmados relativamente à ótica da oferta 
têm sido formulados em termos ainda menos claros. Afirmou-se, por exemplo, 
que o mercado na ótica da oferta é “identificado pela existência de um conjunto de pro-
dutos oferecidos por empresas que estão no mercado mas que pode ser oferecido por outras 
empresas que ainda não estão no mercado ou pelas que já estão no mercado sem que tenham 
que incorrer em qualquer custo suplementar significativo”964. Numa formulação menos 
confusa, escreveu-se que, para identificar o mercado da perspetiva da oferta, há 
que “saber quais as empresas que estão no mercado em causa a fornecer o produto e serviço 

960 Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 59.
961 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; e Sentença 
do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64.
962 Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 50; Sentença do TCL 
de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 58; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT 
Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), pp. 142-143; Sentença do TCL de 2012/02/29, 
PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 63; e Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 
349/11.7TYLSB), p. 95.
963 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; Sentença do 
TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); e Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE 
(proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 95.
964 Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 59. Em sentido 
semelhante: “Na ótica da oferta o mercado é identificado pela existência de várias empresas que estão no mercado 
em causa a fornecer o produto ou serviço mas que também pode ser oferecido por outras empresas que ainda não estão 
no mercado ou pelas que já estão no mercado sem que tenham que incorrer em qualquer custo suplementar significativo” 
– cfr.: Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), pp. 50-51; Sentença do 
TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 58; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT 
Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), p. 143; Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt 
(proc. nº 199/11.0TYLSB); Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 
64; e Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 95.
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e quais as que, ainda [não] estando no mercado a fornecê-los, o podem vir a fazer sem que 
tenham que incorrer em qualquer custo suplementar significativo” 965.

Mais obscura ainda é a posição dos tribunais sobre o grau de substituibili-
dade exigível para que dois produtos se incluam no mesmo mercado. Identificá-
mos um único caso em que esta questão foi expressamente discutida, em termos 
superficiais, tendo o TCL afirmado que: o “critério da substituibilidade razoável não 
se basta com qualquer tipo de substituibilidade de bens, para definir um mercado, sendo 
necessário que ela seja razoável, o que implica o ponto de vista do consumidor e a necessi-
dade a satisfazer com o bem ou serviço”966. Numa passagem isolada e relativamente 
obscura, o TRL afirmou que: o “facto de uma necessidade poder ser satisfeita através de 
produtos diferentes não significa que se possam considerar substituíveis e não pode concluir-
-se, face às especificidades que apresentam que os produtos em questão fossem substituíveis  
entre si”967.

Quanto ao mercado geográfico, este “apura-se tendo em consideração a zona ter-
ritorial em que as empresas concorrem em condições homogéneas”968, ou “compreende a 
área em que as empresas em causa fornecem produtos e/ou serviços, em que as condições da 
concorrência são suficientemente homogéneas e que podem distinguir-se de áreas vizinhas. 
Apura-se, pois, tendo em consideração a zona territorial em que os produtores ou os vende-
dores de um dado bem ou serviço concorrem em condições homogéneas”969.

Merece destaque o facto de serem raras as referências na jurisprudência nacio-
nal ao (quanto mais a efetiva aplicação do) dito “teste SSNIP” (ver secção IV.1.3). 
Em Brisa et al970, o TCL pareceu seguir uma lógica de reação a aumento de preços, 
claramente inspirada neste teste, mas não o especificou nem o aplicou em termos 
precisos. Os recentes casos PT Comunicações – condutas, PT – circuitos e ANEPE 
foram os que mais se aproximaram de uma aplicação deste princípio (sugerindo 
uma evolução temporal neste sentido), ainda assim enunciado e aplicado em ter-
mos muito redutores. A propósito do método de delimitação do mercado geo-
gráfico, o TCL afirmou: “Do ponto de vista da procura se, por hipótese, verificando-se o 
aumento do preço dum produto num determinado local a procura se deslocar de modo sig-

965 Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
966 Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 26.
967 Acórdão do TRL de julho de 2012, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB), p. 28.
968 Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 60. No mesmo sentido, 
ainda que com formulação ligeiramente diferente: Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. 
nº 965/06.9TYLSB), p. 82; Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB),  
p. 51; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; e Sentença 
do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64.
969 Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); e Sentença do TCL de 
2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 96.
970 Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002). 
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nificativo para outro local, estes dois locais serão considerados o mesmo mercado geográfico 
para aquele produto ou serviço. Já se a reação ao aumento for insignificante então os dois 
locais não são substituíveis e, por conseguinte, não integram o mesmo mercado geográfico. 
Do ponto de vista da oferta se, perante um aumento de preços, se verificar que surgem novas 
empresas no mercado restringindo o comportamento das empresas já existentes, então as 
áreas geográficas onde estes novos operadores estão integrados têm que ser incluídas no mer-
cado geográfico considerado relevante”971.

Como já se terá verificado pelos casos citados, a esmagadora maioria da juris-
prudência relevante neste domínio provém da primeira instância. Raramente se 
discute em recurso a definição de mercados, o que se explica, sobretudo, por dois 
motivos. Primeiro, a apreciação pelos Tribunais da Relação está limitada ao objeto 
do pedido972 e as partes raramente suscitam esta questão em recurso. Segundo, 
o recurso para a Relação está limitado a questões de direito973, sem prejuízo do 
controlo de casos de contradição insanável entre a matéria dada como provada 
e a decisão974 ou de omissão de pronúncia975, o que reduz o número de situações 
em que pode ser útil suscitar esta problemática em recurso. Assim, no que res-
peita à delimitação do mercado relevante, a Relação não tem competência (no 

971 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; Sentença do 
TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64; e Sentença do TCL de 2012/05/29, 
ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 96.
972 Cfr., e.g.: Acórdão do TRL de 2007/07/05, Ordem dos Médicos Veterinários (proc. nº 8638/06-9TYLSB): 
“Como é sabido, o objeto do recurso é delimitado pelas conclusões que o recorrente extrai da correspondente motivação 
(art. 412º, nº 1, do CPP, aplicável subsidiariamente ao processo contra-ordenacional ex vi art. 41º, nº 1, do RGCC e 
49º da Lei nº 18/2003, de 11/6)”. No mesmo sentido, o Acórdão do TRL de 2007/11/22, Ordem dos Médicos 
(proc. nº 5352/07), p. 52; e, no domínio do “private enforcement”, o Acórdão do TRL de 2011/06/07, “S” 
c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1-7).
973 Nos termos do artigo 75º(1) do RGCO: “Se o contrário não resultar deste diploma, a 2ª instância apenas 
conhecerá da matéria de direito, não cabendo recurso das suas decisões”. O TC já confirmou a validade da 
inexistência de recurso quanto à matéria de facto no contexto do direito da concorrência – cfr., e.g., 
Acórdão do TC de 2009/12/03, Ordem dos Médicos (proc. nº 103/08), p. 43.
974 Nos termos do Acórdão do TRL de 2007/06/29, Ordem dos Médicos Dentistas (proc. nº 1372/07-9), a 
Relação pode verificar se ocorreu uma “contradição insanável entre a matéria dada como provada e a decisão, 
a que alude a al. b) do nº 2, do art. 410º do CPP, têm de constar do texto da decisão recorrida, sobre a mesma questão, 
posições antagónicas e inconciliáveis, como por exemplo dar o mesmo facto provado e como não provado, quando se 
afirma e nega a mesma coisa, ao mesmo tempo, ou quando simultaneamente se dão como provados factos contraditórios 
ou quando a contradição se estabelece entre a fundamentação probatória da matéria de facto, em situações em que 
não possam ser ultrapassadas pelo tribunal de recurso, e tem de resultar do próprio texto da decisão recorrida, por si 
só ou conjugada com as regras da experiência comum”. Neste caso, o TRL entendeu que existia tal contradição 
insanável (p. 18; embora num aspeto não relacionado com a definição de mercados).
975 Acórdão do TRL de 2007/11/22, Ordem dos Médicos (proc. nº 5352/07), p. 60: referindo-se aos artigos 
379º e 374º do CPC (artigo 41º RGCO), o TRL considerou que, neste caso, não haviam sido “tomados em 
consideração certos factos e questões invocados pela recorrente, existindo quanto a eles, omissão de pronúncia” e “se 
tivessem sido tomados na devida conta, seguramente a decisão teria sido no sentido da absolvição da recorrente” (a 
propósito de uma questão não relacionada com a definição de mercados).
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âmbito do “public enforcement”) para rever os factos dados como assentes na pri-
meira instância, mas apenas para rever a interpretação e qualificação jurídica 
desses factos, ou seja, a conclusão quanto ao âmbito do mercado com base na 
aplicação, a esses factos, do método jurídico de definição de mercados976 (para 
uma discussão mais aprofundada desta questão, ver o Capítulo V.2).

Debrucemo-nos, agora, sobre os detalhes de alguns dos casos, de modo a 
fornecer um retrato mais completo do modo como os tribunais têm lidado com 
a problemática da definição de mercados no contexto do controlo de decisões 
administrativas.

Em Arriva977, único exemplo que conseguimos identificar de discussão pelos 
tribunais da delimitação do mercado relevante no contexto do controlo de con-
centrações, a AdC aplicara à recorrente uma coima de 75.000 euros por não noti-
ficação da aquisição da TST – Transportes Sul do Tejo, S.A.. Considerando que 
se tratava da aquisição de um monopólio, a AdC, numa das primeiras decisões 
adotadas após a sua criação, e numa atitude diametralmente oposta ao que seria 
a sua prática subsequente, não se preocupou em sequer identificar o mercado em 
causa, no qual, alegadamente, se teria adquirido uma quota de mercado superior 
a 30%, obrigando à notificação (omitida) da operação.

Tratando-se da aplicação de uma contraordenação, e perante a omissão do 
regime da concorrência, o TCL entendeu dever aplicar o direito subsidiário (arti-
gos 41º(1) e 58º do RGCO e artigos 379º e 380º do CPP). Num esclarecimento 
aplicável a qualquer decisão da AdC que aplique uma contraordenação, e, por-
tanto, numa tomada de posição que esclarece, em geral, as consequências da falta 
de devida fundamentação do mercado relevante neste tipo de decisões (sempre 
que a definição do mercado seja necessária para demonstrar o preenchimento 
dos elementos do tipo objetivo da contraordenação), esclareceu o TCL que: “é 
nula a decisão que não contiver um dos requisitos” do artigo 58º RGCO (incluindo a 
descrição dos factos imputados e a fundamentação da decisão), tratando-se de 
uma “nulidade dependente de arguição”, sendo que “o interessado pode invocar a nuli-
dade da decisão no prazo de interposição de recurso”.

Afirmou ainda o TCL que, para aplicar a contraordenação em causa, “têm de 
ser imputados à arguida factos concretos de onde resulte qual o mercado relevante e qual 
a posição criada ou reforçada com a operação”. Ora, no caso concreto, a decisão era 
“completamente omissa” quanto ao mercado relevante, havendo legítimas dúvidas 
sobre a sua delimitação (e.g. “mercado de transporte coletivo rodoviário” ou mercado 
do “transporte coletivo de passageiros”), não contendo, portanto, “a descrição integral 

976 Neste sentido, ver, e.g., o Acórdão do TRL de julho de 2012, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB), 
p. 15.
977 Despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04).
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dos factos imputados, ou seja, não [contendo] a respetiva fundamentação de facto já que 
não contém os factos respeitantes ao mercado relevante…”. Não era possível provar a 
violação do dever de notificação, com base no limiar da quota de mercado, sem 
primeiro se definir, de modo justificado, o mercado em causa. Com este funda-
mento, concluiu o TCL estar a decisão da AdC viciada de nulidade.

No caso Brisa, no contexto da identificação de uma posição dominante, o 
TCL confirmou a delimitação feita pelo Conselho da Concorrência (mercado 
nacional dos serviços para pagamento automático de portagens rodoviárias)978. 
A delimitação geográfica não foi justificada, mas, quanto ao mercado do pro-
duto, o tribunal invocou o facto de, na “perspetiva do utilizador normal”, os meios 
de pagamento automático de portagens rodoviárias se distinguirem claramente 
dos outros meios de pagamento, por não exigirem a interrupção da marcha do 
veículo. Segundo o tribunal, os outros meios de pagamento não podiam, assim, 
ser considerados “razoavelmente” substituíveis com o pagamento automático e, 
especificamente, este não seria substituído por aqueles em caso de um aumento 
de preço “para além de certo limite”. Além de pouco concretizado, este teste apli-
cado pelo tribunal pareceu confundir a perspetiva da procura imediata do serviço 
(pelas empresas concessionárias das infraestruturas rodoviárias) com a perspetiva 
dos beneficiários indiretos do serviço (utilizadores das infraestruturas rodoviá-
rias). Com efeito, não estava em causa saber se “a opção do consumidor [por outro 
meio de pagamento] seria demasiado onerosa para si”, mas se, perante um pequeno 
aumento do preço do serviço, as concessionárias optariam por recorrer (exclusi-
vamente) a outros meios de pagamento. Naturalmente, é possível que a pressão 
exercida sobre as concessionárias pelos seus clientes inviabilize esta opção (efeito 
semelhante ao dos ditos produtos “must stock”), mas este efeito indireto não foi 
ponderado enquanto tal (sobre esta questão, veja-se a secção IV.1.5).

Nos casos da Ordem dos Médicos Dentistas979 e da Ordem dos Médicos Vete-
rinários980, o tribunal limitou-se a identificar, respetivamente, o “mercado nacio-
nal da prestação de serviços de saúde oral, prestado pelos médicos dentistas que exercem a 
sua atividade no território nacional enquanto profissionais liberais (pois só quanto a estes 
se coloca a questão da tabela de nomenclatura)” e o “mercado nacional da prestação de 
serviços médicos veterinários, prestados pelos médicos veterinários que exercem a sua ati-
vidade no território nacional enquanto profissionais liberais, inscritos obrigatoriamente 
na OMV”. A delimitação do mercado do produto não foi justificada, e quanto ao 
âmbito geográfico, o tribunal fundou-o no facto de a autora da prática em causa 
(a Ordem respetiva) exercer “as suas atribuições e competências em todo o território 

978 Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 27.
979 Sentença do TCL de 2005/12/09, Ordem dos Médicos Dentistas (proc. nº 1307/05.6TYLSB).
980 Sentença do TCL de 2006/01/12, Ordem dos Médicos Veterinários (proc. nº 1302/05.5TYLSB).
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nacional e que qualquer médico veterinário [ou dentista], português ou estrangeiro, para 
poder exercer a sua profissão em Portugal, tem de estar inscrito na Ordem”981. As recor-
rentes não puseram em causa estas definições (nem na primeira instância, nem 
em recurso), provavelmente por a sua discussão não ser suscetível de alterar a 
solução do caso. No entanto, ficaram claramente muito aquém da correta apli-
cação da teoria de delimitação de mercados, tanto no que respeita ao mercado 
do produto, como no que respeita ao mercado geográfico.

No fundo, o tribunal definiu o mercado em função das caraterísticas da prá-
tica em causa (mercado dos profissionais liberais que prestam estes serviços, 
porque só esses eram afetados pela decisão da Ordem, e mercado nacional por 
ser esse o âmbito da decisão em causa), e não em função de uma discussão das 
caraterísticas da procura e da oferta. No que respeita à saúde oral, por exemplo, 
há um conjunto significativo de serviços nos quais concorrem médicos dentistas 
e outros prestadores de serviços que não são médicos dentistas, pelo que, numa 
correta aplicação da teoria dos mercados, se justificaria, eventualmente, uma 
subdivisão deste mercado para atender a esta realidade. Também a definição do 
mercado geográfico não teve minimamente em conta as caraterísticas da procura. 
A procura de serviços de médicos dentistas ou de médicos veterinários tem uma 
natureza predominantemente local. Tipicamente, um paciente não se deslocaria 
de Faro a Braga para uma consulta de dentista só por o preço ser ligeiramente 
mais baixo. Claramente, não se trata de um mercado nacional.

O caso da Ordem dos Médicos982 distingue-se dos anteriores pelo facto de a 
definição de mercado, feita pelo tribunal nos mesmos termos (mercado nacional 
da prestação de serviços de saúde, por médicos atuando enquanto profissionais 
liberais), ter sido contestada pela recorrente, tanto na primeira instância como 
no recurso, no contexto da discussão da sensibilidade da afetação da concor-
rência (de maneira notoriamente supérflua, já que nem uma delimitação muito 
ampla do mercado poderia levar à conclusão de que a decisão em causa tinha 
um efeito de minimis).

Reagindo à tentativa de definição de um mercado mais amplo, no qual os 
médicos concorreriam com vários outros profissionais, o TCL realçou: “A «con-
corrência», numa eventual franja restrita do mercado, não implica a influência, de forma 
significativa, das condições de venda prevalecentes no mercado, ocorrendo-nos a nós e a 
qualquer consumidor inúmeras especialidades médicas em que um médico representado pela 
arguida não é substituível por um médico dentista, odontologista, farmacêutico, etc., ou em 
que o consumidor residente no território nacional não tem acesso em tempo útil e não acede 
por questões temporais e monetárias aos serviços fornecidos em Espanha, apresentando-

981 No mesmo sentido: Sentença do TCL de 2007/01/18, Ordem dos Médicos (proc. nº 851/06.2TYLSB).
982 Sentença do TCL de 2007/01/18, Ordem dos Médicos (proc. nº 851/06.2TYLSB).
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-se claramente como falaciosa a afirmação da arguida de que: «a atuação da Ordem dos 
Médicos não influencia de forma determinante as condições de venda dos serviços médicos 
no território português, já que os consumidores têm ao seu alcance, em qualquer ponto do 
território, alternativas de fornecimento deste tipo de serviços», sendo a Ordem dos Médicos, 
como a define os seus estatutos, a representante dos licenciados em Medicina que exerçam 
ou tenham exercido em qualquer regime de trabalho a profissão médica. No que respeita à 
substituibilidade e permutabilidade relativamente a outros regimes de prestação de cuida-
dos de saúde (Serviço Nacional de Saúde, subsistemas ou convenções e seguros), as condi-
ções de acesso aos mesmos e as suas diversas caraterísticas, afastam desde logo a conclusão 
de que se possam considerar os serviços prestados permutáveis ou substituíveis em relação 
aos serviços prestados pelos médicos enquanto profissionais liberais”.

Especialmente interessante foi a recusa da inclusão no mesmo mercado dos 
serviços médicos prestados por profissionais liberais e dos serviços médicos pres-
tados ao abrigo do Serviço Nacional de Saúde ou outros de subsistemas de saúde 
ou de convenções e seguros, confirmada pelo TRL983. Ambos os tribunais recu-
saram esta definição mais ampla, apesar de se poder questionar se não existem, 
efetivamente, alguns segmentos da procura para os quais se verifique uma efe-
tiva substituibilidade entre os diferentes modos de acesso a cuidados médicos. 
Ainda que a conclusão possa ser acertada, a fundamentação desta convicção 
dos tribunais foi extremamente superficial, não tendo incluído qualquer aná-
lise económica.

Tratando-se, de novo, de uma delimitação determinada pelas circunstâncias 
do caso (decisão de uma Ordem) e não pela análise das caraterísticas do mercado, 
não é surpreendente que, teoricamente, se revele demasiado ampla, tanto em ter-
mos de mercado de produto (e.g., um paciente que necessite de uma consulta de 
uma determinada especialidade médica não considera os serviços dos respetivos 
médicos especialistas substituíveis com os dos médicos de outra especialidade), 
como de mercado geográfico (de novo, estes mercados, claramente, não têm um 
âmbito nacional, na perspetiva da grande maioria da procura, sendo duvidoso 

983 De acordo com o TRL, “essa «concorrência» resultante de tal permutabilidade ou substituibilidade entre 
serviços prestados por médicos no regime de profissão liberal e serviços médicos prestados por médicos funcionários 
públicos (…) ou ainda serviços prestados por profissionais não-médicos legalmente habilitados a prestarem tais serviços 
(ex. odontologistas, meios auxiliares de diagnóstico), não influencia de forma significativa as condições de venda no 
mercado (…). [A] própria organização dos ditos sistemas alternativos impede a proliferação da permutabilidade, pois 
o acesso aos mesmos está dependente ou do pagamento de uma taxa moderadora, no caso do SNS, ou do pagamento 
do prémio previsto na apólice, no caso de contrato de seguro médico ou de se exercer determinada profissão, se ter 
inscrito no subsistema de saúde respetivo e de pagar os respetivos descontos. Estes utilizadores não rivalizam com os 
considerados na decisão da AdC, ou pelo menos não em termos genéricos. São, por assim dizer, mercados paralelos, 
não excluindo no entanto que um consumidor que seja forçado a ir ao mercado da prestação de serviços médicos em 
regime liberal, não fique também prejudicado pela uniformização dos preços” – Acórdão do TRL de 2007/11/22, 
Ordem dos Médicos (proc. nº 5352/07).
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que um médico de Braga possa sentir pressão para baixar os seus preços porque 
um médico de Faro pratica preços 20% mais baixos).

Nos três casos das Ordens, e como se repetirá noutros casos descritos infra, 
a relevância das discussões sobre a correta definição do mercado limitava-se ao 
plano teórico, não tendo qualquer interesse no caso concreto. Levam-nos, acima 
de tudo, a sublinhar o indesejado efeito nocivo de se definir sempre o mercado 
(como é prática do TCL), mesmo quando esta questão não é relevante e/ou não 
foi efetivamente discutida984, resultando na criação de aparentes definições de 
mercado que não podem, verdadeiramente, ser tidas como precedentes985 e que 
não são “definições”, no sentido da teoria da definição de mercados do direito 
da concorrência.

No caso do cartel do sal986, estavam em causa restrições por objeto e a deli-
mitação do mercado não fora contestada. O TCL afirmou, sem justificação, não 
haver “qualquer dúvida que estamos perante o mercado do sal refinado, higienizado e distri-
buído para fins industriais e alimentares”. Quanto à delimitação geográfica (nacional), 
frisou-se a importância da ponderação dos custos de transporte nos mercados 
deste tipo de produtos, considerando-se “ter ficado provado que não existe qualquer 
tipo de barreiras que impeça as arguidas de atuar em todo o território nacional, sendo certo 
que a tal não obsta, dada a dimensão do território nacional continental, o custo do trans-
porte do sal”. O critério utilizado pelo tribunal leva-nos, porém, a questionar se a 
identificação de um mercado “nacional” não foi algo simplificadora, parecendo 
que se tinha em mente um mercado “continental”, que não incluiria as Regiões 
Autónomas. O tribunal concluiu pela sensibilidade da restrição da concorrência 
mesmo sem referir quotas de mercado, apenas com base em volumes de negócio, 
o que sugere a desnecessidade absoluta, neste caso, da delimitação dos mercados.

O caso Aeronorte distingue-se dos demais por ter suscitado a problemática 
da delimitação de mercados na análise de cartéis em concursos públicos e por o 
TCL ter discordado da caraterização do mercado feita pela Autoridade da Con-
corrência (não discordou da delimitação do mercado em si, mas da caraterização 
da estrutura da oferta), ao fim de uma discussão comparativamente longa desta 
questão987. Em causa estava um alegado acordo anticoncorrencial entre duas 

984 Também na Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), o tribunal 
afirmou certos princípios gerais de delimitação do mercado, apesar de este não ter sido contestado pela 
recorrente e de se tratar de uma restrição por objeto.
985 Até no caso da Ordem dos Médicos, teria sido suficiente ao tribunal frisar que, mesmo na definição 
mais ampla proposta pela recorrente, não se suscitariam dúvidas razoáveis sobre o potencial impacto 
significativo na concorrência do regulamento em causa (seguindo o método sistematicamente utilizado 
pelas autoridades de concorrência na apreciação de operações de concentração nas quais a delimitação 
precisa do mercado não alteraria o sentido da decisão).
986 Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB).
987 Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
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empresas que se apresentaram conjuntamente a um concurso público para aqui-
sição de helicópteros (e serviços associados) para combate a incêndios florestais. 
De acordo com o TCL, o mercado de produto e o mercado geográfico estavam 
“não só deficiente como erradamente caraterizados”.

No que respeita ao mercado do produto, o tribunal considerou estarem em 
causa “helicópteros pesados”, “com as caraterísticas e especificidades técnicas constantes 
do programa do concurso”, indicando como único fundamento os “vários concursos 
abertos anual e sucessivamente” e “os diferentes tipos de meios aéreos que vão sendo solici-
tados”. Este mercado incluiria ainda os “serviços adicionais e complementares ao for-
necimento dos helicópteros: serviços de pilotagem, tripulação e manutenção das aeronaves, 
para a satisfação de fins no combate a incêndios florestais”988. A procura estaria limitada 
às autoridades que combatem incêndios.

Trata-se, como é nítido, de uma extrema distorção da delimitação do mercado 
em função das caraterísticas do caso concreto. Não serão os “helicópteros pesa-
dos” procurados para outros fins para além do combate a incêndios? Será que a 
sua adaptação a diferentes fins tem alguma especialidade que implique a subdi-
visão do mercado dos helicópteros pesados consoante o fim a que destinam? E 
como justificar que se incluam no mercado apenas os helicópteros que cumpris-
sem as especificidades técnicas daquele concurso em especial?

A AdC entendera que a oferta era constituída apenas por estas duas empre-
sas, por terem sido as únicas empresas a apresentarem-se como concorrentes a 
tais concursos em Portugal nos últimos anos. Surpreendentemente, depois de 
ter instrumentalizado a definição do mercado ao concurso público especifica-
mente em causa, o tribunal afirmou, com toda a razão, que: o “historial dos con-
cursos públicos para fornecimento de meios aéreos de combate a incêndios florestais aqui 
não é relevante. O que releva aqui é saber quais as empresas que estão no mercado em causa 
a fornecer o produto e serviço e quais as que, ainda [não] estando no mercado a fornecê-los, 
o podem vir a fazer sem que tenham que incorrer em qualquer custo suplementar signifi-
cativo”. Com base na prova de que outra empresa concorrera no passado, e que 
outras (todas com sede em Portugal) haviam sido convidadas a concorrer, o tri-
bunal considerou que estas também concorriam no mesmo mercado.

Quanto ao mercado geográfico, o tribunal concordou com a delimitação de 
um mercado nacional, devido ao facto de, citando a AdC, “as regras de contratação 
pública que presidem aos procedimentos de aquisição abertos por entidades públicas (…) 
forma[rem] um quadro legislativo e administrativo de âmbito nacional homogéneo que 
permitem a consideração do território nacional como a dimensão geográfica relevante neste 
processo”. Mesmo admitindo os pressupostos da definição do mercado retida pelo 
tribunal, ficamos sem compreender em que medida as normas nacionais de con-

988 No sentido da inclusão no mesmo mercado do produto do bem e dos seus serviços associados, veja-se 
também a Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB).
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tratação pública se distinguem significativamente, apesar da harmonização ao 
nível comunitário, das normas de contratação pública de outros Estados-Mem-
bros, para justificar uma delimitação nacional, sobretudo num mercado de avia-
ção, tipicamente considerado de âmbito mundial.

Isto dito, de novo o tribunal identificou uma estrutura da oferta muito diversa 
da situação de duopólio apresentada pela AdC. Para o TCL, tratando-se de um 
concurso internacional, haveria “várias empresas estrangeiras” que se poderiam 
apresentar ao concurso, e a AdC não demonstrara (como lhe cabia demonstrar, 
em função da distribuição do ónus da prova) que essas empresas não poderiam 
concorrer em condições homogéneas com empresas nacionais. Assim, o tribunal 
concluiu que a oferta era constituída por todas as empresas, no mundo inteiro, 
“que prestam este tipo de serviço”, uma conclusão que melhor se compreenderia se 
tivesse sido identificado um mercado geográfico de âmbito mundial. De facto, é 
contraditório que o tribunal verifique – como verificou – estarem preenchidos 
os requisitos da substituibilidade do lado da oferta (pelo menos, para a oferta 
de empresas estrangeiras em Portugal), mas que use esse critério para alterar a 
estrutura da oferta, e não para alargar o âmbito geográfico do mercado.

Estas tomadas de posição pelo TCL foram cruciais para o desfecho do caso, 
já que levaram a que este concluísse que não tinha sido demonstrado um efeito 
sensível de restrição da concorrência (i.e., que o acordo era de minimis). Trata-se 
de uma conclusão absolutamente inaceitável num mercado no qual, de acordo 
com a própria definição feita pelo TCL, e independentemente da possibilidade 
de concorrência por outras empresas, as empresas em causa tinham, nos últimos 
anos, 100% da quota do mercado989. É um exemplo de como a definição de mer-
cados pode enredar o raciocínio de tal modo que se chegue, a final, a uma con-
clusão absolutamente contraintuitiva: a de que um acordo entre os dois únicos 
concorrentes com efetiva quota de mercado não tem um impacto significativo 
no mercado. A realidade do mercado sugeria a presença de fatores de restrição 
concorrencial não ponderados na sentença.

Também em Baxter e Glintt990 os tribunais se debruçaram sobre a delimitação 
de mercados no contexto de concursos públicos, com um resultado muito seme-
lhante, no que toca à delimitação do mercado de produto. Desta feita, estava em 
causa o mercado nacional991 do “fornecimento do equipamento automatizado de reemba-
lagem de formas orais sólidas de medicamentos FDS 330, e respetivos serviços conexos, tais 

989 Isto dito, no caso concreto existiam outras caraterísticas que justificavam a abordagem restritiva do 
tribunal, designadamente o facto de não ter sido provado que as duas empresas conseguissem fornecer 
sozinhas os bens e serviços objeto do concurso.
990 Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); e Acórdão do TRL de julho 
de 2012, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB).
991 A delimitação geográfica do mercado não foi contestada pela recorrente.
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como montagem e parametrização do equipamento em causa, fornecimento de consumíveis, 
exclusivos ou não, e serviços de formação e manutenção/assistência técnica”. Os tribunais 
confirmaram esta definição realizada pela AdC, apesar dos protestos da recor-
rente. Trata-se, como se vê, de uma delimitação extraordinariamente estreita do 
mercado, correspondendo ao preciso objeto dos concursos públicos que haviam 
suscitado o inquérito. No entanto, poder-se-á entender que o tribunal não deli-
mitou o mercado nestes termos por ser esse o objeto dos concursos públicos em 
causa, mas porque estes concursos públicos demonstravam a existência de uma 
parte significativa da procura para a qual o equipamento em causa não era subs-
tituível por qualquer outro disponível no mercado, já que nenhum outro dispu-
nha da funcionalidade de reembalagem de medicamentos.

No caso Rebonave992, o TCL rejeitou os argumentos da recorrente que visavam 
afastar a natureza sensível do impacto do acordo em causa (com restrições por 
objeto) sobre o mercado, definindo um mercado mais amplo. O tribunal concor-
dou com a AdC, afirmando não haver “qualquer dúvida que o mercado relevante, quer 
do ponto de vista da procura, quer do ponto de vista da oferta, é o dos serviços de reboque 
marítimo e lanchas do porto de Setúbal, excluindo dentro deste o cais da Mitrena – esta-
leiro da Lisnave” (porque neste a procura era constituída por uma única empresa 
e a oferta estava contratualmente limitada a duas empresas). Os outros portos 
nacionais não foram considerados alternativas razoáveis “face à distância geográfica 
e às caraterísticas próprias deste setor de atividade”, conclusão completada com uma 
justificação económica ponderada993. A estrutura da oferta era determinada pela 
detenção de licenças para operar no porto em causa. Vemos, ainda, nesta sentença 
um reconhecimento da diferença entre concorrência atual e potencial, e a afirma-
ção implícita de que apenas aquela releva para efeitos de delimitação do mercado.

No caso PT Comunicações – condutas994, a definição do mercado foi discutida 
no contexto da identificação de uma posição dominante. A disputa não se prendia 
com a identificação do mercado do produto (mercado do “acesso a infraestruturas 
para efeitos de passagem de cabos e infraestruturas de redes de comunicações eletrónicas, 
mercado que é constituído pelo espaço em redes de condutas, postes ou outros meios, sub-
terrâneos ou aéreos, suscetível de ser disponibilizado para passagem de cabos e instalação 

992 Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB).
993 Nas palavras do tribunal, “os dois portos mais perto (Lisboa e Sines) distam cerca de 70 e 65 km, respetivamente, 
o que significa que só para deslocar os seus rebocadores até ao porto de Setúbal despendem cerca de 7 horas. É evidente 
que não é rentável a uma empresa despender combustível equivalente a mais sete horas de deslocação para ir ao porto 
de Setúbal efetuar um serviço, ou então, para o fazer, teria que cobrar preços muito mais elevados do que os praticados 
pelas empresas que ali se encontram sedeados (o que ficou provado […])” – Sentença do TCL de 2008/03/11, 
Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB).
994 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB). Sentença 
confirmada em recurso pelo Acórdão do TRL de 2010/12/20, PT Comunicações – condutas (proc. nº 
1065/07.0TYLSB.L1). Para uma descrição mais detalhada deste caso, cfr.: Bordalo Junqueiro, 2012:154 e ss.
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de infraestruturas de redes de comunicações eletrónicas”)995, mas apenas com a delimi-
tação do mercado geográfico.

De acordo com a AdC, “cada traçado relativo a cada conduta solicitada corresponde 
a um mercado relevante em termos geográficos”. Tratava-se, claramente, de uma “não-
-definição”. Não se trataria, segundo a AdC, de um mercado nacional (ao contrá-
rio do que decidira, anteriormente, no âmbito do controlo de concentrações996), 
regional ou local, mas de um mercado cujas dimensões seriam determinadas, 
caso a caso, por cada pedido de acesso a condutas, uma abordagem que nega 
todo o propósito de delimitação de um mercado geográfico (ao recusar, em abso-
luto, a possibilidade de existência de uma ou mais áreas em que as condições de 
concorrência sejam relativamente homogéneas, independentemente do traçado 
específico suscitado por cada pedido de acesso) e que geraria um caos em ter-
mos de aplicação da proibição do abuso de posição dominante, obrigando cada 
empresa que recebesse um pedido de acesso a determinar primeiro se, naquele 
traçado específico, existiriam alternativas, de modo a saber se detinha uma posi-
ção dominante no “mercado” constituído por aquela solicitação única. Pior, esta 
abordagem inviabiliza, em absoluto, a identificação abstrata de uma posição domi-
nante, já que essa determinação só se poderia fazer num caso concreto, e torna 
especialmente problemática a aplicação pela AdC de uma coima com base numa 
prática reiterada de abuso, já que para cada incidente de recusa de acesso se teria 
que demonstrar a posição dominante no caso concreto. Além de que assenta na 
ideia, claramente problemática, de que um “mercado” pode ser constituído por 
um único encontro específico da procura e da oferta, apesar de existirem muitos 
outros encontros da procura e oferta do mesmo serviço, na mesma área.

Surpreendentemente, o TCL não só confirmou a delimitação realizada pela 
AdC, como afirmou não perceber as críticas da recorrente aos alegados “proble-
mas insolúveis” criados por esta definição (que “levaria a que se considerasse cada 
cliente […] um mercado”). Assim, de acordo com o tribunal, “o mercado geográfico a 
considerar, sendo neste ponto essencialmente relevante o ponto de vista da procura, é, de 
facto, tal como refere a AdC, o correspondente a cada troço de conduta. Os operadores que 
pretendem construir a sua rede numa determinada área geográfica desejam prestar os seus 
serviços nessa mesma área e não noutra qualquer. Logo, para esses operadores só são alter-

995 Refira-se que o tribunal excluiu a relevância da delimitação dos mercados a jusante, para efeitos da 
aferição da posição dominante identificada pela AdC, mas limitou esta conclusão ao “presente caso, tendo 
em mente a imputação feita à arguida”, não excluindo, portanto, que, nalguns casos, um abuso se possa ve-
rificar num mercado distinto (e.g. a jusante ou a montante) daquele em que a respetiva empresa detém 
uma posição dominante. Afirmou também que a questão da essencialidade de uma infraestrutura não 
se discute ao nível da delimitação do mercado (não sendo relevante para esse efeito), mas apenas no 
passo subsequente da identificação de uma posição dominante.
996 Cfr.: Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §242 e ss.
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nativas às redes da PTC as infraestruturas que existirem nessa área, ou seja, a substituibi-
lidade tem de ser analisada localmente e não a nível nacional”.

Já aqui o TCL se começava a contradizer, pois dizer que a substituibilidade 
deve ser analisada localmente não é o mesmo que dizer que a substituibilidade 
deve ser analisada por referência a cada pedido concreto. Por outro lado, nada 
impede que um pedido concreto de acesso tenha um âmbito regional ou nacio-
nal, em cujo caso, pelo critério adotado, não seria relevante uma análise local.

A análise subsequente levou ao extremo a contradição interna da sentença 
quanto à identificação do mercado geográfico e revelou, ironicamente, os pro-
blemas insolúveis de aplicação prática de tal delimitação que o tribunal afirmara 
não compreender. Depois de ter delimitado o mercado nos termos acima cita-
dos, o TCL concluiu que a PT Comunicações detinha uma posição dominante 
no mercado nacional!

A lógica de identificação de uma posição dominante foi relativamente clara:

“a PTC é a única empresa a nível nacional que detém a rede básica de comunicações, infraes-
trutura de âmbito nacional apta à passagem de cabos; não existe no mercado qualquer outra rede, 
com cobertura nacional, que reúna as caraterísticas necessárias para construir uma rede nacio-
nal de comunicações eletrónicas; não é viável do ponto de vista económico replicar na totalidade 
a rede da PTC; não existem outras infraestruturas que tenham a mesma apetência e que sejam 
uma alternativa a nível nacional. Assim, no mercado do acesso a infraestruturas para efeitos de 
passagem de cabos e infraestruturas de redes de comunicações eletrónicas a PTC tem uma posi-
ção dominante, posição essa que se verifica em todo o território nacional dado a rede de condutas 
da PTC ser a única que tem essa cobertura geográfica. Por conseguinte e nesta medida, a PTC 
tem, efetivamente, dominância também nas concretas áreas geográficas em causa nos autos”.

Desde logo, estas observações só se aplicam à procura de acesso a infraes-
truturas com o propósito de criar redes de âmbito nacional, não excluindo que 
uma empresa de comunicações eletrónicas com âmbito geográfico mais limi-
tado (de que existem exemplos em Portugal) encontre nessa zona mais restrita 
alternativas viáveis às condutas da PT. Mas, acima de tudo, se o tribunal conclui 
que há condições homogéneas de concorrência na totalidade do território nacio-
nal, devido à falta de substituibilidade, da perspetiva da procura, entre a rede 
de condutas da PT e outras infraestruturas, então estão reunidos os pressupos-
tos para a identificação de um mercado nacional, e não para a identificação de 
um mercado cujo âmbito varia caso a caso, consoante cada solicitação de acesso 
concreta! Na melhor das hipóteses, dir-se-ia que coexistiriam em paralelo uma 
delimitação nacional e múltiplas delimitações regionais e locais do mercado, 
consoante o âmbito da procura (mas, nesse caso, a identificação de uma posição 
dominante no mercado nacional não poderia servir para se inferir uma posição 
dominante nos mercados infranacionais, como fez o tribunal). A final, a decisão 
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da AdC acabou por ser anulada, por falta de prova da essencialidade da infraes-
trutura nos troços concretamente em causa nos pedidos de acesso identificados na  
decisão.

No caso das Escolas de condução do Funchal997, foi apenas contestada a deli-
mitação do mercado geográfico (que a recorrente dizia dever ser a RAM ou a ilha 
da Madeira, e não apenas o Funchal). O TCL confirmou a delimitação realizada 
pela AdC, mas fundamentou a sua conclusão em termos excessivamente sucin-
tos, remetendo simplesmente para alguns factos dados como provados. Sucede 
que estes factos demonstravam apenas a distribuição de clientes por concelho 
de residência. Sem a análise e justificação adicional que havia sido realizada pela 
AdC, estes factos não bastavam para fundamentar a delimitação geográfica. Sem 
prejuízo da fundamentação imperfeita da sentença, não merece crítica, em nosso 
entender, a solução, devendo pressupor-se que o tribunal concordou com os argu-
mentos que haviam sido expostos pela AdC a este respeito.

No caso ANEPE998, a AdC aplicara uma coima por uma decisão de associação 
de empresas que recomendara uma componente do preço no “mercado [nacio-
nal] da prestação de serviços de gestão e exploração de parques e zonas de estacionamento 
pago em locais públicos”. A recorrente contestou esta definição, argumentando que 
o mercado se subdividia num segmento grossista (relações concedentes/con-
cessionários) e retalhista (relações com consumidores), e que este último tinha 
uma dimensão local. O TCL deu por assente a definição do mercado do produto 
sem discutir os níveis grosso/retalho. E confirmou a delimitação geográfica nos 
seguintes termos: “quanto ao mercado relevante geográfico, não nos restam dúvidas no caso 
de que ele abrange todo o território nacional. As associadas da ANEPE gerem ou exploram 
parques e zonas de estacionamento pago em locais públicos, em todo o território nacional. 
Não está aqui em causa a substituibilidade do produto, na ótica do utilizador dos parques, 
porque a decisão da arquida (…) não se circunscreve a um parque ou a um local em con-
creto, antes a todos os parques de estacionamento (…) A recomendação (…) abrangia todas 
as associadas, para aplicação em todos os parques de estacionamento de curta duração”.

Em recurso, esta delimitação foi confimada pelo TRL, mas, de novo, sem 
discutir a distinção entre nível grossista e retalhista. Em nosso entender, o TRL 
incorreu no erro (inconsequente no caso concreto) de se concentrar, única e 
exclusivamente, no nível grossista (ou melhor, no mercado a montante), apesar 
da prática em causa respeitar, senão em exclusivo, pelo menos em simultâneo, ao 
mercado retalhista (i.e., a jusante). Quanto à delimitação geográfica, não tendo 
procedido àquela distinção, e pensando apenas na construção e exploração de 

997 Sentença do TCL de 2012/02/27, SMTZ c. AdC (proc. n.º 659/11.3TYLSB).
998 Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. n.º 349/11.7TYLSB); e Acórdão do TRL de 2013/04/04, 
ANEPE (proc. n.º 349/11.7TYLSB.11).
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parques de estacionamento, é natural que o TRL tenha concluído que o mer-
cado era nacional.

Trata-se de outro exemplo de instrumentalização da delimitação do mercado 
às circunstâncias do caso concreto. O TCL confundiu o âmbito geográfico de 
aplicação de uma decisão de associação de empresas com o âmbito geográfico 
dos mercados afetados por essa decisão. É absolutamente incontestável que a 
procura de lugares de estacionamento pagos numa zona em Lisboa não é subs-
tituível por lugares de estacionamento pagos no Porto (ou sequer noutras zonas 
de Lisboa), e que (como o próprio TCL afirma) a substituibilidade da procura é 
o principal critério a ter em conta nesta delimitação, já que, claramente, não se 
verifica o preenchimento dos requisitos da substituibilidade do lado da oferta. 
Assim sendo, o mercado retalhista em causa tem, nitidamente, um âmbito local. 
Mas isto era absolutamente inconsequente neste caso. A decisão afetava todos 
estes mercados retalhistas locais no território nacional, pelo que a contestação da 
amplitude geográfica do mercado era inoperante, não podendo alterar a conclu-
são alcançada. É de aplaudir, portanto, o esclarecimento do TRL de que, “ainda 
que se admitisse a existência de um mercado geográfico mais amplo, ou mais restrito, que o 
mercado nacional, tal seria irrelevante para a conclusão e decisão do presente processo”999.

No caso OTOC1000, a AdC impôs uma contraordenação por uma decisão de 
associação de empresas que violava o Art.º 101.º do TFUE e o seu correspondente 
nacional, no mercado nacional da formação obrigatória dos técnicos oficiais de 
contas. Suscitaram-se questões prejudiciais perante o TJUE. Apesar das aparên-
cias, a recorrente não contestou, verdadeiramente, a delimitação do mercado. 
O que contestou foi que a sua “oferta” de formação (enquanto entidade sem 
fins lucrativos) pudesse ser considerada uma atividade económica, para efei-
tos do direito da concorrência, que pudesse constituir um mercado relevante, 
ou pudesse ser incluída no mesmo mercado que a oferta por entidades com fins 
lucrativos. Não surpreende, portanto, que os tribunais nacionais e europeu se 
tenham ficado pela afirmação de que o exercício duma atividade económica e 
sujeição ao direito da concorrência não exige um fim lucrativo. A delimitação do 
mercado de produto não foi discutida, e a delimitação geográfica foi justificada 
pelo TCL em função do âmbito de aplicação do regulamento em causa1001. Sem 

999 Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. n.º 349/11.7TYLSB.11), p. 207. Acrescentou ainda 
o tribunal: “Independentemente da determinação concreta de tal mercado, o tribunal concluiu pela verificação de 
comportamentos restritivos da concorrência imputáveis à recorrente em todo o território nacional” (p. 209).
1000 Sentença do TCL de 2011/04/29, OTOC c. AdC (proc. n.º 938/10.7TYLSB.L1); Acórdão do TJ de 
2013/02/28, OTOC (C-1/12), C.J. (2013) por publicar; e Acórdão do TRL de 2014/01/07, OTOC c. AdC 
(proc. n.º 938/10.7TYLSB.L1).
1001  Em sede de recurso, o TRL não se voltou a debruçar sobre esta questão. Quanto ao mercado de 
produto, a sua pronúncia esteve, naturalmente, limitada pelo pedido, que se prendia apenas com a questão 
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prejuízo da imperfeição técnica desta opção, que já temos vindo a realçar, tra-
tava-se duma restrição por objeto cujo efeito sensível era notório (sendo notória 
também a afetação do comércio entre Estados-membros), pelo que se revelava 
supérflua a definição precisa dos mercados.

No caso Lactogal1002, o TCRS referiu quotas de mercados como factos prova-
dos e construiu a sua análise sobre o pressuposto da existência de vários merca-
dos (de leite, de bebidas lácteas aromatizadas, de queijos, de manteiga, etc.), sem 
discutir a sua delimitação. No entanto, deve frisar-se que, ainda que as definições 
(de alguns) dos mercados pudessem ser relevantes para a decisão final, nomea-
damente ao nível da ponderação da sensibilidade dos efeitos e da gravidade da 
infração, a recorrente, aparentemente, não contestou essas delimitações (tam-
bém não tendo suscitado a questão em sede de recurso).

Por fim, o caso Contiforme1003 veio comprovar o retrocesso na abordagem à 
problemática da definição de mercados, ao nível do controlo judicial das decisões 
administrativas, que resultou da criação do novo TCRS. O cartel em causa consis-
tia em restrições por objeto cujo efeito sensível não era razoavelmente questioná-
vel. Também só se aplicava o direito nacional, pelo que não era necessário aferir 
o efeito sobre o comércio entre Estados-membros. Por tudo isto, compreende-se 
que a AdC tenha concluído ser desnecessário discutir com precisão a delimitação 
do mercado, e que o tribunal também não tenha sentido essa necessidade, apesar 
dos (imaginativos) argumentos das Recorrentes. Estas procuraram demonstrar 
que a prática em causa não tinha um efeito sensível sobre a concorrência por-
que o mercado relevante correspondia ao código CAE da respetiva atividade e 
que, nesse mercado, as arguidas tinham uma expressão mínima. Sendo nítida 
a improcedência destes argumentos, o modo como o TCRS lidou com eles dei-
xou muito a desejar.

O tribunal concluiu que, no caso concreto, existiam indícios suficientes para 
concluir pela sensibilidade da afetação da concorrência sem ser necessário deli-
mitar o mercado em causa nem identificar precisamente as quotas de mercado 
das arguidas1004. Infelizmente, chegou a esta conclusão com base num preconceito 
sobre qual o mercado em causa. Esse preconceito resultou de uma das manifesta-
ções mais expressivas, na jurisprudência, do erro de instrumentalização da defi-

da atividade económica. Quanto ao mercado geográfico, o ponto não era verdadeiramente relevante para 
os argumentos jurídicos da recorrente, e o TRL limitou-se a remeter para as conclusões do TCL e do TJ. 
Note-se, porém, que, como é seu hábito, o TJ não controlou, propriamente, a delimitação do mercado 
que lhe havia sido comunicada nas questões prejudiciais, limitou-se a trabalhar com esse pressuposto.
1002 Sentença do TCRS, Lactogal c. AdC (proc. n.º 18/12.0YUSTR.E1.L1); Acórdão do TRL de 2014/01/29, 
Lactogal c. AdC (proc. n.º 18/12.0YUSTR.E1.L1).
1003 Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR).
1004  Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR), e.g. p 142.
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nição de mercados às caraterísticas do caso concreto: “No caso de acordos restritivos 
da concorrência, por fixação de preços ou repartição de clientes, o mercado relevante é defi-
nido pelos próprios participantes no acordo, ao acordarem entre si a que produto o acordo 
se aplica e em que área geográfica”1005 (ver secção III.2.2). A isto acresceu a confusão 
entre a exigência de um impacto sensível e a aplicação da presunção quantitativa 
(10% da quota de mercado) recomendada na Comunicação de minimis da Comis-
são, que levou o tribunal a afirmar, erroneamente, que os acordos restritivos por 
objeto têm sempre um efeito sensível na concorrência1006.

Se o mercado tivesse a amplitude que as recorrentes pretendiam, a prática 
seria, efetivamente, mínima e não proibida pelo direito da concorrência. O tri-
bunal não se podia abster, portanto, de controlar a delimitação do mercado. Não 
obstante, deve-se sublinhar que o tribunal se referiu, de facto, na matéria de facto 
provada, a elementos relevantes para a ponderação da delimitação do mercado, 
incluindo: oferta por várias outras empresas e possibilidade de substituibilidade 
do lado da oferta, especificidade e complexidade técnica dos produtos em causa, 
sujeição a regulamentação própria, interesse económico distinto de outros produ-
tos (baixa rentabilidade, justificada apenas por benefícios reputacionais), etc1007.

II.3.3. Outros Estados-membros
Extravasaria, naturalmente, o propósito da presente obra uma análise detalhada 
da teoria e da prática de definição de mercados nos restantes Estados-membros da 
União Europeia. Nos Capítulos que seguem, referir-nos-emos, ocasionalmente, à 
prática decisória e a documentos de âmbito geral de alguns destes ordenamentos 
jurídicos, na medida em que tal se mostre útil para a discussão do tema concreto.

No entanto, não podemos deixar de traçar um quadro geral do modo como a 
definição de mercados tem sido abordada em documentos oficiais nos restantes 
Estados-membros. Revela-se particularmente útil, para os objetivos da presente 

1005 Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR), e.g. p 144. Esta 
ideia é confirmada na p. 145: “O mercado relevante (…) foi caraterizado pela AdC como o relativo aos formulários e 
impressos comerciais, em que se integra também o produto carta-cheque. Tendo em conta os produtos objeto do acordo, 
nos termos convencionados pelos participantes, parece-nos ser adequado este entendimento. (…) insiste-se nas ideias 
já atrás expostas de que neste tipo de acordo de repartição de preços e de clientela não é necessário definir o mercado 
relevante e a infração se considera sempre susceptível de impedir, falsear ou restringir de modo sensível a concorrência, 
independentemente da quota de mercado das empresas participantes”. 
1006 Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR), e.g. p 144 (“a 
um acordo de fixação de preços e de repartição de clientes não é de aplicar a regra de minimis, o que significa que o 
acordo será sempre considerado suscetível de restringir de forma sensível a concorrência, independentemente da 
quota de mercado de cada uma das empresas participantes no acordo. O facto de o acordo fixar preços e repartir 
clientes faz ultrapassar o limite do negligenciável, não sendo necessário apurar se a quota de mercado excede 10% (cf. 
Comunicação de minimis…)”).
1007 Sentença do TCRS de 2014/03/07, Contiforme et al c. AdC (proc. n.º 38/13.8YUSTR), e.g. pp. 46, 
117-118 e 142.
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tese, procurar identificar potenciais discrepâncias no modo como a mesma ques-
tão é tratada pelas diferentes autoridades que são chamadas a aplicar o direito da 
concorrência da União Europeia, e cujas próprias normas substantivas nacionais 
da concorrência se encontram largamente harmonizadas com aquele.

Com efeito, existem discrepâncias significativas, entre os diferentes Estados-
-membros, na perspetiva e enquadramento da definição de mercados, no âmbito 
do direito da concorrência. Discrepâncias essas que se fazem sentir, acima de 
tudo, na prática decisória, mas que se manifestam também ao nível teórico, tra-
duzindo-se em posições de princípio de maior ou menor complexidade, expres-
sas em documentos de natureza normativa ou de soft-law.

Embora em proporção minoritária, encontram-se vários exemplos de inclusão 
nas próprias leis da concorrência dos Estados-membros de definições básicas do 
conceito de “mercado relevante”.

Assim, por exemplo, a lei da concorrência irlandesa inclui um conceito básico 
de mercado relevante, numa parte geral, que estabelece como critério decisivo 
a intersubstituibilidade da perspetiva da procura, atendendo às caraterísticas, 
preços e uso ou fim intencionado para os bens ou serviços em causa1008.

A lei da concorrência da Estónia também inclui, numa secção introdutória, 
um conceito de mercado mas este, na realidade, concentra-se na delimitação do 
mercado geográfico, parecendo confinar a delimitação do mercado relevante à 
perspetiva da procura, excluindo a relevância da perspetiva da oferta1009 – ou seja, 
introduz uma fundamental discordância com o método de definição de merca-
dos adotado pelo Tribunal de Justiça e pela Comissão Europeia.

De igual modo, a lei polaca inclui a noção de “mercado relevante” no artigo 
introdutório de definição de conceitos1010. Embora sucinta, vai um pouco mais 
longe do que outras leis, ao erigir como critério decisivo a homogeneidade “sufi-
ciente” das condições de concorrência e ao enumerar alguns fatores adicionais 
a ter em conta na delimitação do mercado, a saber: a existência de barreiras à 
entrada, preferências dos consumidores, diferenciais significativos de preços, 
custos de transporte.

As leis da concorrência letã e lituana mostram-se, exceto quanto ao último 
aspeto, essencialmente idênticas às opções da lei polaca1011.

1008 Irlanda, Lei da Concorrência de 2002, revista pela Lei da Concorrência (Revisão) de 2006 e pela Lei 
da Concorrência (Revisão) de 2012, artigo 6º(7).
1009 Estónia, Lei da concorrência, de 5 de junho de 2001, revista em último lugar pela Lei de 6 de junho 
de 2012, artigo 3º(1).
1010 Polónia, Lei de 16 de fevereiro de 2007 sobre concorrência e proteção dos consumidores, artigo 4º(9).
1011 Letónia, Lei da concorrência de 23 de outubro de 2001, revista em último lugar pela Lei de 1 de 
dezembro de 2009, artigo 1º(3) a (5); Lituânia, Lei da concorrência de 23 de março de 1999, revista em 
último lugar pela Lei de 22 de março de 2012, artigo 3º(5) a (7). 
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A lei húngara dedica um artigo inteiro à definição do mercado relevante, 
fornecendo conceitos básicos de mercado de produto e de mercado geográfico 
e estipulando a necessidade de ponderar a substituibilidade das perspetivas da 
procura e da oferta1012. Apesar de esta norma se encontrar na secção relativa a 
práticas coletivas restritivas da concorrência, tem sido também utilizada como 
padrão do método de definição de mercados nas restantes áreas do direito nacio-
nal da concorrência.

Todos estes conceitos incluídos nas leis da concorrência seguem uma abor-
dagem clássica do conceito de mercado relevante, focando-se nas caraterísticas, 
preços e uso dos bens ou serviços e na sua substituibilidade da perspetiva da pro-
cura e/ou da oferta. Nenhuma destas leis se refere a critérios económicos quan-
titativos (maxime o teste SSNIP).

Também encontrámos um exemplo de lei de concorrência que parece definir 
o conceito de “mercado relevante”, mas que, na verdade, fornece muito poucos 
esclarecimentos sobre o método de definição de mercados. Assim, a lei maltesa 
limita-se a esclarecer que o âmbito geográfico do mercado relevante pode ser 
nacional ou infra ou supranacional, e que pode haver uma dimensão temporal1013.

A isto acresce que, tal como nos ordenamentos europeu e português, encon-
tram-se, por princípio, definições normativas do que se entende por um “mer-
cado”, nas leis ou regulamentos que aprovam os formulários de notificação de 
operações de concentração, largamente harmonizados com os formulários para 
notificação de concentrações à Comissão Europeia1014. Em contrapartida, alguns 
Estados-membros, cujas leis da concorrência já definem a noção de mercado 
relevante, optam por não repetir nem aprofundar o conceito nos formulários de 
notificação de concentrações1015, ou reproduzem, pura e simplesmente, a noção 
que já decorria da lei da concorrência, assim evitando eventuais contradições1016.

Isto significa que são vários os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros 
que incluem limites legais ao que se pode entender por “mercado relevante” 
(sem prejuízo, consoante o caso, do problema da hierarquia das leis). Se, por 
um lado, tal contribui para a segurança jurídica, por outro, introduz uma rigi-
dez normativa que poderá não ser compatível com as especificidades de casos 

1012 Hungria, Lei nº LVII/1996, revista em último lugar pela Lei XIV/2009, artigo 14º.
1013 Malta, Lei nº XXXI/1994, revista em último lugar pela Lei nº III/2004, artigo 2º.
1014 Ver, a título de exemplo: Espanha, Regulamento de Defesa da Concorrência, aprovado pelo Real 
Decreto 261/2008, de 22 de fevereiro, §§5.3.1 e 5.3.2.
1015 Cfr., e.g.: ANC Húngara, Formulário para pedidos de autorização de concentrações ao abrigo do 
artigo 20º da Lei nº LVII/1996; Letónia, Regulamento nº 800/2008, de 28 de setembro.
1016 Cfr., e.g.: Polónia, Regulamento do Conselho de Ministros de 17 de julho de 2007, relativo à notificação 
da intenção de concentração de empresas, §7.1.2; Malta, Regulamento de controlo de concentrações 
aprovado pelo Comunicado 294/2002, revisto pelos Comunicados 299/2002 e 49/2007, artigo 2º.
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concretos nem, pelo menos num período transitório, com as evoluções do pen-
samento jus-económico.

Este quadro pode tornar-se especialmente problemático em Estados-membros 
cujos conceitos normativos se encontram francamente desajustados da teoria jus-
-económica ou até dos conceitos jurídicos adotados ao nível da União Europeia, 
podendo, em última linha, suscitar importantes contradições nas soluções a dar 
a casos concretos aos quais sejam aplicáveis, simultaneamente, o direito nacio-
nal e o direito europeu da concorrência. Em alternativa, é possível, senão mesmo 
expectável, que estas discrepâncias sejam frequentemente resolvidas, na prá-
tica, ignorando-se, pura e simplesmente, as limitações impostas pelos conceitos 
nacionais datados ou desajustados, o que suscita óbvias dificuldades jurídicas. 
Assim, por exemplo, as fontes consultadas sugerem que a prática decisória de 
definição de mercados na Estónia está em concordância com o método adotado 
no ordenamento jurídico da União Europeia, apesar de a legislação nacional não 
o permitir (sem prejuízo do primado do direito europeu)1017.

Evidencia-se também alguma evolução no sentido da harmonização dos 
conceitos normativos de “mercado relevante”, ou, pelo menos, da supressão de 
referências desajustadas. Assim, por exemplo, enquanto que a anterior lei da 
concorrência cipriota incluía indicações sobre o modo de definição de mercados 
que não correspondiam às melhores práticas europeias (e.g., afirmava-se que o 
mercado do produto correspondia, normalmente, às classificações usadas pelas 
empresas na comercialização desses produtos), a nova lei da concorrência desse 
Estado-membro é omissa quanto a esta matéria1018.

A grande maioria das autoridades de concorrência dos Estados-membros 
adere, ou chega mesmo a aplicar diretamente, por citação, a Comunicação sobre 
Definição de Mercados da Comissão Europeia (de resto, como a AdC). Esta ten-
dência é especialmente vincada nos Estados-membros que não dispõem do seu 
próprio documento de âmbito geral relativo ao método de definição de mercados.

Mas já são várias as autoridades nacionais de concorrência europeias que 
adotaram os seus próprios documentos de soft law relativos, exclusiva ou nome-
adamente, ao método de definição de mercados. Quando adotados pouco tempo 
depois da Comunicação sobre Definição de Mercados, estes documentos revelam-
-se, sem surpresa, de conteúdo muito próximo àquela, como no caso do documento 
adotado, especificamente sobre esta matéria, na Lituânia (em que a harmoniza-
ção com aquela Comunicação é expressamente referida no documento)1019, cuja 

1017 Cfr. Institut für Europäisches Medienrecht, 2005.
1018 Cfr.: Chipre, Lei 22(I)/99, Anexo I; e Chipre, Lei 13(I)/2008, relativa à proteção da concorrência.
1019 ANC lituana, Resolução nº 17, de 24 de fevereiro de 2000, relativo a explicações do Conselho da 
Concorrência sobre a definição do mercado relevante. No mesmo sentido, ver: ANC búlgara, Methodology 
on investigation and definition of the market position of undertakings in the relevant market, 2002.
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lei previu, expressa e especificamente, o poder da ANC de adotar orientações 
sobre esta matéria1020. Mas mesmo algumas orientações mais recentes se conti-
nuam a inspirar e, mesmo, a seguir de muito perto a própria estrutura da Comu-
nicação sobre Definição de Mercados, como sucede com as orientações de 2010 
da ANC romena1021.

A primeira autoridade de concorrência europeia a adotar semelhantes orienta-
ções foi a ANC alemã, cujo documento foi adotado em reação às, e claramente ins-
pirado nas, orientações americanas sobre concentrações horizontais de 19821022. 
As orientações gerais mais recentes desta ANC, relevantes para a definição de 
mercados relevantes, datam de 20121023.

Na Irlanda, tal como nos EUA, as orientações de âmbito geral sobre o método 
de definição de mercados foram incluídas, de modo relativamente sucinto, nas 
orientações sobre análise de operações de concentração1024.

A opção francesa foi idêntica, com a diferença de se ter desenvolvido bem 
mais a temática1025.

No Reino Unido, depois de uma primeira abordagem de teor doutrinal que 
estabeleceu os fundamentos para uma análise britânica, relativamente autónoma 
da abordagem fixada pela Comissão Europeia1026, a ANC britânica adotou orien-
tações aprofundadas, dedicadas, em exclusivo, a esta temática1027.

Existe pelo menos uma ANC que adotou, para efeitos de organização interna 
dos seus serviços, orientações sobre o método de definição de mercados, não 
sendo este documento divulgado publicamente1028.

Refira-se que também a Associação Europeia de Livre Comércio, que conta 
atualmente com apenas quatro Estados-membros (Islândia, Liechtenstein, 
Noruega e Suíça), e cujo direito da concorrência mimetiza, em geral, o direito da 
concorrência da União Europeia, adotou a sua própria Comunicação, na sequên-
cia e reproduzindo o conteúdo da Comunicação sobre Definição de Mercados1029.

1020 Lituânia, Lei da concorrência de 23 de março de 1999, revista em último lugar pela Lei de 22 de 
março de 2012, artigo 19º(1)(2).
1021 ANC romena, Ordem 388/2010, de 5 de Agosto, para aplicação das instruções relativas à definição 
do mercado relevante.
1022 ANC alemã, “Die Sächliche Abgrenzung des relevanter Marktes”, 1982.
1023 ANC alemã, “Guidance on substantive merger control”, 29 de março de 2012.
1024 ANC irlandesa, “Notice in respect of guidelines for merger analysis” (N/02/004), de 16 de dezembro 
de 2002.
1025 ANC francesa, Lignes directrices relatives au contrôle de concentrations, julho de 2013, Capítulo V.B.
1026 Cfr.: NERA, 2001.
1027 ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004.
1028 É o caso das orientações sobre definição de mercados e aferição do ambiente competitivo adotadas 
pela ANC letã.
1029 Órgão de Fiscalização da EFTA, Comunicação relativa à definição de mercado relevante para 
efeitos do direito da concorrência no Espaço Económico Europeu, 4 de março de 1998 (J.O. L 200/48, 
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Não se pode dizer que se verifique uma perfeita harmonia de abordagens 
teóricas entre os métodos de definição de mercado expressos em todos estes 
documentos. Por um lado, há que realçar que o Reino Unido é o Estado-membro 
onde a teoria de definição de mercados, no âmbito do direito da concorrência, 
se mostra mais desenvolvida e atualizada. Por outro lado, e pelo menos parcial-
mente em resultado da constatação anterior, há certas divergências concetuais 
fundamentais, das quais o principal exemplo é o do reconhecimento (ou não) de 
um papel central ao teste SSNIP na própria definição do conceito de mercado, 
tema a que regressaremos posteriormente.

II.4. Súmula da História da definição de mercados na doutrina
Não é fácil traçar as raízes doutrinais da teoria da definição de mercados, apli-
cada ao direito da concorrência. Como referimos na secção II.1, sabe-se que, com 
uma notória exceção, muito à frente do seu tempo, as primeiras discussões judi-
ciais sobre delimitação de mercados no contexto da aplicação do direito antitrust 
verificaram-se nos EUA, no final da década de 1940 e início da década de 1950. 
É provável que estas primeiras abordagens judiciais reflitam fontes doutrinais 
específicas, mas não é clara a sua identidade, sendo possível que se tenha tra-
tado de uma extrapolação para o plano do direito da concorrência de correntes 
de pensamento económico desenvolvidas em contextos mais amplos.

Os dois primeiros artigos jurídicos de que há notícia sobre o problema da 
definição de mercados no direito da concorrência datam de 1954: uma anota-
ção por um estudante anónimo publicada na Columbia Law Review, e na qual se 
identifica, neste contexto, a primeira utilização das expressões “mercado de pro-
duto” e “mercado geográfico”1030; e um outro artigo publicado por um estudante 
na Michigan Law Review1031.

Em qualquer caso, não há margem para dúvidas que encontramos o verdadeiro 
berço da doutrina de definição de mercados, pelo menos no sentido da sua mas-
sificação, no famoso caso Du Pont, que chegou ao Supremo Tribunal americano 
em 1956, evidenciando a ora famosa “falácia do celofane” (ver secção IV.1.3.4).

Neste período, verificaram-se vários exemplos de aplicação do direito anti-
trust norte-americano contra supostas posições dominantes, ou monopolizações, 
que assentavam mais em ideologia política ou em preconceitos avessos às gran-
des empresas do que, propriamente, em teoria económica. Não sendo, de modo 
algum, unânime, parecia dominar entre os economistas do período a perceção 
de que o direito antitrust se mostrava “excessivamente doutrinal, legalístico e econo-

16/07/1998).
1030 Anónimo, 1954.
1031 Macdonald, 1954.



A HISTÓRIA DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

241

micamente ingénuo”1032. A entrada em cena de grandes pensadores como Aaron 
Director, da escola de Chicago, levou a que fossem abalados os pressupostos 
fundamentais do direito da concorrência e, em última linha, da própria legiti-
midade da restrição da iniciativa privada neste contexto.

Por um lado, portanto, esta crucial reforma do direito teve um impulso extra-
jurídico: foi a ciência económica que olhou para as normas que regulavam a atu-
ação das empresas no mercado e entendeu que estas assentavam em fundações, 
no mínimo, trémulas.

Por outro lado, a análise das principais fontes doutrinárias do período, que 
trouxeram para o primeiro plano a discussão do modo de delimitar os mercados 
relevantes e de identificar poder de mercado, sugere uma estreita associação entre 
os interesses das empresas visadas e o financiamento dos estudos neste domí-
nio. Assim, por exemplo, o seminal artigo de Stocking e Mueller, de 1955, 
foi publicado na sequência do seu trabalho de consultoria à empresa Du Pont.

À força exercida pela crescente consciência do quadro normativo pelos eco-
nomistas juntou-se, assim, a mesma força que levaria, alguns anos mais tarde, o 
Tribunal de Justiça da União Europeia a obrigar a Comissão Europeia a integrar 
o método de definição de mercados nas suas decisões de aplicação das normas 
de concorrência do Tratado: a pressão do poder económico, confrontado com 
restrições dos seus lucros, avaliadas como injustas.

Esta ótica esclarece o motivo natural pelo qual, tanto de um lado do Atlân-
tico como do outro, as principais evoluções integrativas da teoria económica no 
direito da concorrência se ficaram a dever, primeiro, a casos de abuso de posição 
dominante e, mais tarde, a casos de controlo de concentrações. Foram estes os 
casos que implicaram uma maior desutilidade para as empresas visadas, pelas 
coimas aplicadas e impacto sobre o negócio, justificando assim um maior inves-
timento no processo contencioso de resistência à interpretação dominante das 
normas, ou mesmo de lobbying no sentido de reforma legislativa.

Mas se o impulso doutrinário para a reforma do direito antitrust nasceu no 
âmbito da ciência económica, quase de imediato se verificou o contágio dessas 
discussões no seio da doutrina jurídica. A isto muito se deveu o facto de existirem 
vários juristas insignes que haviam começado por se especializar em Economia, e 
que garantiram a imediata ponte entre os dois ramos. De facto, de modo geral, a 
década de 50 foi, nos EUA, uma década de grande expansão do ramo designado 
“Law and Economics”. Entre estes autores, podemos destacar, entre tantos outros, 

1032 Dirlam & Kahn, 1954:10. Note-se que estes autores se encontravam, justamente, no campo oposto 
desta discussão.
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Donald Turner, que popularizou a discussão da delimitação de mercados na 
escola de direito de Harvard em meados da década de 19501033.

Desde então, nos EUA, esta temática nunca parou de ser aprofundada, exis-
tindo, hoje, um corpo muito vasto de doutrina jurídica e (sobretudo) económica 
sobre a delimitação de mercados no âmbito da aplicação do direito antitrust. Sendo 
impossível, sem incorrer em inevitáveis injustiças para com inúmeros autores, 
procurar elencar os muitos nomes que têm contribuído para a discussão e apro-
fundamento deste método, não queremos deixar de realçar o contributo de Wer-
den, pelo seu papel de historiador e sistematizador deste debate1034.

Redirecionando a nossa atenção para os ordenamentos jurídicos cujo estudo 
é objeto da presente tese, há que traçar uma imagem de contornos francamente 
distintos.

Como vimos, foi só na década de 1970 que a definição de mercados come-
çou a penetrar no direito europeu da concorrência. Não é de espantar, portanto, 
que a doutrina jurídica europeia não demonstrasse, até então, qualquer especial 
preocupação por esta temática. Mesmo depois do Acórdão Continental Can (mas 
antes do Acórdão United Brands), autores aclamados como Michel Waelbroeck 
podiam ainda escrever que não era sempre necessário definir o mercado em causa 
para se identificar um abuso de posição dominante1035.

Mas a evolução jurisprudencial, e a subsequente modificação da prática deci-
sória da Comissão Europeia, fez com que o tema surgisse rapidamente em artigos 
de revistas jurídicas1036 e, de modo generalizado, ainda que sucintamente, nos 
principais manuais de direito da concorrência, suscitando mesmo críticas quanto 
ao excesso de zelo que era colocado neste passo metodológico1037. 

Um dos primeiros estudos aprofundados que conhecemos, na Europa, foi 
um relatório preparado para a Comissão Europeia, em 1986, pelo economista 
Fishwick. Este documento ímpar mostra bem o estado caótico em que se encon-
trava ainda, na altura, a compreensão da importância e objetivo da definição de 
mercados no âmbito do direito da concorrência. O autor centrou a discussão na 
questão de saber se seria adequada uma abordagem estrutural à análise do mer-
cado, reduzindo a relevância da definição de mercados à identificação de quo-
tas de mercado. Deve-se, porém, colocar essa abordagem no respetivo contexto 
histórico: àquela data, quase todas as discussões sobre definição de mercados 
nos diferentes ordenamentos dos Estados-membros eram suscitadas por presun-

1033 Cfr., e.g.: Turner, 1956.
1034 Cfr., e.g.: Werden, 1992.
1035 Waelbroeck, 1977:130: “Dans un grand nombre de cas, la preuve de la position dominante resulte de l’autonomie 
de comportement dont dispose l’entreprise. Il n’est pas donc nécessaire de définir avec précision le marché». 
1036 Cfr., e.g., Focsaneanu, 1975 ; Jong, 1977 ; Schroter, 1977; and Waelbroeck, 1977 .
1037 Cfr., e.g.: Glais & Laurent, 1983.
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ções ou mecanismos acionados por quotas de mercado, mesmo quando, como 
no Reino Unido, a delimitação do setor de atividade que servia de base a esse 
cálculo podia não corresponder à delimitação do mercado relevante em passos 
subsequentes da análise1038. Outra questão que introduzia, à época, alguma desor-
dem na discussão era a interligação da delimitação do mercado à identificação 
de uma posição dominante relativa (i.e. dependência económica), no contexto 
das divergências com a doutrina económica nos EUA sobre a análise de relações 
verticais e de dependência, uma dificuldade suscitada, sobretudo, por autores  
francófonos1039.

Verificou-se um aumento do número de artigos publicados sobre esta temá-
tica, na Europa, nos três anos imediatamente anteriores e subsequentes à publi-
cação da Comunicação sobre Definição de Mercados1040, mas não, propriamente, 
uma produção doutrinal prolífera.

Um medidor aproximado da sofisticação com que esta temática é tratada na 
doutrina é dado pela sua inserção estrutural no conjunto das áreas do direito da 
concorrência. Em geral, verificamos uma evolução (assimétrica) da doutrina no 
seguinte sentido: primeiro, tendência para apresentação de todas as áreas sem 
qualquer análise significativa da necessidade ou método de definição de mer-
cados; segundo, tendência para discussão da definição de mercados apenas no 
âmbito da identificação de posições dominantes; terceiro, alargamento da dis-
cussão da definição de mercados a outras áreas do direito da concorrência, mas 
ainda inserida nos respetivos contextos; e, por último, autonomização da dis-
cussão da definição de mercados como ponto comum a todas as áreas do direito 
da concorrência.

Quase 30 anos depois do início das discussões europeias, não podemos con-
cordar com a opinião de alguns autores de que existe um grande corpo de litera-
tura sobre a definição de mercados relevantes1041, pelo menos não no que respeita 
à Europa. É verdade que a definição de mercados é, hoje, referida em quase todos 
os manuais de direito da concorrência. As exceções surpreendem, precisamente, 
por o serem1042. Mas não existem, na União Europeia, estudos em número e deta-
lhe comparável ao que se encontra nos EUA. E as diferenças significativas dos 
conceitos jurídicos de ambos os lados do Atlântico fazem com que não seja possí-
vel recorrer, sem adaptação, à doutrina norte-americana neste domínio. Trata-se, 

1038 Fishwick, 1986:6.
1039 Cfr.: Fishwick, 1986:10-11 e 13.
1040 Cfr., e.g.: Briones Alonso, 1994; Lesquins, 1994; Canenbley, 1996; Crowther, 1996; Kauper, 1996; 
Algie & Kewley, 1998; Baker & Wu, 1998; Lehmann, 1998; Phillipe, 1998; Massey, 2000; Montet, 2000; 
e Carter, 2000.
1041 Cfr., e.g., Strand, 2006:697.
1042 Cfr., e.g.: Costa, 2004.
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em última linha, de ordenamentos jurídicos distintos, onde os tribunais chega-
ram a opções diferentes sobre o método de definição de mercados, ainda que 
convergentes ou paralelas em inúmeros pontos.

Muitas das análises mais aprofundadas sobre a matéria surgiram no contexto 
de estudos setoriais ou de relatórios de economistas, financiados pela Comissão 
Europeia ou por uma ANC1043.

A doutrina europeia vê-se, demasiado amiúde, limitada à exposição e, quanto 
muito, à discussão do conteúdo da Comunicação sobre Definição de Mercados. 
Em consequência, as falhas e omissões desta Comunicação contagiam a própria 
doutrina. Assim, continuam a não ser descritas na doutrina todas as circunstân-
cias em que pode ser necessário – ou se deve – definir o mercado em causa. A 
título de exemplo, a doutrina geral de concorrência continua a não reconhecer, 
por via de regra, a necessidade de definir o mercado relevante para aplicar as nor-
mas de controlo de auxílios de Estado1044. No entanto, para a doutrina especiali-
zada em auxílios de Estado, esta necessidade, em determinadas circunstâncias, 
parece ser já um ponto assente1045.

Em termos de estudos especializados, ou que se debruçaram com particular 
profundidade sobre esta matéria, cumpre destacar as obras de Algie e Kew-
ley1046, Bidaud1047, Camesasca e Van den Bergh1048 e Boustany1049, entre 
outros. Mais recentemente, a doutrina americana lançou-se num intensíssimo 
debate, iniciado por nomes como Kaplow1050, e Farrell e Shapiro1051, que 
propõe a possibilidade de dispensar por completo, no futuro, a definição de mer-
cados no direito da concorrência, mas este debate ainda não encontrou especial 
ressonância na doutrina europeia.

Na doutrina portuguesa, em especial, são raríssimas as reflexões aprofunda-
das sobre a delimitação de mercados no âmbito do direito da concorrência1052. 
O tema tende a ser discutido em abordagens mais amplas do direito da concor-

1043 Cfr., e.g.: Institut für Europäisches Medienrecht, 2005; Fernández & Pereira Coutinho, 2004; NERA, 
2001; e Fishwick, 1986.
1044 Cfr., e.g.: Moura e Silva, 2008:582-583.
1045 Cfr., e.g.: Heidenhain, 2010:53 e ss.; Quigley, 2009:51 e ss.; Fingleton, Ruane & Ryan, 1999. O que 
não significa que a questão surja em todas as análises específicas do regime dos auxílios de Estado – cfr., 
e.g.: Martins, 2002.
1046 Algie & Kewley, 1998 (um estudo baseado num levantamento exaustivo da prática decisória na 
Austrália e Nova Zelândia).
1047 Bidaud, 2001.
1048 Camesasca & Van den Bergh, 2002.
1049 Boustany, 2004.
1050 Kaplow, 2010.
1051 Farrel & Shapiro, 2010a.
1052 No mesmo sentido: Peixoto Coutinho, 2009:10.
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rência, sobretudo no âmbito da apresentação da proibição dos abusos de posi-
ção dominante.

O trabalho seminal de Alberto Xavier, publicado em 1970, notável em tantos 
sentidos, referia já (duas décadas antes da restante doutrina nacional começar a 
dedicar a atenção devida ao tema) a relevância da delimitação dos mercados em 
causa, tanto na perspetiva do mercado geográfico como do mercado de produto. 
O autor inspirou-se na doutrina e jurisprudência americana e europeia e avan-
çou na discussão de questões cruciais como a substituibilidade, a elasticidade 
cruzada e a ponderação da concorrência potencial1053.

O primeiro artigo jurídico dedicado especificamente a esta matéria em Por-
tugal parece ter sido da autoria de Nuno Ruiz, em 19821054. Mas a penetração 
do tema na doutrina foi lenta1055.

1053 Xavier, 1970(2ª parte):109-117.
1054 Ruiz, 1982. Curiosamente, embora o autor também tenha referido a relevância do tema para a iden-
tificação de posições dominantes, esta primeira abordagem nacional ao tema da definição de mercados 
foi motivada pela identificação de um efeito sensível na concorrência (ou seja, pela aplicação da teoria 
de minimis). 
1055 Também em 1982, o manual de Simões Patrício referia, clara ainda que supercialmente, a necessidade 
de definir o mercado relevante para se poder identificar uma posição dominante (cfr. Simões Patrício, 
1982:105-106). No entanto, uma outra obra de âmbito geral, contemporânea, não fazia qualquer referência 
à definição de mercados – cfr. Sousa, 1983 (e.g. pp. 481-484). Encontramos um exemplo de uma abor-
dagem mais cuidada do tema, nos primórdios do direito da concorrência nacional, em Menezes Leitão, 
1986:3-12. Ainda assim, mesmo vários anos depois, o tema continuava a surgir na doutrina nacional, por 
via de regra, apenas de modo muito insipiente e confuso – cfr., e.g., Silva Jorge, 1986:36-39; Cabral de 
Moncada, 1988:332-333; Pina, 1988:45-48; Ferreira Alves, 1989:94-98; Ricardo, 1990:57-60; Albuquerque, 
1990:640-641; Afonso Vaz, 1990:227-228; Marques Mendes, 1990:791-793; Brito, 1990:257; Gonçalves 
do Cabo, 1991:53-54. Na 1ª edição do manual de direito comunitário de Mota de Campos, continuava a 
referir-se a definição de mercados, única e exclusivamente, no âmbito da aplicação da norma que proíbe 
o abuso de posição dominante (cfr. Mota de Campos, 1991:474-476). A 2ª edição do manual de direito 
comunitário de Lopes Porto, de 1997, não incluía qualquer menção clara à problemática da definição de 
mercados, referindo apenas, a propósito do abuso de posição dominante, em termos não clarificados, 
“a problemática das estruturas de mercado” (Lopes Porto, 1997:275). A 3ª edição, de 2001, continuava a 
não desenvolver a temática (cfr. Lopes Porto, 2001). Em Santana, 1993:129-142, dedicou-se substancial 
atenção à problemática da definição de mercados, embora revelando-se algumas lacunas importantes 
na interiorização do respetivo método. Em Moura e Silva, 1994:177-180, não só se realçou a importância 
da definição de mercados no âmbito do controlo de concentrações, como se procurou fornecer orien-
tações gerais sobre os conceitos e método a aplicar. No mesmo ano, uma publicação anotada da lei 
da concorrência frisava a importância da definição de mercados no âmbito das disposições nacionais 
equivalentes aos artigos 101º e 102º do TFUE – cfr. Giesteira & Almeida de Ribeiro, 1994:20 e 23. Ainda 
hoje se encontram artigos que exploram em relativa profundidade temas de direito da concorrência sem 
nunca referirem a necessidade de definir o mercado em causa, apesar de esse ser um ponto indispensável 
da análise visada – ver, e.g.: Trabuco & Fortuna de Almeida, 2011.



246

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

Mais recentemente, são de destacar as incursões neste tema por Luís 
Morais1056, Miguel Moura e Silva1057, Ana Isabel Peixoto Coutinho1058, 
Sofia Oliveira Pais1059, Ricardo Bordalo Junqueiro1060 e pela Autoridade 
da Concorrência1061.

Quando, na academia nacional, se idealizam cursos de direito da concorrên-
cia, a definição de mercados tende a ser considerada apenas de modo incidental, 
tipicamente em associação à problemática da posição dominante1062 ou do con-
trolo de concentrações1063.

Ao nível europeu, tem-se verificado, é verdade, um aumento da atenção da 
doutrina à aplicação do método de definição de mercados a setores ou a mer-
cados de produto específicos. Faltam, porém, as visões globais necessárias para 
uma reflexão integral sobre o método, no seu conjunto, e sobre a sua missão no 
direito da concorrência e o modo de otimizar a sua aplicação prática.

É esta lacuna que esperamos que a presente investigação venha contribuir 
para colmatar, ainda que de modo incompleto.

1056 Morais, 2006.
1057 Moura e Silva, 2003; Moura e Silva, 2008; Moura e Silva, 2010.
1058 Peixoto Coutinho, 2009.
1059 Oliveira Pais, 2011.
1060 Bordalo Junqueiro, 2012.
1061 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013.
1062 Cfr.: Morais, 2009.
1063 Cfr.: Leitão Marques, 2002.
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III. A definição de mercados no direito  
da concorrência: enquadramento geral

III.1. Conceito e objetivos da definição de mercados
III.1.1. Polissemia do termo “mercado”
O termo “mercado” provém do latim mercatus, da raiz mercor, significando trocar, 
comercializar ou comprar.

Na linguagem comum, a palavra “mercado” tem o dom extraordinário de 
poder ser empregue para descrever inúmeras realidades distintas, entre pessoas 
com perspetivas e enquadramentos distintos, permitindo que, consoante o con-
texto, todos entendam o sentido essencial do que se pretende comunicar, sendo 
que raramente se conseguirá explicar com precisão o que se abarca no conceito. 
Sem pretensão de exaustão, enunciaremos, de seguida, alguns dos muitos sen-
tidos em que se utiliza, vulgarmente, esta palavra (com mais relevância para o 
tema em análise).

Um mercado pode ser uma realidade física, um ponto de encontro físico entre 
a procura e a oferta, por exemplo: (i) um edifício (caráter permanente) onde nos 
deslocamos, ocasionalmente, para comprar um leque variável de bens; ou (ii) 
uma coleção de bancas à beira da estrada (caráter temporário) onde se vendem 
roupas e outros produtos que podem até variar de dia para dia.

Também pode ser um ponto de encontro virtual entre a procura e a oferta 
(e.g., os mercados eletrónicos).

Pode ser o conjunto de transações ou de trocas numa unidade geográfica 
mais ou menos abstrata (tipicamente, com um elevado grau de abstração e de 
incerteza quanto ao número e tipo de atividades económicas abrangidas), por 
exemplo: (i) o mercado português, que engloba, em princípio, a totalidade das 
trocas no território nacional (e, possivelmente, também exportações do territó-
rio nacional); (ii) o mercado mundial, que engloba a totalidade das trocas eco-
nómicas no planeta; ou (iii) o mercado europeu, que engloba a totalidade das 
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trocas económicas num espaço cuja compreensão varia consoante o contexto e o 
intérprete (e.g. continente europeu; Europa central e ocidental; território euro-
peu da União Europeia; totalidade do território da União Europeia, incluindo 
territórios ultramarinos).

Pode referir-se a um ramo de atividade mais ou menos preciso, normalmente 
delimitado pela circunstância de alguns ou de todos os agentes do lado da oferta 
ou da procura oferecerem ou adquirirem a totalidade dos bens ou serviços em 
causa. Assim, por exemplo: (i) o mercado das telecomunicações; (ii) o mercado 
do peixe; ou (iii) o mercado da construção civil.

Pode ser um conjunto de trocas económicas que têm em comum o essencial 
das prestações e contraprestações em causa, ainda que a procura e a oferta pos-
sam variar significativamente consoante as caraterísticas precisas do bem ou ser-
viço, por exemplo: (i) o mercado do arrendamento; ou (ii) o mercado de capitais.

E, claro, o conceito pode ainda ser usado numa combinação dos sentidos pre-
viamente descritos. Ao fim de séculos de evolução linguística, o único conteúdo 
comum aos múltiplos sentidos atuais do termo é, justamente, o sentido original 
de troca (e não, necessariamente, de compra e venda no sentido jurídico). Note-
-se a essencialidade do elemento sinalagmático no conceito vulgar de mercado: 
um consumidor que se dirija a um local designado “mercado”, não estará à espera 
de poder escolher os bens que quiser sem dar nada em troca.

É também importante realçar que o sentido vulgar do termo não implica, for-
çosamente, a concorrência entre agentes económicos. E, no entanto, a ideia de 
concorrência é-lhe claramente ínsita1064, ainda que de modo não essencial, como 
se demonstra nas manifestações pela negativa, em desvios ao padrão expectável. 
Assim, por exemplo, é óbvio que pode haver um mercado com um único agente 
do lado da oferta. No entanto, um consumidor reagirá, certamente, com surpresa 
ao chegar ao mercado de Campo de Ourique e ao encontrar uma única banca 
aberta, justamente porque, tendencialmente, o que carateriza um “mercado” é 
a faculdade de escolha entre mais que um agente económico.

Não obstante, o sentido vulgar do termo não vai para além de uma ideia ten-
dencial e abstrata de faculdade de escolha no exercício da opção de compra ou 
venda. O termo não implica uma delimitação precisa das pressões concorrenciais 
sentidas do lado da oferta de um determinado bem/serviço, ou dos bens/serviços 
e empresas que são vistas pela procura como sucedâneos efetivos. Não chocará 
ninguém que dois senhorios, um proprietário de imóveis em Lisboa e o outro de 
imóveis no Porto, discutam os problemas do “mercado do arrendamento” como se 
estivessem os dois presentes no mesmo mercado, apesar de nenhum sentir pres-
são concorrencial das casas oferecidas pelo outro. O “mercado europeu” engloba 

1064 Neste sentido, e frisando, especialmente, a crucialidade do elemento de concorrência nas múltiplas 
noções jurídicas do termo “mercado”, veja-se: Torre Schaub, 2002.
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todas as empresas europeias, sendo certo que uma empresa portuguesa de sapatos 
não concorre com um escritório de advogados português, muito menos com um 
italiano. Também não parecerá estranho que dois profissionais discutam o estado 
do “mercado da construção civil” em Portugal, apesar de um só ter experiência 
com pequenos projetos familiares e de o outro trabalhar em grandes projetos de 
obras públicas. Em todos estes contextos, continua a estar presente, como pano 
de fundo, a ideia de concorrência, mesmo que esta não se faça sentir entre todos 
os agentes abrangidos, no caso concreto, pelo termo “mercado”.

Para a ciência económica, o mercado é, de modo geral, o ponto de encontro da 
procura e da oferta. São inúmeras as definições que encontramos na doutrina1065. 
Mesmo a leitura mais superficial dessas definições conduz, rapidamente, à con-
clusão de que não existe consenso quanto ao que seja um mercado, quanto ao 
sentido exato do termo, mesmo numa abordagem genérica.

Além disso, como se vê, as definições económicas de mercado têm em comum 
um elevado nível de abstração. Nenhuma se aproxima do nível de precisão que 
é dado à noção de mercado no direito da concorrência. Parece ser, de facto, um 
apanágio da economia da organização industrial e da microeconomia que se dis-
cutam os mercados sem qualquer preocupação pela sua delimitação precisa, ou 
sequer qualquer sentido de utilidade de tal operação. A definição das fronteiras 
precisas de um mercado é uma preocupação eminentemente jurídica.

Mais precisamente, é uma preocupação eminentemente jus-concorrencial, 
própria e (quase) exclusiva do direito da concorrência (e, posteriormente, do 
direito da regulação setorial que adotou as técnicas de identificação de poder 
de mercado desenvolvidas no âmbito daquele1066).

1065 Cfr., e.g.: Araújo, 2005:144 (“interação do conjunto de vendedores e compradores, atuais e potenciais, que se 
interessam pela transação de determinado produto ou fator de produção”); Soares Martínez, 2001:617 (“o mercado 
é o ponto de encontro de vendedores e compradores em ordem à fixação dos preços” – é revelador que este autor 
não apresente o conceito de mercado no capítulo dos conceitos económicos fundamentais, mas apenas 
quando discute a temática dos preços); Galhardo, 1959:5 (“O mercado é um local – hoje em dia quase sempre 
ideal – onde se encontram os que precisam certos bens económicos mas não os têm, e os que possuem esses bens mas não 
necessitam deles”). Na formulação de Cournot (1838), um mercado é “the entire territory of which the parts 
are so united by the relations of unrestricted commerce that prices there take the same level throughout with ease and 
rapidity” (citado em Slade, 1986:292). De acordo com George Stigler (1942), “a market for a commodity is the 
area within which the price tends to uniformity, allowance being made for transportation costs” (citado em Werden, 
1992:125). É particularmente esclarecedor observar-se as hesitações de Alfred Marshall relativamente 
ao conceito de mercado. Como se descreve em Arena, 2008:6-7, este autor começou por definir um 
“mercado” como uma área em que os preços dos produtos são uniformes (1881), para depois referir que 
a uniformidade de preços não era um elemento crucial da definição do mercado, mas sim uma medida 
da perfeição da concorrência no mercado (1916), para, finalmente, apresentar a seguinte definição: “In 
all its various significations, a «market» refers to a group or groups of people, some of whom desire to obtain certain 
things, and some of whom are in a position to supply what the others want” (1919/1923).
1066 Como se salienta em Cunha Rodrigues, 2011:231 e ss., a definição dos mercados em causa também 
pode ter o seu relevo, embora em termos mais limitados, no âmbito do direito da contratação pública. 
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De facto, o direito usa o termo “mercado” em inúmeros contextos que nada 
têm a ver com a noção de mercado relevante do direito da concorrência, e que 
se aproximam muito mais do nível de indefinição e abstração próprio da lingua-
gem de senso comum.

É digno de nota, por exemplo, que a única utilização deste termo na CRP 
surge no artigo 81º(f)1067, justamente quando se define a incumbência priori-
tária do Estado que é prosseguida através do direito da concorrência. Ainda 
assim, não decorre desta norma constitucional, em si, qualquer necessidade de 
se definir com precisão o que seja um mercado. Basta, para excluir aquela neces-
sidade, que se conclua ser possível “assegurar o funcionamento eficiente dos merca-
dos” sem se delimitar com precisão as fronteiras de cada mercado em que se  
intervém.

No direito dos valores mobiliários, utiliza-se repetidamente a expressão “mer-
cado” para designar o ponto de encontro da totalidade da oferta e da procura do 
conjunto de valores mobiliários cujas transações estão sujeitas ao direito nacio-
nal (sendo este o “Mercado de Valores Mobiliários” regulado pela CMVM), ou 
até que são transacionadas num espaço geográfico indefinido1068. Neste caso, as 
fronteiras dos mercados são ditadas pelo seu enquadramento normativo e regu-
latório, falando-se, nesse sentido, em “mercados regulamentados” dos diferen-
tes Estados1069. Encontramos estes mesmos sentidos de utilização no direito das 
sociedades comerciais1070. Ao mesmo tempo, comprovando a heterogeneidade de 
conteúdos do mesmo conceito, consoante o seu contexto, a mesma lei também 
usa a noção de “mercado” (regulamentado) para se referir a um segmento das 
trocas realizadas no território nacional1071, dentro do qual, de resto, um agente 
pode atuar como “criador de mercado”1072. Fala-se ainda, para dar apenas mais 
alguns exemplos, em “mercados monetários e de câmbios”1073 e em “mercados 
financeiros internacionais”1074.

Para uma análise comparativa da relevância da definição de mercados no âmbito do direito internacional 
do comércio, ver: Melischek, 2013.
1067 Nos termos do artigo 81º(f) da CRP: “Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social: 
(…) [a]ssegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as 
empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e outras 
práticas lesivas do interesse geral”.
1068 Cfr., e.g.: artigos 1º, 12º-C(3)(c), 16º-B(3) do CVM.
1069 Cfr., e.g.: artigo 16º(2)(a)(i) do CVM.
1070 Cfr., e.g.: artigos 66º(5)(a), 66º-A(2), 77º(1) e 294º do CSC.
1071 Cfr., e.g.: artigo 16º(2)(a)(iii) do CVM.
1072 Cfr., e.g.: artigo 16º-A do CVM.
1073 Cfr., e.g.: artigos 2º(1), 207º(2(b) e 293º(2)(d) do CVM.
1074 Cfr., e.g.: artigo 17º(4) e 163º-A(1) do CVM.
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No direito da contratação pública, o “mercado” é uma realidade abstrata, 
altamente indefinida. Fala-se no “mercado”1075, na “lógica do mercado”1076 ou em 
“concorrência de mercado”1077, com uma pretensão de englobar a totalidade das 
trocas realizadas de modo livre, remetendo-se, não para uma identificação das 
trocas abrangidas, mas para as caraterísticas e princípios que lhes estão subja-
centes, de modo geral. Mas também se usa o termo “mercado” para descrever 
já apenas uma parte das trocas, diferenciadas das outras por uma determinada 
caraterística1078.

Se todos estes – e tantos outros – ramos do direito usam o termo “mercado” 
de modo abstrato e impreciso, sem qualquer preocupação pela explicitação do 
seu conteúdo, muito menos pelo traçar das fronteiras precisas onde um mercado 
acaba e outro começa, o que justifica que o direito da concorrência se revele tão 
minucioso na sua abordagem e utilização deste conceito?

Para responder de modo sucinto, em jeito introdutório, diremos que, para o 
direito da concorrência, ao contrário do que sucede nos outros ramos do direito 
(exceto, como já referimos, nalguns ramos do direito da regulação setorial) o 
conceito de mercado é, ele próprio, um elemento normativo. Como veremos em 
maior detalhe, seguidamente, tanto o desfecho da aplicação das normas concor-
renciais a casos concretos, como a própria justificação jus-constitucional das res-
trições à liberdade de iniciativa económica decorrentes deste corpo normativo, 
estão dependentes da possibilidade de se identificar, com relativa precisão, qual 
seja o mercado concreto em que se está a intervir.

Isto dito, cumpre realçar que nem o próprio direito da concorrência é imune à 
tendência de utilização do termo “mercado” em sentidos vulgares e indefinidos. 
Assim, por exemplo, a Lei da Concorrência tanto fala em “mercados relevantes”1079, 
“mercado geográfico relevante”1080, num “determinado mercado”1081, num “mercado dos 
bens ou serviços em causa”1082, num “mercado a montante ou a jusante”1083 – todas expres-
sões que remetem para a necessidade de aplicação do método de definição de 
mercados –, como se refere a totalidades ou partes do “mercado nacional”1084 e a 
“mercado[s] regulamentado[s]1085”.

1075 Cfr., e.g.: artigo 26º(1)(d) e (2)(b) do CCP.
1076 Cfr., e.g.: artigo 2º(2)(a)(i) do CCP.
1077 Cfr., e.g.: artigos 5º(1) e 16º(1) e (2) do CCP.
1078 Cfr., e.g.: artigos 9º(3) e 13º(1)(b) do CCP.
1079 Artigo 41º(2)(a) e (b) da LdC.
1080 Artigo 71º(1)(a) da LdC.
1081 Artigo 3º(1) da LdC.
1082 Artigo 10º(1)(c) da LdC.
1083 Artigo 11º(2)(e) da LdC.
1084 Artigo 9º(1) da LdC. Neste caso, a expressão abrange a totalidade das trocas no território nacional. 
O “mercado nacional” surge aqui como uma realidade hipotética, que pode não corresponder à real 
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1085Assim, poderá surpreender que um conceito tão crucial nunca seja definido 
na lei. Mas, de facto, no direito nacional da concorrência1086, a legislação diz-
-nos apenas que existe algo designado um “mercado relevante” ou “mercado em 
causa”, e que esse mercado se refere a determinados bens ou serviços e que tem 
uma dimensão geográfica, mas nada nos diz sobre os critérios ou métodos que 
devemos seguir para identificar os seus contornos. Na legislação nacional, ape-
nas encontramos critérios normativos (vinculativos) para orientar o intérprete 
na concretização destes conceitos ao nível do direito regulatório, a saber, atual-
mente, nos formulários de notificação de concentrações aprovados pela Autori-
dade da Concorrência1087.

Enquanto ato hierarquicamente inferior, este – ou qualquer outro – Regu-
lamento da AdC não pode contrariar a Lei da Concorrência. Assim sendo, na 
medida em que proponham um método de definição de mercados incompatível 
com o que o intérprete entenda ser o conceito de “mercado relevante” que resulta 
da lei, recorrendo aos diversos instrumentos interpretativos ao seu dispor, as nor-
mas destes Regulamentos serão ilegais e terão de ser afastadas.

Dito de outro modo, as normas regulamentares que estabelecem critérios para 
a delimitação dos mercados relevantes podem ser um instrumento útil à herme-
nêutica, mas não condicionam o intérprete na aplicação da LdC. Isto, claro, sem 
prejuízo de se atender àqueles critérios regulamentares quando a questão se 
insere estritamente no âmbito do regulamento, ou por via do princípio da auto-
vinculação administrativa1088.

Em suma, enquanto se mantenha o silêncio do legislador, o conceito jurídico 
de mercado relevante é um conceito que cabe aos tribunais esclarecer, no con-
texto e com efeitos limitados a cada caso concreto.

amplitude do mercado geográfico relevante, sendo um mero instrumento para aferição da sensibilidade 
do impacto concorrencial de uma prática coletiva. Ao mesmo tempo, a referência ao “todo ou em parte” 
remete para a necessidade de delimitação geográfica do mercado em causa. No mesmo sentido, veja-se 
o artigo 11º(1) da LdC.
1085 Artigos 37º(2) e 48º(4) da LdC. Trata-se de um dos sentidos dado a “mercado” pelo direito dos 
valores mobiliários, referido supra.
1086 Como já tivemos oportunidade de referir, alguns Estados-membros da UE optaram por incluir 
critérios normativos para a determinação do mercado relevante na própria legislação da concorrência 
(ver secção II.3.3).
1087 AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de 
operações de concentração de empresas.
1088 Note-se que o próprio Regulamento nº 60/2013 afirma que as definições de mercados de produto e 
geográfico nele incluídas valem apenas “para efeitos de preenchimento do presente formulário”. Ora, o impacto 
desta afirmação é menor do que poderá parecer. Serve apenas para procurar limitar – sem sucesso, quanto 
a nós – o âmbito da autovinculação da AdC aos conceitos e critérios aí definidos. Naturalmente, mesmo 
para efeitos de preenchimento do formulário de notificação de concentrações, o que releva é o conceito 
de mercado relevante ínsito no direito da concorrência, devidamente interpretado, e não o que a AdC 
entender estipular neste ou em qualquer outro regulamento.
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Note-se que o problema se coloca em termos (quase) idênticos no ordena-
mento jurídico europeu. Também aí se verifica uma hierarquização entre as fon-
tes primárias donde decorre o direito substantivo da concorrência (TFUE) e 
aquelas que enunciam critérios de base para a definição de mercados (incluídos 
nos formulários de notificação de operações de concentração aprovados por ato 
legislativo da Comissão Europeia; com a parcial exceção do conceito de mercado 
geográfico relevante incluído num Regulamento aprovado pelo Conselho). Tam-
bém aí, portanto, é ao Tribunal de Justiça que cabe, perante a omissão do legis-
lador primário, esclarecer o modo de delimitar o mercado relevante para efeitos 
de aplicação das normas de concorrência do Tratado.

Partimos desta realidade para a constatação de que não existe, propriamente, 
um conceito de mercado relevante expresso na lei, para efeitos do direito da con-
corrência, assim como não decorre expressamente da lei um método determi-
nado de definição de mercados. E se é verdade que os tribunais tendem para a 
harmonização de interpretações, não estão, de modo algum, vinculados a seguir 
interpretações retidas em casos anteriores.

É por isso (inter alia) que se torna tão importante, nesta temática, não nos ficar-
mos pela análise da teoria, mas debruçarmo-nos sobre a prática da definição de 
mercados pelos tribunais e pelas autoridades administrativas. É essa prática que 
determina o pulso vivo do direito. Para a aplicação do direito no mundo real, na 
esmagadora maioria dos casos, será este o “verdadeiro” direito – o que é ditado 
pela prática judicial. O outro direito, o ideal, o teórico, pode e deve ser discutido 
(como não deixaremos de fazer nos Capítulos que seguem), mas nunca passará 
do sonho de uma realidade objetiva inalcançável (ou, pelo menos, o sucesso em 
alcançá-lo será sempre uma perceção subjetiva), e só em casos raros serão pos-
síveis rasgos de discussão intelectual que permitam um afastamento significa-
tivo do conteúdo normativo decorrente da prática decisória anterior. O conceito 
puro existirá, nalgum formato, fora da gruta, restando-nos discutir as sombras 
no seu interior.

A quimera do sentido ideal é especialmente vincada num domínio, como 
este, em que a identificação de um conteúdo normativo preciso está, em parte, 
dependente do recurso a outra ciência (económica), no âmbito da qual também 
não se encontra uma resposta unívoca às questões necessárias.

Isto dito, é importante não sobrevalorizar o papel da ciência económica na 
determinação do conceito de “mercado relevante”, ou do modo de identificar as 
fronteiras precisas de um mercado, para efeitos de aplicação do direito da con-
corrência. Estes conceitos são construções jurídicas. A lei não remete para um 
conceito económico – tanto mais que, como vimos, este conceito nem sequer 
existe, enquanto tal, na Economia. Se de teoria falamos, o legislador, recorrendo 
a conhecimentos próprios da ciência económica, construiu um conceito jurídico 
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cujo conteúdo normativo preciso não pode estar dependente de discórdias dou-
trinárias económicas.

O direito é um corpo vivo, e os conceitos indeterminados dão-lhe uma espe-
cial flexibilidade evolutiva que é bem-vinda, mas, a qualquer momento especí-
fico, deve ser possível saber como se delimita um mercado relevante para efeitos 
do direito da concorrência. Os economistas podem e devem ajudar os juristas 
a encontrar o melhor modo de o fazer. Mas os critérios que levam os economis-
tas a considerar uma abordagem ou um método como sendo melhor que outro 
podem não ser os mesmos que estavam na mente do legislador, ou que convêm 
ao aplicador do direito. Desde logo, há um estrondoso desfasamento entre o que 
a teoria económica exige que se faça, para se prosseguir o método ideal, e aquilo 
que é possível e/ou razoável fazer na esmagadora maioria dos casos de aplicação 
do direito da concorrência. O direito chega a soluções de compromisso, com base 
em ponderações de pragmatismo, de justiça e de equidade, que não entram nos 
juízos da teoria económica1089.

É mais importante, para a segurança jurídica e para a paz social, que exista 
um conceito normativo de conteúdo facilmente determinável e que seja imple-
mentável de modo homogéneo, do que um conceito teoricamente perfeito que 
fique sempre além do alcance dos sujeitos do direito.

III.1.2. Objetivo da definição de mercados
Para compreendermos os diferentes objetivos da definição de mercados no direito 
da concorrência, devemos distinguir entre os seus fins imediatos e os seus fins 
mediatos.

No que respeita aos fins mediatos, a função de base da definição de mercados 
no âmbito do direito da concorrência, frequentemente ignorada na doutrina, é a 
própria justificação da restrição da iniciativa económica privada e da liberdade 
contratual pelo Estado.

Como salientou, entre nós, Menezes Cordeiro, o direito da concorrên-
cia não pode ser entendido como uma exigência incontornável, autojustificada e 
autossuficiente, mas sim como uma componente de um sistema mais vasto, que 
inclui os direitos e liberdades fundamentais1090.

1089 Neste sentido, veja-se a tradicional crítica dos juristas às posições “idealistas” dos economistas, ex-Neste sentido, veja-se a tradicional crítica dos juristas às posições “idealistas” dos economistas, ex-
pressa em Shenefield, 1983:587: “The fact that a series of economic concepts may be difficult to implement should 
cast no doubt on the value of mastering and refining those concepts. It is essential that we have our economic ideals 
in mind, if only so that we can be conscious of how far we must depart from them. (…) From the practitioner’s point 
of view, however, the abstract desirability of analyzing each of these factors will frequently be modified by pragmatic 
considerations. These considerations include whether the required data are likely to be available at a reasonable cost 
in the kinds of circumstances in which attorneys and their clients most frequently find themselves, and whether judges 
and juries will be willing or able to attach much significance to them”.
1090 Menezes Cordeiro, 2004:10.
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Seja ao abrigo das teorias de interesse público, seja ao abrigo das teorias de 
interesse privado, sempre a fundamentação da intervenção reguladora e san-
cionadora do Estado está, necessariamente, associada – ainda que não limitada 
– a ponderações económicas de custo/benefício1091. Constitucionalmente, estas 
ponderações encontram expressão na aplicação do princípio da proporcionali-
dade, no confronto entre o interesse sacrificado e o interesse promovido por uma 
regra de defesa da concorrência. É impossível proceder a semelhantes pondera-
ções sem um conceito, pelo menos aproximado, dos limites dos mercados, den-
tro dos quais se hão-de aferir os custos e benefícios. Assim, é necessário saber 
qual o mercado para identificar uma falha de mercado (e.g., poder de mercado 
ou assimetria informativa) que justifique uma intervenção estatal; é necessário 
saber qual o mercado para se poder provar a potencialidade ou efetiva verifica-
ção de um dano concorrencial, etc.

O mesmo é dizer que a definição de mercados surge como um instrumento 
legitimador essencial, uma pedra basilar de todo o edifício que é o direito da con-
corrência. No entanto, é também claro que nem sempre é necessária uma delimi-
tação rigorosa do mercado em causa para se poder concluir, num caso concreto, 
que se justifica a intervenção estatal, ou que é proporcional a restrição imposta. 
Como já fomos referindo, e veremos em maior detalhe infra, a definição de mer-
cados não é sempre necessária para aplicar o direito da concorrência.

Isto dito, a verdade é que muitas situações há em que o direito da concorrên-
cia não pode ser aplicado a um caso concreto sem primeiro se definir o mercado 
em causa. E, mesmo que muitos casos possam ser resolvidos sem recurso à defi-
nição de mercados, a justificação do direito da concorrência, globalmente con-
siderado, não deixa, por isso, de estar dependente da viabilidade de se definir o 
mercado, de acordo com um método objetivo e pré-definido, num caso concreto 
cujas circunstâncias o requeiram.

Assim sendo, a fragilidade da definição de mercados – seja por desacordos ao 
nível teórico, seja por discrepância entre a teoria e a prática – implica, em última 
linha, a fragilidade de todo o ramo do direito da concorrência, o qual está depen-
dente daquela operação lógica para se justificar enquanto conjunto de restrições 
de direitos económicos equiparados a direitos fundamentais. É também nesta 
ótica de justificação que devem ser entendidos os esforços de ligação cada vez 
mais estreita entre o direito da concorrência e a ciência económica1092.

Já os fins imediatos da operação de definição de mercados são mais comum-
mente discutidos, embora com um frequente erro de perceção.

1091 Sobre esta questão, genericamente, cfr.: Vaz Freire, 2008:51 e ss.
1092 Como se observa em Decker, 2009:160-161: “economic theory (…) allows for the development of legal norms 
in an otherwise highly political and morally ambiguous area. (…) [And] it legitimizes the enforcement of the law on 
the basis of the principled reasoning and conclusions of an established social science”.
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Alguns dos grandes nomes do pensamento económico por detrás do método 
de definição de mercados no direito da concorrência apresentaram, desde cedo, 
o objetivo desta operação como sendo a de delimitar as fronteiras dentro das 
quais se pode procurar a presença ou ausência de poder de mercado1093. Ainda 
hoje, os economistas pensam na definição de mercados, neste domínio, como 
um passo instrumental orientado, exclusivamente, para a identificação de poder 
de mercado1094. No entanto, ainda que tendencialmente verdadeira, esta visão 
ignora múltiplos fins da definição de mercados no direito da concorrência, que 
só sobressaem numa análise jurídica da matéria.

Numa ótica mais abrangente e própria de uma abordagem jurídica, com base 
na análise a que procedemos no Capítulo III.3, consideramos que o objetivo 
(imediato) da definição de mercados no direito da concorrência (com algumas 
variações entre os ordenamentos jurídicos) é o de permitir, quando necessá-
rio, a análise da importância e impacto de práticas no mercado, com vista à 
determinação da sua admissibilidade ou proibição, da extensão da respon-
sabilidade pessoal e quantificação da coima, ou da atribuição de direitos 
e obrigações às empresas em causa, a terceiros e às próprias autoridades.

É importante sublinhar a instrumentalidade e a natureza intermediária da 
operação de definição de mercados1095. Demasiadas discórdias doutrinárias se 
suscitam, superfluamente, em torno desta questão devido à ideia errada de que 
o resultado da definição de mercados – ou seja, o mercado em causa – deve ser, 
ou sequer que pretende ser, perfeito. O legislador da concorrência não pensa 
na delimitação de mercado como uma operação que lhe permita concluir, por 
exemplo, pela presença de poder de mercado proporcional às quotas de mercado 
identificadas (ou seja, o tipo de análise estrutural conclusiva tão criticada por 
economistas). Antes, trata-se de um primeiro exercício de enquadramento da 
análise1096, ao qual se seguirão passos subsequentes nos quais se incluirão fatores 

1093 Cfr., e.g.: Areeda & Turner, 1978: 347 e 370.
1094 Cfr., e.g.: Carlton, 2007:5 (“the goal of market definition is […] to measure market power”); Motta, 2004:101-
102 (“market definition is instrumental only to the assessment of market power”); e Camesasca & Van den 
Bergh, 2002.
1095 Neste sentido, afirmava-se em Sullivan, 1977:41: “Market definition is not a jurisdictional prerequisite, 
or an issue having its own significance under the statute; it is merely an aid for determining whether power exists”.
1096 Neste sentido, afirma-se, e.g., em OFT & Competition Commission, Merger assessment guidelines, 
OFT 1254, setembro de 2010, §5.2.1, numa ótica focada nas aplicações ao controlo de concentrações: 
“The purpose of market definition is to provide a framework for the Authority’s analysis of the competitive effects of 
the merger”. Já se afirmava, de resto, na Comunicação sobre Definição de Mercados, §2, que: “A definição 
de mercado constitui um instrumento para identificar e definir os limites da concorrência entre as empresas. Permite 
estabelecer o enquadramento no âmbito do qual a Comissão aplica a política de concorrência”. No mesmo sentido: 
“A definição do mercado relevante (…) constitui um instrumento que permite fixar o quadro em que a concorrência 
entre as empresas será avaliada” – Comissão Europeia, 1998:§13. Também a AdC nota que o que se pretende 
com a delimitação de mercados é “contextualizar as restrições concorrenciais enfrentadas pelas partes”, ou 
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e critérios ainda não ponderados, que podem ter o maior impacto sobre o poder 
de mercado das empresas.

É verdade que a definição de mercados pode ter consequências imediatas, 
decorrentes de uma análise puramente estrutural do mercado. Isto sucede sem-
pre que se apliquem presunções baseadas em quotas de mercado. Mas: (i) ou estas 
presunções são ilidíveis e permitem uma discussão de fundo que vai para além de 
uma mera análise estrutural e, portanto, dos elementos que se incluem no estrito 
âmbito da definição de mercados (caso das presunções de dominância); (ii) ou 
são presunções que delimitam negativamente o âmbito proibitivo da norma e, 
portanto, não levam à restrição de direitos, mas sim à garantia de uma margem 
de liberdade, sendo que uma aplicação proibitiva da norma já não se poderá escu-
dar nessas presunções (caso das presunções de minimis); (iii) ou são presunções 
que criam obrigações meramente processuais, cujo ónus que representam para 
os privados é considerado inferior ao custo potencialmente resultante de não 
permitir às autoridades o controlo de determinadas condutas (caso dos limiares 
de quotas de mercado para a obrigação de notificação de concentrações).

Possivelmente devido ao objetivo mediato da definição de mercados, discu-
tido supra, observamos uma tendência vincada para exagerar as virtudes e ape-
tências da definição de mercados. O tribunal nacional com mais experiência na 
aplicação do direito da concorrência afirmava, até recentemente, ser “através da 
definição do mercado que se identificam e definem os limites da concorrência”1097.

A Comissão Europeia afirma, por exemplo, que, no contexto do controlo de 
concentrações, o “principal objetivo da definição de mercado consiste em identificar de 
forma sistemática as limitações concorrenciais imediatas que a entidade resultante da con-
centração tem de enfrentar”1098. De modo mais genérico, afirmou na Comunicação 
sobre Definição de Mercados:

“O principal objeto da definição de mercado consiste em identificar de uma forma sistemá-
tica os condicionalismos concorrenciais que as empresas em causa têm de enfrentar. O objetivo 
de definir um mercado tanto em função do seu produto como em função da sua dimensão geo-
gráfica é o de identificar os concorrentes efetivos das empresas em causa suscetíveis de restringir 
o seu comportamento e de impedi-las de atuar independentemente de uma pressão concorren-

“enquadrar os condicionalismos concorrenciais pertinentes” – AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a 
análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, p. 1 e §1.1.1. Note-se, 
porém, que é demasiado redutor dizer que a definição de mercados serve apenas para ajudar “as instâncias 
decisórias a identificar os concorrentes” (Pinto Monteiro, 2010:67).
1097 Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 63.
1098 Comissão Europeia, Orientações para a apreciação das concentrações horizontais nos termos do 
regulamento do Conselho relativo ao controlo das concentrações de empresas (JO C 31/5, 05/02/2004), 
§10.
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cial efetiva. (…) A definição de mercados constitui um instrumento para identificar e definir os 
limites da concorrência entre as empresas”1099.

Ao mesmo tempo que se reconhece a natureza instrumental, parece-se pro-
meter uma visão exaustiva dos limites da concorrência ou dos condicionalismos 
concorrenciais efetivos1100. Ao exigir-se exaustividade, se assim interpretarmos 
aquelas afirmações, percorremos meio caminho até ao fracasso e ao descontenta-
mento com o instituto. Decorre dos próprios critérios de definição de mercados 
que esta não conduzirá a uma visão integral dos condicionalismos concorrenciais 
a que as empresas estão sujeitas. Basta excluir a concorrência potencial para que 
se deixe de ter uma imagem completa dos fatores que podem, por exemplo, res-
tringir as decisões de uma empresa de subir preços ou de reduzir o “output”. A 
definição de mercados não tem em conta todos os fatores que justificam, na sua 
globalidade, a elasticidade-preço da procura1101 e, portanto, não pode traduzir 
de forma integral os condicionalismos concorrenciais que as empresas enfren-
tam. Não é esse o seu objetivo.

Também não é inteiramente correto dizer-se que o “o exercício da definição de 
mercado consiste na identificação das verdadeiras fontes alternativas de fornecimento para 
os clientes da empresa em causa, tanto em termos de produtos/serviços como em termos da 
localização geográfica dos fornecedores”1102. Sem prejuízo de outros defeitos desta 
frase que serão discutidos posteriormente (tais como a negligência da dimensão 
temporal do mercado), o facto de o método mandar que se incluam no mercado 

1099 Comunicação sobre Definição de Mercados, §2. No mesmo sentido: Comissão Europeia, 2005, 
§12. Remetendo para este parágrafo da Comunicação (e não para qualquer jurisprudência), afirmou 
o TG, num único caso, que “o objeto principal da definição de mercado, tanto do mercado de produtos como do 
mercado geográfico, é identificar as limitações que a concorrência exerce sobre as empresas em causa e determinar se 
existem reais concorrentes, capazes de influenciar o comportamento das empresas em causa ou de as impedir de agir 
independentemente das pressões que exerce uma concorrência efetiva” – Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV 
et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §122. Aquela definição da Comunicação do objetivo 
da definição de mercados é, frequentemente, citada, de modo acrítico, na doutrina – cfr., e.g.: Lopes 
Rodrigues, 2005:95-96; e Cunha Rodrigues, 2011:320. Por via da doutrina, a mesma definição surge 
também na prática judicial nacional – cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. 
nº 766/06.4TYLSB), p. 60.
1100 Na doutrina nacional, afirma-se, por exemplo, que o “mercado relevante é uma noção que traça o perímetro 
circundante da arena concorrencial dentro da qual se degladiam as empresas, indicando qual a área pertinente 
para uma análise estrutural (…) ou comportamental” (Mendes Pereira, 2009:119), podendo levar a pensar, 
incorretamente, que a dita análise estrutural ou comportamental não pode levar em consideração fatores 
que se situem fora do perímetro correspondente ao mercado tal como definido.
1101 Assim, engana-se a AdC quando inclui entre os fatores a ponderar para a delimitação do mercado de 
produto a “elasticidade preço da procura” (seguida de referência, correta, à “elasticidade preço cruzada 
da procura”) – cfr. AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de 
notificação de operações de concentração de empresas.
1102 Comunicação sobre Definição de Mercados, §13.
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as empresas que ainda não oferecem o produto/serviço em causa, mas que são 
capazes de o passar a oferecer, a muito curto prazo, significa que não são ape-
nas as fontes disponíveis aos clientes, numa visão estática, que são incluídas no 
mercado relevante.

Outra abordagem que se encontra, ocasionalmente, na doutrina é a de pro-
curar identificar o objetivo da definição de mercados através do critério de base 
para a delimitação do mercado de produtos – um grau suficiente de substituibi-
lidade entre bens/serviços para a satisfação de uma mesma necessidade1103. Além 
de ignorar as outras dimensões necessárias à delimitação de mercados, este tipo 
de abordagens não nos diz porque definimos o mercado, mas sim como o deve-
mos fazer.

À luz do que precede, entendemos mais esclarecedora e adequada a seguinte 
formulação da ideia supra citada: através da definição de mercados – aten-
dendo à sua dimensão de produto, geográfica e temporal –, identificam-se, 
de modo aproximado e sistemático1104, as pressões concorrenciais efetivas e 
imediatas à concorrência na oferta de determinado produto/serviço, mais 
aptas a dissuadir um pequeno aumento de preços ou uma pequena redução 
da quantidade oferecida acima de níveis concorrenciais.

No âmbito dos estudos económicos, é comum afirmar-se que a operação de 
definição de mercados visa identificar o mercado mais estreito possível que 
possa ser monopolizado de modo lucrativo. Ainda que esta noção seja útil na 
construção de uma linha de pensamento bem estruturada sobre o que seja um 
mercado, para efeitos da aplicação do direito da concorrência, não podemos dei-
xar de realçar que esta formulação é “demasiado” económica, ignorando as con-
dições jurídicas do modo de definição de mercados que podem, consoante o caso, 
implicar que o mercado a definir não corresponda, em absoluto, a este conceito.

III.2. A natureza instrumental da definição de mercados
III.2.1. A definição de mercados enquanto opção jus-política
Como decorre da exposição realizada no Título II, não há dúvida que o direito 
da concorrência pode existir e ser aplicado sem se definirem mercados. Ou, pelo 
menos, não há dúvida que o direito da concorrência não exige operações de deli-
mitação de mercados tais como as entendemos atualmente, muito menos justifi-
cações de opções com o nível de detalhe que hoje se exige. Dito de outro modo, a 
definição de mercados não é, na verdade, uma componente (teoricamente) indis-
pensável de um sistema legal de controlo da concorrência. Indubitavelmente, é 

1103 Cfr., e.g.: Gorjão-Henriques, 2010:692: “O objetivo é determinar os produtos ou serviços que, na ótica do 
utilizador, satisfazem as mesmas necessidades constantes e são substituíveis ou permutáveis entre si”.
1104 Sobre o sentido desta última expressão, neste contexto, ver a secção IV.1.1.1.
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possível aplicar as normas de concorrência com base numa abordagem essen-
cialmente limitada ao senso comum, sem recurso a teorias e conceitos extrínse-
cos ao mundo jurídico.

A prová-lo está o facto de o direito antitrust ter sido aplicado nos Estados 
Unidos da América durante 58 anos (de 1890 a 1948) antes do primeiro caso em 
que o Supremo Tribunal discutiu expressamente a delimitação de mercados, 
no sentido em que hoje a entendemos. Do outro lado do Atlântico, o direito da 
concorrência decorrente dos Tratados fundadores das Comunidades foi aplicado 
durante 21 anos (1952-1973) sem que alguma vez o Tribunal de Justiça discutisse 
a definição de mercados e, mesmo após essa primeira referência, só progressiva-
mente estas discussões se expandiram às diversas áreas e questões a determinar 
no âmbito do direito da concorrência comunitário. Também em Portugal, apesar 
de este ramo do direito ter surgido num momento em que já estava relativamente 
assente na jurisprudência comunitária a importância da delimitação de merca-
dos, foi necessário esperar 15 anos (1983-1998) até que surgisse a primeira dis-
cussão desta matéria fora do âmbito da identificação de uma posição dominante.

Como já tivemos oportunidade de realçar, a operação de definição de merca-
dos, enquanto fundamento lógico da aplicação das normas do direito da concor-
rência, assente em teoria económica, com um caráter tendencialmente objetivo e 
passível de controlo judicial, não surgiu por iniciativa das autoridades adminis-
trativas. Surgiu, antes, como uma imposição dos tribunais em reação à pressão 
de empresas recorrentes de decisões administrativas, com base nos princípios 
gerais do acesso à justiça, do direito a um controlo judicial efetivo, da proteção 
dos direitos dos particulares e, em última linha, do próprio princípio do Estado 
de direito. O mesmo é dizer que a definição de mercados surgiu, em ambos os 
lados do Atlântico, em reação a um apelo à justiça e como travão à arbitrarie-
dade administrativa.

Hoje, é “evidente” para os juristas especializados em direito da concorrência 
que uma autoridade administrativa não pode condenar uma empresa por abuso 
de posição dominante sem primeiro delimitar, justificadamente, com recurso a 
conceitos provenientes da teoria económica, o mercado no qual identificou a exis-
tência da alegada posição dominante. A definição dos mercados de acordo com 
um método que se pretende objetivo é vista como essencial à segurança jurídica 
(previsibilidade do sentido em que o direito vai ser aplicado) e à transparência 
das decisões administrativas1105.

1105 Referindo a promoção da previsibilidade e da transparência como principais motivos para a adoção 
da Comunicação sobre Definição de Mercados: Comunicação sobre Definição de Mercados, §§4-5; e 
Comissão Europeia, 1998:§§13 e 44. Esta perspetiva tem sido sublinhada na doutrina jurídica europeia, 
pelo menos, desde Merkin & Williams, 1984:149.
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Mais: chega-se ao ponto de se afirmar, genericamente, nalgumas decisões 
administrativas e jurisprudência nacionais, ser relevante a definição de mercados 
em casos onde esta é, reconhecidamente, supérflua. Esquecemo-nos da lição do 
passado. E esquecemo-nos também das sempre úteis comparações com a situa-
ção noutros ramos do direito.

Atualmente, no direito fiscal europeu, por exemplo, entende-se ser possível 
(e dever-se) identificar uma distorção significativa da concorrência sem se deli-
mitar o mercado geográfico relevante nem o mercado de produto (pelo menos, 
não tal como ele é entendido no âmbito do direito da concorrência).

Com efeito, ao abrigo do artigo 13º(1)(2) da Diretiva IVA1106, a delimitação 
negativa de incidência prevista no parágrafo anterior (i.e., não estão sujeitas a 
IVA as entidades de direito público, na medida em atuem nessa qualidade e ao 
abrigo de poderes de autoridade) não se aplica quando a não sujeição a IVA da 
atividade em causa “possa conduzir a distorções de concorrência significativas”. Ora, 
depois de um acórdão da Terceira Secção do TJ que parecia aplicar a teoria de 
delimitação de mercados própria do direito da concorrência1107, a Grande Sec-
ção do Tribunal de Justiça esclareceu que:

“a sujeição dos organismos de direito público ao IVA (…) resulta do exercício de uma deter-
minada atividade enquanto tal, independentemente da questão de saber se os referidos orga-
nismos têm ou não concorrência ao nível do mercado local no qual exercem essa atividade”1108.

A fundamentação desta posição é extensa e absolutamente razoável, assen-
tando na lógica própria do sistema do IVA1109, mas não deixará de ser surpreen-
dente, para os especialistas do direito da concorrência, que se possa identificar 
uma restrição de concorrência sem se saber qual o mercado geográfico em causa 
(em vez disso, considera-se sempre a plenitude do território nacional ou, pelo 
menos, a plenitude do território no qual se aplicam as condições fiscais sub judice). 
A isto acresce que também não se define, propriamente, um “mercado de produto 
relevante”, porque, de acordo com o TJ, no âmbito da identificação de restrições 

1106 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do 
imposto sobre o valor acrescentado (JO L 347/1, de 11/12/2006), revista em último lugar pela Diretiva 
2010/88/CE do Conselho, de 7 de dezembro de 2010 (JO L 326/1, de 10/12/2010).
1107 Acórdão do TJ de 2007/12/13, Franz Götz (C-408/06), C.J. (2007) I-11295, §§44 e 46.
1108 Acórdão do TJ de 2008/09/16, Isle of Wight (C-288/07), C.J. (2008) I-7203, §40. Ou, em formulação 
ligeiramente diferente: “[o atual artigo 13º(1)(2) da Diretiva IVA] deve ser interpretado no sentido de que as 
distorções de concorrência significativas às quais pode conduzir a não sujeição ao IVA dos organismos de direito público 
que atuam enquanto autoridades públicas devem ser avaliadas por referência à atividade em causa, enquanto tal, e 
não a um mercado local em particular” (§53). Posição reafirmada no Acórdão do TJ de 2010/03/25, Comissão 
c. Holanda (C-79/09), C.J. (2010) I-40, §91.
1109 Para uma defesa da posição do Tribunal, ver: Pinto de Almeida, 2012:46 e ss.
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da concorrência ao abrigo desta norma, tem de se ter em conta, não apenas a con-
corrência atual (efetiva), mas também a concorrência potencial (desde que esta 
não seja puramente hipotética)1110, sendo impossível de conciliar a inclusão da 
concorrência potencial com o método de definição de mercados a que se recorre 
no direito da concorrência.

Poder-se-á criticar esta jurisprudência por simplificação excessiva do modo 
de identificação de uma distorção da concorrência. Mas esta opção do Tribunal 
de Justiça tem o mérito de demonstrar que, mesmo na segunda década do novo 
milénio, continua a ser possível fugir aos meandros da teoria de delimitação de 
mercados e, ainda assim, controlar a legalidade de decisões administrativas que 
têm de concluir pela presença ou ausência de uma distorção da concorrência.

Noutro exemplo, as normas europeias que fixam requisitos prudenciais para 
instituições de crédito e para empresas de investimento exigem o cálculo do 
risco geral de mercado, o que implica identificar a sujeição dos preços a condi-
ções económicas idênticas com potencial impacto na sua variação, adotando-se 
mesmo normas técnicas específicas para a definição do conceito de “mercado” 
neste contexto. No entanto, a abordagem do conceito que veio a ser adotada é 
de uma simplicidade extrema1111.

Mas não se pense que estes regimes são excecionais nesta simplificação. Na 
verdade, o difícil é encontrar outra área do direito onde se discutam mercados 
com o mesmo nível de complexidade que no direito da concorrência1112.

Como exemplo adicional, também no direito dos consumidores, designada-
mente no regime da publicidade comparativa, se encontram discussões sobre a 

1110 Cfr.: Acórdão do TJ de 2008/09/16, Isle of Wight (C-288/07), C.J. (2008) I-7203, §65; e Acórdão do 
TJ de 2010/03/25, Comissão c. Holanda (C-79/09), C.J. (2010) I-40, §91.
1111 Cfr.: Regulamento (UE) nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, 
relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e 
que altera o Regulamento (UE) nº 648/2012 (JO L 176/1, 27/06/2013); e Regulamento Delegado (UE) 
nº 525/2014 da Comissão, de 12 de março de 2014, que complementa o Regulamento (UE) nº 575/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre 
a definição de “mercado” (JO L 148/15, 20/05/2014).
1112 Um exemplo de outra área do direito em que se aplica a mesma abordagem exigente e método de 
definição de mercados é a da regulação das comunicações eletrónicas, na qual se transpôs o método do 
direito da concorrência para a identificação de empresas com “poder de mercado significativo”, atenta a 
semelhança (ou identidade) entre esta determinação e a identificação de uma posição dominante – cfr.: 
artigo 15º da Diretiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, relativa 
a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas (Diretiva-
-quadro) (JO L 108/33, de 24/04/2002), revista em último lugar pela Diretiva 2009/140/CE do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009 (JO L 337/17, de 18/12/2009). Trata-se de 
um exemplo de uniformidade de critérios exigida pela prática da regulação económica. Se os métodos 
aplicados fossem diferentes, verificar-se-ia uma inaceitável desconformidade e possíveis contradições 
entre a regulação ex ante e ex post da mesma realidade.
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substituibilidade entre bens e a sua apetência para satisfazer as mesmas neces-
sidades, ou seja, sobre a inclusão desses bens no mesmo mercado, sem nunca se 
procurar aplicar conceitos provenientes da ciência económica para delimitar os 
mercados em causa1113.

Porque será esta simplificação possível numas áreas, mas não noutras? Porque 
é que era possível numa época, e a determinada altura deixou de o ser?

A resposta há de se encontrar, quanto a nós, ao menos parcialmente, no 
número de casos em que o problema se suscita e no crescimento do mercado 
associado à prestação dos serviços de consultoria jurídica.

Primeiro, numa ótica de política legislativa e judicial, pode não se justificar 
o acréscimo de esforços (e custos) associados à exigência de uma melhor e mais 
completa fundamentação que permita evitar situações de injustiça que só muito 
raramente se verificam.

Segundo, à medida que cresce a procura e, em reação, o número de agentes 
da oferta, verifica-se a crescente especialização da oferta e a pressão para a dife-
renciação pela qualidade, traduzida no aprofundamento da análise e no desen-
volvimento de novas soluções e abordagens.

Nesta ótica, é o próprio sucesso do direito da concorrência que o condena a 
uma crescente complexificação e ao elevar do nível de exigência. Esta conclusão 
conduz-nos à expetativa de que a teoria de delimitação de mercados ou, pelo 
menos, a realidade da sua aplicação prática, se venha ainda a desenvolver e a com-
plexificar, significativamente, nos anos vindouros, já que há ainda muito espaço 
para o crescimento do número de casos a serem colocados perante as autoridades 
administrativas e judiciais (pelo menos, em Portugal), tanto através do “public 
enforcement” como do “private enforcement”.

Isto dito, não se deve perder de vista que, da perspetiva da preservação do 
Estado de direito e de garantia da paz social, a necessidade de definir os mercados 
não tem existência autónoma, verificando-se ou não consoante as caraterísticas 
dos casos concretos. Por mais que a teoria e a lógica exijam que uma empresa só 
possa ser condenada por um abuso de posição dominante se primeiro se definir o 
mercado, ninguém se incomodaria que não se identificasse, claramente, qual(is) 
o(s) mercado(s) em que atuava a Portugal Telecom enquanto ainda detinha um 
monopólio legal, ao discutir uma prática relativa às chamadas na rede fixa. Ainda 
hoje, ninguém se incomoda que uma decisão de autorização de uma concentra-
ção (adotada sem intervenientes opositores no processo) seja tomada sem uma 
definição do mercado em causa, quando se considera que nenhuma das hipoté-
ticas definições (razoáveis) suscitaria preocupações concorrenciais.

1113 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 2010/11/18, Lidl SNC (C-159/09), C.J. (2010) I-11761, §40; e Acórdão do 
TJ de 2007/04/19, De Landtsheer Emmanuel (C-381/05), C.J. (2007) I-3115.
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Os mercados devem ser definidos, única e exclusivamente, quando isso se 
revela necessário para o controlo da legalidade e justiça de uma decisão concreta. 
E esta aferição de “necessidade”, em abstrato, não pode ser alheia a ponderações 
económicas. Quando as dúvidas que se suscitem sejam de tal modo diminutas 
que o custo associado ao seu esclarecimento seja muito superior ao benefício que 
daí poderia decorrer, não faz sentido, numa macro-perspetiva, que se imponha 
este ónus acrescido.

Propomos, como se vê, a aplicação de um teste de proporcionalidade, exigido 
pelas restrições à liberdade de iniciativa económica e liberdade contratual ine-
rentes em todo o direito da concorrência. Com efeito, a política de concorrên-
cia não pode ser prosseguida impondo sacrifícios desproporcionais a liberdades 
constitucionalmente garantidas aos cidadãos e às empresas.

Mas a legitimidade constitucional do direito da concorrência, no seu todo, não 
está dependente da aplicação de métodos complexos (económicos) de definição 
de mercados. Só em determinados casos, em que esta definição se mostra indis-
pensável para chegar à solução do caso concreto, é que o método a aplicar pode 
ter um impacto sobre a constitucionalidade da interpretação de uma norma de 
concorrência (i.e., sobre a proporcionalidade da restrição imposta, em concreto). 
E, mesmo nestes casos, não se pode partir do princípio que o método de definição 
de mercados atualmente adotado no nosso ordenamento, ou o método exposto 
na Comunicação sobre Definição de Mercados e em documentos similares, é o 
único que permite chegar a uma conclusão objetiva e passível de controlo judi-
cial, suscetível de fundamentar a legitimidade constitucional da restrição das 
liberdades constitucionais acima referidas. É uma verdade que se sabe e se aplica 
intuitivamente. O teste de proporcionalidade aplica-se, não apenas à necessidade 
de definir o mercado, mas também ao modo de o definir.

É por isso que uma autoridade administrativa ou judicial pode, legitimamente, 
chegar a uma conclusão sobre a delimitação de um mercado relevante e, com base 
nessa definição, impor importantes restrições, coimas ou obrigações, sem que 
tenha procedido à aplicação de todos os passos lógicos e testes que seriam exigi-
dos por uma aplicação rigorosa de métodos económicos de definição de merca-
dos. Em determinadas circunstâncias, o dispêndio de maiores esforços na análise 
do mercado em causa deixa de ser justificado pelos benefícios que daí pode-
riam decorrer, nomeadamente tendo em atenção a probabilidade decrescente 
de alteração das fronteiras do mercado já identificado em resultado dos esfor-
ços adicionais. Esta conclusão é, ainda, confirmada pelo facto de ser impossível 
a realização de uma análise exaustiva, seja em que mercado for, e de mesmo uma 
análise exaustiva não garantir concordância universal quanto às suas implicações.

Por último, a decisão sobre a definição de mercados é uma decisão inevitavel-
mente fundada em informação imperfeita. Como tal, é legítimo e racional que 
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só se recolha e se pondere informação adicional até ao ponto em que o benefício 
provável desse acréscimo marginal seja igual ao seu custo. Dito de outro modo, 
não é racional que se façam mais esforços de definição de um mercado quando 
a utilidade da próxima dose (utilidade marginal) de informação seja inferior ao 
custo da sua aquisição.

III.2.2. Função instrumental v. instrumentalização
A definição de mercados não é um fim em si mesmo. É antes um instrumento ou 
meio para alcançar um determinado objetivo1114. O Tribunal não aceita discutir 
a definição de mercados de modo autónomo, dissociada da ponderação de qual-
quer outra questão para a qual aquela definição seja relevante1115.

Como veremos, infra, em maior detalhe, podemos precisar de definir os mer-
cados para: saber se uma empresa tem poder de mercado que justifique a aplica-
ção da proibição de abusos de posição dominante; saber se as práticas coletivas 
em análise podem ter um impacto sensível na concorrência; saber se uma con-
centração deve ser autorizada; etc.

Mas também é possível que se chegue ao fim alvejado sem ser necessário defi-
nir o mercado1116. Assim, por exemplo, uma autoridade administrativa pode arqui-
var uma denúncia contra um alegado abuso de posição dominante, sem chegar 
a definir o mercado em causa, se concluir que o comportamento invocado não 
poderia constituir um abuso (mesmo que existisse uma posição dominante)1117. 
Se todas as empresas ativas num país, num determinado setor económico, se 
juntam e fixam preços, não é necessário definir o mercado para saber que este 
acordo tem efeitos restritivos sensíveis e que deve ser proibido. Se uma empresa 
que não tem quaisquer vendas em Portugal pretende adquirir uma empresa nacio-
nal com atividades em nada relacionadas com as suas, não é necessário definir 
o mercado para se concluir que não há motivos para preocupações concorren-
ciais. Em suma, se a resposta à questão última, no caso concreto, é clara, não 
é exigível (nem é aconselhável, pelos motivos que veremos) que se defina(m) 
o(s) mercado(s) em causa1118.

1114 Como sucintamente se escreve em Areeda, 1983:553: “Market definition is only a means to an end”. No 
mesmo sentido, entre nós, ver, e.g., Oliveira Pais, 2011:368: “A [definição do mercado] é, portanto, um 
mero passo intermédio na investigação do comportamento adotado pelas empresas nos mercados, ou das alterações 
estruturais na oferta dos produtos; é, em poucas palavras, um «meio para um fim»”.
1115 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2005/10/25, Groupe Danone c. Comissão (T-38/02), C.J. (2005) II-4407, §99.
1116 Cfr., e.g.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de 
concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, p. 2 e §1.1.2.
1117 Cfr.: Acórdão do TG de 2012/09/13, Protégé International c. Comissão (T-119/09), C.J. (2012) por publicar, 
§§94-96.
1118 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2011/11/16, Plásticos Españoles c. Comissão (T-76/06), C.J. (2011) II-402, 
§§79-89.
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Isto dito, a natureza instrumental da operação de definição de mercados tem 
suscitado, na teoria e na prática, uma problemática crucial para a sua identidade 
e base científica.

Cumpre esclarecer que existe um único método de definição de mercados 
para todo o direito da concorrência. A Comunicação sobre Definição de Mer-
cados não descreve métodos diferentes consoante a norma a aplicar. Os princí-
pios jurisprudenciais de delimitação de mercados também não variam consoante 
a área do direito da concorrência ou consoante o tipo de mercado ou de práticas 
em causa. Antes pelo contrário, verifica-se uma uniformidade de critérios de 
delimitação entre as várias áreas1119, podendo estes ser (e sendo efetivamente) 
transpostos, por exemplo, de casos do artigo 102º TFUE para casos do artigo 
101º TFUE, de controlo de concentrações ou de auxílios de Estado1120. De igual 
modo, os princípios de delimitação do mercado são citados de modo homogéneo 
pelos tribunais, independentemente das caraterísticas da prática sobre as quais 
se debruçam. Voltaremos a este tema na secção IV.1.1.1.

Daqui resulta que a correta aplicação do método de definição de mercados 
não pode conduzir a diferentes resultados consoante a norma de concorrência 
que está a ser aplicada1121, a não ser que essa diferença seja explicada por uma 
variação (e.g. decorrente do diferente enquadramento temporal) de algum dos 
fatores essenciais sobre os quais assenta aquele método. E, como corolário desta 
uniformidade de critérios, os precedentes de definições de mercados também 
transcendem as respetivas áreas em que surgiram, verificando-se frequentemente 
que as autoridades administrativas e judiciais citam, ao delimitarem mercados no 
âmbito de uma área do direito da concorrência, precedentes fixados noutra área.

1119 No mesmo sentido, ver, e.g.: O’Donoghue & Padilla, 2006:65-66; e Moura e Silva, 2008:583.
1120 Veja-se, por exemplo, a citação do conceito de mercado geográfico do Acórdão United Brands no 
Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §143, sendo 
aquele caso uma aplicação do artigo 102º e este um caso de controlo de concentrações. Ou a citação 
de jurisprudência relativa ao artigo 102º em casos relativos ao artigo 101º do TFUE: Acórdão do TG de 
1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §61; e Acórdão do TG de 1995/06/08, 
Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §40. E ainda a citação de princípios de casos 
do artigo 102º do TFUE ou de controlo de concentrações no âmbito de casos de auxílios de Estado, e.g., 
em: Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §57. Acórdão do TG 
de 1998/06/25, British Airways et al c. Comissão (T-371/94 e T-394/94), C.J. (1998) II-2405, §§272-273. 
Nos EUA, verificou-se a mesma têndencia de transposição do método de definição de mercados de uma 
área do direito da concorrência para outra, como se descreve em Young, 1999:30.
1121 Esta é uma das críticas clássicas ao método de definição de mercados – ver, e.g.: Harris & Jorde, 
1983:481, referindo-se ao método exposto nas Orientações do DoJ: “The methodology of the Guidelines is 
not a set of standards that can be applied with certainty. If one asked two different market analysts to define a given 
market, relying on whatever information thought necessary but following the Guidelines’ market definition process, 
two reasonable people could come to dramatically different results”.
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Isto dito, encontra-se com frequência na jurisprudência, prática decisória 
administrativa e doutrina (a tal ponto que se poderá crer ser a posição maiori-
tária1122) a convicção de que a definição dos mercados pode – legitimamente 
– variar consoante as circunstâncias do caso concreto.

Esta discussão merece toda a nossa atenção. Se a operação de delimitação de 
mercados serve para justificar restrições às liberdades de iniciativa económica e à 
liberdade contratual, garantindo o acesso à justiça, o direito a um controlo judicial 
efetivo e, em última linha, o respeito pelo princípio do Estado de direito, então 
a legitimidade do direito da concorrência pode ser posta em causa se a mesma 
operação não assentar numa teoria objetiva, que conduza a resultados previsíveis, 
mas antes a soluções que podem variar caso a caso, consoante o objetivo pros-
seguido ou a perspetiva em que se coloca a autoridade aplicadora do direito1123.

Dito de outro modo, é da própria natureza da definição de mercados que esta 
desempenhe uma função instrumental. Mas o propósito último da definição 
de mercados é incompatível com a sua instrumentalização e incompatível 
com a variação do resultado da definição de mercados consoante o caso con-
creto, na ausência da variação de fatores determinantes.

Comecemos por ver alguns exemplos de como a convicção supra referida tem 
vindo a ser manifestada.

Em primeiro lugar, lê-se, com frequência, que o método de definição de mer-
cados varia consoante o tipo de prática e tipo de danos em causa, quando, na ver-
dade, estão a ser descritas situações em que não é o método que varia, mas os 
mercados em causa, resultantes da aplicação desse (único) método, sendo 
certo que as caraterísticas dos produtos/serviços em causa podem conferir maior 
importância a alguns dos critérios que integram este método1124.

1122 Para um exemplo típico deste raciocínio na doutrina económica, ver: Bishop & Walker, 2010:§4.83.
1123 Recordemos as palavras magistrais de Bork, a propósito do direito “antitrust” norte-americano: “We 
are too little accustomed (…) to thinking of law as a science, and indeed in current practice there is little enough to 
suggest the concept. Yet it should be obvious that the very idea of the rule of law requires some degree of certainty and 
logical rigor. Though its theory is not, and cannot be, nearly so highly developed as that of economics, law does have 
requirements that are distinctively its own” (Bork, 1993:8).
1124 A título de exemplo, um autor americano defende que o método de definição de mercados tem de 
ser diferente consoante a prática em causa, procurando demonstrar esta posição com o exemplo de dois 
casos do mesmo tribunal (“Ninth Circuit”) sobre a mesma empresa, relativos à exibição de filmes em salas 
de cinema (ver Seal, 1993:750-753). O autor confundiu, porém, a identificação de uma posição dominante 
com a delimitação do mercado em causa. Segundo este autor, no mercado da exibição de filmes, a procura 
é constituída, por um lado, pelas produtoras e distribuidoras de filmes e, por outro, pelos clientes das 
salas de cinema, o que pode obrigar a definições de mercados diferentes consoante a prática se direcione 
para os primeiros ou para os segundos. Ora, como facilmente se conclui, esta análise está viciada por 
se tentar tratar dois mercados (a montante e a jusante) como se fossem um único e mesmo mercado.
Note-se que é bem diferente afirmar-se, como se faz, e.g., em Cunha Rodrigues, 2011:322, que “a dimensão 
do mercado relevante pode ser influenciada pela natureza da prática abusiva” – de facto, um determinado exercício 
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Em segundo lugar, tem vindo a ser afirmada a variação da definição de mer-
cados consoante esteja em causa uma análise retrospetiva ou prospetiva.

Neste sentido, afirma-se na Comunicação sobre Definição de Mercados que 
o método descrito pode “conduzir a resultados distintos consoante a natureza da ques-
tão a ser examinada do ponto de vista da concorrência. Por exemplo, o alcance do mercado 
geográfico pode divergir consoante se trate da análise de uma operação de concentração, caso 
em que a mesma assume uma natureza sobretudo prospetiva, ou da análise de um compor-
tamento anterior”1125. Também na doutrina se tem realçado a variação das defini-
ções de mercado com este fundamento1126.

Trata-se, aqui, simplesmente, de atender ao diferente enquadramento tem-
poral da definição de mercados. Como teremos oportunidade de explicar em 
maior detalhe infra (ver secção IV.4.1), a natureza instrumental da delimitação de 
mercados implica que o período de referência, dentro do qual se há-de definir o 
mercado, varie consoante o objetivo visado. Assim, por exemplo, se o mercado está 
a ser definido para aferir se uma determinada prática restringiu sensivelmente 
a concorrência, ou se produziu efeitos anticoncorrenciais no mercado, ou para 
aferir se a empresa autora dessa prática detinha uma posição dominante, o perí-
odo de referência é, por via de regra, o período no qual se verificaram as práticas 
objeto da análise – ou seja, uma análise retrospetiva. Diversamente, se o mercado 
está a ser definido para aferir o impacto concorrencial de uma operação de con-
centração, o período de referência é o presente (e não uma análise prospetiva, 
como se sugere na Comunicação e na doutrina – o que é prospetiva é a análise 
dos efeitos da concentração, não dos limites do mercado) ou, melhor dizendo, o 
período mais recente para o qual estejam disponíveis dados completos1127.

Assim sendo, uma autoridade que se debruce, no contexto do controlo de 
concentrações, sobre um mercado que já definiu, por exemplo, num caso de 
abuso de posição dominante relativo a uma prática ocorrida anos antes, pode 

de poder de mercado pode, designadamente, conduzir a uma aparência de fronteiras de mercado que 
não correspondem à realidade das pressões concorrenciais que se evidenciariam na ausência daquele 
exercício (ver secção IV.1.3.4).
1125 Comunicação sobre Definição de Mercados, §12.
1126 Cfr., e.g.: Moura e Silva, 2008:582-583 (“é necessário ter em conta que a finalidade de cada uma das 
disposições legais pertinentes pode afetar o tipo de definição de mercado a realizar. Assim, as regras sobre controlo de 
concentrações, que recorrem igualmente ao conceito de posição dominante, preocupam-se sobretudo com os efeitos 
futuros da concentração e com a diminuição do atual grau de concorrência (...); enquanto isso, o artigo [102º] visa 
obstar ao exercício de poder de mercado já existente”) e, num sentido diverso, mas ainda relativo à distorção 
da definição em função do caso concreto, p. 589 (“Deve ter-se em conta que a dimensão do mercado relevante 
pode ser influenciada pela natureza da prática abusiva em apreço. No caso dos abusos de exploração, uma empresa que 
esteja em posição de explorar os seus clientes de forma contrário ao artigo 82º será considerada dominante; quando o 
comportamento constitui um caso de abuso sobre a concorrência (concorrência impeditiva) então o mercado relevante 
deve ser definido de forma mais ampla para ter em conta as pressões concorrenciais sobre a empresa arguida”).
1127 Sobre esta questão, ver: Morais, 2006:795-796.
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verificar que se modificaram caraterísticas essenciais do mercado, implicando a 
adoção de uma delimitação diferente. Aliás, o mesmo pode suceder dentro do 
mesmo tipo de prática: como o período de referência pode variar, a definição de 
mercados também pode variar em consequência disso (basta, por exemplo, que 
uma prática se tenha verificado apenas num ano recente, e que a outra se tenha 
verificado num período anterior, em que a estrutura do mercado revelava cara-
terísticas essenciais diversas).

Nitidamente, não se verifica aqui qualquer variação do método de definição 
de mercados, nem qualquer atentado à objetividade e previsibilidade dos resul-
tados da sua aplicação.

Em terceiro lugar, já integra o rol dos princípios da jurisprudência europeia 
dogmaticamente repetidos pelo Tribunal – normalmente, em contextos onde este 
princípio em nada releva para o caso concreto, podendo, assim, ser invocado sem 
preocupação pelas suas consequências práticas – uma afirmação segundo a qual, 
aparentemente, o método de definição de mercados varia consoante se aplique 
o artigo 101º ou o artigo 102º TFUE. Assim, de acordo com o Tribunal Geral:

“a abordagem à definição do mercado relevante varia consoante se trate de aplicar o artigo 
[101º] ou o artigo [102º] do Tratado. Para aplicar o artigo [102º], a definição adequada do mer-
cado relevante é uma pré-condição necessária a qualquer juízo sobre um alegado comportamento 
anticoncorrencial (…) já que, antes de se identificar um abuso de posição dominante, é necessá-
rio estabelecer a existência de uma posição dominante num dado mercado, o que pressupõe que 
o mercado já tenha sido definido. No âmbito da aplicação do artigo [101º], o mercado é definido 
para determinar se o acordo, a decisão da associação de empresas ou a prática concertada é pas-
sível de afetar as trocas entre Estados-membros e tem por objeto ou efeito a prevenção, restri-
ção ou distorção da concorrência no mercado comum (…). É por isso que, para os fins do artigo 
[101º], as críticas dos recorrentes à definição de mercado adotada pela Comissão não podem ser 
vistas dissociadas das suas críticas sobre o efeito nas trocas entre Estados-membros e a restri-
ção da concorrência”1128.

1128 Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, 
§§833-834 (nossa tradução). Os dois últimos pontos são reafirmações do Acórdão do TG de 1995/02/21, 
VSPOB et al c. Comissão (T-29/92), C.J. (1995) II-289, §§74 e 75. Ver também, e.g.: Acórdão do TG de 
2000/07/06, Volkswagen c. Comissão (T-62/98), C.J. (2000) II-2707, §230; Acórdão do TG de 2002/02/28, 
Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §83; Acórdão do TG de 2002/02/28, 
Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) II-1011, §42; Acórdão do TG de 
2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) II-5169, §172; Acórdão do 
TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349, §27; Acórdão do 
TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §171; e Acórdão do 
TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §110.
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Ora, o Tribunal não estava a sugerir que o método de definição de mer-
cados varia consoante o artigo do Tratado a ser aplicado, embora os termos 
genéricos em que a primeira frase foi formulada possam levar, erroneamente, a 
essa conclusão. De facto, nunca a afirmação deste princípio conduziu à adoção 
de uma definição de mercados diferente da que tinha sido adotada numa aplica-
ção anterior, à mesma atividade, de outra norma de concorrência. Esta afirma-
ção tem como objetivo, justamente, realçar a natureza instrumental da definição 
de mercados, servindo para justificar que não é sempre necessário discutir esta 
questão (e, sobretudo, que não é exigível uma discussão abstrata desta questão) 
e, nomeadamente – consoante as circunstâncias do caso concreto –, que é possí-
vel aplicar o artigo 101º do TFUE sem nunca se chegar a definir o mercado rele-
vante, ou que esta discussão pode ser necessária num determinado passo lógico 
da aplicação daquela norma, mas não noutro1129.

É isto mesmo que decorre, de resto, do princípio jurisprudencial basilar que 
afirma a natureza instrumental da delimitação de mercados no âmbito do artigo 
101º TFUE:

“importa recordar que, no âmbito da aplicação do [atual] artigo [101º] do Tratado, é para 
determinar se um acordo é suscetível de afetar o comércio entre Estados-membros e tem por 
objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear o jogo da concorrência no mercado comum que é 
necessário, eventualmente, definir o mercado em causa”1130; e

“Consequentemente, a obrigação de proceder a uma delimitação do mercado em causa numa 
decisão adotada em aplicação do [atual] artigo [101º do TFUE] impõe-se à Comissão apenas 
quando, sem essa delimitação, não é possível determinar se o acordo, a decisão de associações de 

1129 Assim, por exemplo, o Acórdão do TG de 1995/02/21, VSPOB et al c. Comissão (T-29/92), C.J. (1995) 
II-289, referiu este princípio para justificar que, no caso concreto, só era necessário discutir a definição do 
mercado a propósito da apreciação da afetação do comércio entre Estados-membros (§75). E o Acórdão do 
TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, citou este princípio 
para justificar a razão pela qual o Tribunal não discutiria a definição do mercado como passo autónomo 
da sua análise, mas sim quando chegasse à análise do efeito restritivo da concorrência do acordo em 
causa (§835; ver também §1093).
1130 Acórdão do TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. (1998) 
II-3141, §§93-95 e 103; Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-
86/95), C.J. (2002) II-1011, §116; Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), 
C.J. (2003) II-913, §206; Acórdão do TG de 2003/12/16, NFVGEGTU c. Comissão (T-5/00 e T-6/00), C.J. 
(2003) II-5761, §123; Acórdão do TG de 2005/10/25, Groupe Danone c. Comissão (T-38/02), C.J. (2005) 
II-4407, §99; Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259, 
§58; Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) 
II-5169, §172; Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. Comissão (T-30/05), C.J. (2007) II-107, §86; 
Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §45; Acórdão do TG de 
2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, §91; Acórdão do 
TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por publicar, §28; e Acórdão do TG de 
2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar, §129.
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empresas ou a prática concertada em causa é suscetível de afetar as trocas comerciais entre Esta-
dos-membros e tem por objeto ou por efeito impedir, restringir ou falsear o jogo da concorrência 
no interior do mercado comum”1131.

Em quarto lugar, verifica-se, frequentemente, a negação do valor de prece-
dente de uma definição de mercados com o argumento de que esta foi ado-
tada com um propósito diferente. Esta negação surge em diversos contextos, 
algumas vezes com um sentido muito menos importante do que poderá aparentar, 
outras com um sentido e âmbito efetivamente incompatível com a ideia da aplica-
ção de um método de delimitação objetivo que conduza a resultados previsíveis.

O motivo que mais frequentemente leva as autoridades a negarem a relevân-
cia de precedentes em circunstâncias que, na verdade, não põem minimamente 
em causa a objetividade do método de definição de mercados, em si, é o facto 
de as definições anteriores não terem sido verdadeiras definições de mer-
cado. Com efeito, demasiadas vezes as autoridades administrativas e judiciais 
adotam delimitações de mercados, num caso concreto, que não foram devida-
mente ponderadas, nem resultaram de uma correta aplicação do método de defi-
nição de mercados, sendo meras afirmações que pretendem dar uma aparência 
de preenchimento de um passo lógico considerado indispensável (muitas vezes, 
erradamente)1132.

1131 Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §206; 
Acórdão do TG de 2004/07/08, Mannesmannröhren-Werke c. Comissão (T-44/00), C.J. (2004) II-2223, 
§132; Acórdão do TG de 2005/10/25, Groupe Danone c. Comissão (T-38/02), C.J. (2005) II-4407, §99; 
Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259, §58; Acórdão 
do TG de 2012/09/27, BAM NBM c. Comissão (T-354/06), C.J. (2012) por publicar, §25; Acórdão do TG 
de 2012/09/27, Koninklijke Wegenbouw c. Comissão (T-357/06), C.J. (2012) por publicar, §137; Acórdão do 
TG de 2012/09/27, Heijmans Infratructuur c. Comissão (T-359/06), C.J. (2012) por publicar, §54; Acórdão 
do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por publicar, §28; e Acórdão do TG 
de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar, §128.
1132 Assim, por exemplo, verifica-se que um mesmo mercado é definido, sucessivamente, com âmbitos ge-
ográficos diferentes, única e simplesmente porque as empresas em causa (e.g., participantes na operação 
de concentração sub judice) estão ativas em territórios diferentes. Como exemplo de abordagens deste 
género na doutrina, veja-se Seal, 1993:737, 739 e 743: “the task of product market definition cannot be divorced 
from either the nature of the substantive restraint being challenged or the type of antitrust injury allegedly suffered 
by the party making the challenge. (…) [O]ne needs to fashion the relevant product market analysis to fit the nature 
of the antitrust challenge to the particular restraint in question. (…) For example, one might reasonably consider the 
producer of a patented product to be in a separate market (a «monopoly») for purposes of testing the validity of a tying 
arrangement, even though the patentee’s power is slight; yet include the producer in the same market with producers of 
substitutes for purposes of testing a horizontal merger”. Ora, analisando este exemplo, se o produto patenteado 
pode legitimamente ser considerado um monopólio, é porque não está sujeito a pressões concorrenciais 
significativas de outros produtos. Como se pode, então, concluir que, afinal, o produto concorre com 
outros, sucedâneos, só porque se aprecia num caso um alegado abuso de posição dominante e noutro 
uma operação de concentração horizontal? Se existem produtos sucedâneos, então a definição de um 
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Em tais casos, é contraproducente definir o mercado em causa com precisão, 
por destruir a confiança na objetividade desta operação que pode ser crucial para 
o resultado da aplicação das normas de concorrência, e por criar maiores dificul-
dades nas delimitações dos mercados afetados em casos subsequentes, no mesmo 
setor de atividade (ou até noutros, por analogia). Mesmo que se prefira incluir 
algum tipo de identificação dos mercados em causa, esta pode ser feita com uma 
definição em aberto, como é prática corrente da Comissão Europeia no domínio 
do controlo das operações de concentração, assim evitando afirmar a existência 
de um mercado cujos limites não foram efetiva ou completamente estudados.

Vejamos alguns exemplos da prática decisória nacional.
Nos casos em que a AdC se debruçou sobre decisões de associações de empre-

sas que fixaram preços, era absolutamente desnecessário identificar os merca-
dos em causa, nomeadamente por se tratarem de restrições por objeto e por não 
haver dúvidas quanto à restrição sensível da concorrência. Ainda assim, a AdC 
identificou o “mercado relevante”, e o resultado foi, no mínimo, infeliz. Em AGE-
POR1133, identificou-se um mercado nacional dos serviços portuários prestados 
pelos agentes de navegação, quando toda a prática decisória de delimitação de 
serviços prestados em portos tem concluído que há vários tipos de procura para 
as quais um porto não é substituível por outro e, não havendo substituibilidade 
do lado da oferta, é necessário delimitar mercados locais. Nos casos da Ordem 
dos Médicos Veterinários1134, Ordem dos Médicos Dentistas1135 e Ordem dos Médicos1136, 
os mercados identificados foram os do exercício da respetiva “atividade médica 
em regime independente”, de âmbito nacional, apesar de, inter alia, as diferen-
tes especialidades não serem substituíveis (nem da perspetiva da procura, nem 
da perspetiva da oferta), de não ser claro que a prestação em regime indepen-
dente se deva sempre incluir num mercado diferente da prestação em regime 
subordinado, e de os mercados serem claramente locais (de ambas as perspe-
tivas). Não foi a despropósito que a AdC incluiu, nestas decisões, a ressalva de 
que estas definições de mercado valiam apenas “para efeitos do presente processo”. 
Mas isso é escamotear a evidência de que não se definiram, verdadeiramente, os 
mercados afetados.

Ao controlarem duas destas decisões, os tribunais nacionais foram induzidos 
no mesmo erro. Não só mantiveram a definição de mercado em causa, como ainda 
indicaram que a identificação de um mercado limitado às atividades exercidas 
“enquanto profissionais liberais” foi feita por “só quanto a estes se coloca[r] a questão da 

monopólio no primeiro caso levaria a resultados injustos, pois aquele produtor não possuía, de facto, 
poder de mercado (posição dominante) que justificasse a aplicação da proibição de abusos.
1133 Decisão da AdC de 2005/12/30, AGEPOR (PRC 2004/07).
1134 Decisão da AdC de 2005/05/19, Ordem dos Médicos Veterinários (PRC 2004/28).
1135 Decisão da AdC de 2005/06/30, Ordem dos Médicos Dentistas (PRC 2004/29).
1136 Decisão da AdC de 2006/05/26, Ordem dos Médicos (PRC 2005/07).
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tabela de nomenclatura”1137. Mas o facto de a prática em causa só afetar os profis-
sionais liberais não quer dizer que o mercado se limite aos profissionais liberais.

São inúmeros os exemplos desta mesma falácia, sendo despiciendo percorrer 
muitos mais. Mas convém sublinhar que esta não é, de modo algum, exclusiva e 
própria do nosso país. De facto, tende a verificar-se em todos os ordenamentos 
jurídicos. Assim, por exemplo, no caso GlaxoSmithKline, o Tribunal Geral iden-
tificou como mercado relevante a “distribuição de medicamentos comparticipados pelo 
sistema nacional de seguro de saúde espanhol”1138. A Comissão entendia que o mercado 
se devia subdividir, em função da indicação terapêutica e propriedades farmacoló-
gicas dos vários medicamentos. O Tribunal ignorou essas subdivisões porque, no 
caso concreto, estas não poderiam alterar a conclusão. Mas a verdade é que a sua 
delimitação assentou no pressuposto de que a procura se limitava aos grossistas 
espanhóis suscetíveis de se dedicarem ao comércio paralelo (devido à prática em 
análise), o que, em termos teóricos, condicionou, injustificadamente, a conclusão.

Estes casos permitem-nos sublinhar também outra ideia que surge ocasio-
nalmente: a de que o mercado deve ser delimitado de acordo com os produ-
tos/serviços/área abrangidos pela prática em causa. Assim, por exemplo, em 
Tokai Carbon, o TG considerou “manifestamente irrelevante” a contestação do mer-
cado em causa numa situação em que “não foi a Comissão que escolheu arbitraria-
mente o mercado relevante, mas antes foram os membros do cartel (…) que concentraram 
deliberadamente a sua conduta anticoncorrencial” nos produtos em causa1139. No caso 
Alstoff Recycling Austria, o Tribunal pareceu delimitar, no mesmo caso, dois mer-

1137 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2005/12/09, Ordem dos Médicos Dentistas (proc. nº 1307/05.6TYLSB), p. 22.
1138 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §156.
1139 Acórdão do TG de 2005/06/15, Tokai Carbon et al c. Comissão (T-71/03 etc.), C.J. (2005) II-10, §90 (nossa 
tradução). Posteriormente, o TG referiu-se a esta passagem como significando que “o mercado abrangido 
por uma decisão da Comissão relativa a uma violação do artigo [101º do TFUE] é determinado pelos arranjos e ati-
vidades do cartel” – Acórdão do TG de 2011/03/24, IMI et al c. Comissão (T-378/06), C.J. (2011) II-62, §51 
(nossa tradução), o que é suscetível de diferentes interpretações. Infelizmente, o lapso metodológico 
ora em discussão é relativamente frequente. Para outros exemplos de casos que incorreram, pelo menos 
parcialmente, no erro de definir o mercado em função da prática (ou que indicaram isto como um dos 
fatores de fundamentação do âmbito do mercado), cfr.: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão 
(322/81), C.J. (1983) 3461, §26; cartel do polipropileno [Acórdão do TG de 1992/03/10, Hüls c. Comissão 
(T-9/89), C.J. (1992) II-499, §§376-380; Acórdão do TG de 1992/03/10, Hoescht c. Comissão (T-10/89), 
C.J. (1992) II-629, §§348-352; Acórdão do TG de 1992/03/10, Solvay c. Comissão (T-12/89), C.J. (1992) 
II-907, §§323-327; e Acórdão do TG de 1992/03/10, Chemie Linz c. Comissão (T-15/89), C.J. (1992) II-1275, 
§§366-372]; Acórdão do TG de 1994/10/27, Fiatagri et al c. Comissão (T-34/92), C.J. (1994) II-905, §56; 
Acórdão do TG de 1995/02/21, VSPOB et al c. Comissão (T-29/92), C.J. (1995) II-289, §§77-81; Acórdão 
do TG de 2001/11/22, AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413; Acórdão do TG de 2003/12/17, 
British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §§113-114; Acórdão do TG de 2011/03/24, IBP 
c. Comissão (T-384/06), C.J. (2011) II-1177, §118; e Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-
91/11), C.J. (2014) por publicar, §131 (e as respetivas descrições, supra, no Capítulo II.2, com destaque 
para a análise do caso Fiatagri).
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cados distintos para o mesmo serviço, consoante o acordo em causa1140. No caso 
Aeronorte, relativo a um acordo entre concorrentes que se apresentaram con-
juntamente a um concurso público, o TCL definiu um mercado do produto de 
“helicópteros pesados”, “com as caraterísticas e especificidades técnicas constantes do 
programa do concurso”, sem qualquer justificação para além do facto de a prática 
em causa só ter afetado a oferta dos produtos com essas caraterísticas e especi-
ficidades (de resto, numa única ocasião).

Este tipo de definições feitas à medida da prática em causa constitui, quase 
sempre, uma instrumentalização da definição do mercado que será, na melhor 
das hipóteses, desaconselhável (se for supérflua, por a solução final não depen-
der de uma delimitação precisa) ou, na pior das hipóteses, inaceitável (se afetar 
a solução do caso concreto).

Normalmente, a prática em si não altera as caraterísticas essenciais do 
mercado, não altera os parâmetros que influenciam a determinação das pres-
sões concorrenciais enfrentadas pelas empresas. No entanto, não é impossível 
que as próprias caraterísticas da prática anticoncorrencial alterem as fronteiras 
dos mercados. Será o caso, por exemplo, quando o mercado geográfico tenha um 
determinado âmbito (mais restrito) devido a um cartel de repartição de merca-
dos que tenha alterado a estrutura da oferta em certas áreas (reservadas a apenas 
algum ou alguns concorrentes)1141. O que não se pode é presumir que, só porque 
uma prática abrange determinados produtos ou determinadas áreas, o âmbito 
do mercado seja precisamente esse.

Por último, é indiscutível que as circunstâncias do caso em análise determi-
nam o ponto de partida da análise da concorrência – é a questão do ponto focal 
da aplicação do método da definição de mercados.

Remonta, pelo menos, à teoria económica da organização industrial da década 
de 1930, a ideia de que o mercado tem de ser definido por referência à perspetiva 
de uma empresa determinada1142. É óbvio que não se pode definir um mercado 

1140 Cfr.: Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) II-975, 
§§91-95.
1141 Em tais situações, a não ponderação dos efeitos do cartel sobre a estrutura da oferta poderia con-
duzir a resultados injustos, que poderiam premiar os participantes no cartel. Pense-se no caso de um 
mercado, à partida, de âmbito mundial, mas no qual todos os agentes da oferta concordaram reservar 
um determinado país a uma empresa que aceitou limitar a sua atividade apenas a esse país. Neste caso, 
a empresa que participou apenas neste acordo relativo ao seu país, e que não conhecia a existência de 
acordos relativos a outras áreas geográficas (elemento subjetivo complexo, admitimos), poderia vir a 
escapar a sanções por se entender que o país em causa constituía uma parte demasiado pequena do 
mercado mundial para um acordo com esse estrito âmbito causar uma restrição sensível da concorrência 
(i.e., era uma restrição de minimis).
1142 Mason, 1939:69: “The market and market structure must be defined with reference to the position of a single 
seller or buyer. The structure of a seller’s market, then, includes all those considerations which he takes into account 
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num vazio. Os testes de substituibilidade da perspetiva da procura e da oferta são 
aplicados por referência a produtos e áreas determinados, e estes são determina-
dos, justamente, pelas caraterísticas do caso concreto1143. Assim, se um produtor 
se recusa a vender arroz “carolino” a um cliente, a análise de quais os produtos 
substituíveis começa pelo arroz “carolino”. E se um produtor se recusa a vender 
arroz “basmati” a um cliente, a análise de substituibilidade começa pelo arroz 
“basmati” (e note-se que os testes de substituibilidade não ficam absolutamente 
ancorados ao produto original, podendo verificar-se situações de substituição em 
cadeia – cfr. secção IV.5.4). Mas, no fim da operação de delimitação de mercado, 
as conclusões, em ambos os casos, têm de ser compatíveis. Não se pode definir 
no primeiro caso um mercado de arroz, e num segundo um mercado de arroz 
“basmati”. Por mais que o ponto de partida da análise varie, o ponto de chegada 
deve ser o mesmo, caso contrário um dos ou ambos os casos não definiram cor-
retamente os mercados em causa, por não representarem fielmente as pressões 
concorrenciais a que as empresas estão sujeitas1144.

Se se pretende que o direito da concorrência assente num método de delimi-
tação de mercados científico e objetivo, que justifique a restrição aos direitos dos 
particulares e impeça a arbitrariedade no exercício dos poderes das autoridades 
públicas, têm de se eliminar do vocabulário da prática decisória da concorrência 
expressões, muito recorrentes, tais como: “no presente processo de contraordenação, os 
mercados relevantes (…) são…”1145, ou “para efeitos da presente operação de concentração, o 
mercado relevante é…”1146. Os mercados são o que forem. Os limites dos mercados 
são determinados pela realidade económica, e não pelas caraterísticas de um 
processo de contraordenação ou de uma operação de concentração1147. Se uma 

in determining his business policies and practices. His market includes all buyers and sellers, of whatever product, 
whose action he considers to influence his volume of sales”.
1143 Ver, a propósito do ponto de partida da análise do mercado em operações de concentração: AdC, 
Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de operações de 
concentração de empresas (definição de mercado de produto); e AdC, Projeto de Linhas de Orientação 
para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.1.10.
1144 Veja-se, por exemplo, o Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 
etc.), C.J. (2003) II-3275, §§854-858: o facto de os acordos em causa só dizerem respeito aos portos da 
Europa do Norte justifica que esse seja o ponto de partida da análise da Comissão, mas não justifica que 
não se pondere a substituibilidade com os portos do Mediterrâneo.
1145 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §2560.
1146 Decisão da AdC de 2011/08/25, FMC/RPC (Ccent. 29/2011), §15.
1147 Por isso, não podemos deixar de discordar de afirmações tais como: “entende a AdC que o exercício da deli-
mitação do mercado do produto relevante tem um caráter meramente instrumental, em sede de análise jus-concorrencial 
em matéria de controlo de concentrações, visando, tão só, enquadrar os condicionalismos concorrenciais determinantes 
para a estratégia das empresas participantes. Assim, este exercício de delimitação do mercado do produto relevante 
deverá permitir a identificação de todos os produtos/serviços e operadores suscetíveis de restringir o comportamento 
das empresas participantes na operação de concentração projetada, no que se refere a preços praticados ou a qualquer 
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definição vale para efeitos de um processo, também tem de valer para efeitos de 
outro (a não ser que algo de essencial se tenha alterado nas caraterísticas do mer-
cado). Caso contrário, não é uma verdadeira definição de mercado relevante e 
não deve ser referida como tal, devendo-se deixar a definição precisa em aberto.

III.3. Relevância da definição de mercados nas diversas áreas do direito  
da concorrência
O presente Capítulo analisará a relevância da definição de mercados nas diver-
sas áreas do direito da concorrência, tal como este tem vindo a ser interpretado 
e aplicado pela jurisprudência europeia e nacional. Não terão aqui lugar, por-
tanto, as teorias económicas “progressivas”, discutidas no Título VI, relativas à 
desnecessidade de delimitação de mercados em diversos contextos da aplicação 
do direito da concorrência, na medida em que estas não se encontram ainda refle-
tidas no direito vigente, nem na prática decisória judicial (ou administrativa).

De acordo com o TG, “a definição adequada do mercado em causa é condição neces-
sária e prévia a qualquer julgamento que incida sobre um comportamento pretensamente 
anticoncorrencial”1148.

Apesar de sonante, trata-se de uma afirmação genérica e descontextualizada 
que não corresponde, de modo algum, à verdade, nem ao nível europeu, nem, 
especificamente, em Portugal. Aliás, como se verá na análise que segue, é a pró-
pria jurisprudência do Tribunal que nega essa relevância universal, a vários níveis.

outra variável determinante para a dinâmica de concorrência (qualidade, tipo de serviço, inovação, disponibilidade). 
(…) A necessidade de uma segmentação mais fina do mercado do produto relevante será tanto mais premente, quanto a 
operação de concentração em análise seja de natureza horizontal e suscetível de resultar numa sobreposição significativa 
entre as partes envolvidas, em determinados segmentos específicos do transporte de mercadorias” – Decisão da AdC 
de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §§50, 51 e 54. A contradição interna nestas afirmações é 
nítida. Por se ter chegado a uma definição de mercado que não o era verdadeiramente (o caso concreto 
não exigira uma definição precisa), sentiu-se depois a necessidade de desconsiderar a definição anterior. 
Mas se a definição anterior identificara “todos os produtos/serviços e operadores suscetíveis de restringir 
o comportamento das empresas participantes”, é impossível que num caso posterior (ceteris paribus) se 
verifique a necessidade de uma “segmentação mais fina do mercado”, porque isso significaria, necessa-
riamente, que a definição anterior fora demasiado ampla, incluindo produtos/serviços ou empresas que 
não restringiam efetivamente o comportamento das empresas em causa, ou que a segunda definição 
era demasiado estreita, não abrangendo todos os produtos/serviços ou empresas com aquele efeito.
1148 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403, 
§159. Reafirmado no Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. 
(2003) II-5349, §33. Neste segundo Acórdão, o Tribunal procurou demonstrar que esta ideia decorria 
da Comunicação sobre Definição de Mercados (§34), o que, naturalmente, não se verifica. Com efeito, 
o parágrafo da Comunicação citado no Acórdão é absolutamente genérico e não contém a afirmação de 
obrigatoriedade geral da definição de mercados que o Tribunal aí pareceu pretender ver. Também são 
frequentes na doutrina afirmações deste género – cfr., e.g.: Machado, 2010:386: “Qualquer decisão sobre 
a eventual violação das normas de direito da concorrência só é possível mediante essa prévia definição [do mercado 
relevante]”.
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Por outro lado, a doutrina tem revelado também, por via de regra, uma com-
preensão fragmentada e incompleta do tipo de situações que justificam, ou podem 
mesmo exigir, a delimitação dos mercados relevantes no quadro da aplicação do 
direito da concorrência. Vários dos contextos que serão identificados neste capí-
tulo passam frequentemente despercebidos na doutrina1149.

Naturalmente, a relevância da operação de definição de mercados depende 
das caraterísticas das normas cuja aplicação pressupõe aquela operação e, por-
tanto, varia de um ordenamento jurídico para outro. Ao nível federal dos Estados 
Unidos da América, por exemplo, não existindo normas como as normas euro-
peias sobre controlo de auxílios de Estado, a relevância da definição de mercados 
limita-se à aplicação da Secção 7 do Clayton Act1150 (controlo de concentrações) 
e das Secções 1 e 2 do Sherman Act1151 (correspondentes aos artigos 101º e 102º 
do TFUE)1152.

No que respeita aos ordenamentos jurídicos da União Europeia e de Portu-
gal, é possível identificar uma multiplicidade de situações e finalidades que exi-
gem (ou podem exigir) a delimitação dos mercados em causa, nos termos que se 
passam a descrever. Esta listagem tenderá a ser idêntica para os ordenamentos 
jurídicos dos restantes Estados-membros da União Europeia, atenta a harmoni-
zação das normas de concorrência, sem prejuízo da existência de algumas nor-
mas próprias ou limitadas a alguns dos ordenamentos.

É importante realçar que as situações que requerem a definição de mercados, 
numa ótica jurídica, não correspondem (integralmente) às situações que justi-
ficam essa definição na ótica da ciência económica1153.

III.3.1. Questões de âmbito geral
III.3.1.1. Afetação do comércio entre Estados-membros
Como é sabido, os artigos 101º, 102º e 107º do TFUE só são aplicáveis se estiver 
preenchido o critério da afetação do comércio entre Estados-membros1154.

Assim sendo, a concretização da extensão do dever de fundamentação da 
Comissão e do âmbito do controlo judicial, em especial no que respeita à deli-

1149 Contrastar as enumerações realizadas, por exemplo, em: Whish, 2008:27-28.
1150 EUA, Clayton Act, Ch. 63-212, 38 Stat. 730, codificado em 15 U.S.C., §§ 12–27.
1151 EUA, Sherman Act, Ch. 647, 26 Stat. 209, codificado em 15 U.S.C., §§1–7.
1152 Werden, 1992:123.
1153 Neste sentido, afirma-se em Sibony, 2008:769: “le juge a progressivement adopté un raisonnement économique 
lorsqu’il s’agit de savoir «comment» délimiter un marché. En revanche, les juges ne raisonnent pas toujours comme 
les économistes lorqu’il s’agit de savoir «pourquoi» il faut définir le marché. Il en résulte que l’exigence juridique de 
délimitation a une portée beaucoup plus large que le domaine économiquement utile de la notion de marché”.
1154 Esta questão não encontra paralelo na ordem jurídica interna, na qual a aplicabilidade da Lei da 
Concorrência depende apenas da demonstração de que uma prática ocorreu ou teve efeitos no território 
nacional – artigo 2º(2) da LdC.
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mitação do mercado relevante, tem consequências cruciais, não só para o desfe-
cho de casos individuais, como também para o equilíbrio constitucional entre 
a União Europeia e os seus Estados-membros. Com efeito, a não exigência da 
delimitação do mercado implica, genericamente, um relaxamento do dever de 
fundamentação quanto à demonstração de um efeito sensível no comércio trans-
fronteiriço, permitindo, em consequência, um potencial alargamento das com-
petências transferidas para a Comissão, indo para além da vontade das Partes 
Contratantes dos tratados fundadores.

De acordo com a Comissão, no âmbito das práticas anticoncorrenciais de 
empresas, a “aplicação do critério de afetação do comércio é independente da definição 
dos mercados geográficos relevantes”1155. Ora, recordando o princípio jurispruden-
cial de base segundo o qual, pelo menos no âmbito da aplicação do artigo 101º do 
TFUE, um dos objetivos da definição de mercados é justamente para determi-
nar (eventualmente) se um acordo é suscetível de afetar o comércio entre Esta-
dos-membros1156, torna-se óbvio que esta afirmação não pode ter um alcance tão 
amplo como aparenta.

Desde logo, importa sublinhar que aquela frase é seguida da precisão de que 
pode haver uma afetação do comércio entre Estados-membros mesmo se o mer-
cado for de âmbito subnacional. Seria, provavelmente, nesse sentido que a Comis-
são pretendia afirmar a independência dos dois passos lógicos.

De acordo com a Comissão Europeia:

“A avaliação do caráter sensível [da afetação do comércio entre Estados-membros] 
não requer, necessariamente, a definição dos mercados relevantes e o cálculo das quotas de mer-
cado. As vendas de uma empresa, em termos absolutos, podem ser suficientes para se poder 
concluir que o impacto no comércio é sensível. É o que se verifica, nomeadamente, no caso de 
acordos e práticas que, pela sua natureza, são suscetíveis de afetar o comércio entre os Esta-
dos-Membros, por exemplo, porque dizem respeito a importações ou exportações ou porque 
abrangem diversos Estados-Membros”1157.

1155 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre o conceito de afetação do comércio 
entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado (JO C 101/81, 27/04/2004), §22.
1156 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), 
C.J. (2002) II-1011, §116. É importante frisar que este princípio continuou a ser afirmado mesmo nos 
casos que sugeriram a desnecessidade, no caso concreto, de definição de mercados, abaixo discutidos 
– cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. 
(2006) II-5169, §172.
1157 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre o conceito de afetação do comércio 
entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado (JO C 101/81, 27/04/2004), §48. 
Ainda sobre a posição da Comissão Europeia a este respeito, veja-se: Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler 
c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §§34 e 55.
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Assim, de acordo com a Comissão não basta que a quota de mercado agregada 
das partes não exceda 5% em nenhum dos mercados relevantes (permitindo uma 
ligeira margem de variação) para se presumir a ausência de afetação sensível; é 
ainda necessário o preenchimento de um critério relativo ao volume de negó-
cios1158. Além disso, esta Comunicação estabeleceu uma presunção positiva, com 
base apenas num critério de volume de negócios, no que respeita a práticas sus-
cetíveis, pela sua própria natureza, de afetar o comércio entre os Estados-mem-
bros (e.g. importações/exportações no mercado interno)1159.

A posição do Tribunal quanto a esta questão evoluiu ao longo do tempo e 
parece diferenciar-se consoante se trate da aplicação do artigo 101º do TFUE (prá-
ticas coletivas) ou do artigo 107º (controlo de auxílios de Estado). Já o artigo 102º 
não se tem revelado propício a este tipo de discussão, sem prejuízo de a mesma 
lhe ser teoricamente aplicável1160.

No âmbito do (atual) artigo 101º do TFUE, cedo a jurisprudência reconheceu 
que a afetação sensível1161 do comércio entre Estados-membros podia depender 
da posição das empresas no mercado relevante1162. No entanto, da primeira vez 
que uma recorrente procurou demonstrar a falta de efeito sensível defendendo 
a definição de um mercado mais amplo, o Tribunal afastou esses argumentos, 
baseando-se, primeiro, nas caraterísticas da estrutura do mercado e nas quotas 
de mercado e, depois, nos volumes de negócios das empresas em causa1163. Estava 
em causa uma conduta que se enquadraria no conceito da Comissão de práticas 
suscetíveis, pela sua própria natureza, de afetar o comércio entre os Estados-mem-
bros (i.e. proibição de importações paralelas). Ora, se é verdade que o Tribunal 
chegou à sua conclusão sem incluir qualquer discussão expressa da definição de 

1158 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre o conceito de afetação do comércio 
entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado (JO C 101/81, 27/04/2004), §52. O 
§55 da mesma Comunicação refere, expressamente, a necessidade de definir o mercado relevante (de 
produto e geográfico) para calcular estas quotas de mercado.
1159 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre o conceito de afetação do comércio 
entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado (JO C 101/81, 27/04/2004), §53.
1160 Entre nós, frisaram a importância da definição de mercados, no contexto da determinação da afe-
tação do comércio entre Estados-membros no caso de abusos de posição dominante: Santos, Gonçalves 
& Leitão Marques, 2008:337. Veja-se ainda, para referências mais genéricas à relevância da definição de 
mercados neste contexto: Tenreiro, 1989.
1161 Note-se a diferença entre a determinação da sensibilidade da afetação do comércio entre Estados-
-membros e a determinação do caráter de minimis de determinadas práticas. Uma prática pode ter um 
impacto muito substancial no seu mercado relevante e ainda assim não ter um impacto significativo no 
comércio entre Estados-membros (e.g. no caso de um mercado regional sem exposição significativa a 
importações e exportações).
1162 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1969/07/09, Völk (5/69), C.J. (1969) 295. Ver também: Acórdão do TJ de 
1983/06/07, Musique Diffusion Française et al c. Comissão (100 a 103), C.J. (1983) 1825, §§84-85.
1163 Acórdão do TJ de 1983/06/07, Musique Diffusion Française et al c. Comissão (100 a 103), C.J. (1983) 
1825, §§86-87.
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mercado, também se deve realçar que não deixou de referir esta questão1164, e 
que o primeiro passo acima referido pressupõe uma definição.

No ano seguinte, confrontado com o mesmo tipo de argumentação, o Tri-
bunal só validou a conclusão da Comissão depois de confirmar a delimitação do 
mercado, parecendo partir do princípio de que só poderia – neste caso – aferir, 
corretamente, a força da posição da empresa no mercado se definisse, primeiro, 
os limites deste1165.

Com a entrada em cena do TG, num caso relativo a uma proibição de expor-
tações, fomos confrontados com um acórdão que afirmou expressamente que:

“A influência que um acordo pode exercer no comércio entre Estados-membros avalia-se, 
nomeadamente, à luz da posição e da importância das partes no mercado dos produtos em causa 
(…).

“Para apreciar a importância da posição ocupada pelas empresas no mercado em causa, 
deve, em primeiro lugar, definir-se este mercado”1166.

Até este momento, portanto, a jurisprudência parecia indicar ser necessário 
definir os mercados em causa para se poder aferir o caráter sensível da afetação do 
comércio entre Estados-membros. No entanto, no ano anterior ao da publicação 
da Comunicação supra citada, seguiu-se uma aparente inversão deste princípio.

Desta feita, confrontado com acordos sobre as condições de venda de serviços 
de transportes terrestres e marítimos abrangendo vários Estados-membros, e num 
caso em que a Comissão não definira todos os mercados relevantes, o Tribunal 
afirmou que estes acordos eram “intrinsecamente suscetíve[is] de afetar de forma sen-
sível o comércio entre Estados-Membros” e que, portanto, “a definição prévia dos merca-
dos dos serviços em causa não era, no caso vertente, necessária para se concluir que o acordo 
em causa era suscetível de afetar de forma sensível o comércio entre Estados-membros”1167.

O contexto temporal deste acórdão, e o facto de se ter tratado de um caso 
relativo a uma restrição concorrencial por objeto, permite inferir que se tratou 
de um exercício de promoção da coerência interna da jurisprudência, alargando-
-se ao domínio da afetação do comércio entre Estados-membros a linha juris-
prudencial que vinha a ser repetidamente afirmada sobre a superfluidade, em 
determinadas condições, da definição de mercados para demonstrar um efeito 
sensível no mercado no caso de restrições por objeto.

Esta inversão enquadrou-se também num conjunto de acórdãos que afastaram, 
sistematicamente, a discussão da definição de mercados, por a entenderem supér-

1164 Acórdão do TJ de 1983/06/07, Musique Diffusion Française et al c. Comissão (100 a 103), C.J. (1983) 
1825, §83.
1165 Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883 (ver, e.g., §19).
1166 Acórdão do TG de 1994/07/14, Parker Pen c. Comissão (T-77/92), C.J. (1994) II-549, §§40-41
1167 Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §§219-221.
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flua por diversos motivos1168. Isto mesmo se revela, de maneira particularmente 
clara, no próximo acórdão que reafirmou esta ideia, ainda no mesmo ano1169, no 
qual se afirmou que, mesmo que em teoria se possam ter verificado erros na (ou 
falta de) definição de mercado, “a incidência destes erros na legalidade de uma decisão 
e na sua eventual anulação deve ser apreciada caso a caso”1170.

Num outro caso, em que se verificava a produção de efeitos indiretos entre 
mercados, ou de “portfolio”, o Tribunal afirmou que pode não ser necessária uma 
análise individualizada de cada mercado relevante para se concluir pela afetação 
do comércio entre Estados-membros:

“… um exame separado não permite apreender plenamente os efeitos dos acordos que, embora 
digam respeito a produtos ou a serviços e a clientes diferentes (particulares ou empresas), fazem 
parte, no entanto, do mesmo setor de atividade. Com efeito, a afetação do comércio entre os Esta-
dos-membros pode ser indireta e o mercado em que ela é suscetível de se produzir não é necessa-
riamente igual ao mercado dos produtos ou serviços cujos preços são fixados pelo acordo (…). Ora, 
(…) a fixação dos preços para uma larga gama de serviços bancários oferecidos aos particulares 
e às empresas é suscetível de ter, no seu conjunto, repercussões noutros mercados. Consequente-
mente, a Comissão não estava obrigada a examinar separadamente os mercados dos diferentes 
produtos bancários visados pelos comités para apreciar, no caso em apreço, os efeitos no comér-
cio entre os Estados-membros”1171.

Num caso que se debruçou expressamente sobre a legitimidade de identi-
ficar uma presunção de afetação das trocas entre Estados-membros, seguindo 
o critério do volume de negócios enunciado na Comunicação acima descrita, o 
Tribunal tomou uma posição cujo sentido é, manifestamente, de interpretação 
difícil. Apesar de reconhecer que a Comissão não definira o mercado relevante, o 

1168 Ver supra a secção II.2.4.2.
1169 Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349, §§27 
e 29. Neste Acórdão, o Tribunal pareceu invocar como precedente para este princípio o Acórdão no cartel 
dos cimentos [Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-
491, §1094]. Sucede que não só naquele caso o mercado tinha sido efetivamente definido, como o Tribunal 
afirmou, expressamente, o contrário, i.e., o princípio geral da necessidade de delimitação do mercado 
relevante para aferir a suscetibilidade da afetação do comércio entre Estados-membros – cfr. §833.
1170 Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349, §36.
1171 Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) II-
5169, §§174-175. Confirmado pelo Acórdão do TJ de 2009/09/24, Erste Group Bank c. Comissão (C-125/07 
P etc.), C.J. (2009) I-8681, §§60-63; e pelo Acórdão do TJ de 2013/03/14, Allianz Hungária (C-32/11), C.J. 
(2013) por publicar. O TG não deixou, porém, de acrescentar um argumento de substância quanto ao 
âmbito do mercado, no qual deu relevância tanto à substituibilidade do lado da oferta como à presença 
de uma procura tipicamente agrupada de serviços não substituíveis: os diferentes serviços bancários 
em causa “não são substituíveis entre si. No entanto, a maior parte dos clientes dos bancos universais solicitam um 
conjunto de serviços bancários (…) e uma concorrência entre esses bancos é suscetível de abranger todos esses serviços. 
Portanto, uma interpretação restrita do mercado em causa neste setor de atividade seria artificial” (§174).
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Tribunal considerou que a Decisão incluíra “uma descrição suficientemente detalhada 
do setor em causa, incluindo a oferta, a procura e o âmbito geográfico” e que identificara 
“de forma precisa os serviços em causa, bem como o mercado”1172. Ou seja, o Tribunal 
tanto identificou a ausência como a suficiente delimitação do mercado. A isto 
acresce que, possivelmente devido ao âmbito dos argumentos da recorrente, o TG 
limitou o seu controlo judicial ao respeito pela Comissão dos princípios a que se 
autovinculara na Comunicação, sem discutir a legitimidade daqueles princípios 
à luz da jurisprudência. É também importante ter-se em conta que, neste caso, 
a Comissão identificara quotas de mercado superiores a 50% e que o Tribunal 
afirmou, expressamente, a excecionalidade da possibilidade de identificar uma 
afetação sensível sem primeiro se delimitar o mercado1173.

Intervindo neste caso, em sede de recurso, o TJ confirmou que nem sempre é 
necessário definir o mercado relevante para se identificar uma afetação da con-
corrência entre EMs, mas que “a verificação da ultrapassagem do limiar da quota de 
mercado [previsto nas orientações da Comissão] não pode, por definição, ser efetuada 
na falta de uma qualquer definição desse mercado”1174. Assim, sempre que a Comissão 
aplique o limiar previsto nessas orientações, tem o dever de definir o mercado 
em causa1175. No entanto, neste contexto específico, “as exigências que a definição do 
mercado em causa deve satisfazer variam em função das circunstâncias de cada caso con-
creto”, bastando uma “descrição suficientemente detalhada do setor em causa, incluindo 
a oferta, a procura e o âmbito geográfico” (sendo, pelos vistos, desnecessária qualquer 
fundamentação desta delimitação implícita do mercado)1176.

1172 Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §§65, 69-70 e 72. 
Ver também o Acórdão do TG de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. 
(2011) II-3639, §112 e ss.
1173 Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §72; Acórdão do TG 
de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, §116.
1174 Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §63; Acórdão 
do TJ de 2013/07/11, Gosselin Group et al c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar, §67. Outro 
acórdão relativo ao mesmo cartel confirmou que o limiar de quota de mercado definido pela Comissão 
é reconhecido pelo Tribunal – Acórdão do TJ de 2013/07/11, Comissão c. Stichting Administratiekantoor 
Portielje (C-440/11 P), C.J. (2013) por publicar, §106: “na medida em que, segundo o ponto 53 das orientações 
sobre a afetação do comércio, uma ultrapassagem do limiar de 5% de quota de mercado pode, em princípio, para 
acordos como o que está aqui em causa, bastar por si só para demonstrar uma influência sensível no comércio entre os 
Estados-membros e dado que o referido limiar está, no caso em apreço, largamente ultrapassado, a argumentação da 
Portielje destinada a provar que a Comissão não demonstrou que esta condição de aplicação do artigo 81.° CE estava 
satisfeita pode ser rejeitada sem que seja necessário que o Tribunal de Justiça se pronuncie sobre os outros elementos 
invocados pela Portielje”.
1175 Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §64; Acórdão 
do TJ de 2013/07/11, Gosselin Group et al c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar, §68.
1176 Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 P), C.J. (2013) por publicar, §§72-73; 
Acórdão do TJ de 2013/07/11, Gosselin Group et al c. Comissão (C-429/11 P), C.J. (2013) por publicar, §§76-77.
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Apesar de algumas formulações jurisprudenciais surpreendentes, é impor-
tante verificar que, nos casos referidos, existiam vários elementos não contesta-
dos que permitiam concluir, desde logo, por uma afetação sensível do comércio 
entre Estados-membros (e.g. a definição do mercado principal ou percentagens 
de passageiros internacionais afetados)1177.

Vejam-se, por fim, as abordagens mais recentes desta questão, ainda que for-
muladas em termos pouco claros, no quadro de reenvios prejudiciais1178.

Sem prejuízo de uma significativa margem de manobra para interpretação 
e evoluções jurisprudenciais futuras neste domínio, parece acertado afirmar-se 
que decorre da jurisprudência, em suma, no que respeita aos artigos 101º e 102º 
do TFUE, que:

 (i) pode ser necessário definir os mercados1179 para concluir pela (sensibi-
lidade da) afetação do comércio entre Estados-membros, sendo esta a 
regra; e

 (ii) um conjunto de circunstâncias específicas de um caso podem justifi-
car, excecionalmente, a não definição do mercado (tais como a natureza 
transfronteiriça dos produtos ou serviços em causa, a não contestação da 
delimitação de alguns dos mercados em causa, a confissão da afetação de 
percentagens significativas de trocas transfronteiriças e/ou a presença 
de efeitos cruzados ou de “portfolio” entre mercados).

À luz do que precede, não se pode afirmar que a posição tomada pela Comis-
são na Comunicação supra citada (que se refere aos atuais artigos 101º e 102º do 
TFUE) esteja inteira e seguramente firmada na jurisprudência do Tribunal. Em 
especial, não resulta da jurisprudência que as vendas de uma empresa possam 
“ser suficientes para se poder concluir que o impacto no comércio é sensível” nem, portanto, 
que seja legítima uma presunção positiva baseada apenas na natureza das práti-
cas e na dimensão dos volumes de negócios das empresas em causa.

Focando agora a atenção na jurisprudência relativa ao controlo de auxílios 
de Estado, há que realçar, primeiro, que, apesar da ligeira diferença ao nível da 

1177 E o mesmo se diga do Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 
etc.), C.J. (2006) II-5169 (ver §172).
1178 Acórdão do TJ de 2012/12/13, Expedia (C-226/11), C.J. (2012) por publicar, §21; Acórdão do TJ de 
2013/03/14, Allianz Hungária (C-32/11), C.J. (2013) por publicar, §36.
1179 Note-se que, quando as práticas em causa respeitam a mercados emergentes para os quais não seja 
ainda possível determinar quotas de mercado ou volumes de negócios, poderá também haver lugar à 
definição de mercados relevantes para aferir a posição das partes “em mercados do produto conexos” – cfr.: 
Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre o conceito de afetação do comércio 
entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado (JO C 101/81, 27/04/2004), §52.
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formulação deste requisito nas normas em causa1180, não parece haver um motivo 
literal para diferenciar a interpretação deste requisito entre o artigo 101º e o 
artigo 107º do TFUE.

Tanto a jurisprudência do TJ como a do TG, no domínio dos auxílios de Estado, 
fornecem exemplos de situações em que o Tribunal entendeu que devia ter sido 
definido o(s) mercado(s) relevante(s)1181 e de outras situações em que entendeu 
ser desnecessária tal delimitação1182, com predomínio desta última categoria.

Há uma diferença crucial ao nível do dever de fundamentação imposto à 
Comissão, diferença essa que decorre das realidades completamente diferentes 
inerentes a um processo de controlo de auxílios de Estado e a um processo san-
cionatório de práticas anticoncorrenciais. O motivo desta diferença, bem como 
a síntese da abordagem do Tribunal Geral no plano dos auxílios de Estado, foi 
descrita, em termos extremamente claros, no acórdão Hotel Cipriani1183.

Significa isto que não se pode facilmente extrapolar princípios de um ramo 
para o outro, ou procurar harmonizar as duas linhas jurisprudenciais para além 
do que seja permitido pela analogia. Nem os auxílios individuais, nos termos da 
categoria identificada no acórdão Hotel Cipriani, se oferecem especialmente a ana-
logias com o dever de fundamentação exigível num processo sancionatório de 
práticas anticoncorrenciais, já que, mesmo num auxílio direcionado a uma única 
empresa, estarão em causa, por via de regra, uma multiplicidade de mercados.

Nestes casos, o Tribunal exigiu que a Decisão se baseie “em elementos concre-
tos”, tais como “a dimensão da empresa beneficiária, as suas atividades de exportação [e] 
o montante do auxílio”, e que a Comissão “faça uma análise económica concreta da situação 

1180 Enquanto que os artigos 101º e 102º do TFUE proibem práticas “que sejam suscetíveis de afetar o comércio 
entre os Estados-membros”, o artigo 107º do TFUE proibe certos auxílios de Estado “na medida em que afetem 
as trocas comerciais entre os Estados-membros”. Quanto muito, esta diferença, por si só, levaria a concluir por 
um maior nível de exigência na demonstração do preenchimento deste requisito no âmbito do artigo 
107º, já que se parece exigir uma demonstração de uma afetação real, e não de uma mera suscetibilidade.
1181 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1985/03/13, Holanda c. Comissão (296/82 e 318/82), C.J. (1985) 809, §24; 
e Acórdão do TG de 2006/02/22, EURL et al c. Comissão (T-34/02), C.J. (2006) II-267, §123.
1182 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1980/09/17, Philip Morris Holland c. Comissão (730/79), C.J. (1980) 2671, 
§§11-13; Acórdão do TJ de 2002/09/19, Espanha c. Comissão (C-114/00), C.J. (2002) I-7657, §§57-60 e 
65-67; Acórdão do TG de 2000/06/15, Alzetta Mauro et al c. Comissão (T-298/97), C.J. (2000) II-2319, 
§95; Acórdão do TG de 2000/09/29, CETM c. Comissão (T-55/99), C.J. (2000) II-3207, §102; Acórdão 
do TG de 2004/07/08, Technische Glaswerke Ilmenau c. Comissão (T-198/01), C.J. (2004) II-2717, §§212 e 
217; Acórdão do TG de 2009/03/04, Fineco Asset Management et al c. Comissão (T-445/05), C.J. (2009) 
II-289, §109; Acórdão do TG de 2009/09/09, Holland Malt c. Comissão (T-369/06), C.J. (2009) II-3313, 
§63; Acórdão do TG de 2009/12/15, EDF c. Comissão (T-156/04), C.J. (2009) II-4503, §145; Acórdão do 
TG de 2010/06/15, Mediaset c. Comissão (T-177/07), C.J. (2010) II-2341, §§145-146; e Acórdão do TG de 
2014/04/30, Tisza Erőmű c. Comissão (T-468/07), C.J. (2013) por publicar, §182.
1183 Ver descrição supra na secção II.2.4.5.
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do mercado”1184. Em conjunto com os (raros) exemplos de situações em que o Tri-
bunal considerou que uma Decisão sobre um auxílio de Estado não estava devi-
damente fundamentada, por não basear as suas conclusões numa delimitação 
(ou numa delimitação correta) do mercado, torna-se evidente que o princípio 
jurisprudencial vigente neste domínio, ao nível dos auxílios de Estado, é justa-
mente o inverso daquele que identificámos no âmbito do artigo 101º do TFUE.

Por outras palavras, no âmbito do controlo de auxílios de Estado, pode ser 
necessário definir os mercados para aferir (e demonstrar suficientemente) a afe-
tação das trocas entre Estados-membros, mas esta tenderá a ser a exceção1185. 
Seguindo a abordagem teleológica e pragmática que levou o Tribunal a reduzir 
o âmbito do dever de fundamentação da Comissão nesta matéria, dir-se-á que 
só quando as circunstâncias do caso concreto não permitam razoavelmente pre-
sumir o efeito sensível do auxílio no comércio entre Estados-membros e, parti-
cularmente, quando esta questão tenha sido suscitada pelas partes no processo 
administrativo, é que se exigirá a delimitação do mercado relevante para demon-
trar uma afetação sensível do comércio entre Estados-membros.

Atendendo aos princípios expostos no Capítulo anterior, cremos que são justas 
as soluções de compromisso acima descritas, incluindo as diferentes abordagens 
no âmbito da sanção de práticas anticoncorrenciais e do controlo de auxílios de 
Estado1186. Não sendo a definição de mercados um fim em si mesmo, e sem pre-
juízo da necessidade de uma aplicação cautelosa desta regra, não há motivo para 
se exigir a delimitação do mercado sempre que seja manifestamente evidente, 
mesma na ausência desse passo, o preenchimento do requisito da afetação do 
comércio entre Estados-membros.

Isto dito, não se deve perder de vista que, caso se tenha procedido à definição 
do mercado relevante, isso poderá, por si só, implicar uma conclusão (na ausência 
de argumentos em contrário) relativamente à afetação do comércio entre Estados-
-membros. De facto, decorre da jurisprudência do Tribunal que se presume que 
o comércio entre Estados-membros é afetado sempre que o âmbito geográfico 
do mercado em causa cobre a totalidade do território de um Estado-membro1187. 

1184 Acórdão do TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), C.J. (2008) II-3269, §228.
1185 Esta ideia foi recentemente confirmada no Acórdão do TJ de 2013/11/07, Itália c. Comissão (C-587/12 
P), C.J. (2013) por publicar, §28: (Il y a lieu d’ajouter qu’un examen détaillé de la structure du marché n’était pas 
nécessaire pour déterminer si les aides en cause pouvaient avoir une incidence sur les échanges entre les États membres 
et risquaient de provoquer des distorsions de concurrence”); e no Acórdão do TG de 2014/04/30, Tisza Erőmű 
c. Comissão (T-468/07), C.J. (2013) por publicar, §182 (“if the Commission correctly explained how the aid in 
question was capable of having such effects, it was not required to carry out an economic analysis of the actual situa-
tion on the relevant market, of the market share of the undertakings in receipt of the aid, of the position of competing 
undertakings and of the trade flows in respect of the goods or services in question between the Member States”).
1186 No mesmo sentido, ver: Heidenhain, 2010:53.
1187 Neste sentido, cfr., e.g.: Sousa Ferro, 2007.
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Assim, quando um tribunal conclua que um mercado tem um âmbito nacional, 
deve, em princípio, inferir dessa conclusão a aplicabilidade do TFUE. Esta ques-
tão já foi suscitada perante o TRL, que recusou esta consequência sem discutir a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, acabando por afastar a aplicação do direito 
europeu da concorrência num caso onde, com o devido respeito, entendemos 
que este teria, forçosamente, de ser aplicado, à luz daquela jurisprudência1188.

III.3.1.2. Direitos processuais no âmbito de denúncias
Decorre do artigo 7º(2) do Regulamento (CE) nº 1/2003 que, excetuados os Esta-
dos-membros, só as pessoas que invoquem um “interesse legítimo” estão habilitadas 
a apresentar à Comissão Europeia uma denúncia de práticas anticoncorrenciais 
no sentido formal previsto no nº 1 do mesmo artigo1189.

Nas palavras da Comissão, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
que “as empresas (por si próprias ou por intermédio de associações habilitadas a represen-
tar os seus interesses) podem invocar um interesse legítimo quando operam no mercado rele-
vante ou quando a prática denunciada é suscetível de afetar direta e negativamente os seus 
interesses”1190. Ou seja, a presença no mesmo mercado relevante (como clientes, 
fornecedores ou concorrentes) é um dos critérios alternativos cuja demonstração 
implica o preenchimento do requisito do interesse legítimo e, portanto, habi-
lita a pessoa em causa a beneficiar dos direitos processuais decorrentes da apre-
sentação de uma denúncia, nos termos do artigo 7º(1) do Regulamento (CE) nº 
1/2003. Não surpreende, portanto, que já tenho sido discutida a delimitação do 
mercado perante o Tribunal de Justiça, especificamente no âmbito da demons-
tração do interesse legítimo em apresentar uma denúncia1191.

Já no âmbito do ordenamento jurídico nacional não se verifica a mesma limi-
tação da habilitação a apresentar denúncias. A questão não se encontrava espe-

1188 Cfr.: Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), pp. 50-51 e 218-221. 
Para uma análise mais exaustiva da problemática da afetação do comércio entre Estados-membros, 
excluindo-se a aplicabilidade do direito europeu da concorrência no caso concreto (aparentemente, 
com base, acima de tudo, em questões de prova), ver: Acórdão do TRL de 2013/04/09, “J” c. “P” (proc. 
nº 627/09.5TVLSB.L1-7).
1189 Ver também: Comissão Europeia, Comunicação relativa ao tratamento de denúncias pela Comissão 
nos termos dos artigos 81.° e 82.° do Tratado CE (JO C 101/65, 27/04/2004), §33.
1190 Comissão Europeia, Comunicação relativa ao tratamento de denúncias pela Comissão nos termos 
dos artigos 81.° e 82.° do Tratado CE (JO C 101/65, 27/04/2004), §36.
1191 Ver, e.g., supra a descrição do Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. 
(2010) II-5865. Note-se, a título de curiosidade, que o formulário de denúncia anexo ao Regulamento 
(CE) n.° 773/2004 da Comissão, de 7 de abril de 2004, relativo à instrução de processos pela Comisão 
para efeitos dos artigos 81.° e 82.° do Tratado CE (JO L 123/18, 27/04/2004), revisto, em último lugar, 
pelo Regulamento (CE) nº 622/2008 da Comissão, de 30 de junho de 2008 (JO L 171/3, 2008/07/01), 
solicita dados sobre a posição no mercado das empresas denunciadas, sem exigir, expressamente, que 
se identifique e se justifique a delimitação do mercado em causa.
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cialmente regulada na Lei nº 18/2003, mas a atual Lei da Concorrência esclarece, 
explicitamente, no que respeita às práticas restritivas da concorrência, que: 
“[q]ualquer pessoa, singular ou coletiva, que tiver notícia de uma prática restritiva pode 
denunciá-la à Autoridade da Concorrência…” (artigo 17º(4) da LdC), não se exigindo, 
portanto, um “interesse legítimo” do denunciante1192. Assim, no ordenamento 
nacional, a delimitação do mercado em causa não é um passo relevante para efei-
tos de titularidade do direito da denúncia.

Ainda no que respeita a denúncias, cumpre recordar que o Tribunal Geral 
também já esclareceu que a Comissão pode, legitimamente, arquivar uma denún-
cia relativa a um alegado abuso de posição dominante, sem sequer chegar a defi-
nir o mercado relevante, nomeadamente por concluir que o comportamento em 
causa não poderia constituir um comportamento abusivo1193. Isto dito, o Tribunal 
já afirmou que, de modo geral, o interesse comunitário em agir na sequência de 
uma denúncia deve ser aferido no contexto do mercado em causa1194.

III.3.1.3. Âmbito dos poderes de inspeção das autoridades
Tanto a Comissão Europeia como a AdC (e as ANCs dos restantes Estados-
-membros) estão habilitadas a ordenar inspeções a empresas (“dawn raids”) com 
o propósito de investigar e recolher provas de infrações concorrenciais1195. Os 
requisitos materiais e formais aplicáveis à realização destas inspeções variam de 
ordenamento para ordenamento, mas um requisito é comum aos vários orde-
namentos: o âmbito da inspeção está limitado pelas práticas relativamente às 
quais se identificaram indícios da existência de uma infração às normas de con-
corrência, devendo a existência desses indícios estar devidamente demonstrada 
na fundamentação da decisão que ordena a inspeção. Com efeito, a autorização 
deste modo de investigação, extremamente intrusivo e atentatório do direito 
à privacidade, além de poder implicar significativos prejuízos para as pessoas 
visadas, só se justifica quando e na medida em que for necessário (princípio 
da proporcionalidade) para identificar e provar a existência de uma infração  
legal.

Ora, decorre, em nosso entender, da jurisprudência recente do TG que, para 
delimitar o âmbito preciso de uma inspeção, pode ser necessário definir o mer-

1192 O mesmo se aplica a denúncias relativas a outro tipo de práticas abrangidas pela LdC (e.g. controlo 
de concentrações). Veja-se, neste sentido: Gorjão-Henriques & Sousa Ferro, 2013.
1193 Acórdão do TG de 2012/09/13, Protégé International c. Comissão (T-119/09), C.J. (2012) por publicar, 
§§94-96.
1194 Acórdão do TG de 2013/07/11, BVGD c. Comissão (T-104/07 etc.), C.J. (2013) por publicar, §190; 
Acórdão do TG de 2013/07/11, Diamanthandel A. Spira c. Comissão (T-108/07 etc.), C.J. (2013) por publicar, 
§143.
1195 Cfr.: artigos 20º e 21º do Regulamento (CE) nº 1/2003; e artigos 17º a 20º, 63º e 64º da LdC.
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cado relevante ou, no mínimo, que anteriores definições de mercados relevan-
tes podem ter um impacto sobre a legitimidade do âmbito de uma inspeção1196.

Em teoria, se as autoridades identificam indícios de uma infração concorren-
cial no âmbito do produto A, não é admissível que a inspeção consequentemente 
ordenada verse igualmente a recolha de elementos sobre o produto B, a não ser 
que o produto B se insira no mesmo mercado que o produto A, circunstância em 
que os comportamentos das empresas nas vendas do produto B podem afetar a 
aferição da ilegalidade da sua conduta nas vendas do produto A. A mesma ques-
tão se coloca quanto ao mercado geográfico relevante.

Esta realidade manifestou-se, claramente, em três recentes acórdãos, nos quais 
o Tribunal Geral começou por afirmar, genericamente, que a Comissão Euro-
peia não está obrigada a definir, exatamente, o mercado em causa quando adota 
uma decisão de inspeção, mas que tem de identificar, aproximadamente, esse 
mercado, sob pena de se se tornar arbitrária a definição do âmbito das inspeções:

“a fundamentação de uma decisão de inspeção não tem, necessariamente, que delimitar com 
precisão o mercado relevante, desde que a decisão contenha a informação essencial referida [supra] 
(…) e, em segundo lugar, a Comissão é, ainda assim, obrigada a indicar na decisão as caraterísti-
cas essenciais da infração suspeitada, indicando, inter alia, o mercado que se crê ser o afetado (…).

Embora, na fase de inspeção, a Comissão não esteja obrigada a delimitar com precisão o 
mercado coberto pela sua investigação, deve, por outro lado, identificar os setores cobertos pela 
alegada infração com um grau de precisão suficiente para permitir à empresa em questão limitar 
a sua cooperação às atividades nos setores relativamente aos quais a Comissão dispõe de fun-
damentos razoáveis para suspeitar de uma infração das regras de concorrência, justificando a 
sua interferência na esfera da atividade privada da empresa, e tornando possível ao Tribunal 
da União Europeia determinar, caso seja necessário, se esses fundamentos são suficientemente 
razoáveis para esses efeitos”1197.

A posição do Tribunal não é de fácil “digestão”. Por um lado, não é preciso 
definir o mercado. Por outro, é necessário definir o mercado, mesmo que não 
com “precisão”. Tanto assim que, nos dois primeiros casos, o TG acabou por anu-
lar, parcialmente, as decisões que ordenaram as inspeções, e invalidou a prova 
recolhida relativa a alguns produtos (certos tipos de cabos elétricos), por con-
cluir que: (i) a Comissão só demonstrara que dispunha de indícios de infração 

1196 Sendo que os desenvolvimentos jurisprudenciais que suscitam a questão da relevância da definição 
de mercados, neste âmbito, são muito recentes, é natural que os estudos sobre os poderes de investigação 
das autoridades de concorrência não discutam (ainda) esta problemática – cfr., e.g.: Pais Antunes, 1995.
1197 Acórdão do TG de 2012/11/14, Nexans c. Comissão (T-135/09), C.J. (2012) por publicar, §§44-45 (nossa 
tradução); e Acórdão do TG de 2012/11/14, Prysmian c. Comissão (T-140/09), C.J. (2012) por publicar, 
§§39-40. No mesmo sentido, ver: Acórdão do TG de 2013/09/06, Deutsche Bahn et al c. Comissão (T-289/11 
etc.), C.J. (2014) por publicar, §§77-78.
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relativos a outros produtos (cabos de alta-tensão submarinos e cabos subterrâ-
neos); e (ii) a prática decisória da Comissão sugeria que os cabos de alta tensão 
não se situavam no mesmo mercado que os outros cabos elétricos1198. Em suma, 
o Tribunal concluiu que a Comissão apenas tinha indícios de um cartel no mer-
cado de “alguns” cabos, não podendo a sua inspeção abranger “quaisquer” cabos, 
e deu relevância a um precedente de definição de mercado para chegar a esta  
conclusão.

A abordagem no caso Deutsche Bahn foi similar, ainda que formulada em ter-
mos algo diferentes. De acordo com o TG, “com vista a garantir à empresa a possi-
bilidade de fazer uso do seu direito de oposição, a decisão de inspeção, além dos elementos 
formais enumerados no artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003, deve conter uma des-
crição das caraterísticas essenciais da infração objeto de suspeita, mediante [inter alia] a 
indicação do mercado presumido em causa…”1199. Durante a inspeção, os documentos 
que “não respeitem à atividade da empresa no mercado, ficam excluídos do campo de inves-
tigação aberto à Comissão”1200. No entanto, “segundo a jurisprudência, a Comissão não é 
obrigada a delimitar precisamente o mercado em causa”, neste contexto1201. Desta feita, 
em todo o caso, a Comissão tivera “o cuidado de especificar (…) o mercado de produ-
tos e de serviços em questão, [e] o mercado geográfico no qual se suspeitava que as alegadas 
práticas tinham tido lugar”1202. A decisão foi confirmada.

Mais recentemente, o Tribunal de Justiça confirmou esta linha jurispruden-
cial ao confirmar a posição do TG em Nexans e afirmar: “Embora, na verdade, caiba 
à Comissão precisar o melhor possível o que é investigado e os elementos que devem ser veri-
ficados (…), não é indispensável revelar numa decisão de inspeção a delimitação precisa do 
mercado em questão nem a qualificação jurídica exata das infrações presumidas ou a indi-
cação do período durante o qual essas infrações terão sido cometidas, desde que esta decisão 
contenha os elementos essenciais acima expostos”1203.

Ainda neste caso, o TJ confirmou a posição do Tribunal segundo a qual a 
Comissão pode incluir no âmbito duma inspeção documentos relativos a merca-
dos geográficos exteriores ao EEE, na medida em que a análise desses documentos 

1198 Cfr.: Acórdão do TG de 2012/11/14, Nexans c. Comissão (T-135/09), C.J. (2012) por publicar, §§89-
94; e Acórdão do TG de 2012/11/14, Prysmian c. Comissão (T-140/09), C.J. (2012) por publicar, §§87-92.
1199 Acórdão do TG de 2013/09/06, Deutsche Bahn et al c. Comissão (T-289/11 etc.), C.J. (2014) por publicar, §77.
1200 Acórdão do TG de 2013/09/06, Deutsche Bahn et al c. Comissão (T-289/11 etc.), C.J. (2014) por publicar, §80.
1201 Acórdão do TG de 2013/09/06, Deutsche Bahn et al c. Comissão (T-289/11 etc.), C.J. (2014) por publicar, 
§§177 e 170.
1202 Acórdão do TG de 2013/09/06, Deutsche Bahn et al c. Comissão (T-289/11 etc.), C.J. (2014) por publicar, 
§100.
1203 Acórdão do TJ de 2014/06/25, Nexans c. Comissão (C-37/13 P), C.J. (2014) por publicar, §36. O TJ 
fundou esta conclusão, nomeadamente, na fase embrionária da investigação e na ausência de informação 
suficiente para uma análise detalhada (§37).
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possa ser útil para a deteção de comportamentos anticoncorrenciais suscetíveis 
de afetar o comércio entre EMs.1204

Por último, a questão discutida nesta secção pode surgir, não apenas no con-
texto de inspeções, mas também no que respeita a decisões que ordenam a pro-
dução de documentos e prestação de esclarecimentos, como se confirmou no 
caso Cemex1205. Este caso confirma que a decisão pode, legalmente, definir o 
objeto em termos relativamente imprecisos. Confrontado com uma decisão que 
presumia vários tipos de infrações no “mercado do cimento e no mercado dos produ-
tos conexos”,“dentro do Espaço Económico Europeu” (com remissão para outra deci-
são com algumas informações suplementares), o próprio Tribunal começou por 
constatar que “a fundamentação da decisão recorrida está redigida em termos muito 
gerais que deviam ter sido precisados”. No entanto, a formulação fornecia um “grau 
mínimo de clareza”1206, que permitiu rejeitar o argumento de imprecisão ou falta 
de fundamentação.

As Recorrentes entendiam ainda que lhes haviam sido solicitados documentos 
para além do âmbito definido na decisão. O Tribunal rejeitou estes argumentos, 
por um lado, com base nos factos do caso concreto, mas afirmando também que, 
aparentemente, é legítimo à Comissão investigar práticas no EEE sem identifi-
car (com maior precisão que essa) os mercados potencialmente afetados (pode 
limitar-se a fornecer uma lista exemplificativa)1207.

III.3.1.4. Investigações gerais de mercado
No Reino Unido, a ANC tem poderes para realizar investigações de mercado, ao 
abrigo do Capítulo 4 do “Entreprise Act” de 2002, sempre que se suspeitar que 
determinadas caraterísticas de um mercado impeçam, restrinjam ou distorçam 
a concorrência no território nacional. A implementação destas investigações de 
mercado exige a definição do(s) mercado(s) relevante(s)1208.

É possível – mas duvidoso – que o exercício da competência paralela pela 
Autoridade da Concorrência exija igualmente a delimitação dos mercados em 
causa. A questão não é expressamente tratada na legislação1209 e, tanto quanto é 
do nosso conhecimento, está ainda por testar.

1204 Acórdão do TJ de 2014/06/25, Nexans c. Comissão (C-37/13 P), C.J. (2014) por publicar, §§26-28 e 40.
1205 Acórdão do TG de 2014/03/14, Cemex et al c. Comissão (T-292/11), C.J. (2014) por publicar.
1206 Acórdão do TG de 2014/03/14, Cemex et al c. Comissão (T-292/11), C.J. (2014) por publicar, §48 (nossa 
tradução).
1207 Acórdão do TG de 2014/03/14, Cemex et al c. Comissão (T-292/11), C.J. (2014) por publicar, §§86-89.
1208 Cfr.: Reino Unido, “Enterprise Act” de 2002, artigos 134º e 141º. Frisando a necessidade de definição 
do mercado relevante nestes casos: Whish, 2008:28.
1209 Cfr. artigo 7º(3)(a) dos Estatutos da AdC e artigo 61º da LdC.
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III.3.1.5. Estabelecimento de prioridades no exercício dos poderes sancio-
natórios
De entre as recentes alterações do regime nacional da concorrência, decorrente 
da entrada em vigor da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, uma das mais significati-
vas foi, certamente, a eliminação da estrita vinculação da AdC ao princípio da 
legalidade no exercício dos seus poderes sancionatórios, passando-se a definir, 
no artigo 7º(2) da LdC, critérios pelos quais aquela se deve pautar no estabeleci-
mento de prioridades entre os casos a que dedica os seus recursos escassos. Um 
destes critérios é a “gravidade da eventual infração”. Naturalmente, para se aferir 
a gravidade de uma infração, há que atender ao seu potencial impacto, o que 
pressupõe aferir o seu contexto concreto. Assim, não será de excluir, em teoria, 
que a ponderação da gravidade de uma eventual infração possa implicar a iden-
tificação do mercado relevante no qual essa prática se verifica, de modo a poder 
aferir corretamente o seu impacto.

Esta não foi, porém, a leitura da AdC. De acordo com esta Autoridade, a pon-
deração do impacto da eventual infração limitar-se-á à determinação da “relevân-
cia económica da prática”, tendo-se clarificado, expressamente, que, “nesta fase da 
análise, está em causa o setor económico em que a prática ocorre, não se tratando de deter-
minar, para efeitos jus-concorrenciais, qual o «mercado relevante» em que se verifica a prá-
tica ou sobre o qual a prática terá um impacto anticoncorrencial”1210.

III.3.1.6. Decisão ou controlo de medidas cautelares
Tanto a Comissão Europeia1211 como a AdC1212 têm o poder, em determinadas 
circunstâncias, de ordenar medidas provisórias. A legalidade de tais medidas 
está, naturalmente, dependente de um apuramento prima facie da prática de uma 
infração. Assim sendo, e embora não conheçamos qualquer caso em que esta 
questão tenha sido suscitada, é possível que a definição de mercados subjacente 
e necessária ao juízo prima facie em causa (especificamente, à existência de fumus 
boni iuris) seja contestada e leve à anulação da decisão que ordenou as medidas 
cautelares1213. Para que tal se verifique, é necessário que essa definição seja deter-

1210 AdC, Linhas de Orientação sobre as prioridades no exercício dos poderes sancionatórios relativas à 
aplicação do artigo 7º da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, 1 de fevereiro de 2013, §35.
1211 Cfr. artigo 8º do Regulamento (CE) nº 1/2003. Veja-se ainda, e.g., o Acórdão do TG de 1992/01/24, 
La Cinq c. Comissão (T-44/90), C.J. (1992) II-1.
1212 Cfr. artigo 34º da LdC e artigo 5º(§3) do Regulamento (CE) nº 1/2003.
1213 Sobre as medidas cautelares da AdC e seu controlo, ver, e.g.: Costeira & Reis Silva, 2013:835-836; 
e Cruz Vilaça, 2013, que esclarece, a propósito do artigo 34º da LdC: “não está explícita a necessidade de 
verificação de outro requisito que não pode deixar de estar presente na adoção de medidas provisórias, o da existência 
de fumus boni iuris (ou de uma infração prima facie). (…) Exige-se pois a evidência de uma prática que possa ser 
considerada, à primeira vista, como violadora das normas de concorrência” (p. 378).
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minante do preenchimento dos elementos objetivos do tipo contraordenacional, 
no caso concreto.

E note-se que a definição de mercados tem a mesma (potencial) relevância 
no âmbito da decisão de decretamento de providências cautelares por tribunais 
cíveis, no âmbito do “private enforcement”1214. Assim, por exemplo, um tribunal 
poderá recusar um pedido de providências cautelares, baseado num alegado 
abuso de posição dominante, se entender que nenhuma das delimitações hipo-
téticas (razoáveis) do mercado em causa permite concluir pela existência de uma 
posição dominante.

III.3.2. Práticas coletivas
De cada vez que é contestada a definição de mercados por recorrentes em casos 
relativos à aplicação do artigo 101º do TFUE, tornou-se prática comum a repeti-
ção pelo Tribunal do seguinte princípio:

“no âmbito da aplicação do [atual] artigo [101º] do Tratado, é para determinar se um acordo 
é suscetível de afetar o comércio entre Estados-membros e tem por objetivo ou efeito impedir, res-
tringir ou falsear o jogo da concorrência no mercado comum que é necessário, eventualmente, 
definir o mercado em causa”1215.

Sucede que este princípio é excessivamente simplificador, em dois sentidos: 
primeiro, porque não abrange todos os casos em que a aplicação do artigo 101º 
pode suscitar a definição dos mercados; segundo, porque, nos casos que refere, 
parece abranger mais situações do que realmente são abrangidas, tal como tem 
vindo a ser clarificado pela jurisprudência.

1214 Como exemplo de pedido de providências cautelares no “private enforcement”, veja-se a Sentença do 
TJL de 2009/02/06, Medeia Filmes c. Zon (proc. nº 3537/08.0TVLSB), em que se concluiu – incorreta-
mente, em nosso entender (no mesmo sentido: Cruz Vilaça, 2013:373) – que o poder concedido à AdC 
de ordenar medidas provisórias tinha afastado a competência dos tribunais para decretar providências 
cautelares com base em alegadas infrações do direito da concorrência.
1215 Cfr., e.g., Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. 
(2002) II-1011, §116 ; Despacho do TJ de 2006/02/16, Adriatica di Navigazione c. Comissão (C-111/04 P), C.J. 
(2006) I-22, §31; Acórdão do TG de 2012/09/27, BAM NBM c. Comissão (T-354/06), C.J. (2012) por publi-
car, §24. Numa formulação ligeiramente diferente do mesmo princípio: Acórdão do TG de 2003/03/19, 
CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §206; Acórdão do TG de 2004/07/08, Mannes-
mannröhren-Werke c. Comissão (T-44/00), C.J. (2004) II-2223, §132; Acórdão do TG de 2005/10/25, Groupe 
Danone c. Comissão (T-38/02), C.J. (2005) II-4407, §99; Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht 
c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259, §58; Acórdão do TG de 2012/09/27, BAM NBM c. Comissão 
(T-354/06), C.J. (2012) por publicar, §25; Acórdão do TG de 2012/09/27, Koninklijke Wegenbouw c. Co-
missão (T-357/06), C.J. (2012) por publicar, §137; Acórdão do TG de 2012/09/27, Heijmans Infratructuur 
c. Comissão (T-359/06), C.J. (2012) por publicar, §54; Acórdão do TJ de 2013/07/11, Comissão c. Stichting 
Administratiekantoor Portielje (C-440/11 P), C.J. (2013) por publicar, §101.
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A jurisprudência nacional também tem repetido princípios excessiva-
mente simplificadores. Tem-se afirmado: que é (sempre) necessário definir o(s) 
mercado(s) relevante(s) para aplicar a norma nacional que proíbe as práticas cole-
tivas restritivas da concorrência (mesmo quando se trata de uma restrição por 
objeto)1216; que a “definição do mercado é um passo essencial para a determinação da infra-
ção [desta norma], dado que ela existe sempre por referência a um dado mercado”1217; que 
o mercado relevante é um dos “elementos que fazem parte do tipo legal” da infração 
prevista, atualmente, no artigo 9º da LdC1218; e que é “essencial determinar o mer-
cado relevante para se poder aferir se um determinado acordo tem por objeto ou por efeito 
restringir de algum modo a concorrência”1219. Nenhuma destas afirmações é absolu-
tamente exata, como se verá de seguida.

Comecemos por frisar que a definição de mercado não faz parte do tipo legal 
da proibição do artigo 9º da LdC, mas que pode ser necessária para preencher 
alguns dos elementos desse tipo, consoante as caraterísticas do caso concreto. 
Assim, não é rigoroso afirmar-se, como fez o TCL, que “a existência de um mercado 
relevante” é um dos “elementos do tipo objetivo da contraordenação” prevista no artigo 
9º da LdC1220. Existirá sempre um ou mais mercados relevantes, independente-
mente de a delimitação dos mercados ser ou não necessária, no caso concreto, 
para preencher os elementos do tipo objetivo da contraordenação.

III.3.2.1. Identificação de um efeito restritivo da concorrência
Nos termos do artigo 101º(1) do TFUE, só são proibidos os acordos, decisões de 
associações empresas e práticas concertadas “que tenham por objetivo ou efeito impe-
dir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno”. De igual modo, o artigo 
9º(1) da LdC só proíbe as práticas coletivas “que tenham por objeto ou como efeito 
impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mer-
cado nacional”.

Este requisito da proibição de práticas coletivas anticoncorrenciais é com-
posto, como se sabe, por duas condições cumulativas: (i) a prática deve ter por 

1216 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 48. Sentença do TCL 
de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 57; Sentença do TCL de 2010/06/23, ANTRAM 
(proc. nº 412/09.4TYLSB); e Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB).
1217 Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 59. No mesmo sen-
tido: Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), p. 82; Sentença do TCL 
de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 50; Sentença do TCL de 2008/03/11, Re-
bonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), pp. 53-57; e Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 
349/11.7TYLSB), p. 94.
1218 Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), pp. 52 e 79.
1219 Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 59. No mesmo sentido: 
Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 57.
1220 Citado no Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), p. 148.
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objeto ou por efeito uma restrição da concorrência; e (ii) deve ser suscetível de 
ter um efeito sensível1221.

Apesar de a Comissão Europeia ter procurado reduzir drasticamente o 
número de ocasiões de aplicação do artigo 101º do TFUE em que seria neces-
sário definir o(s) mercado(s) relevante(s), sustentando que esta definição seria 
supérflua quando se identificasse uma restrição concorrencial por objeto (ditas 
“infrações de mera atividade”, na ordem interna), a verdade é que o Tribunal 
rejeitou expressamente esta interpretação lata da sua jurisprudência1222, impondo 
soluções diferentes, consoante as circunstâncias e o requisito em causa.

Quando está em causa a demonstração dos efeitos restritivos de uma prática 
coletiva, não há dúvida que é necessário delimitar o mercado no âmbito do qual 
esses efeitos deverão ser aferidos, como veremos infra. As dúvidas suscitam-se 
quando se invoca uma restrição por objeto1223.

Recordando que a Comissão Europeia está dispensada de demonstrar efeitos 
reais de práticas coletivas que têm um objeto anticoncorrencial1224, não é, natu-
ralmente, necessário delimitar o mercado relevante para demonstrar que um 
acordo tem um objeto anticoncorrencial1225. Mas tal não basta para provar 
que semelhante acordo é proibido, já que não fica demonstrado o preenchi-
mento do segundo requisito acima indicado (sensibilidade da restrição; veja-
-se, além disso, a situação especial descrita na secção III.3.2.4).

O princípio de base vigente neste domínio foi resumido nos seguintes ter-
mos pelo Tribunal:

1221 Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não restringem 
sensivelmente a concorrência nos termos do n.° 1 do artigo 81.° do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia (de minimis) (JO C 368/13, 22/12/2001), §1.
1222 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §§41-42.
1223 O esclarecimento desta questão ganha especial importância em Portugal, já que, como realça Sousa 
Mendes, “[n]ão conheço casos de qualquer empresa que tenha sido condenada, entre nós, apenas pelos efeitos (mas 
na União Europeia já houve condenações baseadas tão-somente numa análise dos efeitos […])” (Sousa Mendes, 
2012:237).
1224 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/04/06, Ferriere Nord c. Comissão (T-143/89), C.J. (1995) II-917, §30, 
confirmado pelo Acórdão do TJ de 1997/07/17, Ferriere Nord c. Comissão (C-219/95 P), C.J. (1997) I-4411, 
§§12-15.
1225 Nos EUA, esta ideia reconduz-se à afirmação da desnecessidade de delimitação do mercado quando 
estão em causa práticas anticoncorrenciais coletivas que são infrações per se – cfr., e.g.: Seal, 1993:743. 
Dois Acórdãos recentes, adotados no contexto de reenvios prejudiciais, incluem afirmações que parecem 
contraditar esta ideia – cf.: Acórdão do TJ de 2012/12/13, Expedia (C-226/11), C.J. (2012) por publicar, §21; 
Acórdão do TJ de 2013/03/14, Allianz Hungária (C-32/11), C.J. (2013) por publicar, §36. Se no primeiro 
se poderá entender que o Tribunal se referia à identificação de um efeito sensível na concorrência, e 
não à prova do objeto restritivo em si, já no segundo essa leitura (que permitiria uma reconciliação com 
a jurisprudência anterior) se revela mais difícil.
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“[A] Comissão tem a obrigação de definir o mercado numa decisão que aplique o artigo 
[101º] do Tratado quando for impossível, sem tal definição, determinar se o acordo, decisão de 
associação de empresas ou prática concertada em causa é suscetível de afetar o comércio entre 
Estados-membros e tem como objeto ou efeito a prevenção, restrição ou distorção da concorrên-
cia no mercado comum”1226.

Isto significa que a necessidade de definição do mercado para demonstrar o 
preenchimento destes requisitos do artigo 101º do TFUE depende das caraterís-
ticas do caso concreto1227. Resulta da jurisprudência que é possível demonstrar 
o caráter sensível da restrição da concorrência no mercado interno, mesmo sem 
a definição do mercado, se isso decorrer da natureza e conteúdo dos acordos e 
suas partes (tal como para a demonstração de uma afetação sensível do comércio 
entre Estados-membros, supra discutida)1228. Assim sucede, por exemplo:

 (i) no caso de práticas de âmbito transnacional que têm por propósito repar-
tir mercados nacionais e que não poderiam, manifestamente, ser consi-
deradas de minimis1229;

 (ii) quando falta apenas a delimitação exata do(s) mercado(s) geográfico(s) 
e estão em causa práticas supranacionais1230; ou

1226 Acórdão do TG de 2000/07/06, Volkswagen c. Comissão (T-62/98), C.J. (2000) II-2707, §230. 
Reafirmado, em último lugar, no Acórdão do TG de 2012/09/27, Guardian Industries et al c. Comissão (T-
82/08), C.J. (2012) por publicar, §90.
1227 Note-se que a análise de práticas concertadas (mesmo que esteja em causa um objeto restritivo da 
concorrência) exigirá, normalmente, a definição dos mercados em causa, por ser necessário ponderar 
as caraterísticas do mercado, inter alia, para provar um elemento de concertação que extravase o mero 
paralelismo racional de comportamentos. Isto não significa, porém, que a delimitação dos mercados 
seja sempre discutida perante o Tribunal nestes casos, já que pode ser um ponto assente entre as partes, 
como se evidenciou no Acórdão do TJ de 1993/03/31, Ahlström Osakeyhtiö et al c. Comissão (C-89/85 etc.), 
C.J. (1993) I-1307.
1228 Neste sentido, veja-se ainda: ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 
403, 2004, §2.2 e n.r. nº 6.
1229 Acórdão do TG de 2000/07/06, Volkswagen c. Comissão (T-62/98), C.J. (2000) II-2707, §231.
1230 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1998/05/14, Enso Española c. Comissão (T-348/94), C.J. (1998) II-1875, 
§§79, 94 e 232; Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. 
(2000) II-491, §§833-835 e 1094; Acórdão do TG de 2004/07/08, Mannesmannröhren-Werke c. Comissão 
(T-44/00), C.J. (2004) II-2223, §§132-133; Acórdão do TG de 2004/07/08, Dalmine c. Comissão (T-50/00), 
C.J. (2004) II-2395, §§157-158; Acórdão do TG de 2005/07/18, Scandinavian Airlines System c. Comissão 
(T-241/01), C.J. (2005) II-2917, §99; Acórdão do TG de 2005/07/27, Brasserie nationale et al c. Comissão 
(T-49/02 etc.), C.J. (2005) II-3033, §144; Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht c. Comissão 
(T-48/02), C.J. (2005) II-5259, §§58-59; e Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. Comissão (T-
30/05), C.J. (2007) II-107, §87.
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 (iii) quando foram definidos alguns dos mercados em causa, sobre os quais 
não há dúvidas do preenchimento destes requisitos, e a delimitação dos 
restantes não alteraria a conclusão1231.

Por via de regra, como o Tribunal não está disposto a anular Decisões da 
Comissão por falta de definição do mercado quando esta discussão não teria 
consequências práticas, a falta de uma definição no âmbito da discussão do pre-
enchimento destes requisitos só pode levar a uma anulação da Decisão se uma 
das delimitações razoavelmente possíveis resultasse na identificação de práticas 
de minimis que escapassem, por essa via, à proibição1232.

Esta questão ainda não foi inteiramente esclarecida no ordenamento jurí-
dico nacional1233, mas os tribunais nacionais têm frequentemente discutido (ou 
pelo menos referido) a delimitação do mercado no quadro da aferição da sen-
sibilidade do impacto na concorrência de determinadas práticas coletivas, apli-
cando tanto o artigo 101º do TFUE como a disposição nacional correspondente1234.  
O facto de se tratar de uma interpretação lógica dos passos necessários para o 
preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a demonstração de uma 
infração, os quais são iguais nos dois ordenamentos, sugere a aplicabilidade da 
abordagem acima referida, em termos idênticos, às práticas abrangidas, exclu-
sivamente, pelo direito nacional da concorrência.

Recorde-se que encontramos, pelo menos, um exemplo em que um tribunal 
nacional se debruçou sobre o requisito da afetação sensível da concorrência sem 
sequer discutir o mercado em causa. Neste caso, tal foi possível devido à distri-

1231 Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §215.
1232 Como exemplo recente de um Acórdão em que o TG ignorou, incompreensivelmente, a relevância 
da definição de mercados para a aplicação do critério de minimis, veja-se o Acórdão do TG de 2012/09/27, 
BAM NBM c. Comissão (T-354/06), C.J. (2012) por publicar, §26.
1233 Alguns autores têm afirmado, em termos, porventura, demasiado amplos, a necessidade de delimitar 
o mercado relevante, no âmbito das práticas coletivas, para “determinar se existe uma restrição significativa 
da concorrência” – Santos, Gonçalves & Leitão Marques, 2008:337. Ver ainda: Marques, 2011:248-9; e Sá 
Pereira, 1999:164.
1234 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2006/01/12, Ordem dos Médicos Veterinários (proc. nº 1302/05.5TYLSB); 
Sentença do TCL de 2005/12/09, Ordem dos Médicos Dentistas (proc. nº 1307/05.6TYLSB); Sentença do 
TCL de 2007/01/18, Ordem dos Médicos (proc. nº 851/06.2TYLSB); Sentença do TCL de 2006/07/28, AGE-
POR (proc. nº 261/06.1TYLSB); Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYL-
SB); Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB); Acórdão do TRL de 
2011/06/07, “S” c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1-7); Acórdão do STJ de 2012/05/17, “S” c. “D” (proc. 
nº 3855/05.9TVLSB.L1.S1); e Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11). 
Ocasionalmente (cfr., e.g., Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB)), os 
tribunais concluem pela sensibilidade da restrição da concorrência sem referir quotas de mercado, apenas 
com base em volumes de negócio, sugerindo a desnecessidade absoluta, neste caso, da delimitação dos 
mercados, mas, normalmente, só em casos de restrições por objeto.
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buição do ónus da prova: em resumo, o tribunal entendeu que cabia ao Autor, 
numa ação de “private enforcement”, demonstrar a sensibilidade da afetação da con-
corrência, e que aquele não produzira qualquer prova a esse respeito, num caso 
em que as caraterísticas do contrato obviamente suscitavam essa ponderação1235.

Recentemente, o TRL prestou o seguinte esclarecimento, o qual, embora 
tenha o mérito de combater a perceção de que é sempre necessário definir o 
mercado relevante nos casos de práticas coletivas, tem de ser interpretado cui-
dadosamente, sob pena de se excluir a relevância daquela delimitação em casos 
onde esta poderá ser, efetivamente, crucial (e.g., quando esteja em causa a sen-
sibilidade da afetação da concorrência):

“não poderá deixar de se sublinhar que a definição de mercados relevantes, muito embora 
importante na determinação dos efeitos concorrenciais dos comportamentos das empresas envol-
vidas (…), não é necessária ou indispensável em processos de práticas restritivas da concorrência, 
em especial perante acordos, práticas concertadas ou decisões de associações de empresas com 
objetivo restritivo da concorrência”1236.

Quanto aos casos em que se identiquem acordos, decisões de associações 
de empresas ou práticas concertadas que tenham por efeito (e não por objeto) 
uma restrição sensível da concorrência (ditas “infrações de resultado”, na 
ordem interna), esta ponderação exige, necessariamente, a delimitação do(s) 
mercado(s) em causa1237. Encontra-se um exemplo paradigmático deste género 
de discussão nos casos da distribuição de cerveja, em que a prova do efeito res-
tritivo está dependente da identificação de um feixe de acordos com efeito anti-
concorrencial cumulado1238.

1235 Cfr.: Acórdão do TRP de 2010/04/12, “C” c. “B” (proc. nº 8615/08.2TMBTS.P1).
1236 Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), p. 207.
1237 Para uma manifestação jurisprudencial recente deste facto, ver: Acórdão do TJ de 2013/02/28, OTOC 
(C-1/12), C.J. (2013) por publicar, §73 e ss. Para afirmações doutrinais da necessidade de delimitação 
do mercado neste contexto, ver, e.g.: Whish, 2008:27; e Korah, 2007:71. A necessidade de definição dos 
mercados nestes casos é reconhecida pela Comissão, ao afirmar que “[p]ara efeitos da análise dos efeitos res-
tritivos de um acordo é, em princípio, necessário definir o mercado relevante” – Comissão Europeia, Comunicação 
relativa às orientações relativas à aplicação do n.° 3 do artigo 81.° do Tratado (JO C 101/97, 27/04/2004), 
§27. Com a sua usual prudência, a Comissão utilizou a expressão “em princípio” para deixar aberta a 
possibilidade de casos de restrições por efeito em que entenda não ser necessária a definição do merca-
do, mas não nos foi possível identificar qualquer exemplo de prática em que isto se tenha verificado. Na 
doutrina nacional, cfr., e.g.: Sérvulo Correia, Medeiros, Freitas & Lanceiro, 2010:89-90.
1238 Cfr., e.g., o Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, e o Acórdão do TG 
de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881. Em sentido semelhante, 
veja-se o Acórdão do TRP de 2010/04/12, “C” c. “B” (proc. nº 8615/08.2TMBTS.P1), que identifica “a 
importância relativa das partes no conjunto do mercado relevante” como um dos fatores a serem ponderados 
nestes casos; a Sentença do TJL de 2005/03/14, Sociedade Central de Cervejas c. Carmo Nascimento (proc. nº 
8942/03); e a Sentença do TJL de 2005/11/02, Sociedade Central de Cervejas c. Factorfina (proc. nº 67/02). 
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Por último, naturalmente que é também necessário proceder à delimita-
ção do mercado relevante de modo a aplicar os (ou a controlar a aplicação dos) 
limiares de quotas de mercado previstas na Comunicação de minimis1239 ou 
na legislação de Estados-membros1240. Nos termos daquela Comunicação, a 
Comissão vinculou-se a presumir a ausência de efeito sensível no mercado e a não 
iniciar qualquer processo contra práticas coletivas quando não for ultrapassado 
um determinado limiar de quota de mercado agregada (entre 5% e 15%, conso-
ante as circunstâncias)1241. Em consonância com a sua posição quanto ao trata-
mento diferenciado das restrições por objeto, a Comissão excluiu a aplicabilidade 
desta presunção para certos tipos de restrições consideradas mais gravosas1242.

III.3.2.2. Preenchimento dos critérios de isenção individual
Nos termos do artigo 101º(3) do TFUE, assim como do artigo 10º(1) da LdC, 
podem ser justificadas as práticas coletivas proibidas pelo artigo 101º(1) do TFUE, 
ou pelo artigo 9º da LdC, que preencham, cumulativamente, quatro condições: 
(i) contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para 
promover o progresso técnico ou económico; (ii) reservem aos utilizadores uma 
parte equitativa do lucro resultante; (iii) não imponham restrições que não sejam 
indispensáveis à consecução dos objetivos visados; e (iv) não permitam a elimi-
nação completa da concorrência numa parte substancial dos produtos em causa.

Desde 1988 que a Comissão Europeia reconheceu, em termos gerais e abs-
tratos, a necessidade de definição dos mercados relevantes para demonstrar 
o “preenchimento das condições” do (atual) artigo 101º(3) do TFUE1243. Esta 

Veja-se também o mais recente Acórdão do TRL de 2013/04/09, “J” c. “P” (proc. nº 627/09.5TVLSB.L1-
7), que confirmou a necessidade de definição do mercado relevante e pôs em evidência a crucialidade 
da prova neste tipo de casos.
1239 Neste sentido, e.g.: Ruiz, 1982:117; Whish, 2008:27; Mendes Pereira, 2009:116-117. Sobre a (não) 
vinculação das autoridades nacionais de concorrência aos limiares definidos nesta Comunicação, ver: 
Acórdão do TJ de 2012/12/13, Expedia (C-226/11), C.J. (2012) por publicar, §31-32.
1240 Cfr., e.g.: Reino Unido, Lei da Concorrência de 1998, artigos 39º(2)(b) e 40º(2)(b).
1241 Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não restringem 
sensivelmente a concorrência nos termos do n.° 1 do artigo 81.° do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia (de minimis) (JO C 368/13, 22/12/2001), §§4 e 7-9. Ver também: Comissão Europeia, 
Comunicação relativa às orientações relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 19/05/2010), §9. 
1242 Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não restringem 
sensivelmente a concorrência nos termos do n.° 1 do artigo 81.° do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia (de minimis) (JO C 368/13, 22/12/2001), §11.
1243 Decisão da Comissão de 1988/07/26, Tetra Pak I (BTG Licence) (31.043), introdução à secção B-II. 
Não surpreende, portanto, que a doutrina nacional não referisse, até então, a definição de mercados 
na análise do critério de isenção individual – cfr., e.g.: Lopes Rodrigues, 1985-86. Mas, mesmo muito 
tempo depois, uma maioria da doutrina nacional continuou a referir-se à definição de mercados apenas 
no plano do abuso de posição dominante, sem lhe atribuir qualquer relevância no âmbito da aplicação 
do artigo 101º(3) e do seu correspondente nacional – cfr., e.g., Marques da Silva, 1996; Palma, 1998.
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afirmação continua a ser válida, hoje em dia, precisando-se que se refere a uma 
ótica de aplicação positiva, a qual exige, efetivamente, a demonstração do pre-
enchimento de todos os requisitos.

Por contraste, uma aplicação negativa do artigo 101º(3) do TFUE ou do 
artigo 10º(1) da LdC não exige, forçosamente, que seja delimitado o mercado 
relevante1244, já que basta demonstrar o não preenchimento de uma das condi-
ções que não está dependente dessa operação. Assim, nas palavras do Tribunal:

“a delimitação exata de todos os mercados em causa não é necessariamente indispensável 
para se determinar se um acordo satisfaz as quatro condições de concessão de uma isenção indi-
vidual estabelecidas no artigo [101º(3) do TFUE] (…). (…) [I]mporta recordar que (…) as qua-
tro condições de concessão de uma isenção são cumulativas (…) e, portanto, basta que uma única 
dessas condições não esteja satisfeita para que a isenção deva ser recusada”1245.

A Comunicação sobre Definição de Mercados só se referiu à necessidade de 
definir os mercados, no âmbito da aplicação do artigo 101º(3), na análise do pre-
enchimento das “condições previstas no nº 3, alínea b), do artigo [101º]”1246 (i.e. 
não permitir a eliminação completa da concorrência numa parte substancial dos 
produtos em causa)1247.

Também a doutrina só refere, por via de regra, a necessidade de delimitação 
dos mercados no contexto do preenchimento deste último requisito1248.

A jurisprudência pareceu confirmar esta abordagem. Por um lado, confirmou-
-se a relevância da delimitação de mercados para concluir pelo preenchimento 
do quarto e último requisito, tendo mesmo a aferição (errada) pela Comissão 
dos efeitos de um acordo no quadro de uma possível delimitação do mercado, 
no contexto da verificação do preenchimento deste requisito, levado à anulação 
de uma Decisão1249.

Por outro lado, excluiu-se a relevância da delimitação do mercado para apli-
car as outras três condições:

1244 Não obstante, alguma doutrina nacional refere, genericamente, a necessidade de “saber se estão 
preenchidas condições para a concessão de uma isenção ao abrigo do [artigo 101º(3) TFUE]” como exemplo de 
situação em que é necessária a delimitação do mercado relevante – Santos, Gonçalves & Leitão Marques, 
2008:337.
1245 Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §226.
1246 Comunicação sobre Definição de Mercados, §11.
1247 Correspondente ao artigo 10º(1)(c) da LdC.
1248 Cfr., e.g.: Whish, 2008:27. Entre nós, encontramos um primeiro exemplo de referência à relevância 
da definição de mercados neste contexto, ainda que de modo muito superficial, em Martins, Bicho & 
Bangy, 1986:233.
1249 Acórdão do TG de 2002/10/08, M6 et al c. Comissão (T-185/00 etc.), C.J. (2002) II-3805, §51 e ss. e 85.
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“... para se determinar se as três primeiras condições se verificam, importa atender às van-
tagens que decorrem do acordo, não no que especificamente respeita ao mercado em causa, mas 
sim em relação a todo o mercado relativamente ao qual o acordo poderia produzir efeitos bené-
ficos”, sendo que os outros requisitos são aplicados “sem necessidade de uma ligação espe-
cífica com o mercado em causa”1250.

Porém, no ano que se seguiu a este acórdão, a Comissão Europeia afirmou 
que também o segundo requisito exigiria a delimitação do mercado em causa. E 
isto porque, por via de regra, a ponderação do segundo requisito se deve fazer, 
de acordo com a Comissão, “dentro dos limites de cada mercado relevante com que o 
acordo está relacionado”:

“a condição de que deve ser reservada aos consumidores uma parte equitativa dos lucros 
implica, em geral, que os ganhos de eficiência resultantes de acordos restritivos num mercado 
relevante devam ser suficientes para compensar os efeitos anticoncorrenciais desses acordos no 
mesmo mercado. Os efeitos negativos para os consumidores num dado mercado geográfico ou de 
produto não podem normalmente ser contrabalançados ou compensados por efeitos positivos 
para os consumidores noutro mercado geográfico ou de produto não relacionado com o primeiro. 
Contudo, no caso de dois mercados estreitamente relacionados, o aumento da eficiência obtido 
em mercados separados pode ser tido em conta, desde que o grupo de consumidores afetado pela 
restrição e que beneficia dos ganhos de eficiência seja, fundamentalmente, o mesmo”1251.

Esta posição está em clara oposição ao princípio afirmado pelo Tribunal, supra 
citado, facto que, naturalmente, não passou despercebido. A Comissão procurou 
defender a sua interpretação da jurisprudência com dois argumentos: em pri-
meiro lugar, defendendo que, nos dois acórdãos que afirmaram aquele princípio, 
o Tribunal dissera mais do que pretendia dizer. Estando confrontado com casos 
em que os efeitos restritivos e os alegados benefícios se fariam sentir em merca-
dos distintos, mas junto do mesmo grupo de consumidores, o TG não teria pre-
visto a necessidade de precaver situações futuras em que tal não se verificasse1252; 
em segundo lugar, aquela interpretação decorreria de dois outros acórdãos do 
Tribunal1253.

1250 Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §227. No 
mesmo sentido, o Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), 
C.J. (2002) II-1011, §343.
1251 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas à aplicação do n.° 3 do artigo 81.° 
do Tratado (JO C 101/97, 27/04/2004), §43 (ver também §§103-104).
1252 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas à aplicação do n.° 3 do artigo 81.° 
do Tratado (JO C 101/97, 27/04/2004), n.r. nº 57.
1253 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas à aplicação do n.° 3 do artigo 81.° 
do Tratado (JO C 101/97, 27/04/2004), n.r. nº 56.
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Sucede, porém, que os precedentes invocados não convencem. Num caso, o 
Tribunal afirmou que a avaliação do preenchimento deste requisito do artigo 
101º(3) do TFUE devia ser feita “no mesmo quadro de análise” que o utilizado para 
avaliar os efeitos restritivos dos acordos no mercado1254. Mas esta afirmação inse-
ria-se num contexto específico e foi seguida de clarificação reveladora de que o 
que se pretendia era afastar a ideia de que podiam ser ponderados os efeitos bené-
ficos apenas para um cliente específico, em vez de para o universo dos clientes.

Quanto ao segundo acórdão citado, ele também não permite a leitura reali-
zada pela Comissão. Confrontado com um mercado geográfico mais amplo que 
o nacional (devido à existência de uma área linguística comum), o TJ anulou um 
acórdão do TG que limitara a invocação de benefícios do acordo anticoncorren-
cial ao território do Estado-membro onde a empresa em causa estava instalada1255. 
Ou seja, o Tribunal invalidou a restrição da ponderação dos benefícios a uma área 
mais limitada que a do mercado geográfico em causa, invocando os objetivos da 
Comunidade e o funcionamento do mercado interno. Mas isso não significa que 
não poderiam ser invocados benefícios fora do mercado (geográfico) relevante. 
A questão não se suscitava nesse caso.

Quanto à interpretação proposta da motivação do Tribunal nos dois acórdãos 
relativos ao setor dos transportes, trata-se de um argumento especulativo que 
vai contra a letra da jurisprudência.

A insegurança jurídica a este nível é francamente indesejável e é surpreen-
dente que esta tenha sido criada pela Comissão Europeia no momento da abo-
lição do sistema de autorização prévia de acordos restritivos e de transição para 
o modelo de autoavaliação do preenchimento dos requisitos do artigo 101º(3) do 
TFUE. É certo que a Comissão se encontra vinculada a esta posição, pelo que 
não poderá proibir um acordo que passe no teste do segundo requisito, à luz dos 
parâmetros que definiu. Mas não é essa, verdadeiramente, a questão jurídica que 
se suscita. De facto, trata-se aqui de uma tentativa da Comissão de impor uma 
leitura mais restritiva do que a que foi afirmada pelo Tribunal relativamente às 
condições de isenção individual, ao abrigo do artigo 101º(3) do TFUE.

A posição expressa na Comunicação tem algum mérito, numa ótica de polí-
tica de concorrência1256. Ao não se exigir, por via de regra, que os efeitos benéfi-
cos de um acordo restritivo, atendíveis para efeitos de isenção, se verifiquem no 

1254 Acórdão do TG de 2002/03/21, Shaw et al c. Comissão (T-131/99), C.J. (2002) II-2023, §163.
1255 Acórdão do TJ de 1995/01/17, Publishers Association c. Comissão (C-360/92 P), C.J. (1995) I-23, §29.
1256 Há também um elemento literal a considerar, dificultado pelas diferenças nas versões linguísticas 
do Tratado. Enquanto que as versões portuguesa e francesa, por exemplo, se referem aos benefícios 
para os “utilizadores”/“utilisateurs”, o que parece sugerir uma referência a um grupo de indivíduos 
associados à utilização do bem ou serviço em causa, as versões inglesa e alemã falam genericamente em 
“consumers”/“verbraucher”.
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mesmo mercado relevante ou em mercados associados, estar-se-ia a abrir a porta 
a alegações altamente especulativas e difíceis de demonstrar sobre consequências 
benéficas em mercados remotos ou completamente não relacionados, diluindo-se 
o nexo de causalidade até níveis potencialmente impossíveis de demonstrar. Ao 
mesmo tempo, não se vê em que medida é que tal se pode tornar num problema 
para a Comissão Europeia ou para as ANCs, que justifique a adoção de uma regra 
mais restritiva do que a que foi afirmada pelo Tribunal. Afinal de contas, o ónus 
da prova nesta matéria cabe à empresa que invoca o benefício da isenção. Não 
parece haver motivo, por isso, para excluir, à partida, a possibilidade de se invo-
carem benefícios para os consumidores ou clientes em mercados não relaciona-
dos com o mercado relevante1257.

A isto acresce que o princípio afirmado pelo Tribunal não eliminou, por com-
pleto, os limites, ao nível do nexo de causalidade, entre a prática e os benefícios 
invocados em sua justificação, já que indicou que os benefícios em causa devem 
respeitar “a todo o mercado relativamente ao qual o acordo poderia produzir efeitos bené-
ficos”, implicando que eles decorram de uma forma relativamente direta do pró-
prio acordo em causa.

Para concluir, há que referir que o Tribunal Geral continua a não ter uma posi-
ção clara a este respeito, tomando posições contraditórias. No acórdão Koninklijke 
Wegenbouw, o TG reafirmou, genericamente e fora de contexto, os pontos supra 
referidos da Comunicação sobre Definição de Mercados e do acórdão CMA CGM, 
afirmando que a “definição do mercado relevante é necessária para verificar se, numa situ-
ação determinada, a condição prevista no artigo [101º(3)(b) TFUE] para declarar a ina-
plicabilidade do n.° 1 do mesmo artigo está preenchida (…), não o sendo para verificar se as 
três outras condições previstas no artigo [101º(3) TFUE] estão preenchidas”1258.

Por outro lado, no ainda mais recente acórdão MasterCard, o TG abriu, impli-
citamente, a porta à discussão da definição de mercados (e, especificamente, do 
impacto sobre esta definição da natureza bilateral do mercado) no âmbito da apli-
cação do segundo requisito de isenção categorial. Com efeito, o Tribunal rejeitou 
a relevância da discussão da natureza bilateral do mercado, nos termos em que 
fora suscitado, no âmbito da delimitação do mercado para efeitos de aplicação 
do artigo 101º(1) TFUE, remetendo essa discussão para o plano do artigo 101º(3) 
TFUE1259. Embora não tenha sido afirmado em termos absolutamente claros, 
poder-se-á extrair daqui que o Tribunal concordou com a posição expressa pela 
Comissão Europeia a este respeito.

1257 Para uma crítica mais alargada desta opção, numa ótica de política de concorrência, ver: Townley, 
2009:187-188; e Townley, 2011.
1258 Acórdão do TG de 2012/09/27, Koninklijke Wegenbouw c. Comissão (T-357/06), C.J. (2012) por publicar, §138.
1259 Acórdão do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §182.
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Na extensão desta discussão à aplicação do artigo 10º(1)(a) da LdC, há que 
notar que o elemento literal da lei nacional torna difícil aplicar-se por analogia 
o princípio afirmado pelo TG, já que se limitam os benefícios em causa “aos uti-
lizadores desses bens ou serviços”.

Em conclusão, entendemos que decorre dos termos do segundo requisito de 
aplicação da isenção individual, tanto no direito europeu como no direito nacio-
nal, que a definição de mercados pode ser instrumental à demonstração do seu 
preenchimento, ainda que não sempre necessária. Trata-se, porém, de uma ques-
tão que padece, ainda, de esclarecimento jurisprudencial.

III.3.2.3. Preenchimento dos critérios de isenção categorial
A determinação da inclusão de uma prática coletiva sob a proteção de uma isen-
ção categorial está quase sempre dependente da delimitação do(s) mercado(s) 
relevante(s). Em contrapartida, uma abordagem negativa (i.e. de exclusão da apli-
cação de uma isenção categorial) pode, frequentemente, dispensar a delimitação 
do mercado, desde que se mostre não estar preenchida uma condição essencial 
independente da delimitação do mercado1260.

O caso paradigmático da relevância da definição de mercados neste contexto 
é o da aplicação do limiar da quota de mercado1261.

As noções de empresas concorrentes (atuais ou potenciais) são definidas por referên-
cia à presença (ou potencialidade de entrada) num determinado mercado relevante1262 

1260 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, 
§226.
1261 Regulamento (UE) nº 330/2010, artigos 3º e 7º [ver também: Comissão Europeia, Comunicação 
relativa às orientações relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 19/05/2010), §§83 e 86 e ss.]; 
Regulamento (UE) n.° 1217/2010, artigos 4º(2) e (3) e 7º; Regulamento (UE) n.° 1218/2010, artigos 3º e 
5º; Regulamento (CE) n.° 772/2004, artigos 3º(1) e (2) e 8º; Regulamento (UE) nº 267/2010, artigo 6º; e 
Regulamento (CE) nº 906/2009, artigo 5º. Para um exemplo de discussão da delimitação geográfica do 
mercado no contexto da aferição da aplicabilidade de uma isenção categorial, ver o Acórdão do TG de 
2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) II-975, §§85-98. Neste Acórdão, 
esclareceu-se, nomeadamente, que, se as empresas nunca invocaram o benefício de uma isenção categorial 
durante o procedimento administrativo que levou à adoção de uma Decisão relativa a uma violação do 
artigo 101º do TFUE, a falta de fundamentação da Decisão a esse respeito não é motivo para a invalidar, 
observação esta que se estende, necessariamente, à discussão sobre a delimitação do mercado associada 
à determinação da aplicação da isenção categorial (§89). Sobre a aplicação deste critério, para este 
efeito, noutros ordenamentos, ver, e.g.: ANC britânica, Market definition: understanding competition law, 
OFT 403, 2004, §2.3. Realçando, na doutrina nacional, a relevância da delimitação de mercados neste 
contexto, ver, e.g.: Oliveira Pais, 2011:368.
1262 Regulamento (UE) nº 330/2010, artigo 1º(1)(c); Regulamento (UE) n.° 1217/2010, artigo 1º(1)(r) a (t); 
Regulamento (UE) n.° 1218/2010, artigo 1º(1)(l) a (n); e Regulamento (CE) n.° 772/2004, artigo 1º(1)(j). 
Enquanto que no anterior regulamento geral de isenção categorial de acordos verticais – Regulamento 
(CE) nº 2790/1999 – se fornecia um breve conceito de mercado de produto no contexto da definição 
de empresas concorrentes, o Regulamento (UE) nº 330/2010 refere-se, exclusivamente, ao conceito de 
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e, por seu turno, a qualificação como empresa concorrente afeta, decisivamente, 
o benefício da isenção categorial1263.

Pode também ser necessário definir o mercado para determinar quando são 
permitidas certas cláusulas1264.

Por fim, a Comissão é expressamente habilitada, nalguns dos regulamentos 
de isenção categorial, a adotar regulamentos de restrição do seu âmbito, quando 
sejam identificadas redes paralelas de restrições verticais idênticas (i.e. feixes de 
acordos) com mais de 50% de um mercado relevante1265.

III.3.2.4. Aferição da extensão da responsabilidade pessoal em infrações 
complexas
Esta questão ganhou, recentemente, um destaque notável, surgindo em quase 
todos os mais recentes casos de cartéis decididos pelo TG.

Em 2003, o Tribunal afirmou que, mesmo que a definição do mercado não seja 
relevante para provar a infração em si (tratando-se de uma restrição por objeto), 
pode ser necessário definir o mercado de modo a responsabilizar uma empresa 
pela totalidade de um acordo ou prática coletiva complexa:

“[as] críticas à definição do mercado em causa adotada pela Comissão [podem] visar outros 
elementos próprios à aplicação do artigo [101º(1)] do Tratado, como o alcance do acordo em 
causa, o seu caráter único ou global e a medida da participação individual de cada uma das 
empresas envolvidas. É certo que estes elementos não são «pressupostos de aplicação» do artigo 
[101º(1)] do Tratado, expressamente previstos pela letra deste artigo (…) [mas] são elementos 
intimamente associados ao princípio da responsabilidade pessoal na prática de infrações cole-
tivas (…), bem como a princípios gerais de direito como os princípios da segurança jurídica e da 
proporcionalidade.

“… os riscos inerentes ao facto de a Comissão imputar a uma empresa a participação em 
infrações complexas sem definir precisamente o mercado relevante não são despiciendos. Essa 
falta de prescrição pode com efeito acarretar importantes consequências nas relações entre os ter-

“mercado relevante”, subentendendo-se a remissão para a Comunicação sobre Definição de Mercados, 
para proceder à sua delimitação.
1263 Cfr., e.g.: Regulamento (UE) nº 330/2010, artigos 2º(4) e 5º(1)(c); Regulamento (UE) n.° 1217/2010, 
artigo 4º(1) e (2); e Regulamento (CE) n.° 772/2004, artigos 3º, 4º e 5º(2).
1264 No âmbito do Regulamento (UE) nº 330/2010, o conceito de cláusula de “não concorrência” inclui 
(em alternativa): “qualquer obrigação direta ou indireta imposta ao comprador no sentido de adquirir ao fornecedor 
ou a outra empresa designada pelo fornecedor mais de 80% das suas compras totais dos bens ou serviços contratuais e 
respetivos substitutos no mercado relevante” – artigo 1º(1)(d). No âmbito do Regulamento (CE) nº 906/2009, 
a autorização de certas restrições acessórias está limitada aos mercados relevantes – artigo 3º(4)(b) e (c).
1265 Regulamento (UE) nº 330/2010, artigo 6º; Regulamento (CE) n.° 772/2004, artigo 7º; Regulamento 
(UE) n.° 461/2010, artigo 6º. Estas normas são adotadas ao abrigo do artigo 1ºA do Regulamento nº 19/65/
CEE do Conselho, de 2 de março de 1965, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado a certas 
categorias de acordos e práticas concertadas (JO 36/533, de 06/03/1965), revisto em último lugar pelo 
Regulamento (CE) nº 1/2003.
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ceiros e as empresas destinatárias de uma decisão que sanciona um acordo. Com efeito, é possível 
que, apoiando-se no facto de a Decisão ter julgado provada a existência de um acordo geral sobre 
os preços, clientes das empresas sancionadas tentem obter reparação dos danos provocados pelo 
facto de terem tido que pagar, durante o período em causa, serviços de transporte a preços mais 
elevados do que os preços concorrenciais.

“É, pois, desejável que a Comissão, quando adota uma decisão que julgue provada a partici-
pação duma empresa numa infração complexa, coletiva e ininterrupta, como é frequentemente o 
caso dos cartéis, além da verificação dos pressupostos específicos de aplicação do artigo [101º(1)] 
do Tratado, tome em consideração que, se essa decisão implicar a responsabilidade pessoal de 
cada um dos seus destinatários, é unicamente pela sua participação comprovada nos compor-
tamentos coletivos sancionados e corretamente delimitados. Sendo uma decisão deste tipo sus-
cetível de engendrar consequências importantes para as relações das empresas envolvidas não 
só com a administração mas também com terceiros, a Comissão deve analisar qual ou quais os 
mercados em causa e identificá-los nos fundamentos da decisão que sancione uma infração ao 
artigo [101º(1)] do Tratado de modo suficientemente preciso...”1266.

O Tribunal referiu-se apenas a uma possível relevância e à desejabilidade da 
definição de mercados (numa lógica de “jogar pelo seguro”), sem afastar a possi-
bilidade de a responsabilidade pessoal de uma empresa pela totalidade da infra-
ção complexa poder ser suficientemente fundamentada e demonstrada sem a 
identificação precisa dos mercados relevantes. Tanto assim que, apesar das afir-
mações sonoras, o Tribunal acabou por considerar irrelevante a questão no caso 
concreto1267. Com efeito, o TG mostrou-se, acima de tudo, preocupado com o 
impacto que a não definição do mercado poderia ter ao nível da compreensão 
pela Comissão da natureza e caraterísticas da infração, concluindo que a conse-
quência de qualquer eventual erro decorrente da não delimitação dos mercados 
“deve ser apreciada caso a caso”1268.

A questão voltou a ser discutida em dois dos acórdãos relativos ao cartel dos 
sacos industriais de plástico1269. Neste caso, a Decisão da Comissão não definira 
o mercado relevante, nem quanto ao produto nem quanto ao âmbito geográfico, 
referindo-se simplesmente ao “setor dos sacos industriais de plástico”1270 – ou 
seja, a Comissão não seguira o conselho do Tribunal no acórdão supra citado.

1266 Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349, 
§§30-32.
1267 Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349, §45.
1268 Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349, §36.
1269 Acórdão do TG de 2011/11/16, Fardem Packaging c. Comissão (T-51/06), C.J. (2011) II-391; e Acórdão 
do TG de 2011/11/16, Plásticos Españoles c. Comissão (T-76/06), C.J. (2011) II-402. Veja-se ainda o Acórdão 
do TG de 2012/09/27, Guardian Industries et al c. Comissão (T-82/08), C.J. (2012) por publicar, §§89-90.
1270 Acórdão do TG de 2011/11/16, Plásticos Españoles c. Comissão (T-76/06), C.J. (2011) II-402, §80.
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Ainda assim, o TG confirmou a conclusão da Comissão quanto à participa-
ção das recorrentes numa infração única e continuada. Este acórdão veio clarifi-
car que a necessidade da delimitação de mercados, neste contexto, depende das 
caraterísticas do caso concreto, não podendo ser imposta como um passo formal-
mente exigível, mesmo quando se revele supérfluo. Com efeito, o TG reafirmou a 
jurisprudência supra citada, e esclareceu que a omissão de definição de mercado:

“é suscetível de ter consequências para a qualificação jurídica dos comportamentos incrimi-
nados (…). Com efeito, o Tribunal já precisou que a necessidade de definir o mercado relevante 
se podia impor a fim de determinar o âmbito da infração, o seu caráter único e/ou global, bem 
como o âmbito da participação individual de cada uma das empresas em causa (…). Um erro na 
atribuição das responsabilidades dos participantes num acordo pode ter origem numa defini-
ção insuficiente do mercado em causa, na medida em que uma definição deficiente possa levar a 
Comissão a compreender mal a natureza e extensão do acordo em causa.

No entanto, uma definição insuficiente do mercado não significa, automaticamente, que a 
Comissão cometeu um erro na qualificação da infração em causa ou na atribuição das respeti-
vas responsabilidades às empresas participantes. Com efeito, a questão de saber se se verificou 
tal erro não pode ter uma resposta abstrata nem uma resposta ditada por uma prática decisória 
anterior, exigindo antes um exame concreto dos factos do caso em apreço”1271.

No caso concreto, os recorrentes não haviam apresentado quaisquer argu-
mentos que pudessem conduzir o Tribunal a pensar que, caso os mercados tives-
sem sido definidos com precisão, a conclusão final se pudesse alterar; antes, pelo 
contrário, lhe parecendo “claro” que se verificara uma restrição da concorrên-
cia com impacto em todo o setor e áreas abrangidas pela Decisão recorrida1272.

A jurisprudência subsequente apenas confirmou a recusa do TG em adotar 
uma abordagem formalista de exigência de definição do mercado para estes efeitos. 
Em quase todos os casos de cartéis que se seguiram, o Tribunal recusou contro-
lar a definição de mercados realizada ou a sua insuficiente fundamentação com o 
argumento de que a questão era supérflua, já que os factos provados demonstravam 
suficientemente a possibilidade de responsabilização pela globalidade da infração 
única, independentemente dessa delimitação1273. O Tribunal esclareceu a jurispru-
dência Adriatica di Navigazione, regressando ao princípio de base sobre a relevância 
da definição de mercados no contexto do artigo 101º TFUE e afirmando (talvez em 

1271 Acórdão do TG de 2011/11/16, Plásticos Españoles c. Comissão (T-76/06), C.J. (2011) II-402, §§83-84.
1272 Acórdão do TG de 2011/11/16, Plásticos Españoles c. Comissão (T-76/06), C.J. (2011) II-402, §§81 e 86-88.
1273 Ver: Acórdão do TG de 2012/09/27, Guardian Industries et al c. Comissão (T-82/08), C.J. (2012) por 
publicar, §§89-90; Acórdão do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por publicar, 
§§30 e 36; Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 etc.), C.J. (2013) por 
publicar, §48; e Acórdão do TG de 2014/02/27, InnoLux c. Comissão (T-91/11), C.J. (2014) por publicar, 
§§128 e 132-134.
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termos demasiado amplos) que, se não é necessário definir o mercado relevante 
para provar efeitos ou uma restrição sensível da concorrência ou um impacto no 
comércio entre Estados-membros, então também não é necessário defini-lo para 
responsabilizar a empresa por uma infração única e complexa1274.

Distingue-se, neste quadro, o acórdão AG Treuhand, em que o TG deu, de 
facto, relevância à definição de mercados neste contexto, mas isto porque a pró-
pria Comissão atribuira relevância a esta questão ao excluir a responsabilidade 
de determinadas empresas por certas componentes da infração, o que diferencia 
drasticamente este caso dos restantes. De acordo com o Tribunal, “a existência de 
mercados de produtos diferentes, embora conexos, é um critério pertinente para efeitos da 
determinação do alcance e, portanto, da identidade das infrações ao artigo [101º TFUE]”1275. 
Sem prejuízo da ponderação dos demais requisitos, o Tribunal concluiu: “foi com 
razão que a Comissão considerou, para excluir a existência de uma infração única e concluir 
pela existência de duas infrações distintas, uma relativa a estabilizadores estanho e a outra 
sobre o setor ESBO/ésteres, que esses mercados de produtos eram diferentes”1276.

III.3.2.5. Poder das ANCs de retirarem o benefício de uma isenção categorial
Ao estabelecer a Rede Europeia de Autoridades de Concorrência, no quadro do 
esforço de descentralização da aplicação dos (atuais) artigos 101º e 102º do TFUE, 
o Regulamento (CE) nº 1/2003 incluiu várias salvaguardas destinadas a proteger 
o primado do direito da União Europeia e a impedir que a atuação das autorida-
des nacionais de concorrência pudesse pôr em causa o exercício das atribuições 
das instituições europeias1277. Por outro lado, havia que encontrar um equilíbrio 
com as necessidades decorrentes da descentralização.

Neste espírito, reconheceu-se que não se podia limitar à Comissão Europeia 
o poder de retirar o benefício de uma isenção categorial perante as caraterísticas 
de um caso concreto. Com efeito, ao aplicar o direito europeu a práticas cujos 
efeitos se restrinjam (exclusiva ou predominantemente) ao seu Estado, uma ANC 
pode, igualmente, verificar que um acordo produz efeitos incompatíveis com o 
artigo 101º(3) do TFUE, apesar de estar formalmente abrangida por um regu-

1274 Acórdão do TG de 2013/09/16, Zucchetti c. Comissão (T-396/10), C.J. (2013) por publicar, §§28-29; 
Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 etc.), C.J. (2013) por publicar, 
§§52-54, 58 e 76.
1275 Acórdão do TG de 2014/02/06, AG-Treuhand c. Comissão (T-27/10), C.J. (2013) por publicar, §249 
(“pertinente” surge como uma possibilidade, note-se, e não como uma necessidade em todos os casos).
1276 Acórdão do TG de 2014/02/06, AG-Treuhand c. Comissão (T-27/10), C.J. (2013) por publicar, §254 
(ver também §250 e a análise que se segue dos requisitos adicionais que devem ser ponderados, apesar 
da identificação de mercados relevantes autónomos).
1277 Sobre o primado do direito da União Europeia e suas consequências, ver, em geral, e.g.: Fragoso 
Martins, 2011; Pitta e Cunha, 2006:54 e ss.; Fausto de Quadros, 2004:398 e ss.; e Guerra Martins, 
2004:427 e ss.
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lamento de isenção categorial adotado pela Comissão Europeia. Nestes casos, o 
Regulamento (CE) nº 1/2003 confere também à ANC o poder de “retirar o bene-
fício da aplicação do regulamento em causa relativamente a esse território”, mas apenas 
se o território do Estado-membro em causa (ou sua parcela) apresentar “todas as 
caraterísticas de um mercado geográfico distinto”1278.

Assim sendo, é teoricamente concebível uma disputa jurídica relativa à com-
petência de uma ANC para retirar o benefício de uma isenção categorial que 
assente na delimitação do âmbito geográfico do mercado em causa. A título de 
exemplo, uma empresa à qual uma ANC aplique uma coima, por participação 
num acordo num pretenso mercado nacional de distribuição de um determinado 
bem ou serviço, poderá invocar que o mercado em causa teria, na verdade, uma 
dimensão supranacional, não tendo, portanto, a ANC o direito de retirar o benefí-
cio de um Regulamento europeu de isenção categorial aplicável ao caso concreto.

III.3.2.6. Cálculo de coimas
Ao nível do ordenamento europeu, o cálculo das coimas também está associado à 
delimitação do(s) mercado(s) relevante(s), embora os termos desta relação tenham 
variado e possam ser alvo de debate1279.

Em termos gerais, decorre da jurisprudência que entre os elementos objeti-
vos que devem ser tidos em conta no cálculo da coima se incluem “o valor das mer-
cadorias em causa”, “a extensão do mercado afetado” e “a importância relativa e a quota 
de mercado das empresas responsáveis”1280. Esta formulação jurisprudencial sugere 
a necessidade de proceder à delimitação do mercado para se poder ponderar, 
corretamente, o valor da coima a ser fixada. Isto dito, e apesar dos poderes de 
controlo de plena jurisdição que lhe são conferidos neste plano, o Tribunal tem 
revelado uma tendência para se limitar a controlar o respeito pelo método de 
fixação de coimas determinado pela própria Comissão, por via do princípio da 
autovinculação administrativa. Esta tendência foi explicitada e enquadrada em 
termos especialmente claros no recente acórdão Donau Chemie1281.

1278 Regulamento (CE) nº 1/2003, artigo 29º(2).
1279 Embora, em teoria, esta questão também pudesse ter sido suscitada no âmbito de um caso de aplicação 
do (atual) artigo 102º do TFUE, acabou, aparentemente, por ser invocada perante o Tribunal apenas no 
âmbito de processos de práticas coletivas, donde o seu enquadramento neste capítulo.
1280 Acórdão do TJ de 2011/12/08, Chalkor c. Comissão (C-386/10 P), C.J. (2011) I-13085, §57; Acórdão do 
TG de 2013/06/18, Fluorsid c. Comissão (T-404/08), C.J. (2013) por publicar, §§145-146.
1281 Acórdão do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. (2014) por publicar, §§58-
63. O facto de, neste caso, o Tribunal ter procedido à discussão do mercado relevante apesar de afirmar 
que, para efeitos de aplicação das orientações, não precisava de o fazer, pode ser visto – discutivelmente 
– como um sinal de que considerou essa discussão relevante no controlo da gravidade da coima ao 
abrigo dos seus poderes de plena jurisdição, embora estruturalmente a questão não tenha sido assim 
enquadrada. Veja-se, ainda, o §88.
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Durante a vigência da anterior Comunicação sobre cálculo de coimas, a 
Comissão vinculara-se a calcular o montante de base da coima tendo em con-
sideração, entre outros critérios, “a dimensão do mercado geográfico de referência”. 
Afirmava-se ainda que, no caso de infrações coletivas, poderia ser conveniente 
ponderar o peso de cada empresa e o impacto real do seu comportamento na 
concorrência (mas não se ligava isto, expressamente, à determinação do mer-
cado em causa)1282.

Isto levou a que a delimitação do mercado fosse contestada em vários recur-
sos judiciais relativos a cartéis. Na época “pós-clemência”, em que raramente se 
contesta a participação ou a caraterização da infração em si, esta via de relevân-
cia da definição de mercados foi responsável por manter viva esta discussão em 
vários casos do artigo 101º do TFUE nos quais, de outro modo, a discussão não 
teria sido suscitada1283.

Começando pelo requisito da ponderação da dimensão geográfica do mercado, 
numa primeira abordagem, o TG considerou legítimo o cálculo de uma coima 
sem uma definição precisa do mercado, tendo em conta que as orientações de 
1998 “não exigem que a Comissão delimite formalmente o mercado geográfico pertinente”, 
tendo considerado suficiente uma identificação das zonas afetadas1284.

Esta visão restritiva só foi confirmada e alargada a partir daí. O TG afirmou 
que “a Comissão não tem, para efeitos do ponto 1, A, das orientações, de definir precisa-
mente os mercados em causa”1285. E isto porque esse ponto “enuncia precisamente que 
a avaliação da gravidade da infração deve ter em consideração a dimensão geográfica do 
mercado em causa. Para o efeito, a Comissão não tem, pois, que definir precisamente quais 
são os mercados em causa, mas apenas apreciar o caráter mais ou menos extenso da zona 
geográfica do ou dos mercados em causa”1286. Embora possa não ter sido expressa de 

1282 Comunicação da Comissão – Orientações para o cálculo das coimas aplicadas por força do nº 2 
do artigo 15º, do Regulamento nº 17 e do nº 5 do artigo 65º do Tratado CECA (JO C 9/3, 14/01/1998), 
secção 1.A.
1283 Ver, e.g.: Acórdão do TG de 2005/07/18, Scandinavian Airlines System c. Comissão (T-241/01), C.J. (2005) 
II-2917; Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259; 
Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-329/01), C.J. (2006) II-3255; e 
Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-59/02), C.J. (2006) II-3627.
1284 Acórdão do TG de 2000/07/06, Volkswagen c. Comissão (T-62/98), C.J. (2000) II-2707, §341.
1285 Acórdão do TG de 2005/07/18, Scandinavian Airlines System c. Comissão (T-241/01), C.J. (2005) II-
2917, §101.
1286 Acórdão do TG de 2005/07/18, Scandinavian Airlines System c. Comissão (T-241/01), C.J. (2005) II-2917, 
§99. Reafirmado no Acórdão do TG de 2012/09/27, Guardian Industries et al c. Comissão (T-82/08), C.J. 
(2012) por publicar, §90; e no Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht c. Comissão (T-48/02), 
C.J. (2005) II-5259, §57, no qual o Tribunal foi ainda mais longe: “As orientações também não impõem que 
a escolha eventual da Comissão de apreciar a referida capacidade efetiva com base nas vendas respetivas dos autores 
da infração no segmento visado por esta tenha por previamente indispensável a demonstração de que este segmento 
constitui o mercado pertinente”. No ano seguinte, o Tribunal acrescentou: “de acordo com as orientações, a di-
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maneira inteiramente percetível, a ideia parece ser a de que a definição precisa do 
âmbito geográfico do mercado não será necessária para alcançar o fim visado por 
aquele critério fixado pela Comissão, desde que esta possa, sem essa delimitação 
precisa, ter em conta a dimensão geográfica do mercado no cálculo da coima1287.

Quanto à ponderação do impacto concreto no mercado, o Tribunal acabou 
por usar uma abordagem semelhante para afastar, por via de regra, a relevância 
da delimitação de mercado também a esse nível.

Primeiro, num acórdão cujas conclusões assentam em caraterísticas do caso 
concreto, o Tribunal anulou parcialmente uma Decisão e reduziu uma coima, por 
entender que o método definido pela própria Comissão para o cálculo da coima, 
na Decisão em causa (e não na Comunicação, note-se) exigia que esta ponderasse 
“o peso e a importância específica das empresas no mercado relevante e, por conseguinte, [...] 
o verdadeiro impacto sobre a concorrência do comportamento ilícito”, e que a Comissão 
desrespeitara este método ao levar em conta a totalidade do volume de negócios 
da empresa em causa1288. Noutra ocasião, sem afirmar que tal método se impu-
sesse geral e necessariamente, o Tribunal confirmou a validade de uma compa-
ração de pesos entre as empresas participantes num cartel mundial por recurso 
às suas quotas de mercado1289.

Já no ano seguinte, o Tribunal considerou suficientemente fundamentada, a 
este nível, uma Decisão que não definia, claramente, o mercado relevante. Isto 
dito, era possível aos recorrentes mostrarem que, “se a Comissão tivesse definido o 
mercado dos produtos em causa de outra forma, teria constatado que a infração não teve 
impacto concreto no mercado definido”1290. Ou seja, poderá ter-se verificado uma inver-
são do ónus da prova, mas não se negou, por inteiro, a possível relevância da defi-
nição de mercados, ficando esta dependente das circunstâncias do caso concreto. 

mensão do mercado geográfico constitui apenas um dos três critérios pertinentes para a apreciação global da gravidade 
da infração. Entre estes critérios interdependentes, a natureza da infração desempenha uma função primordial (…). 
Em contrapartida, a dimensão do mercado geográfico não é um critério autónomo no sentido de que só as infrações 
relativas à maior parte dos Estados-membros são suscetíveis de ser qualificadas de «muito graves». O Tratado, o 
Regulamento n.° 17, as orientações e a jurisprudência não permitem considerar que só as restrições muito extensas 
geograficamente podem ser qualificadas como tais” – Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et 
al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) II-5169, §311 (ver também §313).
1287 Assim, por exemplo, saber se as zonas afetadas por um cartel pan-europeu devem ser divididas em 
mercados nacionais, ou se devem ser integradas num único mercado europeu, em si, não teria qualquer 
impacto ao nível da ponderação da dimensão geográfica do mercado em causa, já que sempre se teria 
que ter em conta a totalidade dos mercados afetados.
1288 Acórdão do TG de 2003/12/11, Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349, 
§§186-198.
1289 Acórdão do TG de 2005/06/15, Tokai Carbon et al c. Comissão (T-71/03 etc.), C.J. (2005) II-10, §186.
1290 Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-329/01), C.J. (2006) II-3255, 
§230 (ver também §§231-239). Ver também o Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. 
Comissão (T-59/02), C.J. (2006) II-3627, §§200-204.
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Esta posição foi confirmada pelo TJ: “[e]mbora, nesta matéria, o impacto concreto no 
mercado seja um elemento a ter em conta na avaliação da gravidade da infração, trata-se 
de um critério entre outros, como a natureza da infração e o âmbito do mercado geográfico. 
As orientações precisam mesmo que esse impacto concreto no mercado só deve ser tido em 
conta quando for quantificável”1291.

No caso seguinte, o Tribunal afirmou que, “para avaliar o impacto concreto da 
infração no mercado, é necessário delimitar esse mercado. As orientações indicam igualmente 
que é «necessário», para determinar a gravidade de uma infração, «tomar em consideração a 
capacidade económica efetiva dos autores da infração de causarem um prejuízo importante 
aos outros operadores» (ponto 1-A, quarta alínea), o que implica a necessidade de determi-
nar a dimensão dos mercados e das quotas de mercado detidas pelas empresas em causa”1292. 
Suprendentemente, o TG afirmou que era esta a solução que decorria do acórdão 
Archer Daniels Midland, o que, sem se poder negar, em absoluto, também não se 
pode confirmar sem um benevolente esforço interpretativo1293. Tanto assim que 
o Tribunal pareceu inverter o sentido desse acórdão quanto ao correspondente 
dever de fundamentação imposto à Comissão Europeia1294.

Este quadro jurisprudencial não fica completo sem se referir o esclarecimento 
de que a ponderação do impacto real do comportamento de uma empresa no mer-
cado (ou sua potencialidade) não pode ser feita com base num único critério. Esta 
análise deverá combinar, designadamente, a ponderação das quotas de mercado 
(exigindo, portanto, uma definição dos mercados relevantes) e dos volumes de 
negócios (possivelmente dentro e fora das zonas em causa)1295.

Em face destas hesitações jurisprudenciais, que faziam variar as soluções, 
significativamente, consoante as caraterísticas do caso concreto, dando azo a 
substancial insegurança jurídica, não é surpreendente que a Comissão tenha 
procurado limitar a relevância da definição de mercados na nova Comunicação. 
No entanto, o novo método de cálculo de coimas acabou por criar uma nova via 
de relevância da definição de mercados neste plano.

Por um lado, a atual redação dos critérios para a determinação do montante 
de base no cálculo das coimas deixa à Comissão uma muito maior margem de 
discricionariedade, falando-se numa apreciação eminentemente casuística e 

1291 Acórdão do TJ de 2009/07/09, Archer Daniels Midland c. Comissão (C-511/06 P), C.J. (2009) I-5843, 
§125.
1292 Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. Comissão (T-30/05), C.J. (2007) II-107, §89 (nossa 
tradução).
1293 Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. Comissão (T-30/05), C.J. (2007) II-107, §90.
1294 Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. Comissão (T-30/05), C.J. (2007) II-107, §91.
1295 Acórdão do TG de 2010/04/28, Oxley Threads c. Comissão (T-448/05), C.J. (2010) II-69, §§62-66, 68 
e 80. O Acórdão do TG de 2011/03/24, IMI et al c. Comissão (T-378/06), C.J. (2011) II-62, também tem 
ínsita na sua discussão desta matéria a necessidade de definir o mercado relevante, estando em causa a 
inclusão ou exclusão de um dado produto na definição usada no cálculo da coima (ver §50 e ss.).
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apresentando-se uma lista meramente exemplificativa de fatores a ter em conta, 
incluindo a “quota de mercado agregada” e o “âmbito geográfico da infração”1296. Mas isto 
apenas se verifica no que respeita à determinação da proporção do valor das ven-
das (uma percentagem até 30%) que será tida como montante de base da coima.

Ao contrário do que se verificava na anterior Comunicação, as novas orienta-
ções ordenam que o montante de base da coima seja calculado em dois passos, 
sendo que só no segundo passo, supra referido, é que se verifica a clara distancia-
ção relativamente ao método de definição de mercados1297.

No primeiro passo, a Comissão deve utilizar “o valor das vendas de bens ou ser-
viços, realizadas pela empresa, relacionadas direta ou indiretamente com a infração, na 
área geográfica em causa no território do Espaço Económico Europeu”1298. É sobre este 
valor de vendas que se calcula a percentagem supra referida, que reflete a gravi-
dade da infração.

O Tribunal já confirmou que isto significa que se tem de ter em conta as ven-
das no mercado relevante1299. Com efeito, se é verdade que, economicamente, 
possa ser pouco expectável que se promovam esforços de cartelização de ape-
nas alguns dos produtos ou de apenas algumas das áreas num mesmo mercado 
relevante, não se pode excluir que uma Decisão confronte os tribunais com uma 
situação destas (basta que as empresas entendam que um produto não concorre 
com outro, mas que a Comissão decida incluir os dois no mesmo mercado). Se 
só alguns produtos/áreas foram objeto da infração, mas as empresas participan-
tes estão ativas noutros produtos/áreas do mesmo mercado relevante, as práticas 
em causa também têm um impacto nesses produtos/áreas e a exclusão do volume 
de negócios associado a esses outros produtos/áreas não produziria um retrato 
fiel da importância económica da infração. Em consequência, a amplitude do 

1296 Comunicação da Comissão – Orientações para o cálculo das coimas aplicadas por força do nº 2, alínea 
a), do artigo 23º do Regulamento (CE) nº 1/2003 (JO C 210/2, 01/09/2006), §§19-22 e 37.
1297 Note-se ser possível que a ponderação da quota de mercado agregada das partes suscite semelhante 
discussão perante o Tribunal. No entanto, basta que as Decisões da Comissão sejam redigidas de maneira 
minimamente resguardada, não indicando este fator de maneira isolada ou decisiva, para que o Tribunal 
possa considerar ser supérflua (moot) a discussão da delimitação precisa do mercado.
1298 Comunicação da Comissão – Orientações para o cálculo das coimas aplicadas por força do nº 2, alínea 
a), do artigo 23º do Regulamento (CE) nº 1/2003 (JO C 210/2, 01/09/2006), §13 (ver também §6). Uma 
nota de rodapé esclarece: “Tal será o caso, por exemplo, de acordos horizontais de fixação de preços relativamente 
a um dado produto, quando o preço desse produto determina por sua vez os preços de produtos de qualidade inferior 
ou superior”. Trata-se de uma referência à elasticidade-preço cruzada, que confirma estarmos perante a 
lógica subjacente à definição de mercados.
1299 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2011/06/16, Team Relocations et al c. Comissão (T-204/08 e T-212/08), C.J. 
(2011) II-3569, §§63-64; Acórdão do TJ de 2013/07/11, Team Relocations et al c. Comissão (C-444/11 P), C.J. 
(2013) por publicar, §§80-81; Acórdão do TG de 2014/02/27, LG c. Comissão (T-128/11), C.J. (2014) por 
publicar, §§65-68; e Acórdão do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. (2014) 
por publicar, §106.
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mercado pode ter um impacto crucial nos interesses financeiros das empresas 
recorrentes, ao aumentar o volume de vendas inicial sobre o qual é calculada a 
proporção que varia consoante a gravidade da infração.

Por outro lado, isto não quer dizer que seja sempre necessária a discussão da 
definição de mercados perante o Tribunal, neste contexto. Com efeito, só se a 
Comissão tiver incluído produtos/áreas que não tenham sido diretamente objeto 
da infração mas que se incluam no mesmo mercado, ou se o recorrente preten-
der que se aumente a coima de uma empresa através de semelhante inclusão, é 
que a questão se suscitará.

Infelizmente, voltou a lançar-se a insegurança jurídica neste domínio. Com 
efeito, no caso Fluorsid, sem qualquer justificação, o Tribunal referiu que “a Comis-
são não está obrigada a determinar o mercado dos produtos em questão enquanto tal, mas 
apenas o âmbito geográfico da infração”1300. Em Villeroy & Boch, confrontado com a 
contestação da proporção correspondente à gravidade da coima e, portanto, 
inteiramente a despropósito e sem relevância para o caso concreto, o Tribunal 
afirmou que “em virtude do ponto 13 das orientações de 2006, a Comissão não é obrigada 
a delimitar com precisão os mercados relevantes para identificar os produtos que devem ser 
tidos em conta para calcular a coima”1301.

Por outro lado, não há dúvida que não tem de haver uma relação estrita de 
proporcionalidade entre o montante final da coima e o volume de vendas no 
mercado relevante1302.

Fora do quadro da Comunicação, existe uma outra situação em que pode ser 
relevante a definição de mercados, decorrente da letra do Regulamento (CE) nº 
1/2003. Enquanto o limite superior das coimas dirigidas a empresas é fixado em 
relação ao seu volume total de negócios (o que torna supérflua a delimitação do 
mercado no contexto dessa determinação), as coimas impostas a associações de 
empresas não devem “exceder 10% da soma do volume de negócios total de cada mem-

1300 Acórdão do TG de 2013/06/18, Fluorsid c. Comissão (T-404/08), C.J. (2013) por publicar, §158. Cremos 
que o Tribunal disse mais do que pretendia, já que o caso concreto não requeria a discussão do mercado 
de produto e o Tribunal se debruçava apenas sobre a interpretação do §18 da Comunicação de 2006, e 
não do seu §13. A isto acresce que o §18 foi incluído para lidar com o problema de que, em princípio, as 
coimas aplicadas pela Comissão Europeia só se podem referir aos efeitos em território do EEE. Assim, 
quando o mercado geográfico relevante tem um âmbito mundial, dir-se-ia que não se poderiam ter em 
conta as vendas fora do EEE, procedendo-se a uma restrição do verdadeiro âmbito geográfico do mercado 
para efeitos de cálculo do montante de base da coima. O §18 visa, justamente, prever a possibilidade 
excecional de ter em conta vendas fora do EEE. Sobre a mesma questão, veja-se também o Acórdão do 
TG de 2013/06/18, ICF c. Comissão (T-406/08), C.J. (2013) por publicar.
1301 Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 etc.), C.J. (2013) por publicar, 
§56 (nossa tradução).
1302 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2013/09/13, Total Raffinage Marketing c. Comissão (T-566/08), C.J. (2013) 
por publicar, §§466-483; e Acórdão do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. 
(2014) por publicar, §88.
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bro ativo no mercado cujas atividades forem afetadas pela infração”1303. Nestes termos, 
quando se aplica uma coima a uma associação de empresas, devido a um compor-
tamento referente a um dado produto ou serviço, e quando essa associação inclui 
empresas ativas (apenas) noutros produtos/serviços próximos, poderá questio-
nar-se o direito da Comissão de incluir o volume de negócios destas empresas no 
cálculo do limite da coima. Nestes casos, essa possibilidade está dependente da 
legítima inclusão dos produtos ou serviços próximos no mercado relevante1304. 
Tanto quanto nos foi possível determinar, nenhuma situação deste género che-
gou ainda ao Tribunal.

Por último, refira-se que, no ordenamento jurídico nacional, o cálculo de coi-
mas por práticas anticoncorrenciais não parece estar, necessariamente, associado 
à delimitação do mercado relevante, ainda que esta aferição seja difícil, devido à 
relativa imprecisão das orientações sobre o método seguido pela AdC, bem como 
ao facto de muitas das suas Decisões sobre estas práticas não serem publicadas. 
No entanto, a LdC não deixa de referir, como um dos critérios que pode (mas 
não tem de) ser ponderado neste plano, a “gravidade da infração para a manutenção 
de uma concorrência efetiva no mercado nacional” e a “natureza e a dimensão do mercado 
afetado pela infração” (artigo 69º(1)(a) e (b))1305. Decorre da jurisprudência que “a 

1303 Artigo 23º(2)(§3) do Regulamento (CE) nº 1/2003. No mesmo sentido: Comunicação da Comissão – 
Orientações para o cálculo das coimas aplicadas por força do nº 2, alínea a), do artigo 23º do Regulamento 
(CE) nº 1/2003 (JO C 210/2, 01/09/2006), §33. Associada a esta norma, e podendo igualmente suscitar 
discussões da delimitação do mercado relevante, está a regra que determina a extensão da solidariedade 
no pagamento da coima entre os membros da associação “que estejam ativos no mercado em que foi cometida 
a infração” – artigo 23º(4)(§3) do Regulamento (CE) nº 1/2003.
1304 Não parece que a mesma questão se possa suscitar no caso de decisões adotadas pela AdC, já que a 
nossa lei da concorrência se refere, simplesmente, ao “volume de negócios agregado das empresas associadas” 
– cfr. artigo 69º(2) e (3) da LdC (veja-se, porém, a hesitação judicial nacional referida na n.r. seguinte).
1305 Só muito recentemente foram adotadas Orientações sobre o cálculo de coimas, mas estas não contri-
buíram para esclarecer a questão que aqui nos ocupa – ver: AdC, Linhas de orientação sobre a metodologia a 
utilizar na aplicação de coimas no âmbito do artigo 69º, nº 8, da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, 20 de dezembro de 
2012. Apesar da similitude da letra da lei, as decisões dos tribunais suscitam dúvidas sobre a extensibili-
dade ao ordenamento nacional da observação acima feita sobre o método de cálculo de coimas aplicadas 
a associações de empresas ao nível da União Europeia – cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2005/12/09, Ordem 
dos Médicos Dentistas (proc. nº 1307/05.6TYLSB), confirmada (neste ponto) em recurso pelo Acórdão do 
TRL de 2007/06/29, Ordem dos Médicos Dentistas (proc. nº 1372/07-9); e Sentença do TCL de 2006/01/12, 
Ordem dos Médicos Veterinários (proc. nº 1302/05.5TYLSB), pp. 33-35, confirmada em recurso pelo Acórdão 
do TRL de 2007/07/05, Ordem dos Médicos Veterinários (proc. nº 8638/06-9TYLSB). Esta orientação dos 
tribunais afasta-se, diametralmente, da prática comunitária e pode remover, na prática, todo o efeito 
de desincentivo à adoção de decisões de associações de empresas restritivas da concorrência, já que 
limita o montante máximo da coima a quantias pouco significativas. Contraste-se, porém, em sentido 
diverso: Sentença do TCL de 2006/07/28, AGEPOR (proc. nº 261/06.1TYLSB), pp. 56-58, confirmada 
pelo Acórdão do TRL de 2007/03/15, AGEPOR (proc. nº 172/07.9); e Acórdão do TRL de 2007/11/22, 
Ordem dos Médicos (proc. nº 5352/07), p. 89.
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representatividade da arguida no mercado nacional” é, pelo menos, um dos factos “que 
deve ser tido em atenção na apreciação da gravidade da infração”1306.

Embora seja difícil de imaginar uma situação em que se possa verificar um 
litígio em torno da definição do mercado no contexto da aplicação desta norma, 
note-se que também a sanção acessória de publicação num jornal nacional, regio-
nal ou local está dependente da delimitação do “mercado geográfico relevante”, nos 
termos do artigo 71º(1)(a) da LdC.

Nos ordenamentos de outros Estados-membros, como sucede, por exemplo, 
no caso do Reino Unido1307, pode também ser necessário definir o mercado no 
âmbito do cálculo das coimas a aplicar por violação do direito da concorrência.

III.3.3. Práticas unilaterais
Foi no contexto de práticas unilaterais que se desenvolveu, em primeiro lugar, 
na Europa, a consciência da importância da delimitação do mercado relevante. 
Não surpreende, portanto, que seja no contexto da aplicação do artigo 102º do 
TFUE (correspondente ao artigo 11º da LdC) que a maioria da doutrina discuta 
esta questão. No entanto, como se verá, a relevância da delimitação dos merca-
dos não se limita às práticas unilaterais proibidas por essa norma.

Isto dito, deve realçar-se que, no âmbito das práticas individuais restritivas do 
comércio, no ordenamento nacional (reguladas pelo Decreto-Lei nº 166/2013, de 
27 de dezembro), não é necessário definir o mercado relevante, já que estas nor-
mas são aplicadas sem necessidade de contextualização num mercado, ou exigem 
uma aferição por referência a contextos que não o mercado relevante. Assim, por 
exemplo, a proibição da aplicação de condições discriminatórias aplica-se, não 
por referência a um mercado relevante, mas por referência a “bens ou serviços simi-
lares e que não difiram de maneira sensível nas caraterísticas comerciais essenciais, nomea-
damente naquelas que tenham uma repercussão nos correspondentes custos de produção ou 
de comercialização”1308. E a recusa da venda de bens ou de prestação de serviços só 

1306 Sentença do TCL de 2006/07/28, AGEPOR (proc. nº 261/06.1TYLSB), p. 58. No mesmo sentido: 
Sentença do TCL de 2007/01/18, Ordem dos Médicos (proc. nº 851/06.2TYLSB), p. 48. Quanto ao limite 
máximo da coima, além da letra da lei não oferecer dúvidas a esse respeito, a jurisprudência já confirmou 
que aquele é calculado por referência ao volume total de negócios da empresa, e não ao volume de 
vendas nos mercados afetados, pelo que a delimitação de mercados é irrelevante para este efeito – cfr., 
e.g.: Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), pp. 66-67, confirmada 
pelo Acórdão do TRL de 2010/06/01, Rebonave et al proc. nº (7391/08-5), pp. 111-112; e Acórdão do TRL 
de 2007/11/07, Vatel et al (proc. nº 7251/07-3), p. 37.
1307 Cfr.: ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §2.2 e n.r. nº 
6; e Whish, 2008:28.
1308 Decreto-Lei nº 166/2013, de 27 de dezembro, artigo 3º(2). A mesma redação já constava da anterior 
versão deste regime – cf.: Decreto-Lei nº 370/93, de 29 de outubro, artigo 1º(2). Sobre as inovações do 
novo regime, cf: Sousa Ferro, 2014.
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é proibida se for invulgar, não no mercado em causa, mas (nomeadamente) nos 
“usos normais da respetiva atividade”1309. Em conformidade, as decisões da AdC que 
aplicaram o Decreto-Lei nº 370/93, de 29 de outubro, não referiram, de todo, a 
questão do(s) mercado(s) em causa, não havendo razão para esperar uma alte-
ração deste facto na futura prática da ASAE, agora ao abrigo do Decreto-Lei  
nº 166/2013, de 27 de dezembro.

III.3.3.1. Identificação de uma posição dominante
No direito da concorrência da União Europeia, uma posição dominante é “uma 
posição de poder económico de que goza determinada empresa e que lhe permite evitar 
uma concorrência efetiva em determinado mercado ao dar-lhe o poder de ter uma con-
duta, em larga medida, independente dos seus concorrentes, dos seus clientes e mesmo dos 
consumidores”1310.

A atual Lei da Concorrência não contém uma definição de posição domi-
nante. Mas a prática administrativa e judicial tem seguido a definição do ordena-
mento europeu. Nos termos dos anteriores regimes da concorrência, entendia-se 
ter uma posição dominante (individual) a empresa que “atua num mercado no 
qual não sofre concorrência significativa ou assume preponderância relativamente aos seus 
concorrentes”1311. Resulta da jurisprudência nacional, expressamente inspirada na 
jurisprudência do TJ, que: “uma empresa tem uma posição dominante quando o seu 
poder de mercado assume algum peso e é estável no tempo, conferindo-lhe um poder econó-
mico e uma independência tal que atua no mercado sem necessidade de tomar em conside-
ração as possíveis reações dos concorrentes e/ou dos consumidores, podendo modificar em 
seu proveito designadamente o preço do produto ou serviço”1312.

Trata-se de um conceito assente na identificação do poder de mercado e do 
grau de pressão concorrencial e, portanto, absolutamente indissociável da deli-

1309 Decreto-Lei nº 166/2013, de 27 de dezembro, artigo 6º(1). Idêntico ao que constava do Decreto-Lei nº 
370/93, de 29 de outubro, artigo 4º(1). É também nítido que as outras normas deste diploma não exigem 
a delimitação do mercado relevante – a propósito do artigo 5º, veja-se o Acórdão do TRL de 2011/11/03, 
L. c. AdC (proc. nº 1185/10.3TYLSB.L1-9).
1310 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre as prioridades da Comissão na apli-
cação do artigo 82º do Tratado CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas em 
posição dominante (JO C 45/7, 24/02/2009), §10. Citando: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands 
c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §65; e Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão 
(85/76), C.J. (1979) 461, §38.
1311 Lei nº 18/2003, artigo 6º(2)(a). Trata-se do mesmo conceito anteriormente constante do artigo 
3º(2)(a) do Decreto-Lei nº 371/93, de 29 de outubro, e do artigo 14º(2)(a) do Decreto-Lei nº 422/83, 
de 3 de dezembro.
1312 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), p. 142. Ver, 
também: Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), pp. 62-63.
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mitação do(s) mercado(s) em causa1313. E esta importância não se limita, natural-
mente, à possibilitação do cálculo de quotas de mercado. Para além do recurso às 
presunções positivas e negativas de posição dominante, em função da quota de 
mercado, a identificação do mercado relevante é indispensável para ponderar os 
múltiplos restantes fatores que podem justificar a presença ou ausência de posi-
ção dominante, independentemente da quota de mercado.

Nas palavras do TJ, “[p]ara aplicar o artigo [102º], a definição adequada do mer-
cado relevante é uma pré-condição necessária a qualquer juízo sobre um alegado comporta-
mento anticoncorrencial (…) já que, antes de se identificar um abuso de posição dominante, 
é necessário estabelecer a existência de uma posição dominante num dado mercado, o que 
pressupõe que o mercado já tenha sido definido”1314. Note-se que os efeitos da prática 
em causa podem verificar-se num mercado diferente daquele em que se detém 
a posição dominante1315, existindo, nestes casos, pelo menos dois mercados rele-
vantes, relacionados entre si.

1313 Neste sentido, cfr., e.g.: Comissão Europeia, 2005:§11; e O’Donoghue & Padilla, 2006:63. Realçando, 
entre nós, a importância da delimitação do mercado neste contexto, veja-se, e.g.: Procuradoria-Geral 
da República, 2002; Mestre, 2001:11; Morais, 2006:593; Santos, Gonçalves & Leitão Marques, 2008:357; 
Mendes Pereira, 2009:151; Gorjão-Henriques, 2010:691; Mota de Campos & Mota de Campos, 2010:633-
634; Marques, 2011:258-9; Oliveira Pais, 2011:453; Cunha Rodrigues, 2011:320; Decisão da AdC de 
2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §524. A indispensabilidade da definição de mercados, para este 
efeito, verifica-se igualmente nos ordenamentos jurídicos de outros Estados-membros – cfr., e.g.: ANC 
britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §2.2; e Odriozola, 2008:128.
1314 Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, 
§833. Neste sentido: Comunicação sobre Definição de Mercados, §11. O mesmo princípio decorre, 
claramente, da jurisprudência nacional – cfr., e.g.: Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. Mundiglobo 
(proc. nº 01B4170); Acórdão do TRL de 1991/04/18, JCG et al c. Tabaqueira (proc. nº 4202); e Sentença do 
TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002). A Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações 
– condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB) afirma genericamente: “Para se apurar se uma dada empresa tem 
uma posição dominante é necessário, previamente, definir o mercado relevante, quer o mercado do produto quer o 
mercado geográfico. (…) A delimitação do mercado relevante é, pois, um passo fundamental para se determinar se 
uma empresa tem posição dominante” (p. 142). No mesmo sentido: Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – 
circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 63. E no Acórdão do TRL de 2014/04/03, ANF e Farminveste c. IMS 
Health (proc. 672/11.0YRLSB), p. 126, afirma-se: “Para se poder definir determinada empresa como detentora 
de «posição dominante» impõe-se, em primeira linha, delimitar o «mercado relevante» onde essa empresa possa atuar, 
por decorrência do disposto no artigo 6.º da lei 18/2003”. É verdade que no mesmo acórdão, por adesão às 
palavras de Eduardo Paz Ferreira e outros (p. 130), se afirma que não é necessário “em todos os casos uma 
delimitação exaustiva ou absolutamente pormenorizada de mercados relevantes que possam estar em causa”. Mas 
esta afirmação deve ser lida no devido contexto, em que o principal mercado em causa fora efetivamente 
definido e que a verdadeira crítica era à ausência de uma identificação precisa do volume de vendas total 
e das quotas de mercado, que o TRL desconsiderou por entender se ter feito prova suficiente de uma 
quota de mercado superior a 90%.
1315 Como se confirmou, pela primeira vez, no Acórdão do TG de 1993/04/01, BPB Industries et al c. Comissão 
(T-65/89), C.J. (1993) II-389. Esta questão já foi abordada, no ordenamento nacional, na Sentença do 
TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 145.
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Obviamente, a aplicação das presunções positivas e negativas de dominância 
com base em quotas de mercado1316 também assenta, necessariamente, na prévia 
delimitação do mercado relevante.

Mas será que existe alguma situação que permita identificar uma posição 
dominante sem previamente se definir o mercado relevante? A jurisprudên-
cia do Tribunal poderá parecer sugerir que sim, quando se estiver perante um 
monopólio legal.

Tanto o Tribunal de Justiça como o Tribunal Geral se debruçaram várias 
vezes sobre casos em que se definiram mercados correspondentes a monopó-
lios legais1317. Nos primeiros casos em que isto se verificou, o TJ trabalhou com 
base num pressuposto de delimitação do mercado, sem a justificar, ou justificou-a 
em termos extremamente sucintos, quase exclusivamente com base na existên-
cia do monopólio legal, ainda que se consigam identificar referências a outros  
fatores.

Da primeira vez que se debruçou sobre esta questão, o TG reafirmou princí-
pios gerais de delimitação do mercado e defendeu a autonomização do mercado 
em causa com base em caraterísticas próprias do conjunto de serviços e bens 
em causa, acrescentando, “além disso”, o argumento da diferença na estrutura da 
oferta decorrente da existência de um monopólio legal (mais especificamente 
no quadro da delimitação geográfica)1318. É a esta luz que deve ser interpretada 
uma afirmação subsequente do Tribunal, que poderá induzir em erro numa lei-
tura descontextualizada:

1316 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461; 
Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439; Acórdão do TG de 
1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755; Acórdão do TJ de 1986/10/22, Metro SB c. 
Comissão (75/84), C.J. (1986) 3021; e Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. 
Comissão (T-405/08), C.J. (2013) por publicar, §100. Presunções integradas na ordem jurídica interna 
pela jurisprudência (apesar de terem sido eliminadas da letra da lei aquando da revogação do Decreto-
Lei nº 422/83, de 3 de dezembro) – cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas 
(1065/07.0TYLSB), pp. 146-147; Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), 
pp. 66-67. Veja-se também o Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 01B4170). 
No mesmo sentido, para os ordenamentos de outros Estados-membros, cfr., e.g.: ANC alemã, “Guidance 
on substantive merger control”, 29 de março de 2012, p. 9.
1317 Cfr.: Acórdão do TJ de 1975/11/13, General Motors c. Comissão (26/75), C.J. (1975) 1367; Acórdão do 
TJ de 1983/03/02, GVL c. Comissão (7/82), C.J. (1983) 483; Acórdão do TJ de 1986/11/11, British Leyland 
c. Comissão (226/84), C.J. (1986) 3263; Acórdão do TJ de 1988/10/05, Alsatel (247/86), C.J. (1988) 5987; 
Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689; Acórdão do TJ 
de 2000/09/12, Pavel Pavlov (C-180/98 etc.), C.J. (2000) I-6451; Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports 
de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929; e Acórdão do TJ de 2002/10/24, Aéroports de Paris c. 
Comissão (C-82/01 P), C.J. (2002) I-9297. Esta enumeração inclui apenas os casos em que a delimitação 
dos mercados foi contestada ou discutida.
1318 Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §§54-56.
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“se, como no caso vertente, as prestações que relevam do submercado constituem objeto de um 
exclusivo legal, que faz com que aqueles que as procuram se encontrem numa situação de depen-
dência económica em relação ao fornecedor, a existência de uma posição dominante num mer-
cado distinto não poderá ser negada, mesmo que as prestações fornecidas em exclusivo apresentem 
uma ligação com um produto que está, ele próprio, em concorrência com outros produtos”1319.

A referência à existência de uma ligação com outros produtos sujeitos a con-
corrência foi feita no contexto da anterior conclusão quanto à delimitação do 
mercado de produto. Tratava-se de afirmar uma presunção de dominância com 
base num monopólio legal num mercado de produto devidamente delineado, e 
de se afastar a relevância de um “contágio” concorrencial por outros produtos 
que já se concluíra não integrarem o mesmo mercado.

Em Pavel Pavlov, o TJ afirmou que a recorrente “detém um monopólio legal de for-
necimento de certos serviços em matéria de seguros num setor profissional de um Estado-
-membro e, portanto, numa parte substancial do mercado comum. Deve, a este título, 
considerar-se que ocupa uma posição dominante”1320. Embora esta formulação – e a 
ausência de uma verdadeira discussão da delimitação do mercado – possa sugerir 
que o Tribunal baseou a sua conclusão, exclusivamente, na existência do mono-
pólio legal, não cremos que tal se tenha verificado.

Estava em causa o “mercado das pensões complementares dos médicos especialistas 
independentes estabelecidos nos Países Baixos”. A Holanda e o Fundo que detinha o 
monopólio legal deste tipo de pensões complementares defenderam que o mer-
cado relevante era mais amplo, abrangendo todos as pensões complementares 
nacionais. Mas, como o Tribunal realçou, “a concessão ao Fundo do direito exclusivo 
(…) teve por consequência que [os médicos em causa] não tiveram a possibilidade de cons-
tituir essa parte do seu regime de pensões junto de outra seguradora”1321. Não foi, portanto, 
a mera atribuição de um monopólio legal que serviu de base à conclusão do Tri-
bunal, mas ainda a constatação de que, no caso concreto, não havia (por impe-
dimento legal) substituibilidade do lado da procura entre o serviço em causa e 
outros serviços similares.

Por fim, no caso dos Aeroportos de Paris, a confirmação do mercado de produto 
assentou na verificação da impossibilidade, no caso concreto, da procura de um 
determinado serviço (acesso a infraestruturas aeroportuárias que permitem o 
desempenho da atividade de assistência em escala) substituir a aquisição desse 
serviço por qualquer outro1322. E a delimitação do mercado geográfico incluiu a 

1319 Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §57.
1320 Acórdão do TJ de 2000/09/12, Pavel Pavlov (C-180/98 etc.), C.J. (2000) I-6451, §126.
1321 Acórdão do TJ de 2000/09/12, Pavel Pavlov (C-180/98 etc.), C.J. (2000) I-6451, §125.
1322 Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929, §§137-
139; Acórdão do TJ de 2002/10/24, Aéroports de Paris c. Comissão (C-82/01 P), C.J. (2002) I-9297, §§91-93.
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ponderação da substituibilidade com o acesso a infraestruturas noutros locais e 
à substituibilidade com outros aeroportos1323.

Em suma, a existência de um monopólio legal não dispensa a delimita-
ção do mercado relevante. Só se pode presumir a existência de uma posição 
dominante com base na identificação de um monopólio legal se já previamente 
se tiver concluído que o produto ou serviço abrangido pelo monopólio legal não 
se inclui no mesmo mercado relevante que qualquer outro produto ou serviço 
não sujeito a monopólio legal. A questão está em saber se um monopólio legal é 
total ou parcial, ou seja, se abrange todos ou apenas alguns dos produtos/serviços 
substituíveis entre si da perspetiva da procura. Isto tanto é verdade ao nível da 
delimitação do mercado de produto como, em princípio, do mercado geográfico.

Isto dito, no que respeita ao mercado geográfico, a existência de um mono-
pólio legal dispensa argumentos adicionais de delimitação sempre que a natu-
reza do produto ou serviço em causa inviabilize a procura fora da área sujeita a 
monopólio, desde que a delimitação do mercado de produto inclua apenas pro-
dutos/serviços com essa caraterística (como no caso de serviços de transportes 
ferroviários que incluem o acesso à rede ferroviária1324). Por contraste, a conces-
são de um monopólio legal geograficamente limitado e relativo a um produto ou 
serviço que os consumidores podem (ou poderão) considerar razoável deslocar-
-se a outra área para obter (como no caso de direitos exclusivos de exploração 
dos aeroportos de uma cidade1325) não dispensa a análise da substituibilidade da 
perspetiva da procura relativamente a áreas adjacentes.

Uma última palavra quanto a um problema hermenêutico que pode surgir 
na delimitação geográfica de mercados no âmbito da identificação de posições 
dominantes. O artigo 102º do TFUE proíbe o abuso de posição dominante “no 
mercado interno ou numa parte substancial deste”, e o artigo 11º da LdC proíbe o 
abuso de posição dominante “no mercado nacional ou numa parte substancial deste”. 
Encontra-se, portanto, expressamente salvaguardada a possibilidade de uma 
posição dominante num mercado com âmbito, respetivamente, infracomunitá-
rio e infranacional.

Mas será que estas normas podem ser lidas como impondo um limite máximo 
ao âmbito geográfico dos mercados quando estes são delimitados para efeitos 
de identificação de uma posição dominante? Por exemplo, será que, ao aplicar 
o artigo 11º da LdC o intérprete está vinculado a ficcionar que o mercado rele-
vante tem um âmbito, no máximo, nacional, mesmo quando o método de defi-
nição de mercados o leva a concluir por uma delimitação supranacional (ou, no 

1323 Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929, §§140-143.
1324 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §58.
1325 Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929, §§140-143; 
e Acórdão do TJ de 2002/10/24, Aéroports de Paris c. Comissão (C-82/01 P), C.J. (2002) I-9297, §§95-96.
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caso do artigo 102º TFUE, o âmbito do EEE, quando se trata, na verdade, de um 
mercado global)1326?

A resposta a esta questão tem de ser negativa. A referência ao território do 
mercado interno, ou ao território nacional, explica-se pelas limitações dos efei-
tos das respetivas normas. É por isso que cada lei só dá relevância à detenção de 
uma posição dominante no território (máximo) a que se aplica. Mas o âmbito do 
mercado em que se detém a posição dominante é determinado de acordo com 
o método de definição de mercados, e pode, naturalmente, extravasar o âmbito 
territorial de aplicação da lei em causa. Aliás, o facto de se ter uma posição domi-
nante “no mercado interno”, ou “no mercado nacional”, não significa, literalmente, 
que essa posição dominante se limite a esse território. Conclusão contrária impli-
caria introduzir uma distorção inaceitável no modo de delimitação do mercado 
em causa, que poderia conduzir, frequentemente, à identificação de posições 
dominantes de empresas que, na verdade, não dispõem do poder de mercado 
necessário.

III.3.3.2. Identificação de uma posição de dependência económica
No ordenamento nacional1327, bem como no ordenamento jurídico de alguns dos 
restantes Estados-membros da União Europeia1328, para além do abuso de posição 
dominante (absoluta), proíbe-se ainda o abuso de dependência económica, tam-
bém dita posição dominante relativa. A proibição nacional de comportamentos 
unilaterais nestes contextos, sem paralelo no direito da concorrência da União 
Europeia, é expressamente permitida pelo Regulamento (CE) nº 1/20031329.

Nos termos do artigo 12º(1) da LdC, as empresas não podem explorar abu-
sivamente o “estado de dependência económica em que se encontre relativamente a elas 
qualquer empresa fornecedora ou cliente, por não dispor de alternativa equivalente”. O nº 
3 do mesmo artigo especifica que se deve entender que “uma empresa não dispõe 
de alternativa equivalente quando: (a) o fornecimento do bem ou serviço em causa, nome-
adamente o de distribuição, for assegurado por um número restrito de empresas; e (b) a 

1326 Não se creia que a dúvida é inteiramente improvável. Recorde-se que a nossa Lei da Concorrência 
impõe uma ficção deste género ao nível do cálculo da quota de mercado relevante para efeitos de 
preenchimento dos limiares de obrigatoriedade de notificação prévia de uma operação de concentração 
– cfr. artigo 37º(1)(a) e (b) da LdC.
1327 Cfr. Lei da Concorrência, artigo 12º.
1328 É o caso da França (artigo L 420-2 do Código de Comércio, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 2005-882, de 2 de agosto), da Itália (artigo 9º da Lei nº 192/1998 de 18 de junho, com alterações 
introduzidas pelo artigo 11º da Lei nº 57/2001), da Alemanha (artigo 20º, nº 2, da Lei Alemã da 
Concorrência – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), da Espanha (artigo 16º, nº 2, da Lei 3/1991, de 
10 de janeiro) e da Áustria (artigo 4º, nº 3, da Lei Austríaca da Concorrência).
1329 Cfr. Regulamento (CE) nº 1/2003, artigo 3º(2).
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empresa não puder obter idênticas condições por parte de outros parceiros comerciais num 
prazo razoável”.

O conceito de dependência económica tem vindo a ser densificado na juris-
prudência nacional. De acordo com o STJ, a “quota de mercado” e a “existência de 
produtos permutáveis em certo mercado” são alguns dos fatores a ponderar para iden-
tificar a existência de uma “solução equivalente”1330. No mesmo sentido se pronun-
ciou mais recentemente o Tribunal da Relação de Lisboa1331.

Assim, a identificação de uma posição de dependência económica implica 
também, forçosamente, a delimitação do mercado relevante1332. Com efeito, a 
identificação de produtos ou serviços sucedâneos, na área em causa, e da posição 
de uma empresa nesse mercado, é indissociável da delimitação do mercado rele-
vante. Ao contrário da posição dominante, porém, não parece que possa alguma 
vez ser suficiente demonstrar uma quota de mercado extremamente elevada para 
se presumir a existência de uma posição de dependência económica. Não pode-
mos deixar de frisar, porém, que os tribunais nacionais já revelaram uma tendên-
cia a identificar uma situação de dependência económica sem definir o mercado, 
na presença de elementos que pareciam persuasivos1333.

III.3.3.3. Identificação de um abuso
Por fim, não se pode deixar de sublinhar que, tanto no que respeita à proibição 
do abuso de posição dominante, como à proibição do abuso de dependência eco-
nómica, uma vez determinada a existência da posição dominante (absoluta ou 
relativa), a identificação do abuso em si também pode exigir um enquadramento 
num mercado relevante determinado.

Assim, por exemplo: (i) a ponderação de custos médios de referência para 
identificação de comportamentos de exclusão com base em preços depende dos 

1330 Cfr. Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 01B4170). Tratam-se, de resto, 
de critérios claramente inspirados na prática decisória das autoridades francesas – cfr., e.g., a Decisão 
nº 11-D04 da Autoridade da Concorrência francesa, de 23 de fevereiro de 2011, §62.
1331 Cfr: Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 01B4170); Acórdão do TRL de 
2006/09/12, “G” c. “N” (proc. nº 2721/2006-7); e Acórdão do TRL de 2011/10/04, Goodyear c. Eurovidal 
(proc. nº 107/2001.L1).
1332 Não surpreende, portanto, que a doutrina que se debruça especialmente sobre esta figura dedique 
substancial atenção ao problema da delimitação do mercado relevante – cfr., e.g.: Mariano Pego, 2001:24 
e ss. Nos únicos dois exemplos de aplicação desta norma pelas autoridades administrativas portuguesas, 
as respetivas Decisões procederam à delimitação justificada do mercado em causa – cfr.: Decisão do 
CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98); e Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99). Para uma crítica ao 
recurso à definição de mercados, neste contexto, no ordenamento francês, ver: Vogel, 1994.
1333 Cfr.: Acórdão do TRP de 2012/09/11, “Auto AA” c. “SC Comércio” e “SC Indústrias” (proc. nº 
178/07.2TVPRT.P1) e, em recurso, Acórdão do STJ de 2013/06/20, “Auto AA” c. “SC Comércio” e “SC 
Indústrias” (proc. nº 178/07.2TVPRT.P1.S1).
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produtos que se incluírem no mercado relevante; (ii) os fatores que podem levar 
à proibição de um acordo de compra exclusiva dependem nomeadamente da 
composição do mercado; (iii) vários tipos de abusos exigem que se pondere a 
contestabilidade do mercado; (iv) uma eventual justificação com base em efeitos 
benéficos também poderá estar limitada pela delimitação do mercado1334, etc.

A definição de mercados também pode ter como consequência a exclusão 
da qualificação de uma prática como abusiva. O TG já esclareceu que, se se con-
clui que determinadas áreas correspondem a mercados geográficos autónomos 
(devido a fatores estranhos à conduta das empresas), a prática de preços diferen-
tes não é suficiente para consubstanciar uma prática discriminatória1335.

III.3.4. Controlo de concentrações
No âmbito do controlo de concentrações, é (ou pode ser) relevante a definição 
de mercados em múltiplos contextos, alguns menos reconhecidos que outros.

III.3.4.1. Aprovação ou proibição de operações de concentração
Ao nível da União Europeia, só podem (devem) ser aprovadas as concentrações 
que “não entravem significativamente uma concorrência efetiva, no mercado comum ou 
numa parte substancial deste, em particular em resultado da criação ou do reforço de uma 
posição dominante”1336, sendo que a identificação de uma posição dominante pres-
supõe a identificação do mercado relevante. Com efeito, para apreciar se esta 
condição “está preenchida num caso concreto, cabe à Comissão definir, antes de mais, o 
mercado relevante”1337. O mesmo é verdade quanto ao ordenamento nacional, no 
qual não devem ser autorizadas “as concentrações de empresas que sejam suscetíveis 
de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte 
substancial deste, em particular se os entraves resultarem da criação ou do reforço de uma 
posição dominante”1338.

1334 A este respeito, cfr.: Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre as prioridades 
da Comissão na aplicação do artigo 82º do Tratado CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte 
de empresas em posição dominante (JO C 45/7, 24/02/2009), §§30 e 86.
1335 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §§178-
179. Note-se que esta afirmação foi feita no contexto da aplicação do artigo 101º do TFUE, mas, quanto 
a nós, a sua lógica é inteiramente transponível para este contexto.
1336 Regulamento (CE) nº 139/2004, artigo 2º(2).
1337 Acórdão do TG de 1994/05/19, Air France c. Comissão (T-2/93), C.J. (1994) II-323, §80. Como já se 
realçava na doutrina, na mesma altura – cfr., e.g.: Briones Alonso, 1994.
1338 LdC, artigo 41º(4). Recorde-se que o artigo 12º(4) da Lei nº 18/2003 impunha como critério de 
proibição de operações de concentração, com base na anterior fórmula comunitária, simplesmente a 
criação ou reforço de uma posição dominante. Naturalmente, a passagem a investigação aprofundada, 
por assentar numa decisão relativa a suspeita de preenchimento do critério substantivo de proibição da 
operação de concentração, também implica a definição do mercado relevante. Realçaram, entre nós, a 
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A delimitação do mercado é igualmente um pressuposto da aplicação de vários 
critérios de apreciação da concentração pela Comissão e pela AdC, tais como: 
“estrutura de todos os mercados em causa”, “posição que as empresas em causa ocupam no 
mercado”, “possibilidades de escolha de fornecedores e utilizadores”, “evolução da oferta e 
da procura dos produtos e serviços em questão”, etc1339.

No caso da criação de uma empresa comum, deve ainda ter-se em conta “a 
presença significativa e simultânea de duas ou mais empresas fundadoras no mesmo mer-
cado da empresa comum, num mercado situado a montante ou a jusante desse mercado ou 
num mercado vizinho estreitamente ligado a esse mercado”1340.

É também necessário definir o mercado para aplicar a regra de minimis esta-
belecida pela Comissão Europeia, segundo a qual se presume que não são “sus-
cetíveis de entravar a manutenção de uma concorrência efetiva” as concentrações nas 
quais “a quota de mercado das empresas em causa não ultrapassa 25%”1341.

Por último, por exigir a aplicação dos mesmos critérios substantivos acima 
referidos, também a apreciação de compromissos propostos pelas Notificantes 
pressupõe a prévia delimitação do(s) mercado(s) relevante(s)1342.

Isto dito, convém não perder de vista o facto de não ser sempre necessá-
rio definir, precisamente, os mercados em causa para chegar a uma conclusão 
de aprovação ou proibição de uma concentração de empresas1343. Para que seja 
supérfluo o exercício de delimitação, basta que as diferentes alternativas possí-
veis conduzam todas à mesma conclusão, como tantas vezes se verifica na prática 
decisória das autoridades administrativas. É incorreto, portanto, afirmar-se, em 
termos genéricos, como ocasionalmente o faz o Tribunal Geral, que “a definição 

importância da delimitação do mercado no âmbito do controlo de concentrações, e.g.: Cunha Rodrigues, 
2012:63; Santos, Gonçalves & Leitão Marques, 2008:337; Lopes Rodrigues, 2008:516; Mariano Pego, 
2007:129-130 e 394; Morais, 2006:783; Cunha, 2005:142; Costa Leão, 2002:52-54; Oliveira Pais, 1997:70; 
e Moura e Silva, 1994:177-180. Naturalmente, a importância da definição de mercados neste contexto 
coloca-se nos mesmos termos nos ordenamentos dos outros Estados-membros – cfr., e.g.: ANC alemã, 
“Guidance on substantive merger control”, 29 de março de 2012, p. 1.
1339 Regulamento (CE) nº 139/2004, artigo 2º(1). No mesmo sentido: LdC, artigo 41º(2). 
1340 Regulamento (CE) nº 139/2004, artigo 2º(5).
1341 Regulamento (CE) nº 139/2004, considerando 32.
1342 Neste sentido, ver: AdC, Linhas de orientação sobre a adoção de compromissos em controlo de concentrações, 
28 de julho de 2011, e.g. §14.
1343 A AdC já realçou esta realidade, afirmando: “Não obstante a delimitação dos mercados relevantes constituir, 
regra geral, o ponto de partida da avaliação do impacto de uma operação de concentração, não deve ser entendida 
como elemento indispensável à análise. (…) A delimitação de mercados relevantes tem, neste contexto, um caráter 
instrumental, podendo não se proceder a um exercício formal de determinação dos limites dos mercados relevantes 
quando tal não se revelar necessário para as conclusões da avaliação jusconcorrencial” – AdC, Projeto de Linhas de 
Orientação para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, 
p. 2. No mesmo sentido, ver, e.g.: ANC irlandesa, “Notice in respect of guidelines for merger analysis” 
(N/02/004), de 16 de dezembro de 2002, §2.2.
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adequada do mercado relevante é uma condição necessária e prévia a qualquer apreciação 
do impacto concorrencial duma operação de concentração”1344.

III.3.4.2. Preenchimento dos critérios de notificação
Ao contrário do que se verifica no ordenamento europeu, o direito nacional da 
concorrência inclui um limiar de notificação de operações de concentração, em 
alternativa ao volume de negócios, baseado na quota de mercado das empresas 
participantes. Nos termos do artigo 37º(1)(a) e (b) da LdC, devem ser notificadas 
à AdC as operações de concentrações em consequência das quais: “se adquira, crie 
ou reforce uma quota igual ou superior a 50% no mercado nacional de determinado bem ou 
serviço, ou numa parte substancial deste”; ou “se adquira, crie ou reforce uma quota igual 
ou superior a 30% e inferior a 50% no mercado nacional de determinado bem ou serviço, 
ou numa parte substancial deste, desde que o volume de negócios realizado individualmente 
em Portugal, no último exercício, por pelo menos duas das empresas que participam na 
operação de concentração seja superior a cinco milhões de euros”1345. A aplicação destes 
limiares de notificação implica, portanto, uma definição fundamentada do mer-
cado relevante, sob pena, nomeadamente, de nulidade da decisão da AdC que 
aplique uma contraordenação por falta de notificação exigível com fundamento 
num destes limiares1346.

A opção de exigir a notificação de concentrações que criem ou reforcem 
determinadas quotas de mercado, que se encontra apenas numa minoria dos 
EMs, tem vindo a ser criticada na doutrina, por criar um elevado nível de inse-
gurança jurídica quanto às operações que estão sujeitas à obrigação de notifica-

1344 Cfr.: Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. 
(2013) por publicar, §116 (e jurisprudência aí citada). Aliás, este mesmo acórdão revela que assim é, e 
que esta afirmação não deve ser tida à letra – cfr: §§213-218.
1345 O limiar da quota de mercado como critério de notificação obrigatória já constava das duas anteriores 
leis da concorrência, mas apenas como criação ou reforço de quota superior a 30% – cfr.: artigo 9º(1)(a) 
da Lei nº 18/2003; e artigo 7º(1)(a) do Decreto-Lei nº 371/93, de 29 de outubro. A solução do diploma 
anterior era diferente, mas exigia também a ponderação de quotas de mercado: cfr. artigo 1º(b) do 
Decreto-Lei nº 428/88, de 19 de novembro. Sobre a importância da delimitação de mercados neste 
contexto, ver, e.g.: Oliveira Pais, 1997:68 e ss.
1346 Despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04). Embora seja concebível uma situação em 
que o limiar de notificação seja alcançado em qualquer delimitação hipotética (razoável) do mercado em 
causa, mesmo nesses casos, uma decisão que aplique esta contraordenação não poderá deixar de incluir 
fundamentação neste sentido. Por contraste, a aplicação do limiar do volume de negócios não exige a 
discussão da delimitação do mercado relevante – cfr., e.g.: Sentença do TCL, SECIL (proc. nº 798/03.4). 
Naturalmente, as decisões adotadas pelas autoridades de concorrência em casos onde se conclui não 
se estar perante uma operação de controlo de concentração (a análise da natureza da operação é um 
passo prévio ao da verificação do preenchimento dos critérios de notificação) também não precisam de 
definir os mercados em causa – cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/05/30, Modelo Continente/Macmoda/
Tribo (Ccent. 16/2006); e Decisão da AdC de 2005/12/30, JMRS/Gelcasa (Ccent. 73/2005).
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ção prévia. Estas críticas e a experiência do significativo número de operações 
superfluamente abrangidas pelo limiar da quota de mercado de 30% levaram 
à alteração deste critério na nova LdC1347. Independentemente da orientação 
quanto à desejabilidade do limiar da quota de mercado no contexto do controlo 
de concentrações, entendemos que a sua manutenção só se pode justificar na 
política de concorrência nacional se for coerente. Se o objetivo é levar à atenção 
da AdC as concentrações que terão um impacto estrutural num determinado 
mercado, podendo criar entraves significativos à concorrência, então a quota 
de mercado que serve de critério de notificação tem de se referir ao mercado 
relevante no qual serão aferidas a restrições concorrenciais existentes, e não ao 
“mercado nacional”1348.

Tal como atualmente definido, e como tem vindo efetivamente a ser interpre-
tado pela AdC, o critério de notificação impõe sempre uma delimitação nacional 
do mercado. Ora, se os mercados relevantes forem infranacionais, podem por esta 
via escapar ao controlo da AdC operações que reforçam ou criam uma posição 
dominante, por exemplo, num mercado regional, mas que não preenchem o limiar 
do volume de negócios (agregado >100 milhões de euros e individual >5 milhões 
de euros1349) e que não têm o mesmo efeito se se ponderar o mercado nacional no 
seu todo. E se os mercados relevantes forem supranacionais, podem sujeitar-se 
ao controlo da AdC operações cujo impacto estrutural não é, manifestamente, 
suscetível de criar entraves significativos à concorrência (e.g. por as empresas 
participantes deterem apenas uma quota ínfima do mercado em causa, embora 
detenham uma quota elevada na ficção de mercado geográfico nacional1350).

III.3.4.3. Decisão de remessa a autoridades nacionais
Quando se verifique que uma concentração que preenche os critérios comuni-
tários de notificação poderá “afetar significativamente a concorrência num mercado 
no interior dum Estado-membro, que apresenta todas as caraterísticas de um mercado dis-
tinto”, a Comissão pode decidir, prévia (a pedido da potencial Notificante) ou 
posteriormente à notificação (por sua iniciativa ou a pedido da Notificante ou 
das autoridades desse Estado), remeter o processo ao(s) Estado(s)-membro(s) 

1347 A propósito das críticas a esta opção nacional, cfr., e.g.: Oliveira Pais, 1997:68 e ss.; Mendes Pereira, 
2009:202; e Gorjão Henriques & Vide, 2013.
1348 Sobre esta opção de ficção de mercado geográfico, ver, e.g.: Oliveira Pais, 1997:72-73.
1349 Tal como especificado no artigo 37º(1)(c) da LdC.
1350 Isto pode suceder, por exemplo, no caso de um mercado de âmbito europeu em que as trocas se 
verificam, predominantemente, através de contratos com autoridades públicas, e em que existe um 
pequeno concorrente que venceu, no ano anterior à concentração, o único concurso realizado em 
Portugal para fornecimento dos produtos em causa.
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em causa, com a sua concordância, para aí ser apreciado ao abrigo da respetiva 
legislação nacional1351.

O acórdão Cableuropa fornece-nos um bom exemplo das acesas discussões e 
das consequências práticas decisivas da delimitação dos mercados no âmbito de 
uma decisão de remessa.

Contestando a acedência da Comissão ao pedido das autoridades espanholas 
de remessa de uma operação de concentração no setor dos média e das telecomu-
nicações, as recorrentes alegaram que, ao contrário do que exige o Regulamento 
de Controlo de Concentrações, os mercados em causa não eram mercados “no 
interior desse Estado-membro que apresenta[vam] todas as caraterísticas de (…) mercado[s] 
distinto[s]”1352.

O TG começou por identificar o método de delimitação do mercado geográ-
fico, referido no próprio Regulamento:

“Resulta (…) de uma leitura conjugada do artigo 9.°, n.° 3, primeiro parágrafo, e do artigo 
9.°, n.° 7, do Regulamento n.° 4064/89 que, para determinar se um Estado-membro constitui 
um mercado distinto na aceção do artigo 9.°, n.° 2, do referido regulamento, a Comissão deve ter 
em conta os critérios enunciados no artigo 9.°, n.° 7, do mesmo regulamento, os quais respeitam, 
nomeadamente, à natureza e às caraterísticas dos produtos ou dos serviços em causa, à existên-
cia de barreiras à entrada, às preferências dos consumidores, bem como à existência de diferen-
ças significativas de quotas de mercado ou de preços entre territórios”1353.

Foi ainda esclarecido que a identificação de um “mercado distinto” exige, pura 
e simplesmente, a determinação do mercado relevante (de produto e geográfico), 
e não qualquer outro tipo de distinção para além dessa delimitação1354. Além 
disso, o controlo judicial de uma decisão de remessa ao abrigo desta norma não 
precisa de abarcar as definições feitas pelas autoridades nacionais no seu pedido 
de remessa (ainda que não pareça ter sido absolutamente afastada a relevância da 
invocação da opinião das autoridades nacionais, caso esta tenha sido diferente 
da delimitação retida pela Comissão Europeia)1355.

1351 Regulamento (CE) nº 139/2004, artigo 4º(4) e artigo 9º.
1352 Regulamento (CE) nº 139/2004, artigo 9º(2)(a). Idêntico ao artigo 9º(2)(a) do Regulamento (CEE) nº 
4064/89 do Conselho, de 21 de dezembro de 1989, relativo ao controlo das operações de concentração de 
empresas (JO L 395/1, 30/12/1989), revisto pelo Ato de Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia (JO 
C 241/21, 29/08/1994), e pelo Regulamento (CE) nº 1310/97 do Conselho, de 30 de junho de 1997 (JO 
L 180/1, 09/07/1997), que se encontrava ainda em vigor. Cfr.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa 
c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §104.
1353 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §106.
1354 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§§107 e 114.
1355 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §148.
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III.3.4.4. Aplicabilidade do procedimento simplificado de notificação
Quando se trata da “fusão de duas ou mais empresas ou aquisição por uma ou mais empre-
sas do controlo exclusivo ou do controlo conjunto de outra empresa”, o procedimento sim-
plificado só é aplicável se a Comissão considerar que não é “difícil definir os mercados 
relevantes ou determinar as quotas de mercado das partes”1356 e se:

	 •	 nenhuma	das	partes	na	concentração	exerce “atividades comerciais no mesmo 
mercado de produto e no mesmo mercado geográfico1357 ou num mercado de produto 
situado a montante ou a jusante de um mercado de produto no qual opera outra 
parte na concentração”1358;

	 •	 “duas	ou	mais	das	partes	na	concentração	exercem	atividades	comerciais	no	mesmo	
mercado de produto e no mesmo mercado geográfico (relações horizontais), desde que 
a sua quota de mercado conjunta seja inferior a 15%”1359; ou se

	 •	 “uma	ou	mais	das	partes	na	concentração	exercem	atividades	comerciais	num	mer-
cado de produto que se situe a montante ou a jusante de um mercado de produto no 
qual uma outra parte na concentração exerce a sua atividade (relações verticais), 
desde que nenhuma das suas quotas de mercado individuais ou conjuntas seja igual 
ou superior a 25%”1360.

É ainda provável que a aplicabilidade deste procedimento seja excluída 
quando, apesar da ausência de relações horizontais ou verticais, “pelo menos duas 
partes na concentração se encontram presentes em mercados vizinhos estreitamente rela-

1356 Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de certas 
concentrações nos termos do Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho (JO C 56/32, 05/03/2005), 
§6. A isto acresce que, embora improvável, é teoricamente possível que uma definição de mercado não 
seja em si “difícil”, mas cuja discussão permita à Comissão esclarecer uma questão inédita de interesse 
geral. Em semelhante situação, a Comissão também pode decidir não aplicar o procedimento simplificado 
(nos termos do mesmo parágrafo).
1357 Contraste-se a versão anterior da Comunicação, em que erradamente se indicara o “mesmo mercado 
de produto e/ou mercado geográfico” – Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento 
simplificado de tratamento de certas concentrações nos termos do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do 
Conselho (JO C 217/32, 29/07/2000), §4(b). Esta formulação implicava, claramente contra o espírito 
da disposição, que qualquer empresa ativa no mesmo mercado geográfico que outra participante na 
concentração, mesmo que em mercados de produto completamente distintos, não teria acesso ao 
procedimento simplificado.
1358 Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de certas 
concentrações nos termos do Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho (JO C 56/32, 05/03/2005), §5(b).
1359 Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de certas 
concentrações nos termos do Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho (JO C 56/32, 05/03/2005),  
§5(c)(i).
1360 Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de certas 
concentrações nos termos do Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho (JO C 56/32, 05/03/2005), 
§5(c)(ii).
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cionados” (relações conglomerais) e “uma ou mais das partes na concentração detêm 
individualmente uma quota igual ou superior a 25%” num desses mercados1361.

Também no ordenamento nacional, a utilização do formulário simplificado 
para notificação de uma operação de concentração à AdC está dependente do 
preenchimento de vários requisitos que assentam na definição do mercado rele-
vante1362. Em consequência, tal como a Comissão Europeia, a AdC exclui a pos-
sibilidade de utilizar o formulário simplificado, nomeadamente, “nos casos em que 
se revele difícil a definição dos mercados relevantes”1363.

III.3.4.5. Informações a serem prestadas na notificação
Desde a própria definição do mercado e definições alternativas a serem indicadas, 
até à indicação de informações sobre o volume do mercado e sobre concorrentes, 
fornecedores e clientes, bem como o cálculo do IHH, inúmeros elementos do 
formulário de notificação de uma operação de concentração requerem a aplica-
ção do método de definição de mercados1364.

III.3.5. Auxílios de Estado
A consciência da relevância da definição de mercados no contexto do controlo de 
auxílios de Estado solidificou-se tardiamente, por comparação com os restantes 
domínios do direito da concorrência (se é que já se solidificou, de facto). Assim 
se explica que tenha demorado tanto tempo até começarem a surgir delimitações 
de mercados relevantes em Decisões de controlo de auxílios de Estado (como 

1361 Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de certas 
concentrações nos termos do Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho (JO C 56/32, 05/03/2005), §8.
1362 AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de 
operações de concentração de empresas. O mesmo se verifica nos ordenamentos de outros Estados-
membros. A propósito de Espanha, ver, e.g.: Odriozola, 2008:1020-1021.
1363 AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de 
operações de concentração de empresas. Em documento preparatório, a AdC dera como exemplo destas 
situações os casos de “mercados emergentes” e de “ausência de prática decisória nacional ou comunitária” – cfr.: 
AdC, Projeto de Regulamento dos nºs 3 e 4 do artigo 44º da Lei nº 19/2012, de 8 de maio (Formulários 
de notificação de operações de concentração de empresas), 6 de julho de 2012, p. 3. Ver também, por 
analogia: AdC, Linhas de orientação relativas à avaliação prévia em controlo de concentrações, 27 de dezembro 
de 2012, §21. Encontramos a mesma regra nos ordenamentos de vários outros Estados-membros – ver, 
e.g.: Estónia, Regulamento nº 69/2006, artigo 2º(3)(1); Malta, Regulamento de controlo de concentrações 
aprovado pelo Comunicado 294/2002, revisto pelos Comunicados 299/2002 e 49/2007, artigo 12º(2).
1364 Cfr., e.g., o Regulamento (CE) n.° 802/2004, Secções 6 a 9. No que respeita a Portugal, cfr.: AdC, 
Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de operações 
de concentração de empresas; e AdC, Linhas de orientação relativas à avaliação prévia em controlo de concen-
trações, 27 de dezembro de 2012, §§14(vi), 21 e 38. A referência aos mercados relevantes neste último 
documento foi introduzida após a fase de discussão pública do respetivo projeto – cfr.: AdC, Relatório 
sobre a consulta pública do projeto de linhas de orientação relativas à avaliação prévia em controlo de concentrações, 
27 de dezembro de 2012, §§12-13.
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se referiu supra, na secção II.2.4.5, só a partir de 2004 se verificou uma inversão 
parcial da tendência de omissão) e, sobretudo, que a Comunicação sobre Defi-
nição de Mercados não tenha incluído o (atual) artigo 107º do TFUE na enume-
ração das normas para a aplicação das quais era necessário clarificar o método 
de delimitação de mercados relevantes.

Dir-se-ia ser mesmo possível identificar, em 1997, uma certa esquizofrenia da 
Comissão quanto a esta questão. Por um lado, duas Comunicações adotadas neste 
ano reconheceram a necessidade de delimitar o mercado relevante para aplicar 
as normas de controlo de auxílios de Estado em dois setores específicos1365. Ao 
mesmo tempo, a Comunicação sobre Definição de Mercados referiu a eventual 
delimitação do mercado relevante no contexto da análise de auxílios de Estado 
como uma mera possibilidade, a ser eventualmente aplicada quando “se coloque 
o problema da análise do poder de mercado”1366.

Ainda hoje, ao referir-se, em termos gerais, ao método de definição de mer-
cados, a Comissão tende a esquecer a sua relevância no domínio dos auxílios de 
Estado1367.

Um estudo exaustivo da prática decisória da Comissão Europeia na aplicação 
das normas de auxílios de Estado ao setor dos média chegou à conclusão – exten-
sível, na verdade, aos demais setores económicos – de que a Comissão ainda não 
desenvolveu uma abordagem coerente para a definição de mercados ao abrigo 
do artigo 107º do TFUE, raramente procedendo à sua delimitação, e que, mesmo 
quando identifica os mercados em causa, o faz sem uma cuidadosa aplicação do 
método de definição de mercados1368.

III.3.5.1. Identificação de um falseamento da concorrência
Em acréscimo ao requisito da afetação das trocas comerciais entre Estados-mem-
bros, já acima discutido, os auxílios de Estado só são incompatíveis com o TFUE 
quando, nos termos do artigo 107º(1), “falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções”1369.

1365 Comissão Europeia, Clarificação das recomendações da Comissão em matéria de aplicação das 
regras de concorrência aos projetos de novas infraestruturas de transporte (JO C 298/5, 30/09/1997), 
§28; e Comissão Europeia, Informação sobre o Enquadramento comunitário dos auxílios estatais no 
setor dos veículos automóveis (JO C 279/1, 15/09/1997), §§2.3 e Anexo II.
1366 Comunicação sobre Definição de Mercados, n.r. nº 1.
1367 Cfr., e.g., Comissão Europeia, 2012:2.
1368 Institut für Europäisches Medienrecht, 2005:§1.71.
1369 A Lei da Concorrência também inclui uma disposição relativa a auxílios de Estado. No entanto, o 
artigo 65º da LdC não introduz um verdadeiro mecanismo de “controlo”, mas apenas de supervisão, 
que não pode resultar em mais que recomendações da AdC ao Governo (sobre esta matéria, ver, e.g.: 
Santos, 2006). Isto dito, as ponderações inerentes a tais recomendações, e em especial a questão de saber 
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A necessidade de delimitação do mercado relevante para aferir o efeito de 
restrição ou potencial restrição da concorrência de um auxílio de Estado foi, por 
via de regra, tratada conjuntamente na jurisprudência com a aferição da afetação 
das trocas entre Estados-membros. Assim, a síntese e conclusões apresentadas a 
esse respeito supra, na secção III.3.1.1, são igualmente aplicáveis neste plano1370.

A falta de delimitação ou a delimitação incorreta do mercado tanto pode ser 
fundamento da contestação da adoção de uma Decisão sem fase de investigação 
aprofundada1371, como das questões de fundo de uma Decisão que aprovou ou 
proibiu um auxílio de Estado1372.

III.3.5.2. Preenchimento dos critérios de isenção individual
Não é apenas a aplicação do artigo 107º(1) TFUE que pode exigir a delimitação 
do mercado relevante no âmbito do controlo de auxílios de Estado. Desde logo, 
a autorização de um auxílio ao abrigo de uma das bases de isenção individual 
previstas no artigo 107º(3) TFUE pode depender do âmbito do(s) mercado(s) 
afetado(s).

Isto mesmo foi reconhecido na jurisprudência, pelo menos, desde 19971373. No 
ano seguinte, o Tribunal anulou uma Decisão que não ponderara a existência 
de um efeito adverso contrário ao interesse comum em todos os mercados rele-
vantes, ao aplicar o (atual) artigo 107º(3)(c)1374. O Tribunal afirmou que as “indi-
cações sobre a situação dos mercados considerados, designadamente a posição da empresa 
beneficiária de um auxílio e a das empresas concorrentes, constituem um elemento essencial 
da fundamentação de uma decisão relativa à compatibilidade de um projeto de auxílio com 

se o auxílio em causa restringe ou afeta de forma significativa a concorrência, exige a delimitação dos 
mercados relevantes nos mesmos termos que se indicam para o direito da União Europeia nesta secção.
1370 Não são muitas as fontes doutrinais que discutem esta questão. Quigley afirma: “Establishing a distor-
tion of competition presupposes, where necessary, the correct identification of the relevant product market and the 
relevant geographic market. (…) [A]lthough the relevant market must be identified, that does not necessarily impose 
on the Commission an obligation to define the market in detail or to analyse its structure and the ensuing competitive 
relationships. The Commission merely needs to establish that the aid in question is of such a kind as to affect trade 
between Member States and distorts or threatens to distort competition. On the other hand, in relation to individual 
aid, the Commission may be required to give a specific economic analysis of the market” – Quigley, 2009:51. É 
surpreendente que, mesmo entre a doutrina especializada, se encontram autores que entendem que 
nunca é necessária a definição de mercados neste contexto, mas que, quando ela é (superfluamente) 
realizada, o Tribunal “pode” discuti-la – cfr., e.g.: Hernández de Madrid, 2007:329.
1371 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 1995/09/18, SIDE c. Comissão (T-49/93), C.J. (1995) II-2501.
1372 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2006/02/22, EURL et al c. Comissão (T-34/02), C.J. (2006) II-267. 
Para outro exemplo de como a delimitação do mercado pode ser relevante neste plano (em função da 
estrutura do mercado que evidencia), ver o Acórdão do TG de 2001/04/04, Regione Friuli Venezia Giulia 
c. Comissão (T-288/97), C.J. (2001) II-1169, §46.
1373 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1997/01/14, Espanha c. Comissão (C-169/95), C.J. (1997) I-135, §§17-18.
1374 Acórdão do TG de 1998/06/25, British Airways et al c. Comissão (T-371/94 e T-394/94), C.J. (1998) 
II-2405, §281.
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o mercado comum”1375. Posteriormente, no âmbito de um caso em que discordou 
da delimitação de mercado realizada pela Comissão, o Tribunal notou que, para 
“determinar se, no presente caso, a concorrência é afetada em modos contrários ao interesse 
comum, para efeitos do artigo [107º(3)(d)] do Tratado, é necessário considerar primeiro a 
definição do mercado dos serviços em causa”1376.

Hoje em dia, esta relevância, que se pode verificar ao abrigo de qualquer uma 
das alíneas daquela norma, resulta claramente de vários documentos da Comis-
são1377. Torna-se naturalmente indispensável a definição do mercado, por exemplo, 
sempre que for necessário aplicar um teste de proporcionalidade e determinar 
os efeitos negativos do auxílio no mercado.

Por último, não se pode excluir a possibilidade de ser necessária a definição 
do mercado relevante para justificar a habilitação do Conselho a atuar nos ter-
mos do artigo 108º(2)(§3) TFUE, abrindo uma exceção às regras do artigo 107º 
TFUE na presença de “circunstâncias excecionais” que o justifiquem1378.

III.3.5.3. Preenchimento dos critérios de isenção categorial
Tal como se verifica ao nível da aplicação do artigo 101º TFUE, os critérios de isen-
ção categorial definidos pela Comissão para determinadas categorias de auxílio 
também dependem, em certos casos, da delimitação do mercado1379.

1375 Acórdão do TG de 1998/06/25, British Airways et al c. Comissão (T-371/94 e T-394/94), C.J. (1998) 
II-2405, §273.
1376 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §56.
1377 Cfr., e.g.: Regulamento (CE) nº 794/2004 relativo à aplicação do Regulamento (CE) nº 659/1999 do 
Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE (JO L 140/1, 30/04/2004), tal 
como revisto em último lugar pelo Regulamento (CE) nº 1125/2009 da Comissão, de 23 de novembro de 
2009 (JO L 308/5, 24/11/2009), Anexo I, §32; Anexo II, §27; Comissão Europeia, Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2007-2013 (JO C 54/13, 04/03/2006), §§68-
69; Enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação e desenvolvimento e à inovação (JO 
C 323/1, 30/12/2006), §1.3.6; Comissão Europeia, Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a 
favor do ambiente (JO C 82/1, 01/04/2008), §180(e) e (f); Comissão Europeia, Comunicação relativa aos 
critérios de análise da compatibilidade de auxílios estatais à formação sujeitos a notificação individual 
(JO C 188/1, 11/08/2009), §21; Comissão Europeia, Comunicação relativa aos critérios para a análise da 
compatibilidade dos auxílios estatais a favor de trabalhadores desfavorecidos e com deficiência sujeitos 
a notificação individual (JO C 188/6, 11/08/2009), §18; e Comissão Europeia, Comunicação relativa a 
critérios para a apreciação aprofundada dos auxílios estatais com finalidade regional a favor de grandes 
projetos de investimento (JO C 223/3, 16/09/2009), §37.
1378 Neste sentido, veja-se o argumento da Comissão descrito no Acórdão do TJ de 2013/12/04, Comissão 
c. Conselho (C-188/10), C.J. (2013) por publicar, §101.
1379 Em consonância com o que se disse, supra, sobre a limitada perceção da relevância da definição 
de mercados para a aplicação das normas de controlo de auxílios de Estado, em geral, também no que 
respeita, especificamente, aos critérios de isenção categorial de auxílios de Estado, mesmo a doutrina 
nacional que se debruçou com especial atenção sobre esta matéria não fez qualquer referência à 
necessidade de identificar os mercados em causa – cfr., e.g.: Nogueira de Almeida, 2002.
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Assim, por exemplo, a presença (ou recém-presença) num mesmo mercado 
relevante ou em mercados adjacentes aos de outra(s) empresa(s) dos mesmos 
acionistas é um fator de possível exclusão da aplicabilidade da isenção catego-
rial (no caso de auxílios a pequenas empresas)1380. É também um fator que pode 
levar à não categorização de uma empresa como PME, com as inevitáveis conse-
quências ao nível do benefício da respetiva isenção1381.

III.3.5.4. Determinação da qualidade de terceiro interessado para efeitos 
de recurso
Pode depender da definição do mercado a qualificação de um terceiro como uma 
empresa concorrente da beneficiária do auxílio de Estado e, consequentemente, 
o seu (eventual) direito de recorrer de uma Decisão da Comissão Europeia rela-
tiva a esse auxílio.

Nos termos do artigo 108º(2) TFUE, a Comissão só pode adotar uma Decisão 
relativa à incompatibilidade de um auxílio de Estado, em fase de investigação 
aprofundada, “depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas obser-
vações”. São frequentes os recursos interpostos perante o Tribunal por terceiros 
interessados ou afetados por auxílios concedidos pelos Estados-membros a deter-
minadas empresas ou atividades.

Há, em geral, dois tipos possíveis de recursos por terceiros interessados rela-
tivos a Decisões da Comissão Europeia sobre auxílios de Estado:

 (i) Recursos em defesa do direito de ser ouvido1382: decorre da jurisprudência 
que, em face de uma Decisão adotada após análise preliminar ou inves-
tigação aprofundada, “os interessados na aceção do artigo [108º(2) TFUE], 
que podem, assim, nos termos do artigo [263º(§4) TFUE], interpor recursos de 
anulação, são as pessoas, empresas ou associações eventualmente afetadas nos seus 
interesses pela concessão de um auxílio, isto é, designadamente, as empresas con-
correntes e as organizações profissionais”1383.

1380 Regulamento (CE) nº 800/2008 da Comissão, de 6 de agosto de 2008, que declara certas categorias de 
auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado (Regulamento 
geral de isenção por categoria) (JO L 214/3, de 09/08/2008), artigos 14º(6) e 16º(6).
1381 Comissão Europeia, Recomendação de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas 
e médias empresas (JO L 124/36, 20/05/2003), §12 e Anexo I, artigo 3º(3).
1382 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2006/09/13, British Aggregates c. Comissão (T-210/02), C.J. (2006) II-
2789, §§49-51.
1383 Acórdão do TG de 2006/09/13, British Aggregates c. Comissão (T-210/02), C.J. (2006) II-2789, §52. 
Ver também: Acórdão do TG de 2004/12/01, Kronofrance c. Comissão (T-27/02), C.J. (2004) II-4177, §37; 
Acórdão do TJ de 2008/09/11, Kronofrance (C-75/05 P e C-80/05 P), C.J. (2008) I-6619, §39. Esta solução 
jurisprudencial já fora vertida no artigo 1º(h) do Regulamento (CE) n° 659/1999 do Conselho de 22 de 
março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93° do Tratado CE (JO L 83/1, 27/03/1999), 
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 (ii) Recursos contra o mérito da Decisão: um terceiro tem de demonstrar, 
mais do que a mera relação de concorrência, a sua afetação individua-
lizada no sentido da jurisprudência Plaumann1384. O Tribunal considera 
que um terceiro é especialmente afetado, neste sentido, “se a posição do 
recorrente no mercado [for] substancialmente afetada pelo auxílio objeto da decisão 
em causa”1385. Isto exige não só a identificação do mercado relevante como 
o fornecimento de dados relativos a este que permitam aferir o impacto 
sobre o recorrente1386. No caso de recursos por associações de empresas, 
trata-se de identificar a afetação substancial da posição de mercado de, 
pelo menos, uma das empresas que integram a associação em causa1387.

Em ambos os casos, esta ponderação pressupõe a delimitação do mercado rele-
vante, dentro do qual se identificará a concorrência direta entre a recorrente (ou 
seus membros) e as empresas beneficiárias do auxílio, ou seja, uma sobreposição 
do mercado de produto e do mercado geográfico1388. O Tribunal já se substituiu 
às partes na identificação do mercado relevante quando estas tinham omitido 
esse passo, necessário ao seu raciocínio, e sentia ter ao seu dispor os elementos 
necessários para realizar essa delimitação1389.

III.3.5.5. Consequências ao nível da notificação de auxílios de Estado
Consoante as circunstâncias, a própria notificação de auxílios de Estado pode 
exigir a delimitação dos mercados relevantes. Assim, a aplicabilidade do proce-
dimento simplificado de notificação de auxílios de Estado pode depender de 

revisto pelo Ato de Adesão de 2003 e pelo Regulamento (CE) nº 1791/2006 do Conselho de 20 de 
novembro de 2006 (JO L 363/1, 20/12/2006).
1384 Acórdão do TJ de 1963/07/15, Plaumann c. Comissão (25/62), C.J. (1963) 199.
1385 Acórdão do TG de 2006/09/13, British Aggregates c. Comissão (T-210/02), C.J. (2006) II-2789, §53. Ver 
também: Acórdão do TJ de 2008/12/22, British Aggregates c. Comissão (C-487/06 P), C.J. (2008) I-10515, 
§47 e ss.; e Acórdão do TJ de 2008/09/11, Kronofrance (C-75/05 P e C-80/05 P), C.J. (2008) I-6619, §40.
1386 Acórdão do TG de 2014/06/12, SARC c. Comissão (T-488/11), C.J. (2014) por publicar, §§32-52.
1387 Acórdão do TG de 2006/09/13, British Aggregates c. Comissão (T-210/02), C.J. (2006) II-2789, §§54 
e 63. No mesmo sentido: Acórdão do TG de 2013/01/15, AISCAT c. Comissão (T-182/10), C.J. (2013) por 
publicar, §§60-61.
1388 Acórdão do TG de 2006/09/13, British Aggregates c. Comissão (T-210/02), C.J. (2006) II-2789, §58. 
Note-se que, apesar do critério ser uma afetação substancial da posição no mercado, o Tribunal pareceu 
admitir a necessidade de ponderação da substancialidade desta afetação por referência à totalidade 
das atividades das empresas recorrentes, com a implicação de que um impacto meramente marginal 
no quadro total das suas atividades não consubstanciaria uma afetação substancial habilitadora da 
interposição de recurso (cfr. §62). Ver ainda: Acórdão do TG de 2004/12/01, Kronofrance c. Comissão 
(T-27/02), C.J. (2004) II-4177, §§38-44; e Acórdão do TJ de 2013/06/13, Ryanair c. Comissão (C-287/12 
P), C.J. (2013) por publicar, §30.
1389 Acórdão do TG de 2013/01/15, AISCAT c. Comissão (T-182/10), C.J. (2013) por publicar, §§63 e 70.
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quotas de mercado e, portanto, ser afetada pelo entendimento quanto à ampli-
tude do mercado1390.

O preenchimento de alguns dos formulários de notificação de auxílios tam-
bém exige a definição do mercado, em especial quando se invoque o benefício 
de uma alínea do artigo 107º(3)1391.

III.4. Relação entre quotas de mercado e poder de mercado
III.4.1. Análises estruturais do poder de mercado
Uma grande parte das críticas que se ouve à definição de mercados no direito 
da concorrência centra-se nas (ou pelo menos parte das) fragilidades inerentes a 
uma análise estrutural do poder de mercado. Cremos, porém, que muitas destas 
críticas são ingratas ou, no mínimo, assumem proporções exageradas, partindo 
de uma simplificação das consequências que se extraem, de facto, da definição 
de mercados para a identificação do poder de mercado1392.

Por poder de mercado entende-se, em Economia, em termos simplificados, a 
capacidade de elevar preços de modo lucrativo acima do nível a que esses preços 
se encontrariam em ambiente concorrencial (o qual, em concorrência perfeita, 
corresponderia aos custos marginais), ou de reduzir a produção, com o mesmo 
resultado1393.

Como bem realçou, entre nós, Moura e Silva1394, os economistas tendem 
a privilegiar os métodos diretos de determinação de poder de mercado. Em 
condições ideais, dizem, nem seria necessário delimitar o mercado relevante, 
recorrendo-se antes a informação sobre as margens de lucro (preços e custos) 

1390 Comissão Europeia, Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de 
determinados tipos de auxílios estatais (JO C 136/3, 16/06/2009), §5(b)(viii).
1391 Cfr., e.g., o Regulamento (CE) nº 794/2004, de 21 de abril de 2004, relativo à aplicação do 
Regulamento (CE) nº 659/1999 do Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 93º do 
Tratado CE (JO L 140/1, 30/04/2004), tal como revisto em último lugar pelo Regulamento (CE) nº 
1125/2009 da Comissão, de 23 de novembro de 2009 (JO L 308/5, 24/11/2009), Anexo I, §32, e Anexo 
II, §27; Comissão Europeia, Comunicação sobre o regresso à viabilidade e avaliação, em conformidade 
com as regras em matéria de auxílios estatais, das medidas de reestruturação tomadas no setor financeiro 
no contexto da atual crise (JO C 195/9, 19/08/2009), Anexo, §2.2; e Comissão Europeia, Enquadramento 
comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente (JO C 82/1, 01/04/2008), Anexo, §8.6.1.
1392 Veja-se, a título de exemplo: Carlton, 2007:5; e Häckner, 2001.
1393 Cfr., e.g., a definição de Landes e Posner, citada em Schmalensee, 1982:1790: “a firm has market power 
if it has the ability «to raise price above the competitive level without losing so many sales so rapidly that the price 
increase is unprofitable and must be rescinded»”. Ainda hoje se aceita e se cita esta definição, associada ao 
dito “índice de Lerner” – cfr., e.g., Vickers, 2006:4: “Landes and Posner (…) [give] an economic definition of 
market power in terms of the ability profitably to set prices above marginal cost”. Entre nós, afirma-se em Mateus, 
2007:11: “Há poder de mercado quando uma empresa, ou conjunto de empresas, num dado mercado relevante, tem 
capacidade de manipular as variáveis de mercado independentemente da atuação das outras empresas”.
1394 Moura e Silva, 2008:582.
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e, eventualmente, sobre as elasticidades da procura para aferir, de modo muito 
mais coerente com a teoria económica, o real poder de mercado de uma empresa.

No entanto, são raros os casos em que estão disponíveis os dados necessários 
à aplicação prática deste tipo de análise direta do poder de mercado. É especial-
mente difícil fazê-lo com base em dados incontroversos. O que significa que, 
mesmo quando seja possível aplicar estes métodos, com base em determinados 
dados, a veracidade dos dados pode ser posta em causa e as conclusões deles 
decorrentes podem ser contestadas com base noutras abordagens. A isto acresce 
que, para os juristas, as análises económicas que assentam nos métodos diretos 
acima referidos são, de modo geral, pouco percetíveis, traduzindo-se, frequen-
temente, em fórmulas e expressões quantitativas de configuração esotérica ou 
hermética.

Assim sendo, a preferência pelos métodos indiretos de determinação do poder 
de mercado, assentes na delimitação dos mercados em causa, resulta de um con-
junto de fatores, nos quais terá, certamente, um peso importante a realidade dos 
dados disponíveis e a maior compreensibilidade intelectual dos métodos indire-
tos por não-economistas.

Mas daí não resulta que a definição do mercado relevante implique, necessa-
riamente, um automatismo de conclusões sobre o poder de mercado, decorren-
tes da estrutura do mercado tal como definido, ou seja, decorrentes das quotas 
de mercado das empresas em causa. Sejamos o mais claros possível: delimitar o 
mercado nem sempre significa, de imediato, identificar o poder de mercado das 
empresas concorrentes1395.

É verdade que alguma doutrina tende a sobrestimar a importância das quo-
tas de mercado1396, e que existem – por enquanto, pelo menos – algumas pre-
sunções positivas e negativas de poder de mercado no direito da concorrência, 
associadas a quotas de mercado. Assim, por exemplo, como já referimos, uma 
empresa com uma quota de mercado superior a 40% poderá ver-se confrontada 
com uma inversão do ónus da prova quanto à sua dominância do mercado. E as 
empresas com quotas de mercado entre 5% e 15%, consoante os casos, benefi-
ciam da presunção de que as práticas coletivas em que participam não terão um 
efeito sensível no mercado.

1395 Nas palavras do ex-Comissário europeu da concorrência, Mario Monti, a definição de mercados 
é “a cornerstone of competition policy, but not the entire building. Market definition is a tool for the competitive  
assessment, not a substitute for it” (Monti, 2001). Como se realça em Vogel, 1994, é necessário compreender 
as imperfeições do método de definição de mercados para que este cumpra, eficazmente, a sua função 
instrumental.
1396 Cfr., e.g.: Lopes Rodrigues, 2005:96 (“as quotas de mercado [são] (…) uma informação essencial em relação 
ao poder de mercado para apreciar a existência de uma posição dominante (art. 82º) ou para efeitos de aplicação do 
art. 81º ás estratégias cooperativas/colusivas”).
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Mas estas presunções são ilidíveis, ou seja, podem sempre ser afastadas perante 
a ponderação das caraterísticas de um caso concreto. Trata-se de meros instru-
mentos jurídicos considerados necessários a uma gestão eficiente da aplicação 
das normas de concorrência. Não se pretende afirmar que retratam realistica-
mente a realidade em todos os casos, mas apenas que o fazem tendencialmente, 
numa proporção tal que a utilidade da sua previsão é superior à eventual desu-
tilidade gerada por conclusões erradas em casos específicos, sobretudo quando, 
na realidade, este custo apenas tem de ser inferior ao custo representado pela 
inversão do ónus da prova. Neste sentido, note-se que mesmo economistas crí-
ticos do recurso à análise estrutural dos mercados reconhecem que a intuição 
de que uma empresa com uma quota muito elevada do mercado detém poder 
de mercado assenta em bases sólidas1397. E também as quotas de mercado baixas 
são relevantes como indícios fiáveis de (ausência de) poder de mercado, já que 
uma empresa com uma ínfima quota de mercado é, por via de regra, incapaz de 
restringir a oferta total no mercado1398.

Acima de tudo, a análise estrutural dos mercados ou, dito de outro modo, a 
identificação das quotas de mercado permitida pela definição de mercados, é sis-
tematicamente apresentada como uma fonte de informação útil para a determi-
nação do poder de mercado1399, e não como o elemento único nessa ponderação, 
ou sequer, forçosamente, como o elemento decisivo.

As autoridades administrativas e judiciais não se limitam a inferir poder de 
mercado de determinas quotas, mas olham igualmente para outros fatores rele-
vantes (que são também indicadores indiretos de poder de mercado), tais como 
a existência de barreiras significativas à entrada e à saída do mercado, a existên-
cia e caraterísticas da concorrência potencial (incluindo fatores históricos ou 
psicológicos que obstem à efetivação desta concorrência potencial), o grau de 
concentração do mercado, a importância da inovação e do desenvolvimento no 
mercado em questão1400, a elasticidade da procura, o ritmo de crescimento ou de 
contração do mercado, etc1401.

1397 Cfr., e.g.: Areeda, 1983:557.
1398 Neste sentido, cfr., e.g.: Pearce Azevedo & Walker, 2002:366.
1399 Cfr., e.g.: Comunicação sobre Definição de Mercados, §2. E, para ser tão útil quanto possível, como 
já se realçava em Werden, 1983:577, o método de definição de mercados visa “to make market shares as 
meaningful as possible”.
1400 Sobre esta questão ver, em especial: Park, 2009.
1401 Nas palavras da Comissão Europeia: “In most cases market definition and market shares give a good first 
overview of the competitive situation and a proxy of the market power enjoyed by firms. Therefore, it is an important 
starting point in the assessment. However, this by no means implies that the market definition should be understood as 
constituting the full assessment of the competition between the companies. The EU competition analysis in antitrust 
and merger cases is not limited to market definition and market shares, but is a fact specific process using also other 
economic tools to complement and refine the analysis where appropriate” (Comissão Europeia, 2012:2).
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E, como se vê, a ponderação destes outros fatores não deixa de ser enquadrada 
pela delimitação de mercados. Só depois de se determinar quais os produtos ou 
áreas que estamos a analisar é que podemos discutir, em concreto, os restantes 
fatores que acabámos de referir. O que significa que a delimitação de mercados 
não serve apenas para identificar quotas de mercado que possam servir de base 
a inferências sobre o poder de mercado, mas também para enquadrar a ponde-
ração de outros critérios que podem limitar esse poder.

De facto, hoje é pacificamente aceite que a delimitação do mercado e a iden-
tificação de poder de mercado são dois passos metodológicos distintos e suces-
sivos da análise concorrencial. Por isso, não é preocupante que as fronteiras do 
mercado, tal como definido, não levem em consideração a elasticidade da pro-
cura (que pode, face a uma determinada variação de preços, optar por deixar, 
simplesmente, de comprar o produto), a concorrência potencial, ou o eventual 
poder de mercado do lado da procura, entre tantos outros elementos. Elemen-
tos como estes, que podem ser absolutamente cruciais para a limitação da mar-
gem de liberdade de atuação das empresas do lado da oferta, são ponderados na 
segunda fase do raciocínio, após a delimitação do mercado relevante, frisando 
de modo absolutamente claro que não se pretende que a estrutura do mercado, 
tal como resulta da sua delimitação, reflita, por si só, de modo preciso, o poder 
das empresas nele presentes1402.

Esta conclusão reforça a perceção da natureza instrumental da definição de 
mercados, que surge como um passo no caminho da procura de uma resposta, e 
não como uma operação que permita saltar diretamente para a resposta última 
pretendida.

Um bom exemplo, no ordenamento jurídico nacional, de como os tribunais 
não se limitam a inferir poder de mercado a partir das quotas de mercado, é 
dado pelo caso PT – circuitos. Depois de recordar as presunções positiva e nega-
tiva de dominância e a importância de ter em conta as barreiras de entrada, o 
Tribunal do Comércio de Lisboa não se limitou a concluir pela existência de 
poder de mercado com base nas quotas de 100% (ou de quase 100%) nos mer-
cados identificados, antes acrescentando, como justificação, o facto de a infra-

1402 Assim, observa Whish: “this means that a particular share of a market cannot, in itself, indicate that a 
firm has market power; an undertaking with 100 per cent of the widget market would not have market power if 
there are numerous potential competitors and no barriers to entry into the market. (…) market shares, of course, 
are helpful; indeed there are circumstances in which [legally] they are very important (…). However, calculating 
an undertaking’s market share is only one step in determining whether it has market power” – Whish, 2008:27. 
Ainda sobre esta questão, ver: Bishop & Walker, 2010:§4.04. A perceção da maioria dos economistas 
continua, aparentemente, a ser aquela que foi expressa em Vickers, 2006:7-8: “What has changed relatively 
little, however, is the primacy that courts continue to place on market definition and market shares in the assessment 
of market power – more emphasis, I suspect, (…) than most competition economists would like”.
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estrutura necessária à oferta ser “dificilmente replicável, exigindo elevados e morosos  
investimentos”1403.

III.4.2. Cálculo de quotas de mercado
O cálculo ou quantificação de quotas de mercado é um passo que segue e extra-
vasa a delimitação do mercado relevante e que, por isso, extravasa também o 
âmbito da presente tese. Ainda assim, porque o tema costuma ser referido no 
âmbito dos debates sobre a definição de mercados1404, não queremos deixar de 
lhe fazer algumas referências e, em especial, de realçar algumas dificuldades que 
cremos merecerem ainda atenção mais aprofundada da doutrina especializada.

A delimitação do mercado relevante possibilita – ou implica, mesmo – a iden-
tificação das empresas presentes nesse mercado. Mas daí não decorre que seja, 
imediata e necessariamente, óbvio o método de repartição de quotas de mercado 
entre essas empresas.

Como sublinha a Comissão Europeia, as quotas de mercado são, geralmente, 
“calculadas em função das suas vendas dos produtos relevantes na área relevante”1405. Esta 
afirmação é, porém, pouco esclarecedora. Desde logo, não se diz em que termos 
devem ser calculadas as vendas, consoante o mercado em causa, sendo as duas 
principais opções o seu cálculo em valor ou em volume (quantidade). De acordo 
com a Comunicação sobre Definição de Mercados, tanto as vendas em valor como 
em volume podem ser “uma informação útil neste contexto”1406, mas isso limita-se a 
reconhecer-lhes potencial relevância, sem esclarecer quando é adequado recor-
rer a umas ou a outras.

O único esclarecimento deste género fornecido pela Comunicação é o de que, 
no “caso de produtos diferenciados, considera-se, normalmente, que as vendas em termos 
de valor e a respetiva quota de mercado refletem melhor a posição e o poder relativo de cada 
fornecedor”1407. Esta nota refere-se, claramente, aos casos de mercados que incluam 
produtos não homogéneos, com diferenças de preços significativas entre si.  
A ideia é a de que, nesses casos, a ponderação do volume das vendas não repre-
sentaria, fielmente, o peso económico de uma empresa que venda menos unida-
des, mas que venda sobretudo unidades de grande valor.

1403 Cfr.: Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), pp. 65-66.
1404 Cfr., e.g., Comunicação sobre Definição de Mercados, §§53-55.
1405 Comunicação sobre Definição de Mercados, §53.
1406 Comunicação sobre Definição de Mercados, §55.
1407 Comunicação sobre Definição de Mercados, §55. Aplicando a mesma lógica, no sentido inverso, 
observa a AdC que, “[n]o caso de produtos com reduzido grau de diferenciação, as quotas de mercado em valor 
devem ser semelhantes às quotas aferidas em volume” – AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise 
económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §2.2.10.
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A afirmação da admissibilidade genérica de uma abordagem nestes termos 
parece assentar em delimitações de mercados potencialmente incorretas. Como 
vimos (e discutiremos ainda, infra), a existência de diferenças significativas de 
preços entre produtos pode ser um indício da autonomia dos seus mercados. 
Ora, se dois produtos têm preços diferentes, mas não tão diferentes que se jus-
tifique a sua inclusão em mercados distintos – ou, dito de outro modo, se uma 
pequena variação do preço de um se refletir sobre a procura do outro –, não é 
óbvio que o volume de vendas (o número de unidades vendidas) não reflita a 
quota de mercado, já que o que se pretende refletir com a quota de mercado, em 
última linha, é o poder de mercado da empresa em causa (ainda que de maneira 
meramente tendencial), e não o poderio económico abstrato ou a capacidade 
financeira dessa empresa1408.

Por outro lado, a diferença de preços entre produtos que se inserem no mesmo 
mercado pode estar associada a uma diferente durabilidade do bem, em cujo caso 
uma análise do volume de vendas distorceria a realidade, percetível através do 
valor das vendas. A empresa que vende um produto X, que dura e custa o dobro 
que o produto Y, tem, ceteris paribus, o mesmo poder de mercado que a empresa 
que vende o dobro de unidades do produto Y. Nestas situações, a perspetiva do 
volume de vendas indicaria que a 2ª empresa teria uma posição duplamente mais 
forte que a 1ª, enquanto o critério do valor das vendas indicia que as duas empre-
sas estão em posição idêntica1409.

Há vários mercados em que as vendas no passado recente não permitem uma 
visão rigorosa do poder de mercado. Assim, por exemplo, no setor da eletrici-
dade1410 e dos transportes1411, as autoridades recorrem regularmente à identifi-
cação da capacidade de oferta das empresas em causa. Independentemente da 
quota de mercado que tenha conseguido conquistar, uma empresa que se veja 
confrontada com concorrentes que dispõem de uma significativa capacidade 
instalada não alocada (representando concorrência potencial, que poderá ou 
não preencher os requisitos da substituibilidade do lado da oferta) vê, forçosa-
mente, os seus comportamentos no mercado sujeitos a maiores limitações do 
que os de uma empresa que sabe que, mesmo que aumente os preços, os seus 
concorrentes não terão capacidade, no curto prazo, para aumentar a quantidade 

1408 Por que motivo se poderá dizer, em geral, que uma empresa que venda 100 unidades de um bem que 
valham 200 euros cada, terá o mesmo poder de mercado que outra empresa que venda 200 unidades que 
valham 100 euros cada, se ambos os produtos se inserem no mesmo mercado relevante?
1409 Neste sentido, ver, e.g.: ANC alemã, “Guidance on substantive merger control”, 29 de março de 
2012, §28.
1410 Cfr., e.g., Decisão da AdC de 2013/02/25, EDP Renewables / Ativos Gravitangle (Ccent. 3/2013).
1411 Cfr., e.g., Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011).
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que oferecem no mercado e captarem os clientes que se mostrem mais sensíveis 
à variação de preços.

Noutros mercados, as vendas transatas podem não ter qualquer implicação 
sobre vendas futuras se estas forem condicionadas pelo acesso a matérias pri-
mas. Será o caso, por exemplo, de uma empresa de extração que vê as reservas 
mineiras a que tem acesso esgotarem-se, ou de uma uma empresa que não con-
segue renovar um contrato de abastecimento de um “input” essencial à sua cadeia 
produtiva, perdendo-o para um novo entrante no mercado. As vendas transatas 
podem também ser pouco relevantes nos mercados conduzidos pela inovação 
tecnológica – se for possível a um novo entrante (ou a um dos pequenos concor-
rentes), que desenvolva um produto tecnologicamente mais desenvolvido e atra-
tivo, destronar rapidamente a posição adquirida pelas empresas que até então 
“dominavam” o mercado.

Pode-se tornar especialmente desadequado atribuir quotas de mercado em 
função de vendas passadas quando se conclui que se deve incluir no mercado 
relevante a substituibilidade do lado da oferta (curto prazo). Nestas situações, as 
empresas que ainda não oferecem um determinado produto, mas que o podem 
oferecer a muito curto prazo, exercem uma pressão concorrencial significativa 
sobre as empresas já ativas no mercado, pressão essa que não é refletida em valo-
res de vendas passadas, seja em volume, seja em valor. Em princípio, portanto, 
mostrar-se-á mais esclarecedora uma análise da capacidade produtiva das dife-
rentes empresas, sendo a capacidade produtiva das potenciais entrantes limitada 
à proporção da sua capacidade que seria lucrativamente reorientada para a con-
corrência no mercado relevante no muito curto prazo1412.

Também não se pode negligenciar a identificação da proporção da clientela 
sobre a qual se verifica a concorrência mais agressiva. Sobretudo nos mercados 
onde se verifique uma grande fidelização de clientes, a análise do sucesso na cap-
tação de novos clientes pode ser imprescindível para conferir uma correta visão 
do poder de mercado das empresas, em especial numa perspetiva de médio e 
longo prazo1413.

1412 Neste sentido: “a determinação da pressão concorrencial exercida por empresas que não fornecem o mercado 
relevante, mas que se consideram participantes por via da substituibilidade do lado da oferta, implica uma estimação da 
sua capacidade produtiva para o mercado relevante. A estimativa da capacidade produtiva deve levar em conta aquela 
que pode ser rapidamente direcionada para o mercado relevante e para a qual existiria incentivo àquela (re)afetação, 
perante pelo menos um SSNIP. Para tal, releva a capacidade excedentária que seria utilizada, de forma lucrativa, no 
mercado relevante, assim como a capacidade afeta a outros mercados, de forma não duradoura ou comprometida, e cuja 
afetação ao mercado relevante se afigure relativamente mais lucrativa” – AdC, Projeto de Linhas de Orientação 
para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §2.2.14-15.
1413 Cfr., e.g.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de 
concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §2.2.19.
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O modo de cálculo de quotas de mercado é, ocasionalmente, discutido perante 
os tribunais. Um bom exemplo recente destas discussões foi o caso Microsoft.  
A recorrente contestou, sem sucesso, o modo como a Comissão Europeia calcu-
lara a sua quota nos mercados dos sistemas operativos (para servidores de gru-
pos de trabalho e para computadores pessoais)1414. Confrontada com grandes 
dificuldades práticas suscitadas pela natureza dos produtos em causa, a Comis-
são recorreu a valores indicativos baseados no número de unidades vendidas, no 
volume de negócios e no tempo dedicado pelos sistemas operativos aos diferentes 
tipos de tarefas, e usou um preço de referência, como fronteira entre um tipo de 
produto e outro, que se baseava na venda agregada de hardware e software, como 
prática comum do mercado. Estas e outras opções foram validadas pelo Tribu-
nal Geral, que afirmou, igualmente, que o seu controlo sobre o modo de cálculo 
de quotas de mercado se limita à deteção de erros manifestos de apreciação1415.

Por último, são inúmeras as fontes possíveis de dados sobre os quais assenta a 
determinação de quotas de mercado, e a relevância dos diferentes tipos de dados 
depende, eminentemente, das caraterísticas dos casos concretos. Em todo o caso, 
as principais fontes de informação relevante, neste âmbito, são: (i) dados internos 
de vendas das empresas e/ou de concorrentes; (ii) estimativas das empresas em 
causa; (iii) estimativas de outras empresas e/ou de concorrentes; (iv) estudos de 
mercado por consultores independentes; (v) estudos de mercado por autorida-
des públicas ou internacionais; (vi) dados compilados por associações setoriais; 
(vii) estatísticas oficiais; etc. Naturalmente, nem todos estes tipos de informação 
estão disponíveis em todos os casos e a todos os atores. Assim, por exemplo, uma 
empresa que queira recorrer ao “private enforcement”, raramente poderá recorrer a 
dados internos de vendas de outras empresas, enquanto que esta é uma opção que 
se oferece, embora nem sempre sem dificuldades, às autoridades de concorrência.

III.5. Relação com o conceito de parte substancial do mercado comum
Alguns autores têm chamado a atenção para a necessidade de distinguir a deli-
mitação do mercado relevante da aferição da “parte substancial” do mercado 
comum ou do mercado nacional, para efeitos de aplicação de diversas normas 
do direito da concorrência1416.

Numa formulação herdada da versão original do Tratado, o artigo 101º(3)(b) 
TFUE impõe, como um dos requisitos para beneficiar da isenção à proibição 
decorrente do nº 1 do mesmo artigo, que o acordo ou decisão em causa não dê 

1414 Cfr.: Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §533 e ss.
1415 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §557.
1416 Cfr., e.g.: Santana, 1993:126-129; e Dubois, 1968:184. Com efeito, encontra-se, ocasionalmente, na 
doutrina, alguma confusão na articulação destes dois conceitos – cfr., e.g.: Caseiro Alves, 1989:73-74; 
Costa, 2004:34.



A DEFINIÇÃO DE MERCADOS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA: ENQUADRAMENTO GERAL

343

às empresas participantes “a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a 
uma parte substancial dos produtos em causa”. Esta linguagem repete-se na norma 
correspondente do ordenamento interno, o artigo 10º(1)(c) da LdC.

Por sua vez, o artigo 102º TFUE só proíbe o abuso de posição dominante que 
ocorra “no mercado interno ou numa parte substancial deste”. De novo, a linguagem é 
reproduzida, mutatis mutandis, no artigo 11º(1) da LdC (“posição dominante no mer-
cado nacional ou numa parte substancial deste”).

No âmbito do controlo das concentrações, estipula-se a autorização ou proi-
bição das operações em função da criação por estas de entraves significativos à 
concorrência “no mercado comum ou numa parte substancial deste”1417, ou “no mercado 
nacional ou numa parte substancial deste”1418. A Comissão Europeia só pode reme-
ter a uma ANC a apreciação de uma operação de concentração para a qual seria 
competente, por via das regras gerais de notificação, se esta operação, inter alia, 
afetar a concorrência “num mercado no interior desse Estado-Membro que (…) não cons-
titui uma parte substancial do mercado comum”1419. A mesma expressão é utilizada 
pela LdC na fixação dos limiares da obrigação de notificação de uma operação 
de concentração (uma concentração deve ser notificada à AdC se levar à criação 
ou reforço de uma quota de mercado igual ou superior a 50% “no mercado nacio-
nal de determinado bem ou serviço, ou numa parte substancial deste”1420).

Por último, também no plano dos auxílios de Estado se afirma que estes 
não devem restringir a concorrência “no todo ou em parte substancial do mercado 
nacional”1421.

Discutindo o regime do abuso de posição dominante, um autor considerou 
estarmos em presença de dois conceitos de mercado: o “mercado relevante” e o 
mercado “definido como sendo de uma parte substancial do mercado comum”, sendo que 
estes “dois mercados, na prática, podem coincidir, mas não necessariamente”1422.

Discordamos. A aplicação do teste da afetação de parte substancial do mer-
cado comum ou nacional é uma extensão da lógica de minimis, que afasta a apre-
ciação pela Comissão Europeia e pela AdC, consoante o caso, das restrições 
concorrenciais que não são suficientemente expressivas em termos do seu poten-
cial impacto na economia (da União ou do país) para justificar a sua censura ou, 
noutra perspetiva, cuja proibição não contribuiria significativamente para o cum-
primento da política de concorrência e, por isso, não se justificaria, em termos de 
proporcionalidade, a restrição à liberdade de iniciativa económica.

1417 Artigo 2º(2) do Regulamento (CE) nº 139/2004. Ver também o artigo 2º(3) e os considerandos 24-
26, 29 e 32 do Regulamento (CE) nº 139/2004.
1418 Artigo 41º(3) da LdC. Ver também os artigos 41º(1) e (4), 50º(1)(b) e 53º(1)(a) e (b) da LdC.
1419 Artigo 9º(2)(b) e (3)(§3) e considerando 15 do Regulamento (CE) nº 139/2004. 
1420 Artigo 37º(1)(a) da LdC. Expressão repetida no 2º critério, estabelecido no artigo 37º(1)(b) da LdC.
1421 Artigo 65º(1) da LdC.
1422 Santana, 1993:126 e 129.
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Em todos os casos em que a expressão é usada, antes de se determinar se algo 
corresponde a uma parte substancial do mercado comum ou nacional, foi pri-
meiro necessário delimitar o mercado em que os comportamentos em causa se 
verificam, especificamente (pela ordem referida acima): (i) para saber os limi-
tes dentro dos quais se deve verificar se a concorrência é eliminada pelo acordo; 
(ii) para concluir se existe uma posição dominante; (iii) para identificar a cria-
ção de entraves significativos à concorrência; (iv) para saber quais os limites do 
mercado que é afetado pela concentração; (v) para calcular a quota de mercado 
das empresas participantes na concentração; e (vi) para aferir se um auxílio res-
tringe a concorrência num determinado mercado.

Quando se aplica o teste da substancialidade da parte afetada do mercado 
comum ou nacional, já se parte, portanto, de uma delimitação específica do mer-
cado, e não se procede, de modo algum, a uma redefinição ou reavaliação das 
fronteiras do mercado. Aplica-se, única e simplesmente, um juízo sobre a impor-
tância dos mercados afetados, no sentido de justificar a aplicação do direito da 
concorrência (europeu ou nacional). A questão de saber o que constitui uma parte 
substancial do mercado comum é objeto de uma linha jurisprudencial especí-
fica, que confirma a autonomia e sucessão lógica desta questão relativamente à 
operação de definição dos mercados em causa1423.

III.6. Valor jurídico da Comunicação sobre Definição de Mercados
Parafraseando Werden, é uma verdade absolutamente desinteressante que a 
Comunicação sobre Definição de Mercados não vincula os tribunais (nem as 
ANCs) na interpretação e aplicação do direito europeu da concorrência1424. Nos 
termos da Comunicação sobre Definição de Mercados, a “interpretação da Comissão 
do conceito de mercado relevante não prejudica a interpretação que pode ser feita pelo Tri-
bunal de Justiça ou pelo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias”1425.

1423 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1994/04/27, Almelo (C-393/92), C.J. (1994) I-1477; Acórdão do TJ de 
1994/05/17, Corsica Ferries (C-18/93), C.J. (1994) I-1783; Acórdão do TG de 1995/04/06, Trefileurope c. Co-
missão (T-141/89), C.J. (1995) II-791; e Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), 
C.J. (2000) II-3929. Recorde-se, porém, a confusão entre determinação da parte substancial do mercado 
e delimitação do mercado geográfico no Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. 
(1983) 3461, §§26-28. O Tribunal pareceu afirmar que a definição da parte substancial do mercado comum 
afetada pelas práticas em causa pode ser diferente da definição do mercado geográfico relevante. Sendo 
que tal pode efetivamente suceder em casos de mercados mundiais (em que só podem ser considerados os 
efeitos no território da União), não se compreende como tal se pode verificar em mercados comunitários ou 
infracomunitários. Recorde-se ainda que a identificação de um mercado relevante com um âmbito nacional 
é suficiente para concluir pela afetação de uma parte substancial do mercado comum – cfr, e.g.: Acórdão 
do TG de 2013/09/16, Galp c. Comissão (T-462/07), C.J. (2013) por publicar, §601. 
1424 Werden, 2002:11. Para um estudo da prática judicial americana, que sugere uma profunda influência 
das orientações nesta matéria das autoridades administrativas, ver: Greene, 2006.
1425 Comunicação sobre Definição de Mercados, §5. A EFTA referiu-se a esta comunicação como um 
“ato não vinculativo” – Órgão de Fiscalização da EFTA, Comunicação relativa à definição de mercado relevante 
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Mas será verdade que a Comunicação não tem qualquer valor jurídico, direta 
ou indiretamente? A resposta, quanto a nós, tem de ser negativa, tanto no orde-
namento jurídico europeu, como também no ordenamento jurídico nacional.

No âmbito do ordenamento jurídico europeu, os argumentos em favor da 
força jurídica (direta ou indireta) da Comunicação sobre Definição de Mercados 
podem ser construídos por três vias distintas.

Em primeiro lugar, o conteúdo da Comunicação sobre Definição de Mercados 
tornou-se vinculativo através da reprodução parcial e remissão para a Comu-
nicação no direito europeu secundário.

Com efeito, o direito europeu não é inteiramente omisso sobre o método 
de definição de mercados. Aliás, os conceitos de base incluídos na Comunica-
ção são, justamente, aqueles que já estavam incluídos em fontes secundárias do 
direito da União Europeia1426. O artigo 9º(3) do Regulamento (CE) nº 139/2004 
refere-se à necessidade de ter “em conta o mercado dos produtos ou serviços em causa 
e o mercado geográfico de referência”, e o artigo 9º(7) descreve o conceito e fatores a 
ter em conta na delimitação do mercado geográfico1427. O Regulamento (CE) n.° 
802/2004 inclui, na Secção 6 do Anexo I, definições dos conceitos de “merca-
dos do produto relevante” e “mercados geográficos relevantes”, bem como uma 
enumeração dos principais fatores a considerar na sua delimitação. Estes concei-
tos e fatores, que reproduzem os que constam da Comunicação sobre Definição 
de Mercados, são, assim, juridicamente vinculativos no âmbito do controlo de 
concentrações de empresas pela Comissão Europeia1428. Atendendo à completa 
omissão, a respeito do método de definição de mercados, nas fontes legislativas 
europeias relativas às restantes áreas do direito da concorrência, poderá argu-
mentar-se que estes conceitos e critérios normativos são extensíveis aos restantes 

para efeitos do direito da concorrência no Espaço Económico Europeu, 4 de março de 1998 (J.O. L 200/48, 
16/07/1998), §B do preâmbulo.
1426 Comunicação sobre Definição de Mercados, §§7-8.
1427 Citado, e.g., no Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), 
C.J. (2013) por publicar, §117.
1428 Neste sentido: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. 
(2003) II-4251, §115; e Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-
1219, §52. Não queremos deixar de notar que o Anexo I do Regulamento (CE) n.° 802/2004 remete, 
em nota de rodapé, para a Comunicação. A remissão para um documento não vinculativo num diploma 
legal – uma técnica legislativa comum no caso de questões técnicas complexas – pode implicar que, 
no âmbito da aplicação desse diploma, o conteúdo do documento para o qual se remeteu ganhe força 
jurídica. Não entendemos, porém, que se possa sustentar que esse efeito integrativo global se verifica, no 
presente caso. De facto, trata-se de uma remissão demasiado imprecisa e feita num contexto específico 
(“Os mercados do produto e geográficos relevantes determinam o âmbito em que deve ser avaliado o poder de mercado 
da nova entidade resultante da concentração – [n.r.:] Ver [Comunicação sobre Definição de Mercados”), não se 
podendo depreender que o legislador tivesse por intuito tornar vinculativa a integralidade do conteúdo 
da Comunicação, no âmbito deste Regulamento.
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domínios do direito europeu da concorrência, por via da integração de lacunas, 
por recurso à analogia.

No entanto, nunca estes efeitos poderão transpor os limites dos poderes legis-
lativos da Comissão Europeia, que adotou os atos em causa. Assim, na medida 
em que a Comunicação contenha elementos contraditados pela interpretação do 
método de definição de mercados realizada pelo Tribunal, com base nas fontes de 
direito primárias ou hierarquicamente superiores, não pode aquela prevalecer1429.

Em segundo lugar, verifica-se, sem margem para dúvidas, o efeito de autovincu-
lação administrativa da Comissão Europeia ao método exposto na Comunicação.

É ponto assente na jurisprudência europeia que, no exercício das suas compe-
tências, a Comissão Europeia (bem como as outras instituições europeias) pode 
adotar orientações através das quais se impõe a si própria determinada conduta 
ou método. Assim, nas palavras do Tribunal Geral:

“é jurisprudência assente que a Comissão não se pode afastar das regras que impôs a si pró-
pria (…). Em especial, quando a Comissão adota orientações destinadas a precisar, respeitando 
o Tratado, os critérios que pretende aplicar no âmbito do exercício do seu poder de apreciação, 
daí resulta uma autolimitação deste poder, na medida em que tem de cumprir as regras indica-
tivas que impôs a si própria”1430.

Além de este princípio geral ter sido repetidamente afirmado na jurisprudên-
cia, o Tribunal já o reafirmou, expressa e especificamente, a propósito da Comu-
nicação sobre Definição de Mercados, confirmando que a Comissão Europeia está 
vinculada a definir os mercados relevantes de acordo com o método aí descrito:

1429 Veja-se, a título de exemplo, a questão da faculdade ou obrigatoriedade de ponderação da 
substituibilidade do lado da oferta, discutida na secção IV.1.2. Os vários exemplos de desconformidade 
entre a Comunicação de Definição de Mercados e o método de definição de mercados que resulta da 
análise global da jurisprudência comprovam ser infundada a convicção, generalizada na doutrina, de 
que aquela Comunicação “reflects the extablished practice of the Commission and the European Courts on the 
question of market definition” (Van Bael & Bellis, 2010:118-119).
1430 Acórdão do TG de 2003/07/09, Cheil Jedang Corp. c. Comissão (T-222/00), C.J. (2003) II-2473, §77. 
No mesmo sentido, ver e.g.: Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) 
II-3507, §67; Acórdão do TG de 2010/04/28, Oxley Threads c. Comissão (T-448/05), C.J. (2010) II-69, 
§62; Acórdão do TJ de 2005/06/28, Dansk Rørindustri et al c. Comissão (C-189/02 P etc.), C.J. (2005) 
I-5425, §211; Acórdão do TG de 1998/04/30, Vlaams Gewest c. Comissão (T-214/95), C.J. (1998) II-717, 
§89; Acórdão do TG de 1996/12/12, AIUFFASS e AKT c. Comissão (T-380/94), C.J. (1996) II-2169, §57; 
Acórdão do TG de 1991/12/17, Hercules Chemicals c. Comissão (T-7/89), C.J. (1991) II-1711, §53; Acórdão do 
TJ de 1974/01/30, Louwage c. Comissão (148/73), C.J. (1974) 81; e Acórdão do TJ de 1973/06/05, Comissão 
c. Conselho (81/72), C.J. (1973) 575, §9. Para uma reafirmação mais recente desta ideia, a propósito da 
autovinculação à definição de mercados no contexto da identificação de uma afetação do comércio 
entre Estados-membros, ver: Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) 
II-3507, §§59-61; Acórdão do TG de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), 
C.J. (2011) II-3639, §§63-65.
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“No que diz respeito à alegada não aplicação da comunicação relativa à definição do mer-
cado, importa recordar, em primeiro lugar, que a Comissão não se pode afastar das regras que 
se impõe a si própria (…). Assim, na medida em que a comunicação relativa à definição do mer-
cado indica, por meio de formulações imperativas, o método através do qual a Comissão decidiu 
definir os mercados no futuro e não reserva nenhuma margem de apreciação, a Comissão deve, 
efetivamente, tomar em consideração os termos desta comunicação”1431.

A própria Comunicação alude a esta autovinculação1432.
Isto dito, e como decorre das palavras cuidadosamente escolhidas pelo Tri-

bunal, não se pode concluir que a Comunicação sobre Definição de Mercados 
vincule a Comissão em absoluto, em todos os seus parâmetros. Com efeito, o 
Tribunal realçou que se devem distinguir as áreas de vinculação das áreas em 
que a própria Comunicação reservou à Comissão uma significativa margem de 
discricionariedade:

“quando [a Comissão] se exprime numa comunicação em termos que lhe deixam a possibi-
lidade de, entre os tipos de elementos ou de abordagens que podem teoricamente ser pertinentes, 
escolher os mais adequados nas circunstâncias de um determinado caso, a Comissão conserva 
uma grande liberdade de ação (…). Assim, no caso vertente, importa observar que a Comissão 
não se comprometeu, na comunicação relativa à definição do mercado [especificamente, no 
seu §25], a utilizar um método preciso e especial para efeitos de apreciação da substituibilidade 
ao nível da procura. Ao invés, observou que a abordagem que adotar deverá variar em função 
das circunstâncias de cada caso individual e reservou-se uma parte importante da sua margem 
de apreciação a fim de poder tratar cada caso concreto de uma maneira adaptada”1433.

Em terceiro lugar, verificou-se a integração do conteúdo da Comunicação 
na jurisprudência europeia.

Com efeito, o Tribunal cita frequentemente a Comunicação1434. Nalgumas oca-
siões, a Comunicação é citada no contexto e com o intuito de confirmar a orienta-
ção decorrente da jurisprudência1435. Noutras, a Comunicação é citada primeiro, 

1431 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §516. Outra 
formulação mais simples da mesma ideia se encontra na mera observação de que a Comissão Europeia 
se obrigou a definir o mercado de acordo com os termos da Comunicação sobre Definição de Mercados 
– cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, 
§157. Também a doutrina realça este efeito de autovinculação – ver, e.g.: Brenda & Sufrin, 2011:66.
1432 Comunicação sobre Definição de Mercados, §9: “A Comissão interpreta as definições dadas no ponto 7 
(…) de acordo com as orientações definidas na presente comunicação”.
1433 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §519.
1434 Para exemplos da citação de outras orientações da Comissão, a propósito da definição de mercados, 
ver: Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §§49 e 66; e Acórdão 
do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) II-975, §94. 
1435 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, 
§81; e Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §105.
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seguida de referência à “confirmação” dessa orientação pela jurisprudência1436. 
Mas, por via de regra, os precedentes jurisprudenciais tendem a ser citados ape-
nas quando se trata de identificar conceitos de base, passando o Tribunal a citar 
a Comunicação para aprofundar esses conceitos (acrescentar “carne aos ossos”). 
Com considerável frequência, o Tribunal remete para, ou cita, a Comunicação 
como fonte do método aplicável à delimitação de mercados, sem referir qualquer 
jurisprudência (mesmo quando já existia jurisprudência sobre essa questão)1437. 
Neste plano, os tribunais europeus revelaram precisamente a mesma tendência 
que os tribunais americanos1438.

Confrontado com críticas de recorrentes a definições de mercado adotadas 
pela Comissão, o Tribunal afirmou que:

“A fim de avaliar o mérito da argumentação das recorrentes, tanto ao nível dos princípios 
como no contexto concreto em apreço, cabe enquadrá-la no quadro teórico adotado pela Comis-
são na comunicação relativa à definição de mercado relevante, para efeitos da determinação das 
pressões concorrenciais, à luz do qual esta se propõe avaliar os vários elementos de apreciação de 
que dispõe em cada caso concreto”1439.

No mesmo sentido, o Tribunal refere-se à Comunicação como contendo “os 
critérios a seguir para definir um mercado de produtos relevante e para delimitar o mercado 
geográfico em causa”1440, ou afirma que o critério a aplicar “resulta nomeadamente 

1436 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, 
§§153-154; e Acórdão do TG de 2012/09/27, Koninklijke Wegenbouw c. Comissão (T-357/06), C.J. (2012) 
por publicar, §138.
1437 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) 
II-4251, §115; Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, 
§§517-524; Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §99; Acórdão 
do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §§86-87 e 90; Acórdão 
do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §484; Acórdão do TG de 
2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §52; Acórdão do TG de 2010/07/01, 
AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §§85 e 87; Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR 
c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§68-70; Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et 
al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §§59 e 71-73; Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. 
Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §113; e Acórdão do TJ de 2013/02/28, OTOC (C-1/12), 
C.J. (2013) por publicar, §77.
1438 Para um resumo da relação dos tribunais americanos com o método de definição de mercados traçado 
nas Orientações do DoJ e da FTC, ver: Werden, 2002:11 e ss. Este autor realça: “It is interesting that courts 
have endorsed or applied the Guidelines’ hypothetical monopolist paradigm even though not bound to do so. And it 
is interesting that no case has explicitly rejected the Guidelines’ approach, nor has any case found a relevant market 
that the court indicated could not be supported by the hypothetical monopolist test. The judicial recognition of the 
hypothetical monopolist paradigm has often taken the form of quoting leading treatises, rather than the Guidelines”.
1439 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §86 (nosso 
sublinhado; ver também §89).
1440 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §59.
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dos [números] da Comunicação da Comissão”1441. Ainda noutro acórdão, o Tribunal 
Geral discordou da definição realizada pela Comissão com base numa análise 
“à luz destes elementos e na falta de outra demonstração na decisão recorrida que tenha em 
conta os critérios estabelecidos pela jurisprudência e pela Comunicação relativa à defini-
ção de mercado relevante”1442.

Quase todos estes casos diziam respeito a recursos contra decisões da Comis-
são e, portanto, a referência à Comunicação poderá explicar-se, exclusivamente, 
devido ao controlo do princípio da autovinculação administrativa da Comissão, 
acima referido. Mas isto não ocorreu no caso OTOC. Além do mais, mesmo nos 
restantes casos, não se pode perder de vista que, no âmbito do controlo da lega-
lidade de uma decisão da Comissão, o Tribunal deve fiscalizar, nomeadamente, 
a legalidade da sua interpretação do direito da União Europeia. Assim sendo, 
qualquer citação da Comunicação sobre Definição de Mercados no contexto do 
controlo do método de delimitação de mercados tem – ou deveria ter – implícita 
a confirmação da legalidade dessa interpretação do método a aplicar. Por outras 
palavras, seria de esperar que o Tribunal não se limitasse a confirmar que a deli-
mitação de mercado realizada pela Comissão cumpriu os parâmetros por si fixa-
dos na Comunicação, se considerasse que esses parâmetros não correspondiam 
a uma interpretação jurídica correta.

No mínimo, dir-se-á que, na medida em que pontos específicos da Comu-
nicação já foram citados pelo Tribunal, em sentido confirmativo, esses pontos 
passaram a fazer parte da jurisprudência europeia e, por essa via, a deverem 
ser entendidos como uma interpretação vinculativa do direito da concorrência 
europeu. Esta conclusão aplicar-se-ia, designadamente, aos seguintes pontos da 
Comunicação sobre Definição de Mercados, que cobrem a grande maioria do 
seu conteúdo:

 (i) §2 – objeto da definição de mercados1443;
 (ii) §7 – definição do mercado de produto1444;
 (iii) §8 – definição do mercado geográfico1445;

1441 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §123.
1442 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §118.
1443 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §122.
1444 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, 
§81; Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §484; Acórdão 
do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §50; Acórdão do TG de 
2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §68; Acórdão do TG de 2010/04/28, 
Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §59; Acórdão do TG de 2012/03/29, 
Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §113; e Acórdão do TJ de 2013/02/28, OTOC 
(C-1/12), C.J. (2013) por publicar, §77.
1445 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, 
§153; Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §52; Acórdão 
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 (iv) §11 – necessidade de definição do mercado para preenchimento do cri-
tério de isenção do artigo 101º(3)(b) TFUE1446;

 (v) §13-14 – condicionalismos concorrenciais a ponderar1447;
 (vi) §§15-19 – substituibilidade do lado da procura (incluindo teste SSNIP)1448;
 (vii) §§20-23 – substituibilidade do lado da oferta1449;
 (viii) §25 e 36-43 – elementos comprovativos da dimensão do mercado do 

produto1450; e
 (ix) §56 – análise de mercados primários e secundários1451.

O fenómeno de “integração” na jurisprudência europeia dos princípios da 
Comunicação revela-se, de modo especialmente premente, nos casos em que se 
verifica que um primeiro acórdão afirmou um princípio de delimitação de mer-
cados, citando como única fonte a Comunicação, sendo que um segundo acórdão 
passa a referir o mesmo princípio, mas citando como fonte o acórdão anterior1452.

Não queremos concluir a análise desta terceira via possível da relevância jurí-
dica da Comunicação sobre Definição de Mercados sem realçar que a integração 
jurisprudencial do conteúdo da Comunicação tem sempre, como pano de fundo, 
a possibilidade de uma evolução, ou mesmo inversão, da jurisprudência. Neste 
sentido, esta via confere, pelo menos em teoria e por comparação, menor estabi-
lidade e segurança jurídica ao método a aplicar para a delimitação dos mercados 
relevantes no ordenamento jurídico europeu.

do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §59; e Acórdão do 
TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) por publicar, §117.
1446 Acórdão do TG de 2012/09/27, Koninklijke Wegenbouw c. Comissão (T-357/06), C.J. (2012) por publicar, 
§138.
1447 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, 
§517; Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §99; Acórdão do 
TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §157; e Acórdão do TG 
de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §113.
1448 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §122; 
Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §§86-87 e 90; 
Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §87; Acórdão do TG 
de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §69; e Acórdão do TG de 2012/03/29, 
Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §123.
1449 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §484; 
Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §50; Acórdão do 
TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §§71-73; e Acórdão 
do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §§113 e 123.
1450 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, 
§§518 e 521-522; e Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, 
§85.
1451 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §70.
1452 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §80.
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Debrucemo-nos, agora, sucintamente, sobre o valor jurídico da Comunicação 
sobre Definição de Mercados no ordenamento jurídico nacional.

Comecemos por realçar o óbvio: um documento não vinculativo adotado pela 
Comissão Europeia (ainda que possa vincular essa instituição europeia por força 
do princípio da autovinculação administrativa) não produz, por si só, efeitos no 
ordenamento jurídico interno, nem vincula as autoridades nacionais. Isto dito, 
parece-nos também relativamente óbvio que se verificaram, em Portugal, os mes-
mos três fenómenos de reprodução parcial, de autovinculação administrativa 
da AdC e de integração jurisprudencial do conteúdo da Comunicação, ainda 
que o primeiro e o último se verifiquem num grau substancialmente menor1453.

Tal como no documento adotado para o mesmo propósito pela Comissão 
Europeia, o formulário nacional para notificação de operações de concentração 
também inclui definições de “mercado de produto relevante” e de “mercado 
geográfico relevante”. Estas definições são, no essencial, idênticas às definições 
comunitárias e reproduzem os conceitos da Comunicação sobre Definição de 
Mercados1454. Também as orientações sobre definição de mercados constantes de 
um documento recentemente colocado em discussão pública pela AdC seguem 
(embora com um maior grau de profundidade, em várias questões) a teoria de 
definição de mercados exposta na Comunicação sobre Definição de Mercados, 
tal como desenvolvida, desde então, pela Comissão Europeia1455.

Como já tivemos oportunidade de referir supra (ver secção II.3.1.2), tal como o 
Conselho da Concorrência já o fizera1456, a AdC adotou integralmente o método 
descrito na Comunicação sobre Definição de Mercados, fazendo suas as palavras 
da Comissão Europeia. A sua prática decisória cita e remete, com muita frequên-
cia, para esta Comunicação1457. Recorrendo a linguagem que não deixa margem 

1453 Verifica-se, de modo geral, o mesmo fenómeno de adesão, ou de harmonização do método de definição 
de mercados, nos restantes Estados-membros da União Europeia. Neste sentido, cfr., e.g.: Institut für 
Europäisches Medienrecht, 2005:§C-13.
1454 AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de 
operações de concentração de empresas. Não se pode deixar de referir que, por terem sido incluídas 
num regulamento administrativo, estas definições estão hierarquicamente subordinadas ao conteúdo da 
Lei da Concorrência. Isto dito, esta nada refere, explicitamente, a este respeito, para além das inúmeras 
referências à necessidade de enquadramento dos comportamentos num determinado “mercado nacional 
ou numa parte substancial deste”, e de uma referência ao conceito de “mercado geográfico relevante” 
(cfr. artigo 71º(1) da LdC).
1455 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013.
1456 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99); Decisão do CC de 2001/10/18, Unicer (1/01); 
Decisão do CC de 2001/10/18, Portugal Telecom (2/01); Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al (4/01); e 
Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/Lusomundo/Presselivre (1/02).
1457 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §§228 e 
238; Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§141, 153 e 168; 
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para dúvidas nesta matéria, a AdC afirmou que: “[p]ara efeitos da delimitação de 
cada mercado relevante, a metodologia seguida na prática e na jurisprudência nacionais e 
comunitárias consta da [Comunicação sobre Definição de Mercados]”1458.

A jurisprudência nacional é mais esparsa nas referências à Comunicação sobre 
Definição de Mercados e tende a enquadrá-las em conjuntos de referências a 
outros instrumentos interpretativos, nomeadamente jurisprudência europeia 
e doutrina nacional1459. Ainda assim, é verdade que, quando discutem a ques-
tão, os tribunais portugueses tendem a reproduzir e a aderirem integralmente 
ao conteúdo da Comunicação, por via direta ou indireta. O que não quer dizer 
que concordemos com a conclusão liminar da AdC relativamente à adesão pela 
jurisprudência nacional à integralidade dos termos da Comunicação sobre Defi-
nição de Mercados.

Por último, note-se que, uma vez adotadas as orientações gerais da AdC sobre 
delimitação de mercados que se encontram, atualmente, em fase de discussão 
pública, suscitar-se-ão, quanto a estas, justamente o mesmo tipo de questões 
que aqui foram discutidas a propósito da Comunicação da Comissão Europeia. 
No entanto, como se trata, ainda, de um mero “draft”, seria prematuro estender 
a nossa análise a este outro documento.

Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§526-528, 3180-3182, 3188, 3189, 3191-3192; 
Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 26/2004), §36; Decisão da AdC de 2005/12/14, 
Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §47; e Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clínica de Oiã 
(Ccent. 19/2009), §§31 e 75.
1458 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §526 (também no §3180). Ver também: 
AdC, Linhas de Orientação sobre as prioridades no exercício dos poderes sancionatórios relativas à 
aplicação do artigo 7º da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, 1 de fevereiro de 2013, §35.
1459 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), pp. 60 e 72; 
Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), p. 90; Sentença do TCL de 
2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), pp. 142-143 e 145; e Sentença do TCL 
de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), pp. 62-64. Quando se debruça sobre a definição de 
mercados, a doutrina nacional especializada tende a remeter, genericamente, para a Comunicação sobre 
Definição de Mercados, por vezes reproduzindo-a largamente – cfr., e.g.: Mendes Pereira, 2009:119-122.
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IV. O método de definição de mercados

IV.1. Considerações gerais
IV.1.1. Introdução
IV.1.1.1. A unicidade do método de definição de mercados
Nas páginas que antecedem, já nos referimos, amiúde, ao método de definição de 
mercados, tendo-se mesmo afirmado que existe um único método de definição 
de mercados, tendencialmente idêntico (sem prejuízo de algumas divergências 
teóricas e da sua aplicação mais ou menos sofisticada e feliz em casos concretos) 
em todos os Estados-Membros da UE1460.

Também já demos a entender que consideramos existir um único método de 
definição de mercados, comum a todas as áreas do direito da concorrência (ver 
secção III.2.2)1461.

Ora, seria desaconselhável iniciar a análise teórica desse método sem primeiro 
esclarecer o que entendemos por esta unicidade.

E note-se, como ponto prévio, que a unicidade do método de definição de 
mercados a que aqui nos referimos não está circunscrita ao direito da concor-
rência. Verificaram-se contágios deste método em vários ramos do direito regu-
latório. O melhor exemplo é o direito das telecomunicações, em que as Diretivas 
europeias exigem a identificação das empresas com poder de mercado signifi-
cativo, para efeitos de aplicação de obrigações em regulação ex ante, assentando 
esta identificação num procedimento de definição de mercados idêntico ao do 
direito da concorrência (a própria lei remete para os critérios desse outro ramo 

1460 No sentido da harmonização do método de definição de mercados nos vários Estados-membros da 
União Europeia, cfr., e.g.: Institut für Europäisches Medienrecht, 2005:§C-13-15.
1461 Neste sentido, cfr., e.g.: Werden, 1992:n.r.4. Esta questão foi amplamente discutida no início da 
história da definição de mercados no direito “antitrust” americano, tendo-se registado várias opiniões 
de doutrina e tribunais que apontavam para uma diferença na definição de mercados em casos de mo-
nopolização e em casos de controlo de concentrações (idem, pp. 140-142).
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do direito)1462. Em consequência, verifica-se uma tendencial harmonia entre as 
definições de mercados adotadas pelos reguladores das comunicações eletróni-
cas e pelas autoridades que aplicam o direito da concorrência, chegando estas a 
remeter para as delimitações já realizadas por aqueles1463.

Encontram-se mais exemplos de recurso a este método no direito regulató-
rio de outros setores, alguns até, eventualmente, mais inesperados. Assim, por 
exemplo, em Portugal, a Entidade Reguladora da Saúde recebeu – estranha-
mente, diga-se – uma competência genérica para defender a concorrência que 
inclui a incumbência de “identificar os mercados relevantes que apresentam caraterísti-
cas específicas setoriais, designadamente definir os mercados geográficos, em conformidade 
com os princípios do direito da concorrência”1464, e tem vindo, desde então, a adotar, 
inter alia, estudos e recomendações em que procede à delimitação dos mercados 
sobre os quais se debruça.

Retornemos à questão em apreço: a existência de um método único. É óbvio 
que, em certo sentido, não existe uma única maneira de se delimitarem merca-
dos. Não existe, porque há várias abordagens de senso comum e várias aborda-
gens técnicas. Não existe, porque há maneiras mais complexas e mais simples de 
o fazer. Não existe, porque, mesmo entre as abordagens técnicas e complexas, 
como é apanágio da ciência económica, o consenso quanto ao método a adotar 
é, na melhor das hipóteses, uma miragem humorística.

Mas esta tese não se debruça sobre o método de definição de mercados em 
qualquer contexto. Preocupa-nos, isso sim, o método de definição de mercados 
no âmbito da interpretação e aplicação do direito da concorrência. Ora, neste 
estrito domínio, existe, efetivamente, um método teórico de definição de mer-
cados que é único e homogéneo.

Isto decorre, expressamente, da afirmação, pela Comissão e pela doutrina, de 
que o “principal objeto da definição de mercado consiste em identificar de uma forma siste-
mática os condicionalismos concorrenciais que as empresas em causa têm de enfrentar”1465. 

1462 Cfr.: artigo 15º da Diretiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas 
(Diretiva-quadro) (JO L 108/33, de 24/04/2002), revista em último lugar pela Diretiva 2009/140/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009 (JO L 337/17, de 18/12/2009); e artigo 
58º da Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, revista em último lugar pela Lei nº 51/2011, de 13 de setembro. 
Sobre esta matéria, ver, em geral: Popovic, 2009.
1463 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §2559; e Sentença do TCL de 
2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64.
1464 Artigo 38º(a) do Decreto-Lei nº 127/2009, de 27 de maio. A este respeito, afirma-se em Mota Amador, 
2012:152: “O processo de levantamento e definição dos mercados relevantes no setor de prestação de cuidados de saúde, 
com vista à análise da possibilidade de concorrência em cada mercado, ainda não se encontra realizado”.
1465 Comunicação sobre Definição de Mercados, §2. Para remissões para outras fontes que afirmam o 
mesmo princípio, ver secção III.1.2.
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A utilização da expressão “de uma forma sistemática” não indica, como ocasional-
mente se parece pensar, uma exaustividade na identificação dos condicionalismos 
concorrenciais, mas sim a referência a um “sistema”, um “método sistemático” 
ou um “processo metódico”.

No âmbito da aplicação deste ramo do direito, a unicidade do método a apli-
car é, aliás, uma exigência da previsibilidade e da segurança jurídica. Se as auto-
ridades pudessem alterar, caso a caso, o método que utilizam para identificar 
o mercado em causa, isso implicaria admitir a arbitrariedade na aplicação do 
direito da concorrência.

E que método é este? É o método que se encontra descrito na Comunicação 
sobre Definição de Mercados e em documentos similares de autoridades de con-
corrência nacionais? A resposta, pelo menos se nos debruçarmos sobre o método 
teórico, é, simultaneamente, afirmativa e negativa. Aliás, já nos começámos a 
debruçar sobre esta questão na secção III.6.

O método em causa não é o descrito naqueles documentos, porque aqueles 
documentos não são fontes de direito, nem cabe às autoridades administrativas 
definir o modo como o direito deve ser interpretado (sem prejuízo do princípio 
da autovinculação administrativa). Só o legislador – através da fixação legal de 
critérios de definição de mercados – ou os tribunais – através do controlo da lega-
lidade das decisões administrativas ou da aplicação do direito a casos de “private 
enforcement” – podem determinar, com poderes de autoridade (no segundo caso, 
com efeitos limitados ao caso concreto), o método a ser aplicado para definir os 
mercados relevantes no âmbito do direito da concorrência. Como os legisladores 
(europeus e portugueses) se têm mantido – sabiamente – silenciosos sobre esta 
matéria, o método de definição de mercados que procuramos só pode ser, efeti-
vamente, identificado através de um processo de inferência, com base na multi-
plicidade de decisões judiciais sobre esta matéria.

E, no entanto, o método que resulta da análise jurisprudencial acaba por ser, 
na prática, largamente similar ao que é descrito naqueles documentos, porque se 
verifica que os princípios de delimitação de mercados seguidos pelos tribunais 
são, em grande parte, os mesmos. No entanto, nem sempre é assim, e descrevere-
mos vários casos de inconsistências e contradições nos Capítulos seguintes. Sem-
pre que se detete uma divergência entre os critérios de definição de mercados tal 
como resultam da jurisprudência, e os critérios tal como resultam das comunica-
ções e prática decisória das autoridades administrativas, são aqueles, e não estes, 
que vigoram na ordem jurídica (pelo menos, até serem revistos pelos tribunais).

Importa ainda esclarecer que a unicidade do método de definição de merca-
dos no âmbito do direito da concorrência não significa que, na aplicação prá-
tica deste método, todos os casos suscitem as mesmas questões e que exijam 
o emprego das mesmas técnicas e critérios.



356

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

Num documento recentemente divulgado pela AdC, afirma-se:

“As presentes Linhas de Orientação abordam estes princípios base da delimitação de mer-
cados relevantes, destacando uma variedade de evidência e metodologias que podem ser úteis 
para aferir quer a dimensão de produto, quer a dimensão geográfica dos mercados. (…) Realce-se 
que, no exercício de delimitação dos mercados relevantes, existem especificidades de mercado que 
devem ser tomadas em consideração. No presente documento, procura-se elucidar a forma como 
as restrições concorrenciais relevantes devem ser enquadradas em contextos de mercado cujas 
caraterísticas específicas justificam ajustamentos à abordagem metodológica”1466.

“Existe uma diversidade de especificidades de mercado que podem ter implicações na apli-
cação das metodologias de delimitação dos mercados relevantes”1467.

Não cremos que estas afirmações da AdC devam ser lidas como contradi-
zendo o que acabámos de sustentar. A diferença está, quanto a nós, no sentido 
em que se usa o termo “metodologia” (preferimos referirmo-nos a “método”). 
Há um único método de definição de mercados, no sentido em que se adota um 
conceito específico de mercado, que valoriza a presença ou ausência de pressão 
concorrencial significativa entre diferentes produtos/serviços e áreas geográficas, 
sendo este conceito concretizado através de um conjunto de passos potenciais 
idênticos em todos os casos. Mas há vários “critérios” e “evidências” (ou elemen-
tos de prova) que podem ser utilizados para identificar as pressões concorrenciais 
e identificar o mercado, no sentido daquele conceito específico, e estes variam, 
necessariamente, em função das caraterísticas dos casos concretos.

O método (único) de definição de mercados é composto por uma multipli-
cidade de critérios, os quais não são de aplicação obrigatória em todos os casos, 
mas antes são cumulativos e condicionais (a necessidade da sua aplicação é con-
dicionada pelas caraterísticas dos casos concretos).

Assim, por exemplo, um mercado poderá ser corretamente definido tendo-se 
apenas em conta a perspetiva da procura, enquanto esta conduziria a um resul-
tado distorcido noutro mercado (um resultado não representativo das verdadei-
ras pressões concorrenciais), no qual é necessário ponderar a substituibilidade 
da perspetiva da oferta. Em ambos os casos, aplicou-se o mesmo método, e che-
gou-se (assim se espera) ao resultado certo. A aplicação do critério da substitui-
bilidade da perspetiva da oferta no primeiro caso era supérflua, já que não teria 
levado à definição de um mercado diferente. Mais à frente, discutiremos alguns 
problemas específicos da definição de certos tipos de mercado (ver Capítulo IV.5). 

1466 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, p. 2.
1467 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.1.
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Todas as discussões aí descritas podem ser necessárias para definir o mercado 
em causa, e pertencem ao método único de definição de mercados, mas não são 
sempre chamadas ao caso.

Neste sentido, ligando esta discussão concetual com o dever de fundamen-
tação das decisões judiciais, recordem-se as palavras do TRL:

“não é exigível que na decisão se esgotem todos os possíveis posicionamentos que se colocam 
a quem decide, esgotando todas as questões que lhe foram suscitadas ou que o pudessem ser. O 
essencial é que a motivação seja forçosamente objetiva e clara, e assaz vasta em relação às ques-
tões suscitadas, de modo que se perceba o raciocínio seguido”1468.

Também é possível alterar a perspetiva e inverter absolutamente a nossa última 
afirmação, chegando-se ao mesmo resultado por um caminho, porventura, inte-
lectualmente mais rigoroso. A prova de que existe um método único de defini-
ção de mercados é a de que, em termos de puro processo lógico de raciocínio, 
todos os casos de delimitação de um mercado relevante implicam que se recorra 
à totalidade dos critérios incluídos neste método. A operação lógica exigível 
– para se garantir que se chega ao resultado justo – é a de percorrer uma lista 
mental das condições que podem justificar a aplicação dos diferentes critérios. 
Simplesmente, este processo é, na maioria das vezes, feito de modo inconsciente 
e implícito. Quando se discute a delimitação do mercado retalhista de bananas, 
não se aplicam os critérios para a delimitação de mercados secundários, mas isso 
é porque se sabe, intuitivamente, que não há produtos/serviços secundários asso-
ciados ao consumo de bananas. Mas já se aplicam os critérios de delimitação de 
mercados temporais, porque um observador informado sabe que a procura de 
bananas varia sazonalmente (significativamente ou não).

Sucede que muitos dos erros que se verificam nas delimitações de mercados 
acontecem, justamente, porque o intérprete não se recordou de alguns dos cri-
térios do método de definição de mercados, ou porque desconsiderou, sem sufi-
ciente análise, a sua relevância no caso concreto. Com esta realidade em mente, 
fornecemos um resumo das principais questões que o intérprete do direito da 
concorrência se deve colocar ao procurar definir um mercado relevante, de 
modo a saber quais os critérios de delimitação que se ajustam ao caso concreto.

Como pano de fundo, todo e qualquer exercício de delimitação de mercados 
se desenvolve em torno dos conceitos jurídicos e dos princípios de base de deli-
mitação do mercado de produto, mercado geográfico e mercado temporal (ver, 
respetivamente, secções IV.2.1, IV.3.1 e IV.4.2). Estes são, necessariamente, o ponto 
de partida (os princípios que nos orientam no início do exercício de delimita-
ção) e o ponto de chegada (os princípios que devemos confirmar se foram res-

1468 Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), p. 179.
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peitados após os vários passos do exercício de delimitação). Há múltiplos fatores 
gerais relevantes para a delimitação de cada uma destas dimensões do mercado, 
os quais devem ser ponderados no seu conjunto (ver, respetivamente, secções 
IV.2.2, IV.3.2 e IV.4.2).

Isto dito, há um conjunto de questões específicas, autonomizáveis, que fazem 
também parte, pelo menos potencialmente, de toda e qualquer definição de mer-
cado. Caso se intua uma possibilidade (ainda que remota) de resposta afirmativa 
a qualquer uma das questões que se segue (exceto no caso das duas primeiras, 
cuja resposta é prévia e necessária a qualquer análise), devem-se aplicar os crité-
rios correspondentes, que são descritos nas respetivas secções, infra:

 1) É necessário definir o mercado relevante para chegar à solução do caso 
concreto? (cfr. capítulo III.3)1469

 2) Qual o enquadramento temporal da análise a realizar? (cfr. secção IV.4.1)
 3) O produto/serviço ou área em causa é substituível, da perspetiva da oferta, 

com outros(as)? (cfr. secções IV.1.2 e IV.1.4)
 4) O grau de substituibilidade é suficientemente significativo para que os 

produtos/serviços e áreas se incluam no mesmo mercado? (cfr. secções 
IV.1.2 e IV.1.3)

 5) A oferta e/ou procura do produto/serviço ou entre as áreas em causa 
oscilam no tempo (sazonalmente, horário diurno e noturno, etc.)? (cfr. 
secção IV.4.2)

 6) A delimitação hipotética estará a ser influenciada pela ponderação (inde-
vida) de concorrência potencial ou de pressão concorrencial indireta? 
(cfr. secções IV.1.4 e IV.1.5)

 7) O produto/serviço em causa é utilizado em conjunto com e de modo 
subordinado a outro produto/serviço, adquirido anteriormente? (cfr. 
secção IV.2.3.1)

 8) A procura e oferta do produto/serviço em causa é feita, sempre ou oca-
sionalmente, em conjunto com outros produtos/serviços? (cfr. secção 
IV.2.3.2)

 9) O produto/serviço em causa é utilizado, em todos ou em alguns casos, 
para a produção/oferta de outros produtos/serviços? (cfr. secção IV.2.3.3)

 10) O produto/serviço em causa é de natureza tecnológica? (cfr. secção 
IV.2.3.4)

 11) Verificam-se frequentes inovações tecnológicas na oferta do produto/
serviço em causa (ou o desenvolvimento de novos produtos/serviços que 
satisfazem a mesma necessidade)? (cfr. secção IV.2.3.4)

1469 Se não o for, deve-se afirmá-lo e aplicar o direito da concorrência sem este passo, em vez de se 
proceder a uma mera aparência ou aproximação de definição de mercado.
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 12) A área em causa inclui territórios insulares? (cfr. secção IV.3.3.1)
 13) A procura/oferta do produto/serviço em causa é caraterizada por um 

limite de distância que se pode ou se aceita percorrer? (cfr. secção 
IV.3.3.2)

 14) O mercado em causa respeita a serviços de transporte de carga ou de 
passageiros? (cfr. secção IV.3.3.3)

 15) Da perspetiva da procura e/ou da oferta, um dos produtos/serviços ou 
áreas em causa é substituível por outro, mas não há substituibilidade no 
sentido inverso? (cfr. secção IV.5.1)

 16) A oferta e procura do produto/serviço em causa pode ser influenciada 
pela oferta e procura de outro produto/serviço, sendo estas últimas cons-
tituídas por agentes diferentes? (cfr. secção IV.5.2)

 17) Algum dos produtos/serviços em causa é adquirido gratuitamente? (cfr. 
secção IV.5.3)

 18) Da perspetiva da procura e/ou da oferta, o produto/serviço ou área em 
causa é substituível por outro que, por sua vez, é considerado substituível 
por um terceiro produto/serviço ou área, não considerado diretamente 
substituível com o primeiro? (cfr. secção IV.5.4)

 19) A procura e/ou oferta do produto/serviço, na área em causa, beneficia de 
direitos exclusivos? (cfr. secção IV.5.5)

 20) A procura e oferta do produto/serviço em causa encontram-se, total ou 
parcialmente, através de concursos ou de leilões? (cfr. secção IV.5.6)

 21) A procura e/ou oferta do produto/serviço ou na área em causa é capaz 
de adotar comportamentos discriminatórios entre parceiros comerciais? 
(cfr. secção IV.5.7)

Em termos de operação intelectual, a aplicação prática do método de defini-
ção de mercados pressupõe um ponto inicial, que corresponde, por via de regra, 
ao(s) produto(s) e à(s) empresa(s) visado(s) no caso concreto, bem como à área 
e ao tempo em que se verificaram os factos em apreço1470. De seguida, analisa-
-se, através da aplicação dos critérios relevantes do método de definição de mer-
cados, quais os produtos, áreas e tempos que devem ser incluídos no mercado 

1470 No âmbito do controlo de concentrações (no qual a análise dos efeitos é, em princípio, prospetiva, a 
não ser que se trate da análise de uma concentração já implementada e não notificada, em cujo caso se 
conjuga uma análise restrospetiva e prospetiva), a definição de mercados deve focar-se na área que foi 
afetada pela concentração em causa e tomar por referência o período temporal mais recente para o qual 
estão disponíveis dados completos. O mesmo se verifica no âmbito do controlo de auxílios de Estado, 
quando a análise a realizar é prospetiva (não o será se se tratar de um auxílio de Estado já concedido, sem 
ter sido previamente notificado e autorizado – nesta situação, pode conjugar-se uma análise retrospetiva 
e uma análise prospetiva, caso os efeitos do auxílio se prolonguem ainda para o futuro).
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relevante, por serem suficientemente substituíveis (da perspetiva da procura e/
ou da oferta). O mesmo é dizer que os factos do caso concreto servem de ponto 
focal ao exercício de delimitação de mercados, a partir do qual se alarga, suces-
sivamente, a área do mercado, através de um traçado de fronteiras que não é, 
necessariamente, regular1471.

Como será tornado mais claro, subsequentemente, a delimitação de merca-
dos deverá, tendencialmente, conduzir à identificação do mercado mais estreito 
possível que possa ser monopolizado de modo lucrativo, pelo que as perguntas 
sobre a substituibilidade não podem ir apenas no sentido do alargamento do 
ponto de partida, podem também implicar uma sua contração.

Discutiremos as “ratoeiras” lógicas que se suscitam no processo de aferição 
da substituibilidade a partir do ponto focal quando nos debruçarmos sobre a 
aplicação do teste SSNIP (cfr. secção IV.1.3.3), para onde remetemos.

Para já, é útil sublinhar dois pontos. Primeiro, o facto de se começar num 
ponto focal determinado pelas caraterísticas do caso concreto não significa que, 
por esse facto, a conclusão do exercício de delimitação de mercados varie de caso 
para caso. Se a substituibilidade for correta e integralmente ponderada, tanto 
no sentido do alargamento como da restrição da delimitação hipotética inicial, 
o resultado final deverá ser idêntico, independentemente do ponto de partida.

Segundo, resulta ainda do que se disse que, tendencialmente, a delimitação 
de mercados é uma operação que parte de um mercado hipotético de produto 
homogéneo. À medida que se afere a substituibilidade com outros produtos (e 
outras áreas e outros períodos temporais), as fronteiras do mercado definido ten-
dem a abranger produtos com caraterísticas distintas e, assim, a caminharem na 
direção da heterogeneidade interna. Isto significa que, quanto maior for o grau 
de “redefinição” do mercado (usando a terminologia de alguma doutrina eco-
nómica), menor a utilidade da quota de mercado, por si só, como indicadora de 
poder de mercado, já que esta é tanto menos fiável, para esse efeito, quanto maior 
for o grau de heterogeneidade dos produtos incluídos no mercado.

IV.1.1.2. A inevitabilidade da abstração e da ficção
Tal como todas as decisões dos agentes económicos tendem a ser tomadas em 
ambientes de informação imperfeita, também as definições de mercado rara-
mente – ou, mesmo, nunca – são realizadas em condições ideais ou com um nível 
de análise de tal modo detalhado que as coloque, absolutamente, ao abrigo de 
qualquer crítica. É natural que assim seja. Não seria racional que se despendes-

1471 Embora se possa representar esta realidade como uma circunferência cujo perímetro se vai alargando 
ou contraindo mediante a resposta a sucessivas perguntas sobre substituibilidade, essa descrição pode 
dar uma ideia demasiado simplificadora das consequências do exercício de delimitação.
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sem esforços infindáveis em prol de uma sempre hipotética perfeição cujas van-
tagens não justificariam os custos acrescidos.

Decorre desta realidade que toda e qualquer operação de delimitação de um 
mercado relevante implica um nível variável – mas sempre presente – de abstra-
ção e de ficção jurídica. Tanto a doutrina jurídica como económica tendem a não 
referir este facto, possivelmente num esforço, eventualmente inconsciente, de 
afirmar a objetividade e cientificidade do método de definição de mercados. E, 
no entanto, encontramo-lo manifestado em virtualmente todos os casos.

Quando se delimita um mercado local com um âmbito geográfico corres-
pondente ao de um município, está-se a proceder a uma evidente simplificação. 
Para um habitante que resida na fronteira norte do concelho de Alcácer do Sal, 
será tão ou mais natural deslocar-se ao concelho de Palmela para fazer compras, 
como de ficar no seu próprio concelho.

Poder-se-ia contra-argumentar que uma correta análise de dados economé-
tricos, no contexto da aplicação do teste SSNIP, torna meramente aparente esta 
abstração, por implicar que os casos marginais sejam devidamente tidos em conta, 
e que, se tiverem um peso suficiente, implicarão um reajuste das fronteiras do 
mercado.

Em primeiro lugar, não podemos ignorar que a esmagadora maioria das defi-
nições de mercado não são feitas com base em dados econométricos detalha-
dos. Além disso, os próprios dados econométricos são, predominantemente, 
recolhidos com base em simplificações ou abstrações predefinidas. Assim, por 
exemplo, podem estar disponíveis estatísticas sobre volumes de vendas dividi-
dos por concelho, mas raramente estarão disponíveis estatísticas sobre volumes 
de vendas em áreas correspondentes a uma isócrona em torno de um determi-
nado estabelecimento.

Acima de tudo, o próprio teste SSNIP assenta numa simplificação lógica, a 
qual se traduz, a final, numa ficção jurídica. Ficciona-se que, em princípio, uma 
variação de 5% a 10% do preço representa um nível de pressão concorrencial 
significativa, atendível para efeitos da definição das fronteiras de um mercado, 
e isto para todos os tipos de mercado existentes (ver secção IV.1.3.1). Porque não 
15%? Ou 30%?

E porque é que o nível da variação de preços necessário para estimular a 
transição de um consumidor do produto X para o produto Y há-de ser o mesmo 
necessário para estimular a substituibilidade, da perspetiva da procura, entre 
os produtos A e B? Se aqueles são produtos profundamente homogéneos, com 
uma procura constituída por clientes bem informados, não é expectável que se 
verifique a transição para um produto alternativo a um nível mais reduzido de 
variação de preços, do que no caso de produtos em que se verifique, por hipótese, 
um relativo efeito de fidelização dos consumidores à marca?
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Similarmente, discutindo a fixação do nível de 10% de proporção de perda de 
clientela necessária para dissuadir, em princípio, uma empresa a subir os preços 
ou a reduzir o output, Areeda não hesitou em afirmar que qualquer especifica-
ção do nível necessário para produzir este efeito é “arbitrária”1472.

Parece ser pacífico, entre a doutrina económica, que é impossível, na prática, 
identificar as fronteiras precisas de um mercado, em termos que sejam absoluta-
mente consonantes com a teoria económica1473.

Mesmo nos casos em que se verifica a aplicação de uma análise económica 
sofisticada, estando disponíveis dados quantitativos substanciais, o resultado 
final acaba por redundar em simplificações. Assim, por exemplo, ao debruçar-
-se, recentemente, sobre o mercado dos cimentos, e depois de uma análise com-
plexa das caraterísticas do mercado, relevantes para a sua delimitação geográfica, 
a AdC acabou por se contentar com uma delimitação dependente de fronteiras 
administrativas humanas (concelhos), que, nitidamente, não correspondia às 
reais fronteiras dos mercados em causa numa abordagem absolutamente con-
forme com a teoria económica subjacente1474.

Outra curiosa manifestação da natureza abstrata do conceito jurídico de mer-
cado relevante é o de que este nem tem de ser, sempre, um mercado que exista, 
efetiva e autonomamente. Em circunstâncias especiais (que se reconduzem à 
inexistência de um mercado por opção da empresa que controla a totalidade do 
seu “output”), pode mesmo tratar-se de um mercado meramente hipotético ou 
potencial1475.

1472 Areeda, 1983:558.
1473 Neste sentido, escreveu um autor: “Even when products are homogenous, geographic markets that come 
close to satisfying this assumption are sometimes hard to identify. When products are differentiated, however, as 
they commonly are in modern economies, is is often painfully clear that nothing like such a sharp boundary exists” 
– Schmalensee, 2009:2.
1474 Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §51 e ss.
1475 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 2004/04/29, IMS Health (C-418/01), C.J. (2004) I-5039, §§43-45. De 
acordo com o TJ, só será possível identificar-se um mercado hipotético ou potencial em circunstâncias 
muito específicas, no âmbito de mercados secundários (ver secção IV.2.3.1) nomeadamente “quando 
os produtos ou serviços sejam indispensáveis para exercer uma determinada atividade e que exista, para estes, uma 
procura efetiva pelas empresas que decidem exercer a atividade para a qual aqueles são indispensáveis”, sendo ainda 
“determinante que possam ser identificados dois estádios de produção diferentes, ligados pelo facto de o produto a 
montante ser um elemento indispensável para o fornecimento do produto a jusante”. É importante realçar que se 
tratava de uma situação muito especial, um caso de “essential facilities”, em que era a recusa de acesso a 
um serviço de entrega a domicílio – não replicável – que resultava na inexistência do mercado, e não a 
falta de procura do serviço. Ou seja, é o (alegado) comportamento abusivo que leva à inexistência de um 
mercado (efetivo e presente). Foi justamente o mesmo tipo de situação que levou à reafirmação deste 
princípio em: Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §335; 
e Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §66.
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IV.1.1.3. As três dimensões de cada mercado
Embora muitos considerem este ponto sobjetamente evidente, e porque nem 
sempre esta realidade foi evidente para toda a doutrina1476, não custa recordar 
que cada mercado relevante se define com base em três dimensões, ou melhor, 
a partir da conjugação de três perspetivas distintas:

	 •	 a	dimensão	do	produto	(também	designada	dimensão	“material”,	que	dis-
cutiremos no Capítulo IV.2);

	 •	 a	dimensão	geográfica	(Capítulo	IV.3);	e
	 •	 a	dimensão	temporal	(Capítulo	IV.4).

A necessidade de definição de um mercado nas duas primeiras dimensões, de 
produto e geográfica, é um ponto assente na jurisprudência europeia1477 e nacio-
nal1478. Já a necessidade de se atender, igualmente, à dimensão temporal, não está 
ainda afirmada, em forma de princípio, de modo tão assente na jurisprudência, 
mas decorre implicitamente do método de definição de mercados usado pelos 
tribunais e pelas autoridades administrativas, e já começa a ser incluída, expres-
samente, nalgumas pronúncias (como se demonstra no Capítulo IV.4).

Importa ainda salientar que não se trata de delimitar, autonomamente, cada 
uma das dimensões do mercado em causa, mas sim, efetivamente, de conjugar 
estas três dimensões para se chegar à identificação do mercado em causa. Não se 
pode discutir o âmbito geográfico do mercado sem se saber qual o mercado de 
produto em causa1479. Assim como não se pode delimitar o mercado de produto 
sem se saber qual o âmbito geográfico da análise, já que os fatores determinan-

1476 Cfr., e.g.: Santana, 1993:130: “A empresa situa-se em todos estes mercados e a sua posição, em cada um deles, 
não poderá ser, eventualmente, diferente. Poderá ser dominante nuns, noutros não. Mesmo dominada em alguns deles”.
1477 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §10; Acórdão 
do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §21; Acórdão do TG de 
1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §91; Acórdão do TJ de 2008/07/01, MOTOE 
(C-49/07), C.J. (2008) I-4863, §31.
1478 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 59; Sentença 
do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 50; Sentença do TCL de 2010/03/02, 
PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), p. 142; e Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – 
circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 63. Para afirmações deste princípio na prática decisória da AdC, cfr., 
e.g.: Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §§226-227; Decisão 
da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14); Decisão da AdC de 2006/07/11, 
Vatel et al (PRC 2005/25), §136; e Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06), §180.
1479 Veja-se, a título de exemplo, o Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-
446/05), C.J. (2010) II-1255, §60, em que a subdivisão do mercado do produto consoante grupos de 
procura implicou delimitações geográficas distintas. O que escrevemos quanto à interrelação entre a 
delimitação do mercado geográfico e do mercado de produto vale, igualmente, para a delimitação do 
mercado temporal, como discutimos na secção IV.4.2.
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tes daquela delimitação podem variar de área para área1480. Por outras palavras, 
a delimitação das três dimensões do mercado relevante estão interrelacionadas 
e são interdependentes.

Por um lado, isto já é verdade no ponto focal da análise, mas as conclusões 
quanto ao alargamento daquilo que se abrangia no ponto de partida, tanto em 
termos de produto como em termos geográficos ou temporais, podem obrigar a 
uma revisão das conclusões nas outras dimensões do mercado, pelo que é impres-
cindível que as dimensões sejam ponderadas em conjunto.

IV.1.2. A substituibilidade (do lado da procura e da oferta) e a elasticidade 
cruzada
Tanto nos EUA1481 como na Europa, o método de definição de mercados no âmbito 
do direito da concorrência foi, desde o início, alicerçado na identificação da subs-
tituibilidade entre bens e entre áreas geográficas.

É importante que se tenha presente que esta não era a única opção teórica. 
Esta abordagem levou os tribunais a centrarem a operação de definição de mer-
cados na análise da elasticidade cruzada da procura, ao passo que muitos 
economistas defendiam, e continuam a defender, que se devia atender à elas-
ticidade-preço da procura, na sua globalidade, que não é determinada apenas 
pelo efeito de substituição por outros produtos (desde logo, por ser possível, em 
determinadas circunstâncias, a saída do mercado).

Por outras palavras, ao focarem a atenção na elasticidade cruzada, os tribunais 
decidiram, desde logo, que a delimitação dos mercados deixaria de fora vários 
fatores relevantes, designadamente, para a determinação do poder de mercado, 
fatores esses que têm de ser ponderados num passo subsequente da análise de 
cada caso concreto.

Isto dito, tratava-se da opção necessária num sistema que pretendia uma via-
bilidade pragmática de recurso à definição de mercados, já que as abordagens 
alternativas propostas pelos economistas se reconduziam, invariavelmente, à 
não delimitação de mercados. Ao mesmo tempo, foi também uma opção ditada 
pelo facto de o sistema ter sido desenvolvido a pensar em produtos industriais 

1480 Veja-se, a título de exemplo, o Acórdão do TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão 
(T-374/94 etc.), C.J. (1998) II-3141. Realçando, entre nós, a interrelação incontornável entre a delimitação 
do mercado de produto e do mercado geográfico: Morais, 2006:803-804.
1481 Cfr., e.g.: EUA, Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 612 n.31 (1953); e EUA, 
United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co. (1956) 352 U.S. 377. Neste último afirmou-se: “What is called 
for is an appraisal of the ‘cross-elasticity’ of demand in the trade. (…) An element for consideration as to cross-elasticity 
of demand between products is the responsiveness of the sales of one product to price changes of the other. If a slight 
decrease in the price of cellophane causes a considerable number of customers of other flexible wrappings to switch to 
cellophane, it would be an indication that a high cross-elasticity of demand exists between them; that the products 
compete in the same market”.
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(“utilitários”), com relativo caráter de essencialidade, para os quais a saída do 
mercado não é, de modo geral, uma opção, reduzindo o grau de falibilidade da 
concentração na elasticidade cruzada1482.

Logo em Continental Can, o TJ afirmou que um mercado exclui os produtos 
que “sejam substituíveis com outros produtos apenas de modo limitado”1483. De seguida, 
em United Brands, esclareceu que um produto só pode ser colocado num mer-
cado distinto do de outros se for “pouco substituível por eles e não [estiver] sujeito 
à sua concorrência para além dum efeito pouco sensível”1484, o que significa que deve 
existir uma “significativa elasticidade cruzada” entre dois produtos para que estes 
se incluam no mesmo mercado1485. Desde então, o princípio tornou-se um ponto 
assente na jurisprudência1486.

1482 Neste sentido, ver, e.g.: Seal, 1993:740. Alguns autores criticam que o critério da elasticidade cruzada 
não deve ser aplicado a mercados de produtos diferenciados, sugerindo que, em tais casos, os mercados 
devem ser definidos tendo em conta, apenas, a substituibilidade dos produtos em termos das suas fi-
nalidades e aplicações (cfr., e.g., Keyte, 1995:746). No entanto, estas posições têm por objetivo ou, pelo 
menos, resultado chegar a delimitações amplas de mercados que não representam, verdadeiramente, 
as pressões concorrenciais. Se a estratégia de diferenciação de um produtor foi particularmente bem 
sucedida, é possível que um grupo de consumidores deixe de considerar o produto em causa substituí-
vel por qualquer outro. Isso poderá refletir-se na capacidade desse produtor de aumentar preços ou de 
reduzir “output”, não havendo motivo para se delinear um mercado fictício de acordo com as qualidades 
objetivas do produto, se esse mercado não corresponder à realidade das pressões concorrenciais a que 
o produtor em causa se vê sujeito.
1483 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §32 (nossa tradução).
1484 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §22 (nossa tradução).
1485 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§28 e 32. A citação 
completa é “significativa elasticidade cruzada a longo prazo”. No entanto, a referência à elasticidade cruzada 
no longo prazo foi um lapso do Tribunal, e já não corresponde atualmente à noção da substituibilidade 
exigível. Hoje, sabe-se que a relevância da substituibilidade deve ser aferida no curto prazo, até porque, 
na famosa afirmação de Keynes, “a longo prazo, todos estaremos mortos” (Keynes, 1923:capítulo 3). Se a 
elasticidade cruzada fosse aferida no longo prazo, os mercados seriam todos infinitamente amplos, 
porque no longo prazo é possível a adaptação de quase todas as necessidades da procura, e porque é 
possível a entrada no mercado de qualquer outro operador.
1486 A maioria das citações deste princípio passou a adotar a seguinte formulação: “só em pequena parte 
são substituíveis por outros produtos ou serviços”, ou que “são pouco intermutáveis com outros produtos”. Cfr., e.g.: 
Acórdão do TJ de 1980/12/11, L’Oréal (31/80), C.J. (1980) 3775, §25; e Acórdão do TJ de 1991/07/03, Akzo 
c. Comissão (C-62/86), C.J. (1991) I-3359, §51; Acórdão do TJ de 1998/11/26, Oscar Bronner (C-7/97), C.J. 
(1998) I-7791, §33; Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, 
§62; Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §798; Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, 
§91; Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) 
II-5169, §173; Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, 
§78; Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §55; 
Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §111; e Acórdão 
do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §170.
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Também em Portugal este princípio é uma pedra de base do método de defi-
nição de mercados, tanto na jurisprudência1487 como na prática administrativa1488.

Note-se que, apesar de este princípio ter sido desenvolvido a propósito da 
delimitação do mercado de produto, e de ser quase sempre afirmado nesse con-
texto, a lógica que lhe está subjacente é, naturalmente, aplicável por inteiro à 
delimitação do mercado geográfico.

De acordo com a AdC, o “conceito de substituibilidade para efeitos da definição de 
mercado (…) relevante (…) é um conceito económico específico, que não se confunde com 
qualquer conceito genérico de substituibilidade”1489. Discordamos: trata-se de outro 
exemplo de recusa implícita (possivelmente, involuntária) da natureza jurídica do 
método de definição de mercados1490. Diremos antes que, para efeitos da defini-
ção do mercado relevante, o conceito de substituibilidade é um conceito jurídico 
específico (desenvolvido com base na ciência económica), que não se confunde 
com qualquer conceito genérico de substituibilidade.

As formulações de base deste princípio já evidenciam que a sua componente 
decisiva é a determinação do grau de substituibilidade necessário para que 
dois produtos ou duas áreas geográficas se incluam no mesmo mercado. O que 
significa excluir-se a concorrência que seja feita apenas “de modo limitado”, ou que 
tenha um “efeito pouco sensível”?

A dificuldade do problema foi sublinhada, bem cedo, pelo nosso Conselho da 
Concorrência, ao realçar que a delimitação do mercado relevante é uma “opera-
ção que envolve certo melindre analítico, desde logo porque a substituibilidade dos diferen-
tes produtos se reconduz a delicados juízos de gradação, e não a destrinças radicais e nítidas 
entre produtos de distinta natureza”1491.

1487 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), p. 82 (“O mercado 
de produto […] é constituído pelo conjunto de produtos intersubstituíveis…”); e Sentença do TCL de 2008/03/11, 
Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 58 (“o mercado é identificado pela existência de um conjunto de 
produtos, bens ou serviços substituíveis entre si”), reafirmado em: Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et 
al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 50; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 
1065/07.0TYLSB), pp. 142-143; Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), 
p. 63; e Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 95.
1488 Para uma primeira manifestação deste princípio na prática administrativa nacional, ver: CC, 1987:16 
(“Aceita-se geralmente como ponto de partida que, em cada situação concreta, o mercado de referência deve abranger 
todos os produtos (bens materiais ou serviços) que um adquirente normal, atendendo aos preços, às caraterísticas 
qualitativas e à utilização que deles pretende fazer, considera idênticos; ou, noutra expressão, vê como substitutos 
muito próximos uns dos outros. É uma formulação aparentemente simples e linear [e que tecnicamente se reconduz a 
uma grande «elasticidade cruzada da procura» entre os vários produtos englobados nesse mercado único; e uma fraca 
elasticidade face aos demais produtos (substitutos mais distantes])”.
1489 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §628.
1490 Afirmada, e.g., em Berlin, 2009:367 e 376. Como se recorda em Baker & Bresnahan, 2006:2: “Antitrust 
analysis (…) reflects the concerns of the legal systems, leading judges at times to approach issues in ways that differ 
from how we economists might act on our own”.
1491 Decisão do CC de 1987/11/18, Moraes & Wasteels (3/87), §25.
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Tanto o Supremo Tribunal americano como o Tribunal de Justiça chegaram 
à mesma resposta de base: devem incluir-se num mesmo mercado de produto 
relevante os produtos “razoavelmente substituíveis” entre si1492.

Esta ideia viria, posteriormente, a cristalizar-se, na jurisprudência europeia, 
com a seguinte formulação:

“o conceito de mercado relevante implica, de facto, que possa existir uma concorrência eficaz 
entre os produtos que formam parte do mercado e isto pressupõe que exista um grau suficiente de 
substituibilidade entre todos os produtos que integram o mesmo mercado”1493.

Mas este “critério da permutabilidade suficiente”1494, como o veio a designar o Tri-
bunal, não estabelece, na verdade, qualquer orientação para medir a suficiência 
ou a razoabilidade. Assim como também não conseguimos extrair qualquer ver-
dadeiro critério da afirmação de que “o mero facto de existirem produtos diferentes que 
são substituíveis, em termos marginais, não obsta à conclusão de que esses produtos per-
tencem a mercados distintos”1495. Esta frase limita-se a inverter o raciocínio, confir-
mando que pode haver um pequeno grau de substituibilidade (marginal) entre 
produtos, sem que tal justifique que se incluam no mesmo mercado.

Diversamente, encontra-se um critério relevante para a delimitação nega-
tiva da suficiência da substituibilidade entre produtos (e áreas geográficas), na 
perspetiva da procura, na afirmação de que deve ser possível a transição para o 
outro produto (ou área geográfica) sem “dificuldades técnicas” nem “custos suplemen-

1492 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §12. No mesmo 
sentido: EUA, Cellophane, 351 U.S. 400 (1956) (“reasonably interchangeable”).
1493 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28 (nossa 
tradução). Reafirmado, e.g., em: Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. 
(1995) II-1533, §61; Acórdão do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) 
II-1611, §40; Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §49; 
Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §67; Acórdão do TG 
de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §112; e Acórdão do TG de 
2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §170.
1494 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §66.
1495 Cfr.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. 
(2003) II-3275, §799 (nossa tradução). Ver também o Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. 
Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §80; e o Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. 
Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §55. Noutra formulação, o TJ afirmou que a delimitação de 
um mercado de produto “não pressupõe a completa substituibilidade” entre os produtos, podendo, por outro 
lado, excluir-se do mercado produtos que concorrem parcialmente, até um certo grau – cfr. Acórdão 
do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §48; reafirmado no Acórdão do TG 
de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §64. Expressando uma ideia 
similar, afirmou o nosso TRL: “O facto de uma necessidade poder ser satisfeita através de produtos diferentes não 
significa que se possam considerar substituíveis e não pode concluir-se, face às especificidades que apresentam, que os 
produtos em questão fossem substituíveis entre si” – Acórdão do TRL de julho de 2012, Baxter e Glintt (proc. 
nº 199/11.0TYLSB), p. 28.
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tares demasiado importantes”1496 (são nítidos os paralelismos deste critério com o 
que se estabeleceu para a relevância da substituibilidade do lado da oferta, dis-
cutida infra).

Na jurisprudência nacional, é muito rara a discussão do grau de substituibili-
dade exigível. Ainda assim, é nítido que foi adotado o mesmo critério, supra referido: 

“O critério da substituibilidade razoável não se basta com qualquer tipo de substituibilidade 
de bens, para definir um mercado, sendo necessário que ela seja razoável”1497.

Na prática administrativa nacional, começámos por ter as orientações do Con-
selho da Concorrência, segundo as quais não é suficiente uma substituibilidade 
entre produtos que só “é suscetível de ocorrer apenas muito pontualmente”1498, ou que 
seja de “um nível extremamente genérico”1499, devendo-se identificar “valores (posi-
tivos) da elasticidade cruzada da procura [que] atinjam patamares consideráveis”, de tal 
modo que ambos os produtos sejam “substitutos muito próximos”1500.

Qual é, então – se algum existe –, o padrão concreto orientador da identifica-
ção da suficiência na substituibilidade entre dois bens ou duas áreas1501? Retor-
naremos a este problema quando discutirmos o teste SSNIP (ver secção IV.1.3).

Outra questão crucial inerente à discussão da substituibilidade entre produ-
tos e áreas é a determinação da perspetiva a partir da qual esta substituibilidade 
deve ser aferida. Qualquer mercado é, como sabemos, um ponto de encontro entre 
a procura e a oferta. Consequentemente, a substituibilidade entre produtos ou 
entre áreas pode sempre ser vista de uma, de outra ou de ambas as perspetivas. 
Tanto a reação da procura como a reação da oferta a um pequeno aumento de 
preços não transitório ou a uma redução de “output” pode ser tal que torne essa 

1496 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §26; Acórdão 
do TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §40.
1497 Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 26. Para um exemplo de aplicação 
prática deste teste, levando à conclusão de falta de substituibilidade razoável entre produtos, ver: 
Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 27.
1498 Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §31.
1499 Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §78.
1500 Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido (1/99).
1501 Note-se que a questão do grau de substituibilidade necessário para que dois produtos ou duas áreas 
geográficas se incluam no mesmo mercado se coloca, precisamente nos mesmos termos, quando nos 
debruçamos sobre a substituibilidade da perspetiva da oferta – neste sentido, cfr., e.g.: Acórdão do TG 
de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §63. Como exemplo de uma análise 
detalhada da “suficiência” da substituibilidade entre dois produtos/serviços, veja-se o Acórdão do TG 
de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §116 e ss. (incluindo a aplicação 
do teste SSNIP num contexto de “sunk costs”, a discussão da exigência de uma “massa crítica mínima” de 
clientes e a inclusão do elemento de risco na ponderação da viabilidade económica, bem como da real 
estrutura do mercado e do comportamento da procura no período em questão).
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alteração não lucrativa. Assim sendo, qual a perspetiva que deve vingar, a da subs-
tituibilidade do lado da procura ou a da substituibilidade do lado da oferta?

Hoje em dia, é ponto assente que as duas perspetivas têm de ser tidas em 
conta1502, tanto na jurisprudência europeia1503 como na prática administrativa1504 
e na jurisprudência nacionais: “O mercado de produto identifica o bem ou o serviço em 
causa e é constituído pelo conjunto de produtos intersubstituíveis tanto na ótica da procura 
como da oferta”1505 (naturalmente, aplica-se o mesmo princípio à delimitação do 
mercado geográfico1506).

1502 Cfr., e.g.: Comunicação sobre Definição de Mercados, §§13 e 20; AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 
de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de operações de concentração de empresas (defini-
ções de “mercado de produto relevante” e de “mercado geográfico relevante”); e AdC, Projeto de Linhas de 
Orientação para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.1.8.
Curiosamente, o TG já afirmou considerar que, na sua primeira abordagem à delimitação do mercado 
de produto, o TJ referiu-se, desde logo, à substituibilidade do lado da oferta. Neste sentido, veja-se o 
Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, 
§825, referindo-se ao Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, 
§33. Ver também: Korah, 2007:95-96.
Na doutrina económica, há autores que sustentam que se deve recorrer, exclusivamente, à perspetiva da 
procura, por o recurso à perspetiva da oferta introduzir um nível incomportável de complexidade – cfr., 
e.g.: Rubinfeld, 2011:82.
1503 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) 
II-1881, §§30-32; Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §99 
e ss.; Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §80. Citando 
o §20 da Comunicação sobre Definição de Mercados, a este respeito (em jeito de descrição do método 
adotado pela Comissão): Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-
3601, §484; Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §50; 
Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §§113 e 123; 
e Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §§71-
73 (neste dois últimos casos, o TG referiu, ainda, e citou, parcialmente, os §§21-23 da Comunicação).
1504 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §6; Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/
Lusomundo/Presselivre (1/02); Decisão da AdC de 2005/03/07, Portugal Telecom/Weblab (Ccent. 2/2005), 
§28; Decisão da AdC de 2011/07/15, Hendrix/FGH SAS (CCent. 20/2011), §§20-21; Decisão da AdC de 
2011/09/13, TRPN (Grupo HJT)/Internorte (Ccent. 49/2010), §§58 e 70; e Decisão da AdC de 2013/02/21, 
Kapsch/Ativos NEC (CCent. 1/2013), §35.
1505 Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB), p. 82; Sentença do TCL de 
2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 50; Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et 
al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 58; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 
1065/07.0TYLSB), p. 142; Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 63; e 
Sentença do TCL de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 95. Mesmo quando atribuem maior 
relevo à substituibilidade da perspetiva da procura, os tribunais não deixam de realçar que “para o efeito 
que aqui nos interessa as duas óticas devem ser tidas em consideração” – Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé 
Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 59. A questão parece não ser pacífica, porém, nos ordenamentos 
de outros EMs.
1506 Cfr., e.g.: Comunicação sobre Definição de Mercados, §21; e AdC, Regulamento nº 60/2013, de 
14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de operações de concentração de empresas 
(definição de “mercado geográfico relevante”).
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No entanto, tanto a doutrina como os tribunais mostraram uma tendência a 
favorecer a substituibilidade do lado da procura1507. As primeiras formulações 
jurisprudenciais e administrativas do princípio da substituibilidade focavam-
-se, exclusivamente, na perspetiva dos clientes1508. E as primeiras referências, na 
jurisprudência, à substituibilidade do lado da oferta foram feitas num sentido 
confirmatório das conclusões que já resultavam da aplicação da perspetiva da 
substituibilidade do lado da procura1509.

Gradualmente, a perspetiva da oferta ganhou terreno no plano da afirmação 
dos princípios da definição de mercados1510. No entanto, é nítido que esta pers-
petiva já era tida em conta, desde sempre, verificando-se uma profunda discre-
pância entre o princípio teórico inicial da relevância exclusiva da perspetiva da 
procura e a realidade prática, em que o bom senso e a intuição ditavam defini-
ções explicáveis apenas pelo peso dado à substituibilidade do lado da oferta1511.

Data de 1995 o primeiro acórdão do TJ que baseia, expressamente, a delimi-
tação do mercado em causa na substituibilidade da perspetiva da oferta, embora 
não a rotulando nesses termos1512. Em 1999, a relevância desta perspetiva já se 

1507 Como exemplo de uma afirmação recente desta preferência pela Comissão Europeia, veja-se: Co-
missão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 
19/05/2010), §§88-89. Na aferição de uma autora, o mesmo é verdade das autoridades administrativas 
– cfr., e.g., Oliveira Pais, 2011:374: “Em suma, as autoridades europeias só esporadicamente recorrem ao critério 
da substituibilidade do lado da oferta, para definir o mercado material, sendo a escassez desse recurso ainda mais 
notória no caso do mercado geográfico”. Por precisão terminológica, note-se que não é o mesmo aferir a 
substituibilidade da perspetiva da “procura”/”compradores”, ou da perspetiva dos “consumidores” (a 
que se referem, frequentemente, os tribunais nacionais – ver, e.g., Sentença do TCL de 2012/05/29, 
ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 95 – e a AdC – ver, e.g., a Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon 
(PRC 2003/05), §3183), sendo que este último termo está, tipicamente, associado a pessoas singulares, 
consumidores finais. Há autores que continuam a defender que a substituibilidade do lado da oferta não 
deve ser ponderada, de todo, na delimitação de mercados (embora admitam que não seja essa a opinião 
das autoridades judiciais) – ver, e.g.: McElroy, 1996; Crowther, 1996; e Baker, 2007:133-138.
1508 Veja-se, a título de exemplo: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. 
(1978) 207, §12 e 30. Para uma descrição das primeiras decisões da Comissão Europeia que ponderaram 
a substituibilidade do lado da oferta, ver: Briones Alonso, 1994; e Morais, 2006:789-791.
1509 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §§39-42; 
Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §72.
1510 O acréscimo de atenção dedicada à substituibilidade do lado da oferta esteve associado ao 
desenvolvimento e progressiva afirmação, a partir da década de 1980, da teoria dos mercados contestáveis, 
apresentada como alternativa a análises de mercados baseadas nos modelos da concorrência perfeita e 
de “workable competition”.
1511 Veja-se o excelente exemplo da não autonomização de mercados consoante o tamanho do calçado, 
que só é possível por não se estar a limitar a definição à substituibilidade da perspetiva da procura – cfr. 
Baker & Wu, 1998.
1512 Cfr.: Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §27; e 
Acórdão do TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §41 – o Tribunal 
deu relevância à existência “na indústria [de] uma certa capacidade de adaptar os instrumentos de produção para 
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enraizara o suficiente para que o Tribunal se sentisse justificado em realizar uma 
delimitação de mercado, predominantemente, com base na perspetiva da oferta, 
contra fortes argumentos de falta de substituibilidade da perspetiva da procura1513.

No entanto, mesmo depois desta data, continuou-se a ignorar a perspetiva da 
oferta em vários casos onde esta poderia ter tido um impacto decisivo na deli-
mitação dos mercados1514, assim como se continuou a recorrer a esta perspetiva 
sem o afirmar expressamente1515.

A Comunicação sobre Definição de Mercados apresenta a ponderação da 
substituibilidade do lado da oferta como uma mera faculdade (“pode igualmente 
ser tomada em consideração”1516). Não podemos concordar1517. O que resulta de uma 
leitura conjunta da jurisprudência, atendendo à sua evolução e promovendo uma 
leitura harmoniosa dos seus princípios, é que a substituibilidade da perspetiva 
da oferta tem sempre de ser ponderada, sob pena de se deixar às autoridades a 
liberdade de ignorar, injustificadamente, um fator essencial, condicionador ime-
diato da concorrência no mercado.

produzir diferentes tipos de rede electrossoldada para betão”. Ver também o Acórdão do TG de 1995/04/06, 
Tréfilunion c. Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, §30.
1513 Cfr.: Acórdão do TG de 1999/07/07, British Steel c. Comissão (T-89/96), C.J. (1999) II-2089, §84; e 
Acórdão do TG de 1999/07/07, Wirtschaftsvereinigung Stahl c. Comissão (T-106/96), C.J. (1999) II-2155, §148.
1514 Um exemplo de formulação especialmente infeliz, pelo Tribunal, dos princípios aplicáveis foi o caso 
SIDE, em que o TG pareceu negar toda e qualquer relevância à substituibilidade da perspetiva da oferta, 
ao afirmar que o mercado relevante não podia “incluir operadores económicos que não estão verdadeiramente 
ativos nesse mercado” – Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §63.
1515 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §68. 
A situação na prática administrativa portuguesa, no mesmo período, era idêntica. Embora a substitui-
bilidade do lado da oferta fosse um corolário indispensável a várias delimitações de mercados realizadas 
pelo Conselho da Concorrência, ela nunca foi expressamente referida antes de 1999 (cfr. Parecer do CC 
1999/07/22, Sport TV (3/99)). Seguiram-se outras decisões que omitiram, indevidamente, esta discus-
são – cfr., e.g.: Decisão do CC de 1999/12/15, Codifar et al (4/98); e Parecer do CC de 2002/08/22, Porto 
Editora/Lisboa Editora (2/02).
1516 Comunicação sobre Definição de Mercados, §20. Em sentido similar, veja-se, e.g., a Decisão da AdC 
de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §3185: “A substituibilidade do lado da oferta pode igualmente ser 
tomada em consideração na definição dos mercados nos casos em que os seus efeitos são equivalentes aos da substituição 
do lado da procura em termos de eficácia e efeito imediato”.
1517 Em sentido semelhante, veja-se Morais, 2006:792-793: “admitimos que a Comunicação de 1997 poderá ter 
subalternizado de forma excessiva os outros critérios analíticos, maxime a substituibilidade na perspectiva da oferta. 
Embora não ignoremos os consideráveis problemas de análise económica suscitados pela aplicação desse critério, 
pensamos que a sua utilização não deve assumir um papel meramente secundário ou residual – como seria sustentável 
à luz do teor literal da Comunicação – mas pode, em certas circunstâncias, contribuir de forma importante para 
a delimitação do mercado em interação com o critério da substituição na perspetiva da procura (não estando, em 
conformidade, a sua função limitada a confirmar ou reforçar delimitações relativamente estreitas de certos mercados 
emergentes da utilização deste último critério)”.
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Esta questão está ligada àquele que é, quanto a nós, um dos grandes erros 
amiúde repetidos pelos intérpretes do direito da concorrência. De acordo com o 
Tribunal, “a substituibilidade deve ser considerada não apenas do ponto de vista da oferta 
mas também do ponto de vista da procura, que continua a ser, em princípio, o critério de 
avaliação mais eficaz”1518. O Tribunal também já afirmou:

“Embora, do ponto de vista económico, a substituibilidade do lado da procura seja o crité-
rio de avaliação mais imediato e mais eficaz face aos fornecedores de determinado produto (…), 
a substituibilidade do lado da oferta pode também ser tomada em consideração para definir o 
mercado em causa nas operações em que essa substituibilidade tenha efeitos equivalentes aos da 
substituibilidade do lado da procura em termos de imediatismo e eficácia. Assim, o critério da 
substituibilidade do lado da oferta implica que os produtores possam, por meio de uma simples 
adaptação, apresentar-se nesse mercado com suficiente força para constituir um contrapeso sério 
aos produtores já instalados no mercado”1519.

Também os tribunais nacionais têm realçado que, entre a substituibilidade da 
procura e a da oferta, “[d]os dois critérios a atender o mais eficaz é o primeiro, ou seja, o 
critério da análise da substituibilidade do lado da procura”1520. E este ponto parece ser 
assente, pelo menos ao nível de princípios, na prática administrativa nacional1521.

Ora, não é correto dizer-se que se deve dar prioridade à substituibili-
dade do lado da procura, ou que esta seja um critério mais “eficaz”. É verdade 
que, pelo menos até certo ponto, pode ser mais “imediato” recorrer à substitui-
bilidade do lado da procura, já que a substituibilidade do lado da oferta implica, 
normalmente, o acesso a informação mais extensa sobre o mercado e as empre-

1518 Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §99 e ss. Reafirmado 
no Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §80.
1519 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, 
§57. Trata-se de um princípio, claramente, influenciado pelo §13 da Comunicação sobre Definição de 
Mercados. Com efeito, esta mesma ideia surgiu, inicialmente, na jurisprudência, apenas por citação desta 
passagem da Comunicação, no âmbito do princípio da autovinculação administrativa – cfr., e.g.: Acórdão 
do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §517. Mesmo mais 
recentemente, esta ideia continua a ser referida por citação da Comunicação, e não como um princípio 
de origem jurisprudencial – cfr.: Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. 
(2012) por publicar, §113. Assim como continua a surgir na doutrina – ver, e.g.: Van Bael & Bellis, 2010:119.
1520 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; e Sentença 
do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64.
1521 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 19/2009), §31 e ss.; Decisão da 
AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §229; e Decisão da AdC de 2012/01/12, 
Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §51. Ver ainda: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise 
económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.1.8. Também o CC su-
blinhava, repetidamente, na sua prática decisória a predominância da perspetiva da procura – ver, e.g.: 
Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §78; Decisão do CC de 1988/01/27, FISIPE (9/86); Decisão do 
CC de 1997/03/06, Olivedesportos et al (1/96), §9; e Parecer do CC de 1998/03/05, Dia Portugal (1/98), §11.
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sas que são potenciais entrantes. Mas também é certo que aquele “imediatismo” 
é, muitas vezes, ilusório, porque esconde a simplificação do método de defini-
ção de mercados, passando ao lado da recolha de detalhes sobre o mercado – e, 
nomeadamente, de dados económicos quantitativos – que seriam necessários à 
correta aferição da substituibilidade do lado da procura. A mesma abordagem 
simplificadora permite ponderar a substituibilidade do lado da oferta sem dis-
por dos dados económicos que seriam necessários para uma abordagem rigorosa.

Acima de tudo, está aqui em causa uma questão de princípio e de coerência 
metodológica. Se, como o Tribunal e a Comissão1522 admitem, a substituibilidade 
do lado da oferta – quando preenchidos todos os requisitos – tem efeitos equiva-
lentes aos da substituição do lado da procura, em termos de eficácia e de efeito 
imediato, que motivo há para se privilegiar uma em relação à outra? Das duas 
uma, ou ambas as perspetivas conduzem ao mesmo resultado – em cujo caso o 
dito “privilégio” da perspetiva da procura se traduz apenas em ser o ponto de 
partida da análise, sem que se possa dispensar a subsequente análise da perspe-
tiva da oferta –, ou as duas perspetivas conduzem a resultados distintos. Neste 
último caso, “privilegiar-se” a perspetiva da procura significa, efetivamente, deli-
mitar um mercado que não traduz todas as pressões efetivas imediatas que se 
fazem sentir no mercado.

O suposto “privilégio” da perspetiva da procura conduz, inevitavelmente, 
à delimitação de mercados demasiado estreitos, que criam a ilusão de que as 
empresas nele presentes, se se coordenassem, poderiam subir ligeiramente os 
preços de modo lucrativo, quando isso não é verdade (devido à pressão dos novos 
entrantes do lado da oferta)1523.

Um tribunal não pode deixar, em caso algum, de ponderar a substituibili-
dade do lado da oferta. E, em caso de contradição entre os resultados de ambas 
as perspetivas, deve reter-se a delimitação mais ampla, pois é só dentro desses 
limites do mercado que um hipotético monopolista teria incentivo para aumen-
tar ligeiramente os preços. Recorde-se que se verificaram, efetivamente, casos 
em que o Tribunal afastou a perspetiva da procura (que teria conduzido a mer-
cados mais estreitos) em prol de uma delimitação em função da substituibilidade 
da perspetiva da oferta1524.

1522 Quanto a esta, ver: Comunicação sobre Definição de Mercados, §20.
1523 Daí que alguma doutrina sugira que o verdadeiro motivo pelo qual as autoridades dão prevalência à 
perspetiva da procura sobre a perspetiva da oferta deve-se ao facto de “a substituibilidade do lado da oferta, 
quando existe, [levar] ao alargamento do mercado de referência e, por conseguinte, ao abrandamento do controlo” – 
Marques, 2011:258-9. Sobre esta questão, veja-se ainda: Sacker, 2008:23 e ss.
1524 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1999/07/07, British Steel c. Comissão (T-89/96), C.J. (1999) II-2089, §84; e 
Acórdão do TG de 1999/07/07, Wirtschaftsvereinigung Stahl c. Comissão (T-106/96), C.J. (1999) II-2155, §148.
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De tudo isto resulta que a questão não é saber quando devemos ponderar a 
substituibilidade do lado da oferta (devemos fazê-lo sempre), mas sim saber qual 
o grau de substituibilidade do lado da oferta que justifica a expansão das fron-
teiras do mercado.

De acordo com a jurisprudência e a prática decisória europeias e nacionais, 
são três os requisitos essenciais para que as fronteiras de um mercado devam 
ser delineadas tendo em conta a substituibilidade do lado da oferta:

 (i) os produtores devem poder transferir a sua produção para e comerciali-
zar os produtos relevantes nas áreas relevantes;

 (ii) esta nova oferta deve ser possível no curto prazo; e
 (iii) esta nova oferta deve ser possível sem custos significativos1525.

Decorrem do primeiro requisito certas exigências próprias, autónomas da 
ponderação do segundo e terceiro requisitos. Acima de tudo, pode ser impossí-
vel transferir a produção para um novo produto, ou para uma nova área, devido 
a restrições legais (barreiras de entrada), mesmo que essa transferência seja eco-
nomicamente viável.

Quanto ao segundo e terceiro requisitos, convém que sejam discutidos em 
conjunto.

Encontramos a sua primeira afirmação logo no acórdão Commercial Solvents, 
onde se afirmou a necessidade de ter em conta as “condições presentes de concor-
rência” no mercado, excluindo-se do mercado os produtos que ainda se encon-
trem em fase experimental e que, portanto, não possam ainda ser produzidos 
em quantidades industriais (i.e. suficientes para constituírem uma restrição con-
correncial aos produtos existentes) nem “possam ser substituídos [pelos produtos 
existentes] sem dificuldade”1526.

Tal como a distinção microeconómica geral entre o curto e o longo prazo não 
se faz através de uma qualquer quantificação do período de tempo (que seria 
impossível de fazer em termos universalmente válidos para todos os mercados), 
mas sim através da consideração do período de tempo necessário para a variação 

1525 A ciência económica formula estes requisitos de maneira algo diversa, embora convergindo para o 
mesmo resultado final. Como se resume em O’Donoghue & Padilla, 2006:71-72: “From an economic point 
of view, effective supply-side substitution requires consideration of a number of conditions: (1) the assets needed to 
produce, distribute and commercialise the relevant products are readily available; (2) the firm can purchase or lease 
additional necessary assets without incurring sunk costs; (3) suppliers of supply-side substitutes have the economic 
incentive to engage in production of the relevant goods/services; (4) other suppliers are able to divert production from 
supply-side substitutes to the relevant products because, for example, they possess unused plant capacity that can be 
brought into production at a reasonable cost; and (5) consumers regard their products as valid substitutes for the 
existing set of products”.
1526 Cfr.: Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §§13-16.
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dos fatores de produção (no curto prazo, pelo menos um dos fatores de produ-
ção é fixo), também aqui não se pode proceder a uma quantificação temporal, 
recorrendo-se antes ao critério da (des)necessidade de variação dos fatores de 
produção. Simplesmente, se o que se pretende é identificar uma substituibilidade 
do lado da oferta que imponha uma restrição concorrencial sempre presente, 
então é necessário que haja uma possibilidade de reação “imediata”. O mesmo é 
dizer que se tem de identificar a possibilidade de uma reação sem necessidade 
de variar qualquer fator de produção1527, ou seja, num prazo, em princípio, infe-
rior ao “curto prazo” acima referido1528.

É por isso que a Comunicação sobre Definição de Mercados estabelece como 
critério para a fixação deste horizonte temporal a desnecessidade de qualquer 
“adaptação significativa dos ativos corpóreos e incorpóreos existentes”, ou de “realização 
de investimentos adicionais”1529.

Mas a Comunicação vai ainda mais longe. Afirma-se que a substituição 
não deve implicar “alterações nas decisões estratégicas” ou “riscos suplementares 
significativos”1530. É uma precisão importante. Mesmo que seja possível a substi-
tuição imediata, sem variar qualquer fator de produção, os potenciais entrantes 
poderão não representar uma pressão concorrencial suficientemente dissuasora 
de aumentos de preços se a sua decisão de entrada no mercado acarretar riscos 
significativos. Nesses casos, a ponderação do risco aumenta a margem de lucro 
potencial que os novos entrantes vão considerar necessária para justificar a sua 
tentativa de entrada no mercado. Em consequência, será necessário um maior 
aumento de preços nesse mercado para incentivar a sua entrada, do que seria na 

1527 No caso Amman & Sohne, a necessidade dos fabricantes adaptarem as máquinas para a produção do 
fio para a indústria automóvel – i.e., a necessidade de uma variação ao nível do capital da empresa – foi 
um fator crucial na recusa da relevância da substituibilidade do lado da oferta – cfr., e.g.: Acórdão do 
TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §74.
1528 Note-se que a oferta que pode transferir a sua produção para o produto ou área em causa no curto 
prazo não deixa de exercer uma pressão concorrencial sobre os agentes da oferta já presentes no mer-
cado, pressão essa que poderá ser significativa. Simplesmente, de acordo com o método de definição de 
mercados adotada no direito da concorrência, esta pressão não é considerada suficiente para efeitos de 
delimitação do mercado relevante, sendo considerada apenas num passo subsequente da análise. Trata-
-se, então, de discutir a relevância da concorrência potencial (ver secção IV.1.4).
1529 Comunicação sobre Definição de Mercados, §§20 e 23. 
1530 Comunicação sobre Definição de Mercados, §§20 e 23. Este segundo requisito é também incluído 
em formulações deste princípio pela AdC – ver, e.g.: Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 
2003/05), §3186 (“Tal requer que os fornecedores possam transferir a sua produção para os produtos relevantes e 
comercializá-los a curto prazo sem incorrer em custos ou riscos suplementares significativos em resposta a pequenas 
alterações duradouras nos preços relativos”). No mesmo sentido, veja-se a Decisão da AdC de 2009/07/16, 
Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 19/2009), §33: “do ponto de vista da substituibilidade do lado da oferta, importaria 
sempre equacionar se os prestadores de serviços de cuidados de saúde poderiam adaptar a sua prestação de serviços 
a outros serviços e comercializá-los a curto prazo, sem incorrer em custos ou riscos suplementares significativos”.
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ausência daquele nível de risco. Assim sucede, por exemplo, quando a entrada no 
novo mercado implicaria, no curto prazo, a reorientação total (ou quase total) da 
capacidade produtiva atualmente adstrita à produção de outros bens, implicando 
a virtual saída dos mercados onde a empresa já tem uma presença enraizada.

Quanto ao nível de custos admissíveis, cremos que o único critério objetivo 
razoável, e que parece ser sugerido pela Comissão Europeia1531, é o que decorre 
da aplicação da lógica inerente ao teste SSNIP (ver secção IV.1.3). Só se justifica 
a expansão do mercado por força da substituibilidade do lado da oferta se esta 
for possível com custos que ainda tornam a entrada no mercado lucrativa, em 
reação a um aumento de preços na ordem dos 5% a 10%1532 (ainda que esta quan-
tificação seja meramente indicativa, nos termos da jurisprudência).

Aproveitamos a referência à aplicação do teste SSNIP para recordar a impor-
tância de se identificar uma possibilidade de entrada “eficiente” no mercado. A 
substituibilidade do lado da oferta só pode impedir um aumento de preços se 
os novos entrantes conseguirem captar, no prazo relevante, uma percentagem 
suficiente da procura para tornarem aquele aumento não lucrativo. Há inúme-
ros fatores que podem dificultar este processo, na prática, tais como o acesso a 
canais de distribuição ou a necessidade de divulgação de uma nova marca atra-
vés de campanhas publicitárias. Tendencialmente, quanto maiores os custos de 
informação dos clientes, menos provável é a relevância da substituibilidade do 
lado da oferta para a definição dos mercados.

Isto dito, cumpre realçar que tudo o que acabámos de expor sobre o segundo 
e terceiro requisitos, acima elencados, é uma abordagem teórico-doutrinária que 
não encontra na jurisprudência fundamentos indiscutíveis. Esta tem-se refugiado 
em formulações mais genéricas, as quais, embora tenham a perspetiva apresen-
tada como provável pano de fundo, não a afirmam explicitamente.

Resulta da jurisprudência europeia mais recente que a definição de um mer-
cado atendendo à substituibilidade da perspetiva da oferta implica que se conclua 
ser possível mudar a produção de um produto para outro “rapidamente e sem custo 
excessivo”1533. Além disso, tem de haver uma “capacidade de resposta às encomendas”1534, 
e a substituição “tem de se materializar no curto prazo”1535. Está, ainda, implícito que 
só é considerada relevante a entrada de agentes cuja oferta no mercado se reve-

1531 Quando afirma que a entrada se deve verificar “em resposta a pequenas alterações duradouras nos preços 
relativos” – Comunicação sobre Definição de Mercados, §20. A Comunicação diz ainda que estes custos 
devem ser “negligenciáveis” (§22), o que é perfeitamente compatível com a interpretação ora proposta.
1532 Confirmando a sua convicção da aplicabilidade do teste SSNIP à substituibilidade do lado da oferta: 
Comissão Europeia, 2012:4.
1533 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §68 (nossa 
tradução).
1534 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §70.
1535 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §123.
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lasse economicamente atrativa (para si e para a procura), ou seja, que fossem 
capazes de concorrer, efetivamente, com os agentes já presentes no mercado1536.

Se é verdade que o Tribunal não é muito prolífero na formulação de princípios 
próprios relativos à relevância da substituibilidade do lado da oferta, também é 
certo que o TG mostrou, repetidamente, que pretende aderir aos critérios defi-
nidos na Comunicação sobre Definição de Mercados, já que, quando se debruça 
sobre esta temática, remete, frequentemente, para (ou chega mesmo a reprodu-
zir) os parágrafos relevantes daquele documento1537.

A jurisprudência nacional segue a mesma linha. Infelizmente, uma das for-
mulações mais repetidas pelo TCL não é a mais feliz1538, mas não deixa de dar a 
entender a adesão àqueles mesmos princípios. A formulação, porventura, mais 
clara terá sido a de que, para delimitar o mercado atendendo à substituibilidade do 
lado da oferta, há que “saber quais as empresas que estão no mercado em causa a fornecer 
o produto e serviço e quais as que, ainda [não] estando no mercado a fornecê-los, o podem 
vir a fazer sem que tenham que incorrer em qualquer custo suplementar significativo”1539.

1536 Neste sentido, concluiu o TG num caso relativo à exportação de livros em língua francesa, que a 
possibilidade (quase só teórica) de oferta pelas editoras/distribuidoras não evidenciava um grau suficiente 
de substituibilidade. No caso concreto, essa possibilidade era “contraditada pela própria justificação do auxílio 
[de Estado] em questão”, i.e. possibilitar a satisfação de pequenas encomendas que as editoras ou as suas 
distribuidoras não consideravam lucrativo satisfazer, ou que satisfaziam apenas cobrando um excesso 
que tornava o negócio desinteressante para os consumidores – Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. 
Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §§60-63.
1537 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-
1255, §§71-73; e Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, 
§123.
1538 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 59: o merca-
do na ótica da oferta é “identificado pela existência de um conjunto de produtos oferecidos por empresas que estão 
no mercado mas que pode ser oferecido por outras empresas que ainda não estão no mercado ou pelas que já estão 
no mercado sem que tenham que incorrer em qualquer custo suplementar significativo”. Ou: “Na ótica da oferta 
o mercado é identificado pela existência de várias empresas que estão no mercado em causa a fornecer o produto ou 
serviço mas que também pode ser oferecido por outras empresas que ainda não estão no mercado ou pelas que já estão 
no mercado sem que tenham que incorrer em qualquer custo suplementar significativo” – Sentença do TCL de 
2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), pp. 50-51; Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave 
et al (proc. nº 662/07.8TYLSB), p. 58; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. 
nº 1065/07.0TYLSB), p. 143; Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); 
Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64; e Sentença do TCL de 
2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 95.
1539 Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB). A primeira posição clara 
a este respeito afirmada na prática administrativa nacional (que também revela uma integral adesão aos 
critérios da Comunicação sobre Definição de Mercados) foi a de que é necessário que “os fornecedores 
possam transferir a sua produção para os produtos relevantes e comercializá-los a curto prazo, isto é um prazo que 
não implique qualquer adaptação significativa dos ativos corpóreos e incorpóreos existentes, sem incorrer em custos 
ou riscos suplementares significativos em resposta a pequenas alterações duradouras nos preços” – Decisão do CC 
de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §6. Para exemplos da abordagem da AdC a esta questão, cfr.: Decisão 
da AdC de 2007/04/16, Rebonave et al (PRC 2006/06), §188; Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas 
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De acordo com a Comissão Europeia, as situações de substituibilidade da 
perspetiva da oferta “ocorrem quando as empresas comercializam uma vasta gama de 
qualidades ou tipos de um mesmo produto”1540. Ora, ainda que tal seja verdadeiro, é 
importante esclarecer-se que não é o mero facto de se verificar uma estrutura da 
oferta idêntica para um determinado leque ou gama de produtos/serviços que 
implica que exista substituibilidade da perspetiva da oferta. Embora esta associa-
ção seja tendencial, é possível que se verifique uma estrutura similar da oferta, por 
exemplo, de produtos complementares que exigem ativos de produção distintos.

Note-se que o preenchimento dos requisitos supra referidos mostra apenas 
que existe substituibilidade do lado da oferta, em termos que podem limitar, de 
facto, no “curto” prazo, as decisões comerciais dos agentes da oferta já presen-
tes no mercado. Mas não nos diz se essa limitação se faz sentir em termos “sufi-
cientes”. Essa aferição está dependente da resposta à questão, supra referida, do 
grau de substituibilidade necessário, em geral.

Exemplificando, o facto de existir uma empresa que pode entrar de imediato 
no mercado, mas cuja capacidade de “output” se limita a uma ínfima parte do 
volume total de vendas do produto em causa, não tem qualquer relevância para 
a fixação das fronteiras do mercado, pois a sua entrada não seria suscetível de 
influenciar a decisão de subida de preços das empresas já presentes.

É por isso que a Comissão afirma ser necessário “que a maioria dos fornecedores 
esteja em condições de oferecer e vender” os diversos produtos que se pretende incluir 
no mesmo mercado, por via da substituibilidade do lado da oferta1541. Trata-se, 
porém, de uma simplificação enganadora.

Como veremos em maior detalhe (ver secção IV.1.3), o que mais se aproxima de 
um critério concreto para aferir a presença de um grau suficiente de substituibi-
lidade é o teste SSNIP. A substituibilidade entre produtos ou áreas, da perspetiva 
da oferta, é suficiente para que sejam incluídos no mesmo mercado se se verifi-
car a entrada de novos concorrentes em reação a um pequeno aumento de pre-
ços homogéneo não transitório, de tal modo que esse aumento não seja lucrativo.

Sendo este o critério, é irrelevante que exista substituibilidade da perspetiva 
de uma minoria ou de uma maioria dos fornecedores. O que interessa é o impacto 
concorrencial decorrente da capacidade produtiva dos fornecedores para os quais 
existe, efetivamente, substituibilidade. 

Imagine-se: (i) que os produtos C e D satisfazem necessidades distintas; (ii) 
que as empresas que produzem um não produzem o outro; e (iii) que as empre-
sas X e Y fabricam o produto D através de um sistema que pode ser rapidamente 

de condução da Madeira (PRC 2008/06), §230 e ss.; e Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 
2003/05), §584 e ss.
1540 Comunicação sobre Definição de Mercados, §21.
1541 Comunicação sobre Definição de Mercados, §21.
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adaptado, sem custos, para produzir o produto C, mas todos os outros produto-
res do produto D usam um sistema diferente, que não se presta a uma adaptação 
fácil. Nesta situação, sendo o ponto focal da análise o produto C, a inclusão dos 
produtos C e D no mesmo mercado depende, sobretudo, do peso da capacidade 
produtiva das empresas X e Y em comparação com o volume total de vendas do 
produto C. Se tiverem suficiente capacidade produtiva para cobrir, de imediato, 
100% da vendas do produto C, justifica-se a inclusão dos dois produtos no mesmo 
mercado. Será, então, irrelevante que existam mais 10 produtores do produto D 
para os quais não se verifique substituibilidade do lado da oferta.

Inversamente, se houver substituibilidade na perspetiva de 10 dos 12 pro-
dutores do produto D, mas a capacidade produtiva imediata destes representa 
apenas 2% do volume total de vendas do produto C, eles não representarão uma 
pressão concorrencial efetiva para os atuais produtores do produto C, e os dois 
produtos não devem ser incluídos no mesmo mercado.

Deve também atender-se aos fenómenos de unidirecionalidade da substi-
tuição entre produtos (ver secção IV.5.1), da perspetiva da oferta. O exemplo 
paradigmático é o das empresas que oferecem um produto mais sofisticado, ou 
de produção mais complexa, para as quais é fácil – e poderá, mesmo, ser racio-
nal – produzir, igualmente, produtos similares menos complexos, ao passo que 
as empresas que só produzam estes últimos não podem, rapidamente, passar a 
produzir os produtos mais sofisticados. Foi precisamente um caso deste género 
que o Tribunal Geral identificou em Amman & Sohne1542. Nestes casos, terão de 
se distinguir dois mercados autónomos: um mercado limitado aos produtos mais 
complexos e outro mercado em que se englobam os produtos mais e menos com-
plexos, e em que a procura é constituída pelos agentes cujas necessidades podem 
ser satisfeitas pelos produtos menos complexos.

Situação frequente de possível substituibilidade do lado da oferta é a das 
empresas verticalmente integradas, que produzem um “input” necessário para 
um produto num mercado a jusante, no qual concorrem, mas que só produzem 
aquele “input” para consumo interno. Não se pode partir do princípio que estas 
empresas representam pressão concorrencial significativa para serem incluídas 
no mercado relevante do “input” (ou produto intermédio) em causa (ver secção 
IV.2.3.3). Antes pelo contrário, a sua capacidade produtiva será, em princípio, 

1542 Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §75: 
“embora, por razões de racionalização da produção, uma sociedade que já tenha presença no mercado do fio destinado à 
indústria automóvel produza essencialmente fios que correspondem à norma superior, independentemente do destino do 
produto, ela só o fará porque tem presença no mercado automóvel, devido aos altos custos ligados à produção de acordo 
com as normas específicas relativas aos fios destinados à indústria automóvel. Por outras palavras, uma sociedade 
cuja atividade principal seja o fio destinado à confeção ou o fio de bordar não tem qualquer interesse em produzir um 
fio especial destinado ao setor automóvel pelo simples facto de poder vendê-lo a eventuais clientes do setor automóvel”.



380

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

excluída daquele mercado, a não ser que se demonstre o preenchimento dos 
requisitos da substituibilidade do lado da oferta1543.

Não queremos concluir esta secção sem esclarecer que a identificação de 
substituibilidade entre bens e áreas não é um dogma incontornável do 
método de definição de mercados adotado no direito da concorrência. Excecio-
nalmente, parece ser possível incluir no mesmo mercado produtos e áreas que 
não são efetivamente substituíveis entre si, nem da perspetiva da procura nem 
da perspetiva da oferta.

Tal só será possível, porém, quando se verifique uma homogeneidade das con-
dições concorrenciais entre os mercados identificados1544, de tal modo que a auto-
nomização de diferentes mercados não implicaria qualquer diferença de análise. 
É o caso, por exemplo, de uma indústria em que todos os produtores ofereçam 
uma mesma gama de produtos, embora estes sirvam para satisfazer necessidades 
distintas e exijam ativos distintos para serem produzidos, e em que não existam 
diferenças ao nível da estrutura da procura que levem a diferenciações de poder 
de mercado no jogo da procura e da oferta desses produtos.

Em rigor, estas delimitações amplas são desvios do método de definição de 
mercados. Mas são desvios inconsequentes, justificados por um compreensível 
impulso de simplificação e, se feitas nos contextos devidos, juridicamente incri-
ticáveis (veja-se, a este respeito, a secção V.2.1).

IV.1.3. O teste SSNIP
IV.1.3.1. Introdução ao teste SSNIP
Numa formulação simplificadora, o teste SSNIP, também designado “teste do 
monopolista hipotético”, visa identificar o mercado mais estreito em que um 
monopolista hipotético seria capaz de impor, de modo lucrativo, um aumento 
de preços pequeno mas significativo e não transitório (“Small but Significant and 
Non transitory Increase in Price”)1545. Este teste está intimamente associado à ideia 

1543 Neste sentido, cfr., e.g.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações 
de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.36: “Nestes casos, apenas se integra aquela produção/
capacidade produtiva no mercado relevante do produto intermédio se ficar demonstrado que mediante, pelo menos, 
um SSNIP, aquelas empresas teriam incentivos para passar a fornecer terceiros”.
1544 Neste sentido, cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 
3461, §44. Devem ser ponderadas as “condições de concorrência e a estrutura da oferta no mercado” e deve ser 
fornecido “o leque completo de produtos” – Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), 
C.J. (2000) II-1885, §63 (nossa tradução). Veja-se ainda o Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen 
Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) II-5169, §174.
1545 Nos termos da Comunicação sobre Definição de Mercados: “A questão que se coloca é a de saber se os clientes 
das partes transfeririam rapidamente a sua procura para os produtos de substituição disponíveis ou para fornecedores 
situados noutros locais em resposta a um pequeno aumento hipotético (em torno dos 5 a 10 %) dos preços relativos, 
dos produtos e áreas em análise. Se o fenómeno da substituição for suficiente para tornar o aumento de preços não 
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de que, pelo menos na ótica da ciência económica, o mercado relevante de que 
aqui falamos deve corresponder a um conjunto de produtos e área que se justi-
fique monopolizar1546.

Porquê o mercado mais estreito? Porque o objetivo é identificar a pressão 
concorrencial a que está sujeita a oferta de cada produto, sendo que, se um tal 
aumento de preços se revela lucrativo para um único produto, ou para um grupo 
mais restrito de produtos, estes não estão sujeitos a pressão concorrencial sufi-
ciente de outros produtos.

Porquê um monopolista hipotético? Porque é mais fácil a análise do impacto 
da variação de preços, com o objetivo de identificar a substituibilidade com outros 
produtos, se existir um único preço no mercado (fixado por um monopolista) e 
não se tiver de incluir na ponderação as reações à variação heterogénea do preço. 
Como explica um dos autores que acompanhou o processo de adoção deste teste 
pelas autoridades americanas, toda a lógica do teste assenta no propósito último 
de poder extrair conclusões (ainda que meramente aproximadas) a partir de 
quotas de mercado e isso só é possível se uma quota de 100% conferir, tenden-
cialmente, poder de mercado significativo1547. Noutra perspetiva, se não for lucra-
tivo a uma empresa com a totalidade das vendas de um produto subir o preço em 
cerca de 10%, impõe-se a conclusão de que, das duas uma, ou o produto em causa 
concorre com outros produtos, ou existem outras empresas que podem passar, 
no curto prazo, a oferecer aquele produto e para quem esse pequeno aumento 
tornaria lucrativa essa reafetação dos seus recursos. Tanto num caso como no 
outro, impõe-se a conclusão de que, na realidade, o mercado é mais amplo que o 
produto relativamente ao qual a empresa detém um monopólio, ou que abrange 
outras empresas para além das que oferecem, presentemente, esse produto.

Na verdade, a hipótese do “monopolista hipotético” não exige, como parece 
sugerir o seu nome, que se pondere o cenário de existência de uma única empresa 
do lado da oferta. Para efeitos de aplicação do teste, o que releva é que exista uma 
variação única e homógenea da oferta, um efeito que pode ser alcançado, nome-
adamente, através de uma cartelização perfeita1548.

Porquê um aumento de preços pequeno mas significativo? Porque, se o 
aumento fosse insignificante, não teria qualquer impacto nas opções da pro-

lucrativo devido à perda de vendas daí resultante, os produtos de substituição e as áreas adicionais serão incluídos no 
mercado relevante até que o conjunto de produtos e área geográfica seja de molde a tornar lucrativo pequenos aumentos 
duradouros dos preços relativos” (§17).
1546 Ou seja: “a relevant market is something worth monopolizing. A market is worth monopolising if monopolisation 
permits prices to be profitably increased. This will be the case if the collection of products contained in this «market» are 
not subject to significant competitive constraints by products outside the market” (Bishop & Walker, 2010:§4.19).
1547 Werden, 2002:2.
1548 Cfr., e.g.: DoJ, 1978:26.
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cura. Por outro lado, se fosse um grande aumento, poderia levar a procura a con-
siderar como possíveis substitutos uma gama ampla de produtos que, na verdade, 
não concorrem com o produto em causa a níveis concorrenciais de preços (sobre 
este problema, ver infra a discussão da falácia do celofane).

Porquê um aumento não transitório? Porque só um aumento “definitivo” (não 
temporário) obriga a procura, no seu conjunto, a reavaliar a sua opção de com-
pra de um produto, face a potenciais substitutos. Por via de regra, poderá con-
siderar-se não transitório um aumento de preços que perdure por um período 
de 3 meses, mas trata-se de um período meramente indicativo. O crucial é que o 
período em causa: (i) não seja tão longo que permita a entrada de novos agentes 
do lado da oferta, através da alteração de pelo menos um fator de produção; (ii) 
nem seja tão curto que permita à procura adiar a satisfação da necessidade em 
causa, na expetativa do abaixamento do preço.

E porquê de modo lucrativo? Porque, se o aumento de preços não for lucra-
tivo, o efeito de substituição com outros produtos representa uma efetiva restri-
ção concorrencial à oferta do produto em causa.

Como é típico da análise económica, o teste SSNIP assenta numa lógica cete-
ris paribus, ou seja, chega a conclusões com base na variação do fator preço, abs-
traindo da potencial influência de qualquer outro fator1549.

É frequente pensar-se que o teste SSNIP só se aplica à substituibilidade da 
perspetiva da procura1550. No entanto, nada no teste o limita a essa dimensão e ele 
foi, na verdade, primeiro idealizado para a perspetiva da oferta. Procurar redu-
zir o teste SSNIP à perspetiva da procura é o mesmo que afastar da definição de 
mercados no direito da concorrência a relevância da substituibilidade do lado 
da oferta, e é uma postura que viciará os resultados do teste sempre que a subs-
tuibilidade do lado da oferta representar uma restrição concorrencial suficiente 
no muito curto prazo. Para a Comissão Europeia, esta questão parece ser pací-
fica: esta autoridade aplica o teste do monopolista hipotético, frequentemente, 
na determinação da substituibilidade do lado da oferta1551.

Em suma, pode dizer-se que um mercado de produtos resultante da aplica-
ção do teste SSNIP corresponde a uma coleção de produtos substituíveis entre 
si que podem ser monopolizados de modo lucrativo1552.

1549 Cfr., e.g.: DoJ, 1978:26.
1550 A AdC parece afirmar, expressamente, que assim é: “O Teste do Monopolista Hipotético (TMH) propõe uma 
abordagem quantitativa à aferição da substituibilidade do lado da procura” – AdC, Projeto de Linhas de Orientação 
para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.4.1.
1551 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2001/07/11, BASF/Eurodiol/Pantochim (M.2314), §109; Decisão da 
Comissão de 2004/03/24, Microsoft (37.792), §334. Trata-se, porém, de um tema que suscita controvérsia 
na doutrina – ver, e.g.: Oliveira Pais, 2011:376. No mesmo sentido que aqui defendemos, ver, e.g.: 
O’Donoghue & Padilla, 2006:89-91; Peixoto Coutinho, 2009:47 e 61; e Bishop & Walker, 2010:§4.20.
1552 Neste sentido, cfr., e.g.: Farrel & Shapiro, 2010a:4.
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Desde as Orientações do DoJ de 1982 que se afirma expressamente que o 
teste SSNIP se aplica à delimitação do mercado de produto e do mercado geo-
gráfico (indissociabilidade da ponderação de ambas as dimensões)1553. Convém 
esclarecer que o teste se pode aplicar, de igual modo, à delimitação do mercado 
temporal (ver secção IV.4.2).

É verdade que o teste SSNIP é um método de delimitar o mercado, mas esta 
afirmação esconde as suas profundas implicações. A verdadeira revolução da 
adoção do teste SSNIP pelas autoridades antitrust americanas não foi a introdu-
ção de um teste económico quantitativo para a delimitação do mercado em casos 
concretos, mas sim a consagração de uma maneira de pensar sobre as fronteiras 
do mercado. É a própria noção de “mercado relevante”, para efeitos do direito da 
concorrência, que se solidificou nesse momento, e permanece largamente inal-
terada, até hoje, na teoria dominante da economia da concorrência.

Este impacto sobre a própria noção do mercado manifestou-se, claramente, 
no facto de o teste do monopolista hipotético ter sido introduzido pelas Orien-
tações de 1982 do DoJ no passo da definição do conceito de mercado1554. Tratava-
-se, expressamente, da afirmação de um novo paradigma de determinação das 
fronteiras de um mercado, ao qual se subordinava toda a subsequente análise e 
ponderação de elementos1555.

Este esclarecimento é especialmente importante por nos levar a observar, na 
senda de Werden1556, que, ao contrário do que é normalmente sugerido na dou-
trina europeia1557, o teste do monopolista hipotético não foi adotado com a mesma 
abrangência no direito europeu da concorrência, pelo menos não de modo claro, 
unânime e assente, gerando interessantes problemas concetuais.

É certo que a primeira referência ao teste SSNIP num documento genérico da 
Comissão Europeia o colocou numa posição central, designando-o “o critério do 
mercado relevante”1558. No entanto, a Comunicação sobre Definição de Mercados, 

1553 DoJ, Merger Guidelines, 1982, §2.11. Para uma reafirmação recente desta ideia pela Comissão Europeia, 
ver: Comissão Europeia, 2012:4. De facto, a primeira formulação doutrinal do teste SSNIP já se referia, 
expressamente, à delimitação do mercado de produto e do mercado geográfico – cfr.: Adelman, 1959.
1554 DoJ, Merger Guidelines, 1982, II(6): “a market is as a product or group of products and a geographic area such 
that (in the absence of new entry) a hypothetical, unregulated firm that made all the sales of those products in that 
area could increase its profits through a small but significant and non transitory increase in price (above prevailing 
or likely future levels)”.
1555 É importante não esquecer que esta abordagem não era unânime à data da sua adoção, nem sequer 
entre as autoridades federais norte-americanas. No mesmo ano, a FTC adotou uma posição diferente, 
mantendo-se fiel aos parâmetros traçados na jurisprudência até então. Ver: FTC, Statement Concerning 
Horizontal Mergers, 1982; e Scheffman, Coate & Silvia, 2002:secção III.
1556 Werden, 2002:8-9.
1557 Cfr., e.g.: Morais, 2006:793-794; Whish, 2008:26; Briglauer, 2008:311; Kate & Niels, 2009:298; Bishop 
& Walker, 2010:§4.08; Oliveira Pais, 2011:375; Pereira, Ribeiro & Vareda, 2012:6.
1558 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §41.



384

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

adotada no mesmo ano, não incluiu o teste do monopolista hipotético na descri-
ção do conceito de mercado. O conceito de mercado, para efeitos do direito 
da concorrência, é o que decorre da jurisprudência do Tribunal, como bem 
sublinha a Comunicação1559. E esse conceito jurisprudencial (ver secções IV.2.1 
e IV.3.1) é anterior e não partilha, integralmente, a lógica do teste SSNIP1560.

Como seria de esperar, portanto, a Comunicação sobre Definição de Mercados 
apresenta o teste do monopolista hipotético quando discute o modo de aferir a 
substituição do lado da procura, ou seja, como um instrumento de definição de 
mercados, e apenas como um dos instrumentos possíveis1561, seguindo a linha 
jurisprudencial consolidada na altura.

Quanto à jurisprudência europeia, ela tem vindo a evoluir. Como veremos 
na secção seguinte, o Tribunal Geral passou a referir-se, é certo, ao teste SSNIP. 
Aliás, tanto quanto nos foi possível determinar, o TG até se referiu a esta abor-
dagem antes da Comissão Europeia. Mas, ainda hoje, não podemos dizer que 
exista uma rotina judicial de se afirmar o teste SSNIP como princípio de base 
da delimitação do mercado.

Atendendo ao grande número de casos em que se discute a delimitação do 
mercado, são surpreendentemente poucos os acórdãos que afirmam ou que sequer 
se referem ao teste SSNIP. Adicionalmente, até hoje, foi só o Tribunal Geral a 
tentar evoluir no sentido da consagração da abordagem SSNIP. Embora o 
TG procure apresentar o teste SSNIP como resultando da jurisprudência do TJ, 
a verdade é que este nunca afirmou a relevância do teste SSNIP, mantendo-se 
fiel à mera repetição dos princípios por si inicialmente fixados.

O resultado deste cenário é que não é possível concluir, sem dúvidas, qual o 
papel conferido ao teste SSNIP na teoria da delimitação de mercados adotada 
no direito europeu da concorrência.

É certo que esta é, no mínimo, uma das abordagens “possíveis”, que será, cer-
tamente, ponderada pelo Tribunal. Mas será uma abordagem necessária? Mais 
que isso, conterá o teste SSNIP a verdadeira essência do conceito de mercado, 
para este ramo do direito da União Europeia? Não cremos que possamos respon-
der afirmativamente, pelo menos por enquanto.

Se o teste SSNIP fosse o critério jurídico decisivo, seria possível a uma empresa 
contestar uma delimitação de mercado com base, exclusivamente, em dados eco-

1559 Comunicação sobre Definição de Mercados, §§7-9.
1560 Neste sentido, ver, e.g.: Roth & Rose, 2008:§4.017.
1561 Comunicação sobre Definição de Mercados, §§15-17 (“Esta determinação pode ser feita, nomeadamente…”, 
nosso sublinhado). O facto de o teste SSNIP ser visto como apenas um instrumento entre vários possíveis, 
cuja utilização depende do caso concreto, é tornado absolutamente claro nos §§25 e ss. Esta questão 
também já foi esclarecida na prática decisória – ver, e.g.: Decisão da Comissão de 1999/07/14, Virgin/
British Airways (34.780), §70.
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nómicos relativos ao preenchimento ou não desse teste, ou seja, com provas eco-
nómicas relativas à quantificação da elasticidade cruzada entre os produtos1562.

Imagine-se que é dado como facto provado que todas as empresas fabrican-
tes de um produto tinham aumentado, de modo homogéneo, os preços em 20%, 
sem que se tivesse verificado uma transferência (de nível suficiente para tornar 
esse aumento não lucrativo) para outro produto que fora incluído no âmbito do 
mercado em causa. Nenhuma das partes fora capaz de identificar qualquer outro 
fator, naquele período, que pudesse ter influenciado decisivamente o comporta-
mento da procura. Será que, em resultado dessa conclusão factual, o Tribunal se 
sentiria vinculado a excluir do mercado relevante o outro produto? Cremos que 
não. Cremos que, na presença de um conjunto de outros fatores normalmente 
valorizados na jurisprudência, o Tribunal se sentiria legitimado para concluir 
que, apesar daquele resultado, existia substituibilidade “suficiente” entre os dois 
produtos, devendo ser incluídos no mesmo mercado.

Aliás, parece ter sido algo próximo disto que aconteceu no caso Colin Arthur 
Roberts: confrontado com a invocação do teste SSNIP no contexto de uma dife-
rença constante de preços na ordem dos 17-18%, o TG recusou aplicar esse teste 
económico no caso concreto1563. E em VFR, o TG afirmou, expressamente (con-
cordando com a Comissão), que “diferenças de preços [entre os Estados-membros] 
da ordem de 10% a 15% (…) não excluem a existência de um mercado comunitário”1564. Ora, 
em princípio, esta afirmação só seria possível, neste caso (um mercado em que 
as importações tinham um peso importante e o transporte tinha custos pouco 
significativos), se o resultado do teste SSNIP pudesse ser afastado face à ponde-
ração de outros critérios. É verdade que não se estava perante um “aumento” de 
preços, mas, mesmo numa perspetiva estática, a não homogeneização dos preços 
entre as diferentes zonas, nas circunstâncias já referidas, sugere a inexistência 
de uma substituibilidade suficiente, no sentido do teste SSNIP. 

1562 Um dos problemas frequentes resultantes da tentativa de transpor para o direito princípios econó-
micos, sem atender às especificidades do método de definição de mercados no direito da concorrência, é 
o de se crer que o teste SSNIP deve atender à elasticidade-preço, globalmente considerada, e não apenas 
à elasticidade cruzada (cfr., e.g., De Léon, 2009:160-161). Como vimos, sem prejuízo das críticas que 
se podem fazer a esta opção, o método de definição de mercados no direito da concorrência centra-se 
na elasticidade cruzada.
1563 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, 
§§17-24 e 37-38. Ver também a discordância do Tribunal com o resultado da aplicação do teste SSNIP 
no caso discutido no Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-
2805, §87 e ss.; e o Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. 
(2002) II-875, §278, em que o Tribunal afastou a relevância de um aumento da procura numa zona, na 
sequência de um aumento de preços noutra zona, por aquele poder ser explicado por outras razões que 
não a substituibilidade entre as duas zonas.
1564 Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §145.
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A Comissão também não hesita em afastar as conclusões do teste SSNIP 
quando considera existirem caraterísticas do mercado que fazem com que ele 
não reflita corretamente, na sua perceção, a substituibilidade entre produtos ou 
áreas1565.

Em suma, em nosso entender, para o Tribunal – e, sobretudo, para o TJ –, o 
teste SSNIP fornece apenas um critério indicativo, não sendo uma componente 
essencial do conceito de mercado relevante. E note-se que não se pode chegar a 
um resultado diferente, na contestação de decisões da Comissão Europeia, por 
via do princípio da autovinculação administrativa, já que, como referimos acima, 
a Comissão não se vinculou, em absoluto, à aplicação do teste SSNIP.

Saliente-se, ainda, que, fora do contexto da citação da Comunicação sobre 
Definição de Mercados, as afirmações jurisprudenciais do teste SSNIP não 
incluem uma quantificação da variação de preços a utilizar (os famosos 5% a 
10%). Isto sugere que, quando não estiver em causa a aplicação do princípio da 
autovinculação administrativa, no contexto de uma efetiva aplicação do teste 
SSNIP pela Comissão Europeia, não é claro que o Tribunal entenda que decorre 
da sua jurisprudência uma quantificação precisa da “pequena” variação de pre-
ços necessária.

A situação no ordenamento jurídico português é idêntica, como se verá na 
secção seguinte. Na realidade, a prática judicial portuguesa tem ido ainda menos 
longe na adoção do teste SSNIP.

Já no que respeita à prática administrativa nacional, há que reconhecer que 
a AdC tem revelado um pensamento económico relativamente sofisticado neste 
plano. Sem prejuízo de esta posição não constar ainda de um documento em 
versão final e adotada, a AdC afirmou recentemente que o teste do monopolista 
hipotético “não deve ser encarado como uma mera metodologia para a delimitação de 
mercados relevantes, mas antes como a base concetual para a sistematização do exercício 
de definição de mercados”1566.

Ao mesmo tempo, não podemos concluir que a AdC esteja, presentemente, 
vinculada ao princípio que resulta daquela afirmação (ou sequer que a ele vá estar 
vinculada, mesmo que venha a adotar aquele documento na sua versão atual). 
Desde logo, as suas afirmações sobre o conceito de mercado relevante, em con-

1565 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2008/11/25, RCA/MAV Cargo (M.5096), §33.
1566 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.4.1. Não podemos deixar de sublinhar o percetível hiato entre a 
abordagem jurídica e a abordagem económica à definição de mercados, no seio da mesma autoridade 
reguladora. Devemos ter em conta que as considerações sobre o teste SSNIP incluídas em documentos 
como este são, aparentemente, da autoria de economistas, não estando necessariamente alicerçadas na 
identificação dos princípios jurídicos efetivamente aplicáveis à definição de mercados.
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texto da fixação de normas gerais, não se centram no teste SSNIP1567. Além disso, 
embora se consigam encontrar repetidos exemplos de aplicação prática do teste 
SSNIP na definição de mercados pela AdC, e até algumas afirmações que lhe 
parecem dar um papel central e incontornável, a verdade é que também encon-
tramos tomadas de posição, designadamente em casos que suscitaram análises 
especialmente aprofundadas, no sentido de que o teste SSNIP é meramente um 
dos instrumentos “possíveis” para apreciar a substituibilidade1568.

Visto isto, resta-nos realçar que não podemos concordar com o papel insi-
piente que tem sido conferido ao teste SSNIP na teoria da definição de merca-
dos no direito europeu e português da concorrência.

Vários economistas especialistas em concorrência têm vindo a manifestar a 
sua repulsa pelo papel limitado que tem vindo a ser atribuído ao teste SSNIP no 
direito europeu da concorrência, frisando a arbitrariedade e imprecisão conce-
tual que resulta da defesa de que este teste é apenas um método (entre muitos 
possíveis) de definir um mercado relevante1569.

Em acréscimo, têm sido consagradas soluções divergentes nalguns orde-
namentos jurídicos de Estados-membros. Pelo menos no Reino Unido1570 e na 
Irlanda1571, tende-se a reconhecer ao teste SSNIP o seu “verdadeiro” peso ao 
nível da concretização do próprio conceito de mercado, introduzindo, assim, 
uma aparente disparidade de abordagens teóricas no seio da Rede Europeia de 
Concorrência.

1567 Cfr., e.g.: AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação 
de operações de concentração de empresas, definições de “mercado do produto relevante” e de “mercado 
geográfico relevante”.
1568 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§3183 e 3184 (“Esta determinação 
[da substituição do lado da procura] pode ser feita, nomeadamente, através de um exercício em que se analisam 
as diferenças ou pequenas variações duradouras de preços entre os diversos produtos/serviços e se avaliam as reações 
prováveis dos clientes a essa diferença/variações” – nosso sublinhado).
1569 Neste sentido, cfr., e.g.: NERA, 2001 (“Any statement to the effect that SSNIP is just one example of how to 
define a relevant market without clearly specifying what the alternative to SSNIP might be, clearly runs the risk of a 
return to a process of market definition by ad hoc reference to product characteristics”); Durand, 2010; e Bishop 
& Walker, 2010:§4.10: “it cannot be stressed enough that defining relevant markets on a basis that does not apply 
the conceptual framework of the hypothetical monopolist test will, almost by definition, not take into account the 
main competitive constraints posed by demand-side and supply-side substitution and in consequence any market 
shares will be unable, except purely by chance, to capture the nature of the competitive constraints in the industry 
under investigation”.
1570 Cfr., e.g.: ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §§2.5-2.6. 
Realçando a diferente opção teórica e concetual destas orientações, por comparação com a Comunicação 
sobre Definição de Mercados: Werden, 2002:9-10.
1571 Cfr.: ANC irlandesa, “Notice in respect of guidelines for merger analysis” (N/02/004), de 16 de 
dezembro de 2002, §2.4-5.
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Não queremos dar, porém, a esta discrepância de abordagens teóricas na defi-
nição do conceito de mercado, entre o mundo anglo-saxónico e a Europa conti-
nental, uma importância maior do que a que tem, na realidade.

Assim, por exemplo, se o teste SSNIP foi adotado pelas autoridades admi-
nistrativas norte-americanas como elemento constitutivo do conceito de mer-
cado relevante, não se pode dizer que as autoridades judiciais tenham aderido, 
integral e sistematicamente, a essa perspetiva. Para desespero dos economistas 
comentadores, muitos tribunais norte-americanos continuam a definir mercados, 
mesmo em casos de grande destaque, recorrendo apenas ao conceito indetermi-
nado de produtos “razoavelmente intersubstituíveis”1572, uma linguagem idêntica à 
que é utilizada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

É evidente o motivo destas disparidades. Enquanto uma autoridade adminis-
trativa especializada na concorrência pode incluir – e inclui, de facto –, nos seus 
quadros, economistas que podem enquadrar a análise dos casos em linhas de pen-
samento económico sofisticado, os tribunais, e os juristas, em geral, não são, por 
via de regra, capazes de controlar as premissas subjacentes a tais análises e con-
clusões económicas. Formar convicções a partir da opinião de peritos é uma pos-
sibilidade, mas será sempre limitada pela compreensão do raciocínio apresentado 
e pela viabilidade da validação dos dados e premissas subjacentes às conclusões.

Sente-se, portanto, uma tensão constante entre a economia, o direito e as 
especificidades do caso concreto. A economia pretende uma solução firmada 
em teoria sã, que se aproxime o mais possível de um modo realista de análise 
do mercado. O direito pretende uma abordagem justa e pragmática, cuja imple-
mentação seja viável face aos circunstancialismos humanos inevitáveis do sis-
tema judicial. E as especificidades dos casos concretos raramente requerem que 
se adira, estritamente, a todos os corolários da teoria económica e da teoria jurí-
dica, para se chegar à solução justa.

Discutir as consequências de uma variação de preços de 5% a 10%, em especial 
na ausência de dados estatísticos recentes, surge aos juristas, frequentemente, 
como bem mais esotérico do que discutir a substituibilidade “razoável” entre 
dois produtos. No primeiro caso, temos um teste objetivo, mas que raramente 
conseguimos aplicar. No segundo caso, temos um teste subjetivo, é verdade, mas 
que não só é facilmente compreensível e aplicável, como ainda confere aos juízes 
uma margem discricionária significativa na solução dos casos concretos, que é 
por estes calorosamente recebida.

1572 Cfr., e.g.: EUA, Microsoft, 253 F.3d 5152; EUA, Whole Foods (US Court of Appeals, District of Columbia, 
proc. 07-5276), p. 13. Não se pense que se tratam apenas de diferenças teóricas. Em consequência desta 
divergência concetual entre as orientações da Administração americana e as orientações jurisprudenciais, 
verifica-se que “the agencies have not always prevailed in court when they advance relevant markets based on the 
Guidelines algorithm” – Farrell & Shapiro, 2010a:5.
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Mas é precisamente este o problema da definição clássica de mercado no 
direito europeu e português da concorrência (ver secções IV.2.1 e IV.3.1), que 
continua a ser seguida e que não se centra no teste SSNIP: não é uma definição 
pragmática, não responde à questão crucial e cria insegurança jurídica substan-
cial. Não basta dizer que um mercado inclui os produtos e áreas consideradas 
substituíveis, ou sequer que sejam significativa ou suficientemente substituíveis 
entre si. Toda a crucialidade da questão reside em saber quanto é “suficiente”1573.

Desde que um produto tenha uma apetência remota a satisfazer a mesma 
necessidade que outro, os dois são substituíveis. Um consumidor que tenha sede 
e queira beber água, não se contentará, por via de regra, com uma cerveja. No 
entanto, se lhe oferecerem uma cerveja nesse momento, é capaz de a beber e de 
abdicar de comprar uma garrafa de água, por considerar que a sua necessidade 
foi satisfeita. Quer isto dizer que, neste e em muitos outros contextos e perspe-
tivas, a cerveja exerce pressão concorrencial sobre a água, restringindo a procura 
desta. E, no entanto, todos intuímos que a cerveja não deve, em princípio, estar 
no mesmo mercado que a água. Um teste jurídico de mera substituibilidade entre 
produtos, ou de substituibilidade significativa, suficiente ou próxima, não nos 
permite esclarecer, com qualquer margem de segurança, os fundamentos dessa 
intuição, fazendo-nos recair em insegurança jurídica e possível arbitrariedade.

É esta incerteza que o teste SSNIP permite colmatar, fornecendo-nos uma 
quantificação do grau de substituição entre produtos (ou áreas) necessário para 
que estes sejam incluídos no mesmo mercado. O teste SSNIP realça que o que 
releva não é a identificação de uma qualquer substituibilidade, mas sim de um 
grau específico de substituibilidade. Não só nos dá um modo de aferir a exis-
tência dessa substituibilidade, como – acima de tudo – fixa o nível de exigência 
de substituibilidade: para serem incluídos no mesmo mercado relevante, para 
efeitos do direito da concorrência, os produtos têm de ser tão próximos um do 
outro que uma variação duradoura de 10% do preço de um cause uma transição 
da procura para outros produtos de tal ordem que torne o aumento não lucrativo.

Toda e qualquer quantificação da substituibilidade exigível, como o teste 
SSNIP (e.g. variação de 10%, e persistência dessa variação durante 3 meses), é, 
em si, um exercício de relativa arbitrariedade, uma decisão consciente de acor-
dar numa fronteira imaginária que sacrifica a pureza teórica em prol da elimi-
nação da insegurança jurídica, sacrifício esse que é tornado menos oneroso pelo 
facto de a definição de mercados não ser o fim do exercício analítico, mas ape-
nas o seu início1574.

1573 No mesmo sentido, ver, e.g.: Simons & Williams, 1993:802.
1574 Neste sentido, cfr., e.g., Areeda, 1983:559: “There is nothing sacrosanct about these numbers. The rationale 
for any such specification is the desire to give some standard content to the «ordinary» inferences drawn from market 
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Também não podemos pretender dar à consagração concetual do teste SSNIP 
consequências mais rígidas e exigentes do que as que efetivamente daí decorre-
riam. Consagrar, completa e finalmente, o teste SSNIP permitiria aos tribunais 
terem uma âncora clara no seu exercício de delimitação dos mercados (ou de 
controlo dessa delimitação pelas autoridades administrativas). Mas não exigiria 
uma abordagem quantitativa em todo e qualquer caso de definição de mercados. 
Não se pretende, nem seria razoável esperar, que a maioria dos mercados pas-
sasse a ser delimitada através de uma efetiva aplicação do teste SSNIP1575. Este 
seria o pano concetual de fundo, sempre presente, mas aplicado em rigor apenas 
quando as caraterísticas dos casos concretos o permitissem e justificassem1576.

Esta ideia foi, recentemente, expressa pela AdC nos seguintes termos:

“a implementação quantitativa do teste SSNIP pode ser bastante exigente em termos de 
recursos e informação, pelo que, frequentemente não se afigura necessário ou possível desenvol-
ver, em tempo útil, o exercício quantitativo na íntegra, embora se mantenha a sua pertinência 
enquanto estrutura concetual”1577.

A consagração efetiva do teste SSNIP como critério jurídico para a deter-
minação da suficiência da substituibilidade entre dois produtos ou duas áreas 
pode vir a acontecer por duas vias: por consagração normativa ou por evolução 
da interpretação judicial dominante. Esta última via é especialmente facilitada 
pelo facto de não existir qualquer contradição entre os princípios jurispruden-

share and then to allow adjustments, up or down, in that inference depending on whatever proofs are available in the 
particular case about the expandability of output, the elasticity of demand, or the like”.
1575 Como se afirma em Whish, 2008:34: “in some cases one will be thrown back on fairly subjective assessments 
of the market for want of hard, scientific evidence. In this situation it may be necessary to predict the likely effect of 
an SSNIP on customers by looking at various factors such as the physical characteristics of the products concerned or 
their intended use”. Note-se que o mesmo autor prossegue afirmando que, em certos casos, não é de todo 
possível aplicar o teste SSNIP, mesmo apenas neste sentido conceptual. No entanto, os únicos exemplos 
que fornece de contextos em que isto se verifica são de mercados gratuitos e de mercados futuros – dois 
casos de delimitações erróneas de mercados, inconformes com a metodologia jurídica de definição de 
mercados (ver secções IV.4.1 e IV.5.3). 
1576 Neste sentido, afirma-se em Briglauer, 2008:332, que, mesmo na falta de dados que permitam aplicar 
o teste SSNIP ao caso concreto, “the formal model framework will serve as a valuable guidance and as such be 
useful in avoiding conceptual errors in reasoning that might otherwise occur in the decision-making process”. É 
nesta ótica que entendemos e concordamos com as críticas ao ocasional fundamentalismo na defesa e 
aplicação do teste SSNIP, expressas em Sharma, 2011.
1577 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.4.11. Daí que a AdC afirme também que o teste SSNIP se deve 
destacar “não apenas como a metodologia quantitativa de referência mas também, e essencialmente, como a filosofia 
de base para a delimitação dos mercados relevantes, é ao abrigo deste que se interpreta, de forma integrada, o conjunto 
de elementos de evidência qualitativa e quantitativa sobre a substituibilidade do lado da procura e do lado da oferta” 
(idem, §1.4.10).
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ciais assentes e a consagração do teste do monopolista hipotético. Aliás, é isso 
que possibilita as ocasionais referências a este teste pelo Tribunal Geral. A con-
sagração da lógica SSNIP seria um refinamento dos critérios judiciais assentes, 
que reduziria o escopo teórico da margem de liberdade permitida pelos atuais 
critérios, é certo, mas que lhes seria perfeitamente consonante.

IV.1.3.2. Breve história do teste SSNIP
Como vimos, no início da segunda metade do século XX, a relevância crucial da 
sucedaneidade entre produtos e da ponderação da elasticidade cruzada já fora 
afirmada na jurisprudência americana. Isto ficou absolutamente claro, em 1956, 
no caso DuPont (também designado «caso Celofane»)1578, que trouxe, ainda, para 
o primeiro plano da discussão aquela que ficaria conhecida como a «falácia do 
celofane» (ver secção IV.1.3.4). Mas ainda não tinha sido proposto um método 
preciso para aferir a elasticidade cruzada de modo a permitir extrair conclusões 
quanto ao âmbito do mercado em causa.

Aquela que tem vindo a ser considerada a primeira formulação do teste SSNIP 
nasceu da revolta de um autor contra o que considerou ser um método judicial de 
definição de mercados caraterizado pela arbitrariedade e completa desconexão 
com a teoria económica e esteve, portanto, estritamente associado ao desejo de 
introduzir objetividade e previsibilidade na definição de mercados.

Comentando a primeira decisão judicial sobre uma concentração horizon-
tal nos EUA1579, o economista Morris Adelman, que trabalhara para a empresa 
visada pelo processo DuPont, propôs em 1959 a adoção de um teste único para 
se proceder à delimitação dos mercados: ter-se-ia um “mercado” se, perante um 
aumento “apreciável” dos preços, ou uma redução “apreciável” da quantidade 
oferecida, não se verificasse uma reação do lado da oferta que levasse ao restabe-
lecimento aproximado dos preços e quantidades anteriores (devendo-se delimi-
tar o mercado mais estreito onde este efeito não se verificasse)1580. Note-se que o 
autor formulou o teste da perspetiva da elasticidade cruzada da oferta e fundou 
a sua teoria na noção económica tradicional de mercado.

Na década de 1970, outros autores defenderam abordagens similares, entre 
os quais se destacaram os grandes pensadores da economia da concorrência, que 
refinaram o teste até aos moldes em que ainda hoje é aplicado1581. Naturalmente, 

1578 United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co. (1956) 352 U.S. 377.
1579 EUA, United States v. Bethlehem Steel Corp., 168 F.Supp. 576 (1958).
1580 Adelman, 1959:688.
1581 Encontra-se, por exemplo, uma formulação muito próxima do teste quantitativo que conhecemos 
hoje, referindo-se a um aumento de 5% do preço, em: Posner, 1976:133. Propondo o limite máximo de 
10% para a utilidade deste teste: Areeda & Turner, 1978:347.
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estas posições começaram a ser refletidas nalgumas posições e procedimentos 
administrativos das autoridades americanas, pelo menos desde 19781582.

Assim sendo, não é verdade, como muitas vezes se afirma, que o teste SSNIP 
surgiu, pela primeira vez, nas Orientações do DoJ sobre controlo de operações 
de concentração de 19821583. Daí que a doutrina conhecedora do processo de 
desenvolvimento destas orientações realce a sua falta de originalidade, neste  
sentido1584.

No entanto, é razoável afirmar-se que foi apenas a partir desse momento que 
o teste do monopolista hipotético se afirmou, decisiva e definitivamente, como a 
pedra de toque da teoria da delimitação de mercados no direito “antitrust” norte-
-americano (não estando até então amplamente difundida entre os economis-
tas de organização industrial1585) e que, nessa perspetiva, a introdução do teste 
SSNIP foi, provavelmente, o mais importante contributo deste documento1586. A 
organização e a linguagem descritora do método foi sendo apurada nas versões 
subsequentes das Orientações1587.

A partir de 1982, o teste difundiu-se às outras autoridades responsáveis pela 
aplicação do direito da concorrência, nos EUA e noutros países. A FTC não seguiu 
de imediato a nova abordagem do DoJ, vindo a aderir expressamente a ela em 
19921588. O teste foi adotado em documentos de âmbito geral pela ANC canadiana 
em 19911589, pela ANC australiana em 19921590, pela Comissão Europeia em 19971591, 
pelo Órgão de Fiscalização da EFTA em 19981592, pela ANC britânica em 19991593, 

1582 Cfr., e.g.: Werden, 2002:3-4; Scherer, 2009.
1583 DoJ, Merger Guidelines, 1982.
1584 Werden, 1992:197. O mesmo autor afirmou: “the Guidelines did not invent, but rather refined, embellished, 
and popularized [the SSNIP test]” – Werden, 2002:1.
1585 Cfr.: White, 2000:131.
1586 Neste sentido: Baker & Blumenthal, 1983:322.
1587 Cfr., e.g.: DoJ, Merger Guidelines, 1984; DoJ, Merger Guidelines, 1992. As alterações nestes documentos 
estão resumidas em: Werden, 2002:6-7.
1588 Scheffman, Coate & Silvia, 2002:secção III; Werden, 2002:7-8.
1589 ANC canadiana, Merger enforcement guidelines, 1991, §3.1. Para uma perspetiva histórica e comparação 
com o modelo americano, ver: Crampton, 1993.
1590 ANC australiana, Merger Guidelines (Draft for comment), 1992.
1591 Comunicação sobre Definição de Mercados. Na verdade, a primeira manifestação da adoção do 
teste SSNIP como paradigma de definição de mercados surgira já anteriormente, no mesmo ano: 
Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §41.
1592 Órgão de Fiscalização da EFTA, Comunicação relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito 
da concorrência no Espaço Económico Europeu, 4 de março de 1998 (J.O. L 200/48, 16/07/1998).
1593 OFT, The Competition Act of 1998: market definition, março de 1999
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pelo governo brasileiro em 19991594, pela ANC neozelandesa em 20011595, pela 
ANC búlgara em 20021596, etc.

Aparentemente, a primeira referência ao teste SSNIP no ordenamento jurí-
dico da União Europeia foi da autoria do Tribunal. Encontramos a primeira 
referência do Tribunal a uma abordagem própria do teste do monopolista hipo-
tético no acórdão Hilti, de 1991, no qual se afirmou que, para identificar as fron-
teiras do mercado de produto e, especificamente, a substituibilidade do lado 
da procura, a questão crucial era a de “saber se pequenas mas significativas varia-
ções no preço dos [produtos em causa] são suscetíveis de modificar significativamente a  
procura”1597.

O mesmo critério viria a ser reafirmado noutros acórdãos anteriores à Comu-
nicação sobre Definição de Mercados1598, mas sem nunca se reproduzir toda a 
essência do teste SSNIP, como explicado supra. Gradualmente, o Tribunal viria a 
citar a própria Comunicação sobre Definição de Mercados para justificar a apli-
cação do teste SSNIP1599, e só quando isso sucedeu é que a formulação jurispru-
dencial do teste SSNIP passou a incluir a sua expressão quantitativa (variação 
de 5% a 10% dos preços).

Até hoje, porém, são raras as referências do TG ao teste SSNIP, e o TJ nunca 
o referiu. Aquelas referências surgem no contexto da ponderação conjunta de 
outros fatores1600 e são, ocasionalmente, acompanhadas de ressalvas que limitam 
a validade universal desta abordagem como critério decisivo para a delimitação 
de mercados. Assim, por exemplo, em NVV, embora tenha afirmado ser “deci-
siva”, para a delimitação do mercado geográfico, a aplicação do teste SSNIP, o TG 
incluiu a ressalva de que isso era verdade apenas “no presente caso”1601. Por outro 
lado, parece decorrer do acórdão CEAHR que a aplicação do teste SSNIP, por si 

1594 Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Guia para análise económica 
de atos de concentração, 1999.
1595 ANC neozelandesa, Practice note 4: the Commission’s approach to adjudicating on business acquisitions under 
the changed threshold in section 47 – a test of substantially lessening competition, 2001.
1596 ANC búlgara, Methodology on investigation and definition of the market position of undertakings in the 
relevant market, 2002.
1597 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §75. Reafirmado no 
Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §105.
1598 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §26; e 
Acórdão do TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §40.
1599 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, 
§87; Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §§87-89; e 
Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§69 e 105.
1600 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, 
§§129 e 139. Realçando, entre nós, esta realidade da prática judicial: Bordalo Junqueiro, 2012:32.
1601 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §130.
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só, pode levar à rejeição de uma delimitação de mercado (i.e. que pode justificar, 
por si só, uma delimitação negativa)1602.

Nunca deixaram de surgir acórdãos que discutiram, especificamente, a exis-
tência de um grau suficiente de substituibilidade entre produtos ou áreas geo-
gráficas sem fazer qualquer referência ao teste SSNIP. Em Atlantic Container Line, 
confrontado com a necessidade de traçar com precisão o nível de substituibili-
dade que justificaria a expansão das fronteiras do mercado, o TG limitou-se a 
afirmar que não basta uma substituibilidade “meramente marginal”, ou que res-
peite apenas a “uma parte muito pequena da procura”1603, demonstrando um racio-
cínio que nada tem a ver com o conceito de mercado que resulta do teste SSNIP.

Acima de tudo, o TG já recusou expressamente, em pelo menos duas ocasi-
ões, as conclusões que resultavam da aplicação deste teste, com base na aplicação 
de outros critérios, por entender que os resultados do teste SSNIP não refletiam 
corretamente as restrições concorrenciais1604.

Tanto quanto é do nosso conhecimento, o teste SSNIP foi utilizado pela 
Comissão Europeia, pela primeira vez, em 1992, no caso Nestlé/Perrier1605. A 
Comissão definiu o mercado da água natural engarrafada com base numa aná-
lise das diferentes finalidades e caraterísticas dos produtos, da perspetiva da pro-
cura, da substituibilidade da perspetiva da oferta e ainda da reduzida elasticidade 
da procura face a variações de preços. É neste último ponto que se encontra a 
primeira referência ao teste SSNIP: “é pouco provável que um aumento importante e 
não provisório do preço das águas naturais em relação ao preço dos refrigerantes cause uma 
transferência significativa da procura das águas naturais para os refrigerantes, apenas por 
este motivo”1606. Tratou-se de uma referência feita sem qualquer contextualiza-
ção ou justificação desta abordagem inovadora, além de se ter enquadrado num 
complexo de outras considerações típicas da abordagem até então prevalecente.

Desde então, o teste SSNIP passou a surgir, frequentemente, em decisões da 
Comissão Europeia. No entanto, mesmo quando recebe um papel de destaque, 
não deixa de surgir como apenas um dos elementos num conjunto de fatores 
considerados na delimitação dos mercados1607.

1602 Cfr.: Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§96 e 118.
1603 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, 
§§272-273.
1604 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, 
§§17-24 e 37-38; e Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, 
§87 e ss.
1605 Decisão da Comissão de 1992/07/22, Nestlé/Perrier (M.190). 
1606 Decisão da Comissão de 1992/07/22, Nestlé/Perrier (M.190), §13.
1607 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2003/07/16, Wanadoo Interactive (38.233); Decisão da Comissão de 
2004/10/26, Oracle/PeopleSoft (M.3216); Decisão da Comissão de 2006/11/14, Gaz de France/Suez (M.4180); 
Decisão da Comissão de 2007/01/30, Telefónica (38.784); Decisão da Comissão de 2009/01/08, DOW/
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No âmbito do ordenamento interno, como sabemos, não foi, até agora, ado-
tado um documento de âmbito geral sobre o método de definição de mercados, 
embora um projeto de orientações, atualmente em discussão, atribua ao teste do 
monopolista hipotético um lugar de destaque naquele método.

Encontramos uma primeira referência ao teste SSNIP numa decisão do Con-
selho da Concorrência de 1999 (curiosamente, por remissão para as Orientações 
do DoJ, e não para a Comunicação da Comissão Europeia)1608, mas aquele nunca 
chegou a ser efetivamente aplicado por esta entidade.

Hoje, é relativamente claro que a AdC adotou, integralmente, o método des-
crito na Comunicação sobre Definição de Mercados, o que significa que o teste 
SSNIP, pelo menos ao nível teórico, foi adotado no mesmo sentido e com as 
mesmas caraterísticas e limitações que no ordenamento europeu1609, como se 
confirma pelas suas manifestações na prática decisória desta autoridade. Numa 
decisão recente, a AdC afirmou, em termos gerais, que:

“Para efeitos de delimitação do mercado relevante, importa avaliar em que medida um hipo-
tético monopolista, que controlasse todas as publicações de imprensa generalista, consideraria 
lucrativo um pequeno aumento de 5% a 10% nos preços...”1610.

As orientações gerais da AdC sobre a definição de mercados, atualmente 
em discussão, dizem abordar “de forma exaustiva” o teste do monopolista hipo-
tético, que descrevem como desempenhando um “papel fundamental na concetu-
alização e sistematização dos principais aspetos substantivos da delimitação dos mercados 
relevantes”1611.

Rohm and Haas (M.5424); Decisão da Comissão de 2010/11/17, Unilever/Sara Lee (M.5658); Decisão da 
Comissão de 2011/01/26, Olympic/Aegean Airlines (M.5830); e Decisão da Comissão de 2012/07/23, Cisco 
Systems/NDS Group (M.6568). Ao contrário do que parece ter sido sugerido pela Comissão Europeia (cfr.: 
Comissão Europeia, 2005:§18), não é correto pensar-se nestes outros critérios como uma “alternativa” à 
aplicação do teste SSNIP. Primeiro, de acordo com a jurisprudência, esses “outros” critérios é que são os 
principais. Segundo, mesmo na prática decisória da própria Comissão, os “outros” critérios estão sempre 
presentes, sendo complementados, quando possível ou adequado, pelo teste SSNIP.
1608 Cfr.: Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido (1/99); ver também o Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas 
(2/99), no qual se admitiu a ausência de dados concretos que permitissem aplicar o teste (§§42-43 e 47).
1609 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§526 e 3180, 3183 e 3184; AdC, 
Linhas de Orientação sobre as prioridades no exercício dos poderes sancionatórios relativas à aplicação 
do artigo 7º da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, 1 de fevereiro de 2013, §35.
1610 Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §94. E na decisão da AdC 
de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§3183 e 3184, afirmou-se: “A apreciação da substituição do lado 
da procura implica a determinação da gama de produtos/serviços considerados substituíveis pelo consumidor. Esta 
determinação pode ser feita, nomeadamente, através de um exercício em que se analisam as diferenças ou pequenas 
variações duradouras de preços entre os diversos produtos/serviços e se avaliam as reações prováveis dos clientes a essa 
diferença/variações”.
1611 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, p. 2.
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No entanto, a julgar pela amostra de decisões que serviu de base à nossa 
análise (ver secção II.3.1.2) e de outras decisões que analisámos a propósito de 
questões pontuais, a prática da AdC fica muito longe destas posições teóricas. 
Como já observámos, só muito raramente encontramos na fundamentação das 
decisões da AdC qualquer referência expressa ao teste SSNIP1612. Tal como na 
prática decisória da Comissão, as aplicações do teste SSNIP que identificámos 
são acompanhadas da ponderação de fatores qualitativos, que chegam mesmo a 
ser privilegiados relativamente aos fatores quantitativos.

Quanto à jurisprudência nacional, não se pode dizer que esta tenha adotado, 
de modo claro, o teste SSNIP. A minoria dos casos que se refere, pelo menos 
implicitamente, a este método, fá-lo de maneira redutora e muito simplificada, e 
a primeira referência que identificámos (entre linhas) surgiu apenas em 20041613. 
Algumas das sentenças mais recentes do TCL formulam o método de delimita-
ção do mercado geográfico nos seguintes termos:

“Do ponto de vista da procura se, por hipótese, verificando-se o aumento do preço dum pro-
duto num determinado local a procura se deslocar de modo significativo para outro local, estes 
dois locais serão considerados o mesmo mercado geográfico para aquele produto ou serviço. Já 
se a reação ao aumento for insignificante então os dois locais não são substituíveis e, por conse-
guinte, não integram o mesmo mercado geográfico. Do ponto de vista da oferta se, perante um 
aumento de preços, se verificar que surgem novas empresas no mercado restringindo o compor-
tamento das empresas já existentes, então as áreas geográficas onde estes novos operadores estão 
integrados têm que ser incluídas no mercado geográfico considerado relevante”1614.

Resulta, claramente, da nossa análise da prática judicial e administrativa euro-
peia e portuguesa que é frequentemente sobrestimado na doutrina o papel do 
teste SSNIP e a frequência com que este é utilizado na definição de mercados 
relevantes1615. Cremos que a razão para esta distorção percetiva reside no facto de 
a doutrina tender a focar a atenção nos casos de ponta, naqueles em que a defi-

1612 Concluindo no mesmo sentido, numa aferição genérica da prática decisória administrativa europeia: 
Briglauer, 2008:332.
1613 Cfr.: Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002).
1614 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; Sentença do 
TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64; e Sentença do TCL de 2012/05/29, 
ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 96.
1615 Cfr., e.g.: Schinkel, 2008:11 (“A number of routine economic analyses, such as application of the SSNIP test for 
the determination of the relevant market (…) have become standard procedure”). Por outro lado, não deixam de 
se ouvir vozes de autores que se aproximam da nossa conclusão, alguns timidamente – cfr., e.g., Strand, 
2006:698-699 (“The SSNIP test is not used systematically, either in product market definition or in geographical 
market definition, probably because the data requirements for estimating cross price elasticities can be rather large”); 
e Haldrup, Möllgaard & Nielsen, 2008 –, outros decididamente – cfr., e.g.: Lianos & Genakos, 2012:26 
(“[the SSNIP test] requires information on price elasticities, which is often unavailable; hence it has only been 
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nição de mercados suscitou uma análise mais detalhada. Mas esses são aqueles 
em que é mais natural que se discutam tantos argumentos e abordagens quan-
tos sejam ditados pela engenhosidade dos gestores do dossier nas autoridades e 
dos advogados das empresas. Essas estrelas brilhantes do firmamento da prática 
decisória acabam por esconder a verdade do imenso universo tenebroso de casos 
em que não se encontra qualquer manifestação do teste SSNIP.

Para concluir esta resenha histórica, importa sublinhar que o teste SSNIP não 
é a única maneira possível de abordar o problema jurídico subjacente: a neces-
sidade de encontrar um critério normativo para traçar a fronteira entre a subs-
tituibilidade atendível e negligenciável entre produtos e áreas geográficas. A 
abordagem que acabámos de ver assenta numa lógica económica marginalista e 
quantitativa: a substituibilidade entre dois produtos ou duas áreas é “suficiente” 
se um pequeno aumento de preços levar a uma transferência de um número 
suficiente de clientes (marginais) de modo a tornar o aumento não lucrativo1616.

Desde logo, temos os conceitos indefinidos que foram, efetivamente, ado-
tados pela jurisprudência (ver discussão desta questão na secção IV.1.3.1). Mas 
existiu – e ainda hoje se manifesta – uma outra escola de pensamento, de raízes 
alemãs, que propunha um critério normativo não económico para responder à 
mesma questão. Esta outra escola de pensamento recorre a uma lógica idêntica 
à da remissão para a perspetiva do bonus pater familias. Assim, seriam suficiente-
mente substituíveis entre si para serem incluídos no mesmo mercado os produ-
tos e as áreas que fossem consideradas como tal por um “utilizador razoável” 
ou “consumidor médio”.

Este critério chegou a fazer parte dos princípios de base afirmados pelo Con-
selho da Concorrência, em Portugal1617, mas desapareceu rapidamente da lin-
guagem da prática administrativa, e surgiu numa única sentença de um tribunal 
nacional1618, nunca tendo sido adotado pelo Tribunal de Justiça.

Sendo evidente o conforto que este critério pode suscitar nos juristas, desde 
logo pela sua sonoridade familiar, é também claro que ele não fornece qualquer 

used in a few cases”). Para uma análise global da prática decisória administrativa norte-americano no que 
respeita à aplicação do teste SSNIP, ver: Coate & Fischer, 2008.
1616 É esta a lógica que vemos expressa, e.g., no Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-
342/99), C.J. (2002) II-2585, §§31-32. Como se afirma em Stigler & Sherwin, 1985:556: “It is not necessary 
that all buyers or sellers consider the various points substitutes for one another, as long as enough of either do”.
1617 Em 1987, escreveu o CC: “o mercado de referência deve abranger todos os produtos (bens materiais ou serviços) 
que um adquirente normal (…) considera idênticos” (CC, 1987:16; esta posição foi ainda reafirmada no Parecer 
do CC de 1996/11/28, Seita (2/96)). A mesma expressão surgiu ainda, tardiamente, na Decisão do CC de 
2002/11/14, TAP (6/01). Na doutrina nacional, esta escola de pensamento encontrou reflexos em Caseiro 
Alves, 1989:75, e foi posteriormente recordada em Oliveira Pais, 1996:58, e em Oliveira Pais, 1997:72.
1618 Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 27 (que se referiu à “perspetiva 
do utilizador normal”).
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medida de objetividade na aferição da substituibilidade entre produtos, reme-
tendo o julgador para um espaço de efetiva arbitrariedade. Além disso, mesmo 
que fosse claro o que significa aferir a substituibilidade para um consumidor 
médio, ainda assim faltaria responder à questão que o teste SSNIP permite res-
ponder: qual o grau de substituibilidade necessário entre dois produtos ou áreas 
– seja da perspetiva de um consumidor médio, seja da perspetiva da totalidade 
ou de uma parte da procura – para que se incluam no mesmo mercado. Daqui 
resulta que, na verdade, o critério do consumidor médio não permite responder, 
verdadeiramente, à questão premente da definição de mercados, e pode condu-
zir a falácias de delimitação, sobretudo, ao desprezo pela existência de grupos 
de procura com caraterísticas suficientemente distintivas para que se justifique 
a autonomização do mercado em que estão presentes.

IV.1.3.3. Como aplicar o teste SSNIP
É importante que se esclareça, à partida, que, na verdade, não existe uma única 
formulação do teste SSNIP. Correndo o risco de simplificação excessiva, salien-
tamos a existência de quatro principais “formulações” deste teste1619:

 (i) Formulação básica (jurisprudencial) da ideia subjacente ao teste SSNIP;
 (ii) Teste SSNIP stricto sensu (Comunicação sobre Definição de Mercados);
 (iii) Teste FERM (“Full Equilibrium Relevant Market”; Orientações do DoJ); e
 (iv) CLA (“Critical Loss Analysis”).

Daqui resulta, com frequência crescente, que a doutrina económica que se 
debruça sobre a delimitação de mercados concretos discuta os resultados da 
aplicação de diferentes formulações do teste SSNIP, de modo a verificar se con-
duzem a conclusões diversas. Naturalmente, também se encontram exemplos 
de aplicação destas diferentes abordagens na prática decisória das autoridades 
administrativas, sobretudo em reação a estudos económicos apresentados pelas 
empresas visadas nos respetivos processos.

Qual a relevância jurídica destas diferentes formulações?
Como referido supra, embora os tribunais europeus e nacionais tenham, oca-

sionalmente, integrado a ideia subjacente ao teste SSNIP no método de definição 
de mercados (pelo menos, como instrumento complementar da análise), não o 
fizeram nos termos precisos em que este é apresentado na Comunicação sobre 

1619 O teste SSNIP tem inúmeras subtilezas cuja variação pode conduzir a resultados diferentes, sendo 
que cada uma dessas variações poderá, eventualmente, ser considerada uma formulação distinta do 
teste. Por razões de clareza terminológica, há quem se refira à categoria geral destes testes como os 
testes do monopolista hipotético, reservando a expressão “teste SSNIP” para a formulação expressa na 
Comunicação sobre Definição de Mercados.



O MÉTODO DE DEFINIÇÃO DE MERCADOS

399

Definição de Mercados, ou noutras orientações gerais de ANCs, ou ainda nal-
guma prática decisória de autoridades de concorrência europeias.

De acordo com a interpretação judicial do direito da concorrência, o teste 
SSNIP resume-se a uma ideia básica, formulada através de conceitos indetermi-
nados, que variam de acórdão em acórdão (apresentados, aqui, por ordem cro-
nológica):

“saber se pequenas mas significativas variações no preço dos [produtos em causa] são sus-
cetíveis de modificar significativamente a procura”1620;

“saber se uma diminuição do preço [dos primeiros produtos] pode fazer com que estes 
substituam os [segundos produtos], desviando a clientela para os [primeiros produtos]”1621;

“[saber se a oferta se deslocaria para outra área] na sequência de uma hipotética 
pequena mas duradoura redução do preço de compra dos [produtos em causa] (…), de modo 
que essa baixa de preços não seria rentável”1622;

“um exercício mental em que se formula uma hipótese de uma pequena variação dura-
doura dos preços relativos e em que se avaliam as reações prováveis dos clientes a esse aumento”, 
procurando-se identificar um “aumento não rentável” “dos preços dos produtos ou serviços 
abrangidos pelos mercados”1623; ou

“[transição para outro produto] em caso de aumento ligeiro, mas significativo e perma-
nente, do preço [do produto em causa]”1624.

Como se vê, trata-se de formulações imprecisas, que apresentam a ideia de 
base do teste SSNIP sem fixarem qual o grau exato de substituibilidade entre bens 
ou áreas necessário para que estes se incluam no mesmo mercado. Mantendo-se 
fiéis à sua prática recorrente, os tribunais refugiam-se em critérios indefinidos e 
recusam afirmar o critério quantitativo que todos sabem estar incluído no teste 
SSNIP desde as suas origens. Ao passo que alguma jurisprudência europeia já 
evoluiu para colocar a tónica na rentabilidade do pequeno aumento de preços 
(sendo esse o critério para saber se o decréscimo de vendas é suficientemente 
significativo), a jurisprudência portuguesa continua a referir-se apenas a varia-
ções “significativas”1625, sem precisar como se deve aferir essa significância.

1620 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §75.
1621 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §26; e Acórdão 
do TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §40.
1622 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §130.
1623 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§69 e 105. A 
primeira parte desta formulação encontra-se, igualmente, no Acórdão do TG de 2007/01/30, France 
Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §87.
1624 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §§129 e 139.
1625 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; 
Sentença do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64; e Sentença do TCL 
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Em acréscimo, tanto quanto nos foi possível determinar, os tribunais portu-
gueses nunca se referiram ao limiar dos 5% a 10%, e o Tribunal Geral só se refe-
riu a este limiar quando citava a Comunicação sobre Definição de Mercados1626.

Tendo em conta o universo total dos princípios jurisprudenciais supra refe-
ridos, bem como o contexto em que estas citações surgem, concretamente, nos 
respetivos acórdãos (sempre no âmbito do controlo da legalidade de decisões 
da Comissão Europeia), não podemos concluir das citações judiciais do limiar 
quantitativo referido na Comunicação que o TG tenha integrado esse critério 
quantitativo no seu método de definição de mercados no âmbito do direito da 
concorrência. Antes parece tratar-se, simplesmente, de uma manifestação do 
princípio da autovinculação administrativa: o TG controla se a Comissão Euro-
peia aplicou o critério que afirmou considerar adequado. E, de resto, note-se que 
as autoridades administrativas também não se consideram vinculadas por aque-
les limiares, apresentando-os como “valores de referência que podem ser ajustados às 
especificidades do mercado em causa, sempre que adequado”1627.

Poderia exigir-se uma conclusão diferente se o critério definido pela Comis-
são contradissesse os critérios decorrentes da jurisprudência, mas tal não sucede. 
O critério da Comunicação sobre Definição de Mercados é, simplesmente, mais 
preciso, nada impedindo que a autoridade administrativa se vincule a um crité-
rio mais rigoroso do que aquele que é definido pelo Tribunal.

Em suma, não existe uma formulação jurisprudencial precisa do teste 
SSNIP que se traduza num teste económico concreto. Isto significa que qual-
quer uma das formulações do teste SSNIP tem, perante os tribunais, o 
mesmo valor jurídico, podendo ser usadas de modo complementar.

de 2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 96: “Do ponto de vista da procura se, por hipótese, 
verificando-se o aumento do preço dum produto num determinado local a procura se deslocar de modo significativo 
para outro local, estes dois locais serão considerados o mesmo mercado geográfico para aquele produto ou serviço. Já 
se a reação ao aumento for insignificante então os dois locais não são substituíveis e, por conseguinte, não integram o 
mesmo mercado geográfico. Do ponto de vista da oferta se, perante um aumento de preços, se verificar que surgem novas 
empresas no mercado restringindo o comportamento das empresas já existentes, então as áreas geográficas onde estes 
novos operadores estão integrados têm que ser incluídas no mercado geográfico considerado relevante”.
1626 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §37; 
Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §87; Acórdão do 
TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §§86-89 (neste caso, o Tribunal 
afirma, expressamente, antes de citar a Comunicação sobre Definição de Mercados, que cabe enquadrar 
os argumentos da recorrente “no quadro teórico adotado pela Comissão na comunicação relativa à definição de 
mercado relevante, para efeitos da determinação das pressões concorrenciais, à luz do qual esta se propõe avaliar os 
vários elementos de apreciação de que dispõe em cada caso concreto” – §86; mesma ideia no §89); e Acórdão do 
TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §69.
1627 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.4.25.
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E este valor, nos ordenamentos jurídicos europeu e português, como 
resulta das secções anteriores, é bastante reduzido. Para provável desespero de 
muitos economistas, os tribunais levam em conta os resultados de um teste SSNIP 
(em qualquer formulação), mas não se sentem vinculados pelos seus resultados 
se entenderem que existem outros fatores que justificam uma conclusão dife-
rente sobre as fronteiras do mercado.

Esclarecida esta questão jurídica de suma importância, debrucemo-nos, final-
mente, com pretensão meramente introdutória, sobre o modo de aplicar, na prá-
tica, o teste SSNIP. Note-se que não é útil apresentar um modo de aplicação 
prática do teste SSNIP na sua formulação judicial, porque esse seria sempre mais 
impreciso e indeterminado que os restantes. Mais vale, portanto, começar por 
apresentar o modo de aplicação do teste SSNIP stricto sensu, tal como definido na 
Comunicação sobre Definição de Mercados, sem perder de vista que esse método 
é igualmente válido para o teste na formulação que tem vindo a ser usada pelos 
tribunais, retirada a componente da precisão do limiar quantitativo. Esta formu-
lação do teste é caraterizada por se focar no impacto de um aumento unilateral 
de preços nos lucros do monopolista hipotético.

O teste SSNIP é aplicado partindo do mercado hipotético mais restrito e 
alargando-se sucessivamente o mercado para incluir outros produtos, ou outras 
áreas, até que o aumento de preços se torne lucrativo (porque só nessa delimita-
ção se verifica que a pressão concorrencial exercida por outros produtos ou outras 
áreas não é suficientemente significativa para dissuadir o aumento de preços).

Para aplicarmos o teste SSNIP, portanto, em primeiro lugar1628, identifica-
mos um produto tão homogéneo quanto possível e uma área geográfica tão res-
trita quanto seja razoável ponderar. Este produto e esta área são determinados 
pelas circunstâncias do caso concreto, ou seja, dependem do ponto focal da aná-
lise concorrencial.

Assim, por exemplo, se está em causa um alegado abuso de posição domi-
nante, podemos começar por formular a hipótese de que o produto relativamente 
ao qual se alega que a empresa em causa tem posição dominante, no local a par-
tir do qual a empresa comercializa esse produto, constitui, por si só, um mer-
cado autónomo. Logo aqui surgem ratoeiras lógicas cruciais. Há o risco de que 
se comece a análise com uma delimitação hipotética demasiado ampla, levando 
à delimitação de um mercado mais amplo do que realmente seria ditado pela 
correta aplicação do teste.

1628 Na verdade, este primeiro passo lógico aplica-se, igualmente, a qualquer exercício de aferição da 
substituibilidade entre produtos. Ou seja, as considerações que aqui se fazem são aplicáveis ao método 
de definição de mercados, mesmo que não se aplique o teste SSNIP.
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Imagine-se que se alega uma posição dominante de uma empresa que detém 
vários títulos da imprensa diária generalista. Se começarmos a análise por este 
mercado hipotético, poderemos concluir que um pequeno aumento de preços 
seria lucrativo, não havendo suficiente procura que se transferisse, em reação, 
para a imprensa diária especializada (e.g. financeira). No entanto, escapar-nos-ia 
a realização de que, eventualmente, um pequeno aumento de preços da imprensa 
diária generalista de referência também seria lucrativo, não levando a suficiente 
transferência de procura para a imprensa diária generalista de tipo “tabloid”. 
Essa possibilidade – de se justificar a delimitação de um mercado mais estreito 
– não seria testada.

E nem sempre é intuitivo ponderar o mercado mais restrito possível. Diferen-
ças de marca, de qualidade ou de quantidade dos produtos (entre tantas outras), 
associadas a preferências e caraterísticas específicas da procura e da oferta (ou de 
alguns dos seus agentes), podem implicar a existência de maior poder de mercado 
em nichos de mercado que não se tenha a tendência de considerar como potenciais 
mercados autónomos. Podemos também esquecermo-nos de possíveis subdivisões 
geográficas (e.g., por se partir da hipótese de um mercado nacional, olvidando pos-
síveis diferenças da estrutura de custos da oferta nas regiões insulares).

Além disso, frequentemente, um mesmo caso envolve múltiplos produtos (e 
variações de produtos) e áreas, exigindo-se a aplicação do teste SSNIP para cada 
um deles. Devido à problemática da substituibilidade unidirecional (ver secção 
IV.5.1), nem sempre se pode dispensar a realização do teste, de modo autónomo, 
para um produto que já foi incluído no mercado de outro produto em resultado 
da aplicação do teste SSNIP, tendo este outro produto como ponto focal.

Uma vez identificado o ponto de partida da análise – um mercado “candi-
dato” ou “hipotético” –, passamos, em segundo lugar, a ver o que aconteceria 
se um monopolista hipotético procedesse a aumento de preço (não transitório) 
na ordem dos 5% a 10%:

 (i) se esse aumento fosse lucrativo (porque a procura não se transfere para 
outros produtos, ou porque não se transfere em quantidade suficiente 
para anular a vantagem do acréscimo de preço), o teste chegou ao seu 
termo, sugerindo ser esse o mercado relevante;

 (ii) se o aumento não fosse lucrativo, alarga-se o âmbito do mercado hipo-
tético, incluindo-se mais um produto e/ou área geográfica, e volta-se a 
realizar o teste.

Este processo repete-se até que se chegue às fronteiras de um mercado den-
tro do qual o aumento fosse lucrativo, por isso significar que as restantes áreas 
geográficas e os restantes produtos não restringem suficientemente o comporta-
mento da oferta para serem considerados como fazendo parte do mesmo mercado.
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De novo, neste segundo passo, as dificuldades práticas e a possibilidade de 
falseamento das conclusões por ideias preconcebidas são muito significativas. 
Em teoria, o alargamento do mercado faz-se, sucessivamente, através da inclu-
são do substituto mais próximo. Mas como saber, com certeza, qual o substituto 
mais próximo?

Em termos geográficos, a questão é mais clara, embora não sejam impossíveis 
situações em que, por fatores legislativos ou culturais, por exemplo, uma zona 
geográfica não contígua seja um sucedâneo mais próximo que uma zona limí-
trofe. Em termos de produtos, a questão torna-se, frequentemente, complexa1629. 
Se “saltarmos” por cima de um substituto mais próximo, teremos a tentação de 
dar por terminado o teste SSNIP antes de incluirmos todos os produtos e áreas 
que poderão, efetivamente, ser concorrentes suficientemente relevantes.

Para reduzir estes erros, há que reconhecer que os testes de alargamento do 
mercado hipotético, neste segundo passo, são hipóteses alternativas. O facto de se 
excluir uma área ou produto não permite que se dê por terminado o exercício se 
existirem outros produtos ou áreas que sejam candidatos a inclusão no mercado.

Por outro lado, não se deve esquecer que, uma vez incluído um produto ou área 
adicional no mercado, o hipotético aumento do preço passa a referir-se à totali-
dade dos produtos e áreas que passaram a integrar o mercado hipotético, e não 
apenas ao mercado hipotético inicial, que correspondia ao ponto focal da análise.

Vejamos agora, muito sucintamente, como diferem as outras formulações do 
teste SSNIP supra referidas.

O teste FERM foi proposto pelas autoridades americanas em 19841630 e, como 
explicado pela AdC:

“difere do teste SSNIP por considerar, pelo menos em parte, a reação estratégica dos fornece-
dores de outros produtos fora do mercado candidato. Este teste compara o preço (médio) de equi-
líbrio no mercado com aquele que resultaria de um equilíbrio em que o monopolista hipotético 
fixasse os preços dos produtos do mercado candidato, permitindo que os fornecedores de outros 
produtos (ou áreas geográficas) reajam, ajustando as suas condições de oferta. O teste FERM é 
mais exigente do que o SSNIP em termos da sua implementação e informação necessária”1631.

1629 Imagine-se que o mercado hipotético é a Coca-cola “normal”. Qual o substituto mais próximo? 
A Pepsi “normal”? A Coca-cola zero? As variações de sabores da Coca-cola são substitutos mais ou 
menos próximos que as colas “normais” de marca branca? Devem-se incluir primeiro todas as marcas 
de indústria, mesmo as que têm uma expressão muito pequena no mercado geográfico hipotético?
1630 Cfr.: DoJ, Merger Guidelines, 1984.
1631 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, n.r. 15. Para uma exposição doutrinal deste teste, ver: Ivaldi & Lorincz, 
2005; Ivaldi & Lorincz, 2007.



404

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

Por seu turno, a aplicação do teste SSNIP através da CLA (“critical loss analy-
sis”) coloca a ênfase no cálculo do decréscimo de vendas que teria de se verifi-
car para tornar não lucrativo o aumento hipotético dos preços1632. Implica uma 
análise em três passos: (i) cálculo das perdas críticas (“critical loss”); (ii) estima-
tiva das perdas efetivas (“actual loss”) em reação a um aumento de preços; e (iii) 
comparação das perdas críticas com as perdas efetivas para aferir incentivo ao 
aumento de preços.

Até aqui, discutimos apenas a estrutura lógica de aplicação do teste SSNIP. 
Cumpre ainda discutir como se pode proceder a esta aplicação na prática, com 
base em que dados.

Existem, em suma, duas maneiras de aplicar o teste SSNIP: (i) uma aplica-
ção efetiva, com base em dados económicos quantitativos; ou (ii) uma aplicação 
aproximada, com base apenas em perceções das hipotéticas reações dos agen-
tes no mercado.

Não será surpreendente que a segunda seja a mais frequente na prática das 
autoridades administrativas. Com efeito, como veremos melhor de seguida, é 
notório que a aplicação efetiva do teste SSNIP exige o acesso a dados que rara-
mente estão disponíveis na sua integralidade, para qualquer mercado, e que, 
mesmo quando estão disponíveis, são quase sempre passíveis de interpretações 
divergentes.

Confrontadas com esta realidade, e talvez também dissuadidas pelo esforço e 
trabalho adicionais exigidos para uma aplicação efetiva do teste SSNIP, as auto-
ridades de concorrência têm vindo a integrar, por sistema, nos seus testes de 
mercado (i.e. questionários enviados, inter alia, aos agentes do lado da procura 
e da oferta dos produtos e nas áreas em causa) perguntas relativas à sua reação 
em caso de um aumento de 5% a 10% do preço do bem X1633. Posteriormente, as 

1632 Para uma descrição desta abordagem por autoridades administrativas, ver, e.g.: Decisão da Comissão 
de 2011/01/26, Olympic/Aegean Airlines (M.5830), §§235-239; e AdC, Projeto de Linhas de Orientação 
para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §§1.4.40-
1.4.46. Para algumas fontes doutrinais sobre este método, cfr., e.g.: Harris & Simon, 1989; Strand, 2006; 
e Hüschelrath, 2009 (“the critical sales loss is the decrease in sales resulting from a particular price increase that 
is just large enough so that a hypothetical monopolista or a merged entity, respectively, would not impose a price 
increase of at least that amount. If the atual loss following such a price increase is found to be less than the critical loss, 
the price increase would pay; otherwise it would not” – p. 757). De acordo com o estudo que serviu de base a 
Lianos & Genakos, 2012, a Comissão Europeia tem recorrido à CLA mais no contexto da avaliação dos 
efeitos anticoncorrenciais de uma concentração, do que no passo da definição de mercados (p. 27). Para 
uma descrição de casos americanos em que se recorreu à CLA, ver, e.g.: Coate & Simons, 2012:712-716.
1633 Assim, por exemplo, refere-se na Comunicação sobre Definição de Mercados, §34: “Quando oportuno, 
a Comissão transmitirá por escrito pedidos de informação aos operadores de mercado supramencionados. Estes pedidos 
incluirão normalmente perguntas relacionadas com a forma como reagiriam a um hipotético aumento de preços e 
a sua opinião sobre os limites de demarcação do mercado relevante”. Como se constata em Whish, 2008:33: 
“the Commission will contact customers and competitors in a case that involves market definition, and will, where 
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respostas a estas perguntas são utilizadas para fundamentar, em parte, as con-
clusões das autoridades sobre as fronteiras do mercado1634.

O Tribunal Geral já confirmou que as opiniões de concorrentes e clientes, 
assim recolhidas, são elementos relevantes para a ponderação das fronteiras do 
mercado1635. No entanto, além de terem de ser conjugadas com outros fatores, 
resulta desta jurisprudência que estas respostas a estudos de mercado constituem 
meros “indícios” da “não substituibilidade do lado da procura”. Ou seja, o Tribunal não 
considera os resultados destes inquéritos como prova decisiva da existência ou 
ausência de uma verdadeira substituibilidade (suficiente), a qual deve ser ponde-
rada à luz de outros elementos de facto e de caraterísticas dos produtos e áreas 
e sua respetiva oferta e procura.

E não seria admissível outra solução. Incluir este tipo de perguntas em testes 
de mercados não corresponde a uma verdadeira aplicação do teste SSNIP. Não 
há qualquer objetividade económica nos resultados destes inquéritos. Eles per-
mitem apenas recolher as perceções idealizadas (ou até propositadamente dis-
torcidas) de alguns agentes do mercado sobre a elasticidade cruzada da oferta 
e/ou da procura.

Mesmo que queiramos, simplesmente, usar estes testes, não para demonstrar 
o que, de facto, ocorreria no mercado no caso de um pequeno aumento de preços 
de um determinado produto, mas apenas o que algumas empresas consideram 
que fariam nesse caso, ainda assim se impõem múltiplas cautelas.

Os resultados dos inquéritos podem distanciar-se, significativamente, da rea-
lidade do mercado devido a inúmeras circunstâncias. Assim, por exemplo: (i) a 
amostra de clientes e/ou de concorrentes pode ter sido mal selecionada (e.g., 
devido a preconceitos sobre as necessidades que podem ser satisfeitas por um 
determinado produto, ou sobre quais as empresas que poderiam entrar, rapida-
mente, no mercado); (ii) podem não estar disponíveis respostas (ou respostas 
completas) de clientes que tenham um peso muito pronunciado no volume da 
procura, ou pode-se sobrevalorizar a opinião de clientes que representem ape-

appropriate, specifically ask them to answer the SSNIP question. This happens, routinely, for example, when it seeks 
to delineate markets under the ECMR”.
1634 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2001/10/30, Mitsui/CVRD/Caemi (M.2420), §111 (agentes do lado 
da procura); Decisão da Comissão de 2001/07/11, BASF/Eurodiol/Pantochim (M.2314), §109 (agentes do 
lado da oferta); Decisão da AdC de 2011/04/07, Essilor/Shamir (Ccent. 44/2010), §105; e Decisão da AdC 
de 2013/03/21, Arena Atlântida/Pavilhão Atlântico (Ccent. 38/2012), §§66-67.
1635 Cfr.: Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §90: 
“Em segundo lugar, verifica-se que uma sondagem efetuada a pedido da Comissão e anexada à petição pela WIN 
demonstra que, em caso de aumento do preço da alta velocidade na ordem de 5% a 10%, 80% dos assinantes da alta 
velocidade não alterariam a sua assinatura. Ora, nos termos do ponto 17 da comunicação relativa à definição de 
mercado relevante (…), essa elevada percentagem de assinantes que não abandonariam a alta velocidade em caso de 
aumento do preço de 5% a 10% é um forte indício da não substituibilidade do lado da procura”.
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nas uma pequena parte da procura; (iii) alguns dos respondentes podem formu-
lar as suas respostas em conformidade com os seus interesses na decisão do caso 
concreto; (iv) os respondentes terão uma tendência a subestimar a motivação 
necessária para causar uma reação, negligenciando, inter alia, o efeito de inércia; 
(v) os resultados destes inquéritos não levam em conta o – potencialmente deci-
sivo – efeito das falhas de informação no mercado (para reagir em muito curto 
prazo, é primeiro necessário que um cliente ou um potencial entrante se aper-
ceba, rapidamente, da alteração de preços); etc.

Como dissemos, uma aplicação efetiva do teste SSNIP implica a disponi-
bilidade de dados económicos quantitativos. Especificamente, é necessário 
dispor de dados que permitam determinar: (i) o nível (concorrencial) de pre-
ços que deve servir de base ao teste; (ii) a margem de lucro do monopolista 
hipotético; e (iii) a elasticidade cruzada (da procura e da oferta) entre dois 
produtos /áreas.

Podemos dizer, em geral, para estes três fatores, que, embora a ciência eco-
nómica nos forneça fórmulas aritméticas que permitem o seu cálculo exato, a 
fiabilidade dos resultados depende, largamente, da qualidade dos dados dispo-
níveis e do modo como são interpretados.

Quanto ao primeiro fator, há que realçar que a determinação do nível de pre-
ços que deve ser usado como ponto de partida para a aferição da reação a um 
pequeno aumento de preços pode não ser, de todo, evidente. Basta que exista um 
pequeno grau de heterogeneidade no mercado para que este passo se torne pro-
blemático1636. Assim, por exemplo, mesmo que estejamos a realizar o teste com 
base num único produto de um único fornecedor, é possível que este discrimine 
preços entre clientes ou ofereça descontos de quantidade. Noutro exemplo, se 
já alargámos o mercado para incluir produtos idênticos de diferentes marcas, 
mas estes são oferecidos a preços distintos no mercado, qual o nível de preços 
que deve ser usado? Uma solução (que não reflete, necessariamente, o nível de 
preços que se verificaria no cenário de um monopolista hipotético) é recorrer a 
um preço médio, mas esta “média” deve ser calculada com cuidado, atendendo 
a volumes de vendas, sob pena de se trabalhar com um preço de referência que 
não corresponde ao preço médio para a maioria dos clientes. A isto acresce que, 
pelos motivos que serão esclarecidos na secção seguinte, não basta saber qual o 
nível de preços que é efetivamente praticado, mas sim qual o nível de preços que 
se verificaria num mercado concorrencial.

Quanto ao segundo fator (e também para se poder aferir o nível concorren-
cial de preços supra referido), há que ter acesso a dados desagregados sobre recei-
tas e custos das empresas do lado da oferta. Estes dados podem não ser fáceis de 

1636 Sobre esta questão, numa ótica de análise económica, ver, e.g.: Daljord, Sørgard & Thomassen, 2008.
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interpretar. Mesmo que tenhamos acesso a dados contabilísticos internos das 
empresas, a classificação (frequentemente sujeita a debate) de determinadas 
despesas como fixas ou variáveis pode alterar as conclusões. Ainda que se ultra-
passem estes obstáculos, recorde-se que o teste SSNIP pressupõe um monopo-
lista hipotético ou, pelo menos, uma subida perfeitamente coordenada de preços. 
Ora, a estrutura de custos pode variar significativamente de uma empresa para 
outra. Diferentes níveis de eficiência podem levar a que um aumento de preços 
lucrativo para uma empresa não seja lucrativo para outra. E se ponderarmos a 
hipótese de um monopolista hipotético, teremos de ter em conta que a estrutura 
de custos desse monopolista poderia ser substancialmente diversa, maxime pela 
presença de escalas de eficiência.

O terceiro fator é especialmente difícil de aferir. Idealmente, recorreríamos 
a dados históricos sobre a reação dos agentes a pequenas variações de preços 
no passado, mas estes raramente estão disponíveis, sobretudo na forma de um 
aumento homogéneo na integralidade do mercado hipotético. Não deixa de ser 
irónico que, de certo modo, a correta aplicação do teste SSNIP requeira a dis-
ponibilidade de dados sobre elasticidade de preços que seriam os mesmos que 
viabilizariam as abordagens alternativas à definição de mercados propostas por 
vários economistas (ver Título VI)1637.

Não podemos concluir estas considerações sem chamar a atenção para a pro-
funda “desigualdade de armas” que se verifica entre o “public enforcement” e o 
“private enforcement” do direito da concorrência, que significa que, neste último, a 
relevância prática do teste SSNIP seja ainda menor. Ao passo que as autoridades 
da concorrência podem usar os seus poderes de autoridade para terem acesso a 
dados quantitativos precisos das empresas, que poderão (ou não) viabilizar a apli-
cação do teste SSNIP, os particulares que queiram recorrer aos tribunais para, 
por exemplo, serem ressarcidos dos danos que lhes foram causados por violações 
do direito da concorrência, raramente terão à sua disposição dados quantitativos. 
E se é verdade que os tribunais podem ordenar a produção destes dados pelas 
empresas Rés, também é verdade que isto raramente é feito e que a produção 

1637 Neste sentido, observou Areeda: “The questions seem endlessly circular. (a) If the demand elasticity, including 
the substitution of other producers, is ‘high’ even at relatively competitive prices, the defendant lacks significant power. 
(b) If elasticity is high at current prices, that may only mean that the defendant in fact has significant price enhanc-
ing power but has already exercised it to the point where he has no further power profitably to increase price. (c) The 
only way to tell whether relatively high elasticity or substitution constrains the defendant effectively is to determine 
whether the price is at the competitive level. This calls for the direct measure of the defendant’s power through, say, 
excess profits or excess price-cost margins, as discussed in Part II, supra. (d) Once we know that significant price en-
hancement has occurred and that it is not explained by, say, innovation, we know that the defendant has substantial 
market power. At that point market definition would be superfluous and irrelevant. (e) We rely on market definition 
when we cannot assess power directly. (f) But market definition with its hint of elasticities or substitution potential 
cannot tell us whether power exists or has already been exercised” (Areeda, 1983:564-565).
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dos dados nessa fase avançada do processo dificulta a sua análise e incorporação 
nos argumentos da Autora, além de que estes poderes não permitem, realistica-
mente, a obtenção de dados gerais sobre o mercado.

IV.1.3.4. Os limites do teste SSNIP
Como vimos, o teste SSNIP visa determinar se um pequeno aumento duradouro 
e homógeneo dos preços seria lucrativo para a oferta. Como é usual na análise 
económica, trata-se de um teste que assenta numa lógica ceteris paribus, ou seja, 
que intencionalmente ignora a variação de outros fatores para além daqueles que 
especificamente se pretende analisar.

Isto tem como consequência necessária que existem vários fatores e circuns-
tâncias próprias de cada caso concreto que podem pôr em causa a utilidade do 
teste SSNIP. Isto dito, importa não exagerar o alcance da lógica ceteris paribus na 
aplicação deste instrumento. De facto, num certo sentido, o teste do monopo-
lista hipotético deixa espaço para a ponderação, em princípio, de inúmeros fato-
res que afetam o comportamento dos agentes no mercado1638. Mais que isso, a 
sua correta aplicação implica a ponderação (ainda que implícita) de todos esses 
fatores que tenham um impacto significativo na reação dos agentes económicos.  
A medida da integração destes fatores na aplicação prática dependerá do método 
utilizado e dos elementos disponíveis.

Assim, uma aplicação do teste SSNIP baseada em dados históricos recentes, 
como seja a observação de um pequeno aumento do preço de um produto numa 
área e a (aparente) transferência da procura para a área vizinha, diz-nos o que 
sucedeu na sequência do aumento de preços, mas não nos explica porque é que 
esse resultado se verificou. Por um lado, há que ter em conta que um aumento 
de vendas numa zona na sequência de um aumento de preços noutra pode não 
se ter verificado em reação a esse aumento de preços1639.

Por outro lado, se estivermos convencidos que se trata de uma reação ao 
aumento de preços, será, normalmente, supérfluo conhecer, na íntegra, os moti-
vos – até porque esse conhecimento integral será quase sempre impossível, atenta 
a subjetividade interente às escolhas dos agentes económicos e a sua multipli-
cidade. Nestas circunstâncias, saber os porquês exatos da reação tenderá a não 
alterar a conclusão sobre a delimitação do mercado.

1638 Como se observa em Bishop & Walker, 2010:§4.09: “The hypothetical monopolist test is, contrary to what 
many commentators have suggested, concerned with non-price elements of competition and does take account of 
physical characteristics and intended use. (…) Whether a hypothetical monopolist would be able to impose profitably 
a relative price increase will depend on how consumers and the producers of other products react to that relative price 
increase. Non-price elements (…) are all integral to that assessment”.
1639 Neste sentido, cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), 
C.J. (2002) II-875, §278.
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Mas nem sempre é assim. Há contextos de mercado em que o teste SSNIP 
pode, efetivamente, deixar de ser útil, conduzindo – na ausência de cuidadosos 
ajustes – a soluções que não representam a realidade das pressões concorrenciais 
sentidas pelas empresas do lado da oferta.

O caso mais notório de falha do teste do monopolista hipotético é aquele que 
ficou conhecido como a “falácia do celofane”1640, que se reconduz à constata-
ção de que, frequentemente, a presença de poder de mercado distorce os resul-
tados do teste.

Em 1956, no caso Du Pont1641, o Supremo Tribunal americano aceitou os argu-
mentos da empresa recorrente, única produtora de celofane, de que não dispu-
nha de poder de mercado, porque o seu produto concorria com outros materiais 
flexíveis utilizados para empacotamento, os quais, por sua vez, eram produzidos 
por múltiplos fabricantes. Em defesa da posição de que o celofane se devia incluir 
no mesmo mercado relevante que estes outros materiais, a empresa apresentou 
ao tribunal dados empíricos que mostravam que perderia dinheiro se tentasse 
subir ligeiramente o preço, porque se verificaria uma transferência substancial 
da procura para os outros produtos.

O tribunal deu razão à recorrente (num voto de 4 juízes contra 3). E, com 
efeito, a aplicação daquele que viria a ser conhecido, duas décadas mais tarde, 
como o teste do monopolista hipotético, sugere que, nas circunstâncias identi-
ficadas, o mercado do produto deveria ser mais amplo que o celofane, caso con-
trário o pequeno aumento de preços seria lucrativo. No entanto, rapidamente 
se fizeram ouvir críticas a este julgamento que, hoje em dia, é consensualmente 
apontado como um exemplo de delimitação errónea do mercado1642.

Aliás, a decisão da instância anterior já fora severamente criticada por Sto-
cking e Mueller, segundo os quais a Du Pont tinha, efetivamente, poder no 
mercado do celofane e tinha usado esse poder para impor preços monopolistas 
(substancialmente supracompetitivos). Estes autores realçaram que, por causa 
desses preços elevados, os consumidores haviam passado a considerar como pos-
síveis sucedâneos produtos que não seriam considerados substitutos viáveis se 
o celofane fosse vendido aos preços próprios de um mercado concorrencial1643.

Definir um mercado mais amplo (incluindo outros produtos), com a conse-
quência de deixar de se poder concluir pela existência de poder de mercado da 

1640 Sobre esta temática, em geral, ver, e.g.: Whish, 2008:30 e ss.; Park, 2009:571; Schaerr, 1985; Werden, 
1992:135 e ss.; Oliveira Pais, 2011:376-377 e 453 e ss.; Bordalo Junqueiro, 2012:29 e ss.
1641 United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co. (1956) 352 U.S. 377.
1642 Neste sentido, ver, e.g.: Dirlam & Stelzer, 1956; Gesell, 1957; Stocking, 1957; Areeda & Turner, 
1978:398-400; Hovenkamp, 1985:63-64; Posner & Easterbrook, 1981:360-362; Sullivan, 1977:53-58; 
Werden, 1992:139. 
1643 Stocking & Mueller, 1955.
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empresa visada, seria recompensar a exploração de uma posição de monopólio 
em detrimento da procura. Seria fácil – e lucrativo – a um monopolista empurrar 
os preços para níveis que esticassem a procura até valores onde esta passasse a 
revelar elasticidade cruzada significativa e, assim, escapar à aplicação do direito 
antitrust com o argumento de que os consumidores consideravam outros produ-
tos como sucedâneos. O problema é especialmente sensível devido ao facto de 
ser este, em princípio, o comportamento economicamente racional de um mono-
polista: aumentar os preços até que a concorrência de outros produtos (ou seja, 
o nível da elasticidade cruzada da procura) torne o próximo aumento marginal 
de preços não lucrativo (abstraindo, por agora, de considerações relativas à subs-
tituibilidade da perspetiva da oferta).

Atualmente, esta fragilidade do teste SSNIP é universalmente reconhecida 
nas orientações das autoridades de concorrência, que colocam a tónica na cui-
dadosa determinação do nível de preços que deve servir de base à aplicação 
daquele teste.

Como salienta a Comissão Europeia:

“Em geral e, nomeadamente, na análise das operações de concentração, o preço a tomar em 
consideração será o preço prevalecente no mercado. Pode não ser esse o caso se o preço prevalecente 
tiver sido determinado na ausência de uma concorrência suficiente. Em especial, na investigação 
de abusos de posições dominantes, será tomado em consideração o facto de o preço prevalecente 
poder ter sido já objeto de um aumento substancial”1644.

Assim, para que os seus resultados representem, verdadeiramente, a pressão 
concorrencial que é exercida por outros produtos e por outras áreas, a aplica-
ção do teste SSNIP deve partir de níveis “concorrenciais”1645 de preços. Esta é a 
única abordagem que nos permite mantermo-nos fiéis à ideia de que a definição 
de mercados serve para enquadrar a análise do poder de mercado das empresas 
presentes. Se permitíssemos que as fronteiras do mercado se alargassem ou se 
contraíssem em função do nível de preços efetivamente praticado no mercado, 

1644 Comunicação sobre Definição de Mercados, §19. Ver também Comissão Europeia, 2005:§13: “the price 
charged by the allegedly dominant undertaking – if it is indeed dominant – will almost inevitably have been raised 
above the competitive level. Unless appropriately accounted for, this can lead to markets being defined too widely. This 
problem relates to the so-called SSNIP test and the «cellophane fallacy»”; e Comissão Europeia, 2012:§20. Ver 
ainda, e.g.: ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §§5.4-5.6; AdC, 
Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração horizontais, 
1 de fevereiro de 2013, §§1.4.18-24.
1645 Por vezes, há tendência para se falar, nestes contextos, em níveis de preços “normais”. Esta expressão 
deve ser evitada, no entanto, já que a situação “normal” do mercado pode ser, justamente, uma situação 
de monopólio, ou de significativo poder de mercado de um agente da oferta e, portanto, o preço “normal” 
pode ser um preço supracompetitivo. Como o que se pretende indicar com aquela expressão é um preço 
“normal em mercados concorrenciais”, é mais claro dizer-se, simplesmente, preços “concorrenciais”.
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num determinado momento, estaríamos a subordinar o conceito de mercado à 
estratégia comercial das empresas nele presentes. No caso de preços supracom-
petitivos, incluiríamos no mercado produtos e agentes que não impedem, na 
verdade, aumentos de preços acima dos níveis concorrenciais, ou seja, que não 
impedem a presença de poder de mercado.

Normalmente, a atenção da doutrina e das autoridades de concorrência para 
a problemática dos níveis de preços que distorcem os resultados do teste SSNIP 
limita-se à ponderação dos preços supracompetitivos (por partirem da lição his-
tórica da “falácia do celofane”)1646. No entanto, não devemos perder de vista que 
esta é uma espada de dois gumes. Como tem sido realçado no contexto de ale-
gações de práticas de preços predatórios, a presença de preços infracompetitivos 
no mercado também pode distorcer os resultados do teste SSNIP1647. Os preços 
infracompetitivos também podem resultar de imposições legislativas ou regula-
mentares1648. Neste caso, a utilização do preço de mercado como base para o teste 
SSNIP pode levar à definição de um mercado mais restrito do que aquele que se 
identificaria a níveis de preços concorrenciais. Por isso mesmo, esta inversão da 
“falácia do celofane” será, em princípio, menos preocupante para as autoridades 
administrativas, por resultar na punição da empresa que abusou do seu poder de 
mercado (ou das empresas que o legislador entendeu deverem ver o seu poder 
normativamente limitado), que verá o direito da concorrência ser-lhe aplicado no 
pressuposto de um mercado mais pequeno do que aquele em que efetivamente 
concorre. No entanto, na ótica da teoria da delimitação de mercados, esta situa-
ção merece tanto cuidado como a sua figura simétrica.

O que significa, então, a “falácia do celofane” para a utilização do teste SSNIP? 
Significa, numa primeira leitura, que, quando estiver em causa um mercado onde 
a oferta detenha e tenha aproveitado o seu poder de mercado para subir os pre-
ços acima do nível concorrencial de preços, a aplicação do teste SSNIP implica 
que se comece por calcular qual o nível “concorrencial” de preços.

No entanto, isto suscita enormes problemas, na prática. Desde logo, integrar 
no processo de definição de mercados um juízo sobre a presença de poder de 
mercado é partir de um pressuposto que é, precisamente, a conclusão a que se 
pretende chegar. Como podemos usar o teste SSNIP para determinar as fron-

1646 Embora a origem histórica da “falácia do celofane” tenha sido um caso de monopolização, importa não 
esquecer que o mesmo resultado pode ser alcançado através da concertação de preços entre concorrentes. 
Assim, pode ter de se atender à “falácia do celofane” em casos de cartelização. Neste sentido, cfr., 
e.g.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.4.19.
1647 Neste sentido, cfr., e.g.: Decisão da ANC britânica de 2002/09/16, Aberdeen Journals II (CE/1217-02), 
§94; e Crocioni, 2002.
1648 Cfr., e.g.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de 
concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.4.23.
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teiras do mercado, as quais nos servem para identificar a presença de poder de 
mercado, se, para o aplicarmos, é primeiro necessário determinar a presença de 
poder de mercado?

Depois, mesmo que um mercado se encontre monopolizado, isso não significa, 
necessariamente, que exista poder de mercado, ou que os preços tenham sido 
elevados acima de níveis concorrenciais. É possível, por exemplo, que a monopo-
lização decorra do sucesso da estratégia comercial e da maior eficiência de um 
concorrente, mas que exista uma substancial pressão de empresas que entrariam 
de imediato no mercado caso os preços fossem aumentados ligeiramente acima 
do nível concorrencial.

E mesmo que admitíssemos ser razoável partir do princípio, num caso con-
creto, de que existe poder de mercado e que esse poder de mercado foi efetiva-
mente utilizado para aumentar os preços acima dos seus níveis concorrenciais, 
como é que determinamos esses níveis1649? Uma coisa é provar que os preços se 
encontram acima dos níveis que existiriam se houvesse concorrência, mas como 
é que uma autoridade da concorrência ou uma empresa lesada por práticas anti-
concorrenciais pode provar, perante um tribunal, que o nível concorrencial de 
preços é um determinado nível preciso (que é Y e não X), sobretudo perante as 
enormes assimetrias de informação que, tipicamente, se verificam e as infindá-
veis variáveis a ponderar?

Daqui decorre, numa leitura mais aprofundada, que a verdadeira consequên-
cia da verificação, num mercado, de preços que não correspondem a preços “con-
correnciais” – ou, aliás, de preços que se suspeitam não corresponder a preços 
“concorrenciais” (a mera suspeita tem este efeito, já que a sua confirmação será, 
quase sempre, suscetível de debate) – é a de que o teste SSNIP perde a sua uti-
lidade ou, melhor dizendo, passa a ter uma utilidade muito mais limitada1650.

1649 Como realça a Comissão: “in most cases it is not possible to reconstruct the competitive price with the requisite 
degree of accuracy. As a correct application of the SSNIP test also involves some knowledge of the demand curve at 
the competitive price, this method is rather difficult to apply in practice” – Comissão Europeia, 2005:§16. Para 
uma abordagem económica recente a esta questão, ver: Kate & Niels, 2009.
1650 Neste sentido, cfr., e.g.: Reino Unido, Acórdão do CAT de 2002/03/19, Aberdeen Journals (1005/1/1/01), 
§102. Como haverá esta suspeita sempre que se alegar a presença de uma posição dominante, o teste SS-
NIP perde muita da sua utilidade, desde logo, em qualquer caso de alegado abuso de posição dominante. 
Neste sentido, Comissão Europeia, 2005:§13: The existence of the cellophane fallacy implies that market defini-
tion in Article 82 cases needs to be particularly carefully considered and that any single method of market definition, 
including in particular the SSNIP test, is likely to be inadequate. It is necessary to rely on a variety of methods for 
checking the robustness of possible alternative market definitions”. A Comissão afirma ainda (§17) que, mesmo 
em casos de alegados abusos de posição dominante, o teste SSNIP poderá ser mais relevante para a deli-
mitação de mercados em que não há posição dominante, mas que estão a sofrer os efeitos da alavancagem 
da posição dominante noutro mercado. Não concordamos. Se se suspeita da alavancagem de poder de 
mercado, então suspeita-se de preços supracompetitivos no mercado onde não existe posição dominante 
(pelo menos, suspeita-se dessa possibilidade), o que nos reconduz, precisamente, à mesma situação.
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Como realça a Comissão Europeia, em tais situações, além de ser usado como 
indicador complementar dos resultados da ponderação de outros fatores1651, o 
teste SSNIP continua a ser inteiramente válido para delimitar negativamente o 
mercado, ou seja, para excluir do mercado produtos ou áreas1652. Com efeito, em 
tal contexto, se o teste SSNIP indica que um produto ou área não é sucedâneo, 
então, por maioria de razão, também não o seria a níveis concorrenciais de pre-
ços. No entanto, há que fazer a ressalva que a Comissão Europeia tinha em mente 
apenas os casos de preços supracompetitivos. A mesma afirmação deixa de ser 
verdadeira quando se suspeite da prática de preços infracompetitivos.

Mas esta não é a única caraterística dos mercados que reduz a utilidade do 
teste SSNIP. E isto é verdade, não apenas na ótica da sua utilidade para a defini-
ção de mercados, mas também numa ótica mais ampla, da sua utilidade para for-
necer uma visão realista das restrições concorrenciais e do poder de mercado1653.

No contexto de mercados bilaterais, o teste SSNIP, na sua formulação usual, 
pode conduzir a resultados irrealistas, por não se terem em consideração os dois 
lados da plataforma ao aferir o impacto de variações de preço sobre a rentabili-
dade. Nestes casos, o teste tem de ser adaptado para ter em conta efeitos indire-
tos (discutiremos esta questão em maior detalhe na secção IV.5.2).

Também poderá ser necessário ter em conta os efeitos indiretos na aplica-
ção de teste SSNIP a produtos intermédios (ver secção IV.2.3.3), ou seja, produ-
tos que são utilizados para produzir e oferecer outro produto, num mercado a 
jusante, já que a sensibilidade dos clientes do produto final a variações de pre-
ços condicionará a sensibilidade dos clientes do produto intermédio à variação 
do preço desse input.

1651 É esta, também, a abordagem do OFT – cfr., e.g.: Decisão da ANC britânica de 2002/09/16, Aberdeen 
Journals II (CE/1217-02), §§94-99; e Decisão da ANC britânica de 2002/12/17, BSkyB (CP/01916-00), 
§§88-97.
1652 Comissão Europeia, 2005:§§14-16.
1653 Argumentando no sentido de outra falha do teste SSNIP, no contexto das redes virtuais, Lobo, 
2009:218-219: “No caso das redes virtuais, em que a componente tecnológica é muito importante e que, no limite, 
comporta a integralidade da própria norma (por exemplo, no software), o grau de diferenciação entre produtos não 
permite uma delimitação de mercado relevante que se baseie em simples aferições assentes unicamente nos preços. Nestas 
condições, qualquer teste da tipologia SSNIP torna-se impraticável. (…) Nas redes virtuais são os desempenhos dos 
componentes que ditam as opções concorrenciais. Por outro lado, os preços praticados são evidentemente funciona-
lizados com referência na posição detida no mercado, tomando-se consciência que qualquer vantagem é meramente 
temporária. Por exemplo, no mercado dos microprocessadores, as velocidades de processamento são os fatores cruciais 
de competitividade. No entanto, um microprocessador de topo de gama só mantém a sua posição por um período de 
dois ou três meses, já que a inovação tecnológica permite a construção de um novo sistema num curto prazo de tempo. 
Nestas condições, a importância do preço é secundária face ao desempenho. No limite, a definição do mercado na 
perspetiva SSNIP deveria ser adaptada, considerando-se o binómio preço/desempenho, já que só esta perspetiva 
permitirá enquadrar corretamente as motivações concorrenciais dos produtores e as preferências dos consumidores”.
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Quando nos deparemos com substituibilidade unidirecional, pode ter de se 
adaptar o teste para o enquadrar numa visão dinâmica do mercado, que considere 
o processo gradual, ainda em curso, de transferência da procura de um produto 
para outro (ver secção IV.5.1).

A aplicação do teste SSNIP no contexto de mercados secundários (ver secção 
IV.2.3.1) também suscita, frequentemente, dificuldades, sobretudo pelos mesmos 
motivos que conduzem à “falácia do celofane”1654.

Em mercados de leilões ou concursais (ver secção IV.5.6), poderá revelar-se 
muito complexo aplicar o teste SSNIP, sobretudo devido à dificuldade de iden-
tificar um preço homogéneo do bem no mercado1655.

Quanto maior a discriminação de preços entre clientes (e quanto menor a 
faculdade de arbitragem de preços), menos fiáveis serão os resultados do teste 
do monopolista hipotético.

Quanto mais diferenciados os produtos no mercado, mais difícil de aplicar se 
torna o teste SSNIP e menos fidedignos serão os seus resultados.

A utilidade de dados empíricos históricos para a aplicação do teste SSNIP 
pode ser limitada por vários fatores que têm menos a ver com a teoria dos pre-
ços e mais com o domínio da “Behavioural Economics”. Os resultados de um teste 
SSNIP específico, aplicado com base em dados históricos, podem fornecer uma 
imagem distorcida do mercado, caso a rentabilidade (ou não) do aumento se tenha 
ficado a dever a outros fatores não relacionados, de todo ou exclusivamente, com 
a variação verificada do preço.

A força da marca pode levar a uma insensibilidade a pequenas variações de 
preços. Instintivamente, todos tendemos a colocar a Coca-cola e a Pepsi no mesmo 
mercado, mas será que um consumidor de Coca-cola passaria a comprar Pepsi se 
aquela aumentasse o preço relativamente a esta em 10%? O facto de uma marca 
de cola já ter um preço substancialmente mais elevado relativamente a outra 
marca (e.g. uma marca de indústria relativamente a uma marca branca), não é uma 
manifestação de poder de mercado, conferido pelo sucesso da primeira marca?

O verdadeiro impacto das variações de preços pode ser dissimulado por cir-
cunstâncias verificadas em simultâneo no mercado. Pode ter havido uma que-
bra de rendimento disponível da procura que a levou, transitoriamente, a estar 
disposta a considerar substituíveis dois produtos que, até então, não considerava 
concorrentes. Ou pense-se num aumento de 10% dos preços do produto Z, acom-
panhado por uma reorientação estratégica do marketing do produto que permite 
passar a vendê-lo a uma nova categoria de consumidores, os quais, até então, não 

1654 Cfr., e.g.: Comissão Europeia, 2005:§§245-246.
1655 Neste sentido, cfr., e.g.: OCDE, 2006:6 e 309-310; Cunha Rodrigues, 2011:319-320; e AdC, Projeto 
de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de 
fevereiro de 2013, §1.6.57.
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estavam presentes no mercado. Em tal cenário, é bem possível que os resultados 
do teste SSNIP indicassem que o produto Z não concorria suficientemente com 
o produto X (porque o aumento fora lucrativo), e que o mercado se devia limitar 
ao produto Z, mesmo que se tivesse verificado uma transferência mais que pro-
porcional dos consumidores “tradicionais” para o produto X. O decréscimo da 
procura por um grupo de consumidores fora compensado pela entrada no mer-
cado de outro grupo de consumidores que, até esse momento, não consideravam 
aquele produto apto a satisfazer uma necessidade a que atribuíssem prioridade 
suficiente. Se as práticas em causa, no caso concreto, se tivessem verificado num 
momento anterior a esta alteração da estrutura da procura, uma definição de 
mercado baseada num teste SSNIP, que ignorasse este efeito, seria demasiado 
restrita. E mesmo que a análise em causa seja prospetiva, poderá justificar-se a 
segmentação do mercado em dois grupos de procura.

Importa ainda salientar que os resultados do teste SSNIP padecem dos mes-
mos defeitos de incompletude de qualquer definição de mercados no âmbito do 
direito da concorrência. Devido ao ênfase colocado pelo método de definição de 
mercados – e, consequentemente, por este teste SSNIP – na elasticidade cruzada, 
sempre que os dados obtidos se limitem a expressar essa elasticidade cruzada, 
poderão delimitar-se mercados cuja análise puramente estrutural conferirá uma 
ideia errada do poder de mercado. Basta, para tanto, que a oferta se veja con-
frontada com uma significativa elasticidade-preço da procura decorrente, por 
exemplo, da saída do mercado de um número significativo de clientes margi-
nais em caso de um pequeno aumento de preços. Nesta situação, o teste SSNIP 
indicaria que o aumento de preços seria lucrativo, por ausência de significativa 
transferência para outros produtos ou áreas, mas, na realidade, esse aumento não 
seria lucrativo. Note-se, porém, que isto não invalida a delimitação do mercado, 
tal como este é entendido no direito da concorrência, apenas sublinha a impor-
tância de se ponderarem, num passo subsequente da análise, outros fatores que 
podem limitar o poder de mercado das empresas.

IV.1.4. Concorrência potencial
É, hoje, um ponto assente na teoria da delimitação de mercados adotada no 
direito da concorrência que esta operação não deve levar em conta a concorrên-
cia potencial1656.

O conceito de “concorrência potencial” remete-nos para a substituibilidade da 
perspetiva da oferta (ver secção IV.1.2). Entende-se por “concorrência potencial” 
a concorrência que é exercida por empresas para as quais não é economicamente 
viável entrar no mercado a curto prazo (tipicamente, em prazo praticamente ime-

1656 Cfr., e.g.: Comunicação sobre Definição de Mercados, §24.
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diato e, em qualquer caso, muito inferior a um ano) 1657. Trata-se, portanto, de 
uma pressão concorrencial mediata, deferida no tempo.

Não se trata de afirmar a absoluta irrelevância da concorrência potencial 
na determinação do comportamento dos agentes económicos já presentes no 
mercado. Com efeito, a concorrência potencial é frequentemente ponderada no 
âmbito da determinação da existência de poder de mercado, após a delimitação 
do mercado relevante, podendo mesmo, em certas circunstâncias, obstar à iden-
tificação de uma posição dominante1658.

Está em causa a identificação de um grau de pressão concorrencial (ou de 
substituibilidade do lado da oferta) que limite, de modo significativo (mas não 
suficiente para justificar a inclusão no mesmo mercado), o comportamento das 
empresas já presentes no mercado.

Para que se chegue sequer a discutir a concorrência potencial, é necessário 
que se mostre relevante, no caso concreto, a discussão da substituibilidade do 
lado da oferta. Por exclusão de partes, resulta da Comunicação sobre Definição 
de Mercados que não se incluem no mercado relevante os fornecedores que não 
possam transferir a sua produção para os produtos relevantes e comercializá-
-los a curto prazo sem incorrer em custos ou riscos suplementares significativos 
(quando a substituição não implique “a necessidade de uma adaptação significativa dos 
ativos corpóreos existentes, a realização de investimentos adicionais, alterações nas decisões 
estratégicas ou substanciais atrasos”) em resposta a pequenas alterações duradouras 
nos preços relativos1659.

Na Comunicação, definiu-se o “curto prazo” como “um prazo que não implique 
qualquer adaptação significativa dos ativos corpóreos e incorpóreos existentes”. Isto sig-
nifica que a Comissão recorreu ao mesmo critério (desnecessidade de adaptação 
significativa de ativos existentes) para definir tanto o período de referência para 
a análise como as caraterísticas a identificar dentro desse período para se afe-
rir a relevância da substituibilidade, o que cria significativos problemas lógicos.

Num glossário de termos adotado posteriormente, a Comissão esclarece que 
a entrada de outras empresas, para ser considerada “concorrência potencial”, 
também tem de ocorrer de modo suficientemente rápido para se traduzir em 

1657 Se se pretende discutir a inclusão ou exclusão da concorrência potencial no mercado relevante, é 
tautológico afirmar que a concorrência potencial é a aquela que é exercida por empresas que não se situam 
no mercado relevante. Apesar de ser frequente encontrar esta afirmação na doutrina, deve-se entendê-la 
como uma formulação que incorpora a conclusão no próprio conceito com um intuito esclarecedor. Cfr., 
e.g.: Bordalo Junqueiro, 2012:40.  O conceito de concorrência potencial e a sua exclusão do âmbito do 
mercado em causa era um ponto relativamente claro, na doutrina, mesmo antes da Comunicação sobre 
Definição de Mercados – cfr., a título de exemplo, entre nós, Moreira, 1991:67 e ss.
1658 Cfr., e.g.: Comunicação sobre Definição de Mercados, §24; ANC britânica, Market definition: 
understanding competition law, OFT 403, 2004, §3.18; Areeda, 1983:560-561.
1659 Comunicação sobre Definição de Mercados, §§20 e 23.
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restrições concorrenciais ao comportamento dos agentes já ativos no mercado. 
Especifica-se:

“Normalmente, isto significa que a entrada tem de ocorrer num período curto, por exemplo, 
num período máximo de um ano para os efeitos do regulamento de isenção categorial para res-
trições verticais. No entanto, em casos individuais, podem ser tidos em conta períodos de tempo 
mais longos. O período de tempo necessário para que as empresas que já estão ativas no mercado 
ajustem as suas capacidades pode ser usado como um indicador para determinar este período”1660.

O mesmo é dizer que, na realidade, a diferença de horizontes temporais entre 
a substituibilidade do lado da oferta, ponderável para efeitos de delimitação do 
mercado, e a concorrência potencial, ponderável apenas para efeitos de aferição 
do poder de mercado, se reconduz à diferença entre o muito curto prazo e o curto 
prazo1661. No primeiro caso, pretende-se identificar uma substituibilidade ime-
diata ou praticamente imediata, de tal modo que os seus efeitos sejam similares, 
senão idênticos, aos da substituibilidade da perspetiva da procura.

A Comunicação sugere que a mera exigência de custos publicitários adicio-
nais, de custos com ensaios do novo produto ou de dificuldades relacionadas 
com a distribuição podem ser suficientes para que a possibilidade de oferta por 
certos fornecedores seja qualificada como mera concorrência potencial, não se 
incluindo no mercado relevante1662.

A ANC britânica segue a mesma posição teórica que a Comissão Europeia, 
distinguindo, claramente, entre a substituibilidade do lado da procura, que se 
inclui na ponderação do mercado relevante (quando é razoavelmente provável 
que ocorra e já tenha um impacto no mercado por constranger a atuação dos 
fornecedores do produto em questão), e a “entrada potencial”, que não se inclui 
na delimitação do mercado1663.

Mas não se pense que a exclusão da concorrência potencial do âmbito do mer-
cado relevante foi sempre uma questão pacífica.

O Relatório sobre a Política de Concorrência da Comissão Europeia de 1983 
sublinhou a importância da aferição da concorrência potencial, no contexto da 

1660 Comissão Europeia, 2002:37 (nossa tradução). Esta posição fora já expressa em: Comissão Europeia, 
Comunicação relativa às orientações relativas às restrições verticais (JO C 291/1, 13/10/2000), §26. A 
mesma ideia encontra-se atualmente reproduzida em: Comissão Europeia, Comunicação relativa às 
orientações relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 19/05/2010), §27.
1661 Não concordamos, portanto, com a posição expressa em O’Donoghue & Padilla, 2006:72: “While 
supply side substitution takes place immediately, potential competition represents a threat of entry either in the long 
term or one that involves significant sunk costs”. Não é este o critério que resulta da análise da jurisprudência 
ou sequer da Comunicação. Mesmo numa abordagem puramente lógica, a distinção entre entrada 
imediata e entrada a longo prazo parece-nos deixar uma ampla “terra de ninguém” entre os dois conceitos.
1662 Comunicação sobre Definição de Mercados, §23.
1663 ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §3.18.
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análise de projetos de empresas comuns, sem nunca distinguir entre a relevân-
cia dessa questão para a definição dos mercados ou para a análise dos efeitos da 
concentração no mercado1664. Em 1990, no mesmo contexto e numa decisão fre-
quentemente citada a este propósito, a Comissão distinguiu a análise da concor-
rência atual e potencial, sublinhando a importância desta última na ponderação 
dos efeitos da concentração, mas não tomou uma posição quanto à questão sobre 
a qual ora nos debruçamos1665. A primeira decisão que conseguimos identificar 
onde se tomou uma posição clara sobre a exclusão da concorrência potencial do 
âmbito da discussão da delimitação do mercado foi adotada em 19951666.

No mesmo ano em que foi adotada a Comunicação sobre Definição de Mer-
cados, uma comunicação setorial da Comissão pareceu colocar a concorrência 
potencial a par da substituibilidade do lado da oferta na ponderação das frontei-
ras de um mercado, senão em teoria, pelo menos na prática, ao afirmar que, na 
“prática, não pode ser estabelecida uma distinção clara entre [a substituibilidade ao nível 
da oferta] e a concorrência potencial”, razão pela qual deveria ser dada preferência 
à perspetiva da procura1667. Em 2001, a Comunicação sobre acordos de coopera-
ção horizontal pareceu dar relevância à concorrência potencial para delimitação 
de mercados em contextos de inovação e desenvolvimento1668, mas a Comuni-
cação que lhe sucedeu, em 2011, já estabeleceu uma clara distinção entre a pon-
deração de concorrência efetiva, para efeitos de inclusão no mesmo mercado, e 
de concorrência potencial, para efeitos de ponderação do poder de mercado1669.

Na opinião de alguns autores, da primeira vez que o Tribunal se debruçou 
sobre a relevância da concorrência potencial para efeitos de delimitação do mer-
cado, no acórdão Continental Can de 1973, pareceu chegar à conclusão oposta 
àquela que é hoje tida por assente1670. Não vemos, porém, nesse acórdão, qual-
quer declaração da relevância da concorrência potencial, como hoje a entende-
mos, mas sim uma ponderação da substituibilidade do lado da oferta, em termos 
idênticos àqueles em que seria atualmente ponderada.

Com efeito, a primeira referência à possibilidade de substituição do lado da 
oferta (independentemente de esta representar concorrência efetiva ou potencial) 

1664 Comissão Europeia, 1984:§55.
1665 Decisão da Comissão de 1990/07/13, Elopak/Metal Box-Odin (32.009).
1666 Decisão da Comissão de 1995/10/18, ABB/Daimler-Benz (M.580).
1667 Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor 
das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §§35-36.
1668 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do artigo 81.° do Tratado 
CE aos acordos de cooperação horizontal (JO C 3/2, 06/01/2001), §§49-50.
1669 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do artigo 101.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal (JO C 11/1, 14/01/2011), 
§10.
1670 Moura e Silva, 2008:588-589.
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faz-se no contexto da identificação da “detenção de uma posição dominante”1671 – ora, 
a esse nível, ainda hoje se entende dever-se ponderar a concorrência potencial. A 
segunda referência respeitou à possibilidade de empresas que tinham produção 
destinada exclusivamente à satisfação das suas próprias necessidades passarem a 
oferecer os produtos em causa no mercado1672 – uma situação típica da substitui-
bilidade da perspetiva da oferta a muito curto prazo, que poderia (dependendo 
de caraterísticas em disputa no caso concreto) não exigir investimentos signi-
ficativos, com a consequência de representar uma pressão concorrencial efetiva 
sobre as empresas já presentes no mercado.

No ano seguinte, em Commercial Solvents, o TJ desconsiderou, para efeitos 
de delimitação do mercado, a concorrência potencial representada por produ-
tos em fase de desenvolvimento1673, o que pode ser visto como uma exclusão da 
ponderação de concorrência potencial, embora o contexto desta exclusão não 
permita concluir que este ponto tivesse sido interpretado nestes termos pelo 
Tribunal, à altura.

A realidade é que a jurisprudência europeia veio a adotar a posição exposta 
na Comunicação sobre Definição de Mercados a este respeito, mas, até hoje, con-
tinua a mostrar-se complexa a fronteira, na jurisprudência, entre a substituibi-
lidade da perspetiva da oferta e a concorrência potencial.

Prova disso mesmo foi a posição tomada pelo Tribunal Geral no caso Atlantic 
Container Line. Confrontado com o argumento de que a Comissão ponderara ape-
nas a concorrência potencial, omitindo, indevidamente, a ponderação da subs-
tituibilidade da perspetiva da oferta, o TG afirmou que a discussão desta estava 
implícita na discussão daquela, não havendo, por isso, qualquer vício de funda-
mentação: “[e]mbora a concorrência potencial e a substituibilidade do lado da oferta sejam 
questões concetualmente diferentes (…) estas questões sobrepõem-se parcialmente, já que se 
distinguem, essencialmente, por a restrição da concorrência ser imediata ou não”1674. Neste 
sentido, torna-se mais relevante compreender os termos em que o Tribunal tem 
valorizado a substituibilidade do lado da oferta para efeitos de delimitação do 
mercado (ver secção IV.1.2), do que de procurar compreender, autonomamente, 
a sua posição sobre a (ir)relevância da concorrência potencial.

No ordenamento nacional, a irrelevância da concorrência potencial já foi afir-
mada pela AdC. Assim, por exemplo, no caso SIC, PT Multimédia e TV Cabo, a 
autoridade nacional excluiu a ADSL do mercado relevante por esta não consti-
tuir, ainda, à altura dos factos, uma alternativa efetiva para o consumidor final, 

1671 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §33.
1672 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §36.
1673 Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §§15-16.
1674 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §834.
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devendo ser considerada meramente “como um concorrente potencial”, esclarecendo 
ainda: “relembramos e salientamos que a existência de concorrentes potenciais apenas releva 
num momento posterior ao da definição do mercado relevante, para aferirmos o grau de con-
testabilidade desse mesmo mercado”1675.

Ironicamente, sublinhando, dramaticamente, a diferença entre a teoria e a 
prática, o mesmo caso constitui um exemplo de incorreta definição do mercado 
por inclusão no seu âmbito de concorrentes potenciais. Com efeito, ao delimi-
tar o âmbito geográfico do mercado da televisão por subscrição, a AdC definiu 
um mercado de âmbito nacional com base na existência de um regime jurídico 
nacional uniforme, de autorizações com âmbito nacional e da existência de pre-
ferências linguísticas e culturais homogéneas em todo o país. No entanto, era 
ponto assente que apenas uma empresa cobria todo o território nacional, e que 
só nalgumas regiões ou locais é que os consumidores tinham a opção de escolher 
entre este ou outro(s) prestador(es) de serviços. Não havia dúvida que a oferta de 
serviços noutras zonas pelos operadores já presentes nalgumas regiões ou locais 
não poderia ser feita de modo imediato: seriam necessários investimentos em 
infraestrutura, publicidade, etc. Era o exemplo paradigmático de uma situação 
de concorrência potencial por empresas de zonas geográficas distintas. E, no 
entanto, possivelmente por motivos de simplificação (não sendo claro que uma 
definição mais precisa tivesse qualquer impacto no sentido final da decisão), a 
AdC incluiu esses concorrentes potenciais na delimitação do mercado.

Entendemos que também a prática judicial nacional tem vindo a adotar a 
mesma posição quanto à (ir)relevância da concorrência potencial para efeitos 
da delimitação do mercado. Vemos esta posição implícita, por exemplo, no caso 
Rebonave, em que o TCL procedeu a uma ponderação económica do grau de subs-
tituibilidade, da perspetiva da oferta, entre serviços de reboque marítimo com 
origem em portos diferentes1676.

IV.1.5. Pressão concorrencial indireta
Questão menos discutida, mas de importância crucial em múltiplos mercados, 
é a da inclusão de pressões concorrenciais indiretas na delimitação do mercado, 
ou a sua consideração apenas em fases subsequentes de análise, designadamente 
na aferição do poder de mercado. Por vezes, esta questão confunde-se com a 
discussão da concorrência potencial (porque, em certo sentido, a concorrência 

1675 Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§152-153. No caso 
concreto, tratava-se da exclusão do mercado relevante de produtos em fase de desenvolvimento, em 
termos semelhantes aos que se haviam verificado no Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents 
c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223, §§15-16.
1676 Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB).
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indireta é uma noção mais ampla que abrange a concorrência potencial), mas 
alguns dos problemas que se suscitam no seu âmbito são próprios e autónomos.

Sucintamente, a pressão concorrencial indireta, para estes efeitos, é a que 
decorre de forças da oferta e da procura que se situam no exterior das estritas 
fronteiras do mercado1677, mas que, ainda assim, condicionam o modo como se 
comportam a oferta e/ou a procura no interior desse mercado1678.

Esta temática passa, frequentemente, despercebida nas discussões das auto-
ridades administrativas e judiciais, dando-se ou deixando-se de se dar relevância 
a pressão concorrencial indireta sem nunca se chegar a enquadrar a discussão, 
de modo claro, nesses termos. 

Não se encontra, portanto, na jurisprudência uma resposta expressa sobre a 
relevância da pressão concorrencial indireta. Apenas se pode chegar a essa res-
posta por um processo de inferência. Nessa ótica, se é ponto assente que se recusa 
a relevância da concorrência potencial, e se o critério jurisprudencial dominante 
é a presença de um grau suficiente de pressão concorrencial e de substituibili-
dade cruzada entre produtos e áreas, impõe-se, teoricamente, que, por via de 
regra, não seja dada relevância à pressão concorrencial indireta, ainda que, em 
casos particulares, e dependendo do modo como é definida, não seja de excluir, 
em absoluto, que esta se revele suficientemente importante para se repercutir 
nas fronteiras do mercado.

Entendemos, com Inderst & Valletti1679, que, por via de regra, a pres-
são concorrencial indireta não deve ser tida em conta na delimitação do mercado 
relevante, devendo ser ponderada apenas no passo subsequente da análise que 
requeira uma ponderação mais precisa do poder de mercado.

A manifestação mais comum do elemento de pressão concorrencial indireta 
na delimitação de mercados decorre de situações em que se dá relevância a pres-
sões decorrentes da procura num mercado a jusante ou relacionado (veja-se o 
problema dos mercados de produtos intermédios, na secção IV.2.3.3)1680.

1677 Ou, para se ser rigoroso, do mercado hipotético cuja definição resultaria da aplicação do método de 
definição de mercados sem a ponderação da concorrência indireta.
1678 Note-se que há mercados cujos limites podem ser influenciados por fatores externos aos agentes 
da procura e da oferta – que não estão no controlo destes –, sem que esses fatores constituam “pressão 
concorrencial indireta”, neste sentido, porque são fatores de natureza não económica (não decorrem de 
forças de procura e oferta; não têm origem noutro mercado). É o caso (dependendo das opções legisla-
tivas nacionais) da limitação das opções dos consumidores de medicamentos em função das práticas e 
preferências dos médicos na prescrição de medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória – cfr., e.g.: 
Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969.
1679 Inderst & Valletti, 2007:205-207 e 229. Em sentido contrário (embora se trate de um artigo de doutrina 
económica que refere jurisprudência em sentido confirmatório que, na verdade, não discutiu a definição 
de mercados ou não afirmou a relevância da pressão concorrencial indireta), ver: Veljanovski, 2010:123-124.
1680 Outro exemplo de pressões concorrenciais indiretas são as que resultam da possibilidade de integração 
vertical dos negócios, em reação a um aumento de preços de produtos até então adquiridos a terceiros. 
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Em Michelin, um caso que não primou pelo rigor metodológico da análise da 
delimitação do mercado, o TJ pareceu dar alguma relevância a caraterísticas da 
procura no mercado a jusante (dos consumidores finais), mas acabou por dar pri-
mazia à perspetiva da verdadeira procura no mercado em causa (retalhistas)1681.

O primeiro caso que identificámos no qual se discutiu, especificamente, a 
questão da pressão concorrencial indireta foi Tetra Pak. Este caso merece uma 
análise cuidada, porque uma leitura isolada de uma das afirmações do Tribunal 
pode conduzir à conclusão errada.

De acordo com o Tribunal Geral, para “avaliar a permutabilidade dos sistemas 
de acondicionamento no estádio das empresas de embalagem, a Comissão teve, necessaria-
mente, que ter em conta as repercussões da procura por parte dos consumidores finais sobre 
a procura intermediária proveniente das empresas de embalagem”1682. Numa leitura des-
contextualizada desta frase, de formulação imperfeita, poderá pensar-se que o 
Tribunal afirmou que a pressão concorrencial indireta, proveniente dos produtos 
finais, tem “necessariamente” de ser tida em conta na delimitação dos produtos 
intermédios. Mas não é essa a lição a aprender deste caso.

A discussão centrava-se na delimitação dos mercados dos sistemas de acon-
dicionamento destinados a produtos alimentares líquidos, que são utilizados 
como “input” por empresas que concorrem em mercados (a jusante) de produ-
tos alimentares líquidos.

A recorrente contestara a delimitação realizada pela Comissão, inter alia, com 
o argumento de que esta fora feita, exclusivamente, com base em pressão con-
correncial indireta1683. O Tribunal pretendia, portanto, esclarecer que a Comis-
são não realizara a definição de mercado com base, exclusivamente, na pressão 
concorrencial indireta, mas também com base na ponderação das pressões con-
correnciais diretas1684. Mas será que, ao fazê-lo, o TG afirmou que a concorrência 
potencial indireta “deve” ser ponderada?

Ao contrário da integração vertical já verificada, que se traduz em vendas cativas e cuja relevância é, 
mais propriamente, ponderada ao nível da substituibilidade do lado da oferta ou concorrência potencial, 
a integração vertical eventual (em reação a variações de preços) não configura concorrência potencial, 
proprio sensu, porque resulta numa saída do mercado de uma parte da procura, mas, ao mesmo tempo, 
pode representar uma restrição concorrencial significativa na medida em que implique uma diminuição 
importante da procura total. Nesse caso, a possibilidade de uma integração vertical fácil traduzir-se-á 
na verificação de uma significativa elasticidade-preço da procura.
1681 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §44.
1682 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §67.
1683 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §50: “A recorrente 
sublinha, em particular, que a Comissão determinou os mercados em causa, exclusivamente, por referência à procura dos 
consumidores. Ora, a procura não é induzida pelos consumidores, mas sim pelos retalhistas e empresas de embalagem”.
1684 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §68: “De onde 
decorre que as acusações da recorrente, segundo as quais a Comissão (…) teria determinado os mercados em causa 
exclusivamente por referência à procura dos consumidores, devem ser rejeitadas”.
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Na verdade, o Tribunal disse justamente o contrário.
Antes de chegar à afirmação supra referida, o Tribunal já recusara, conclu-

sivamente, a subdivisão do mercado consoante a utilização ou, mais especifi-
camente, consoante os tipos de produtos a acondicionar (e.g. leite ou produtos 
não lácteos), por isso levar a um “emparcelamento de mercados que não corresponde 
à realidade económica”. O TG baseou esta conclusão na verificação de uma “estru-
tura da oferta e da procura comparável”, na similitude das “caraterísticas de produção”, 
na resposta a “necessidades económicas idênticas” e na existência de um “regime de 
preços uniforme”1685. O mesmo é dizer que, para o Tribunal, a delimitação do mer-
cado já fora suficientemente justificada com base na análise dos fatores de pres-
são concorrencial direta.

Chegado a esse ponto da sua análise, o TG afirmou, expressamente, que o 
teste da substituibilidade suficiente entre produtos se deve aplicar ao nível hori-
zontal, sem se ponderar a elasticidade cruzada em relações verticais com produ-
tos em mercados a jusante:

“Foi (…) em conformidade com a jurisprudência (…) que a Comissão aplicou o critério 
da permutabilidade suficiente dos produtos no estádio dos próprios sistemas de acondiciona-
mento, que constituem o mercado dos produtos intermediários no qual a posição da Tetra Pak 
deve ser avaliada, e não no estádio dos produtos finais, no caso, os produtos alimentares líqui-
dos embalados”1686.

Quando, no momento seguinte, o Tribunal se refere à ponderação, pela Comis-
são Europeia, da pressão concorrencial indireta, fá-lo no contexto da necessidade 
de afastar a relevância da referência da Comissão a uma “falta de permutabilidade 
suficiente” entre os produtos finais1687. Tendo em conta a dificuldade de mudar as 
preferências dos consumidores, o TG concordou com a Comissão que “os diver-
sos tipos de acondicionamento só podiam ser considerados «suficientemente» permutáveis 
no estádio das empresas de embalagem”1688. 

Em suma, o TG não usou a elasticidade cruzada vertical – ou pressão concor-
rencial indireta – para justificar a delimitação do mercado, a qual foi justificada, 
exclusivamente, com base na ponderação da pressão concorrencial direta1689.

1685 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §64. O passo 
seguinte revela alguma sobreposição, na lógica do Tribunal, de dois passos distintos da análise. Com 
efeito, no §65, embora discutindo a definição do mercado, o TG começa já a referir-se à existência de 
uma posição dominante, e a usar as suas observações relativas à existência de posição dominante para 
inferir daí consequências para a delimitação do mercado.
1686 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §66.
1687 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §68.
1688 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §67.
1689 Embora esta questão tenha sido invocado no recurso, o Tribunal de Justiça parece tê-la ignorado, 
por completo – cfr.: Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951, 
§§16-19.
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Isto dito, encontramos dois exemplos de acórdãos que poderão servir de exem-
plo de atribuição excecional de relevância à pressão concorrencial indireta, ainda 
que em termos discutíveis.

Em Tiercé Ladbroke, o TG pareceu ter em consideração as restrições concor-
renciais provenientes do mercado dos estabelecimentos de apostas na delimi-
tação do mercado da retransmissão audiovisual de corridas, mas uma das suas 
afirmações principais mostra bem a não dissociação da ponderação da concor-
rência potencial entre a fase da delimitação do mercado e a fase subsequente da 
análise do poder de mercado ou dos efeitos das práticas. Com efeito, afirmou 
o Tribunal: “A Comissão pode (…) referir-se às condições de concorrência existentes no 
mercado principal da realização de apostas a fim de examinar as condições de concorrência 
existentes a jusante no mercado dos sons e imagens”1690. Note-se como a própria frase 
parece indicar que as condições de concorrência estão a ser examinadas após a 
conclusão de que existe um “mercado dos sons e imagens”.

Mais curioso é o caso General Electric, em que o TG indicou que a Comis-
são podia, legitimamente, fundamentar a delimitação do mercado em causa na 
existência de uma “concorrência indireta de segundo nível”, no contexto de produtos 
complementares (ou, pelo menos, que não cometera um erro manifesto de apre-
ciação ao fazê-lo)1691. A pressão “indireta”, neste caso, resultava dessa relação de 
complementaridade, mas, em vez de optar por um “mercado de sistema” (sobre 
este conceito, ver, e.g., secção IV.2.3.1), o TG aceitou que se autonomizassem dois 
mercados, mas que as fronteiras de um fossem afetadas pelas fronteiras do outro. 
Trata-se de uma decisão que sobressai no mar de jurisprudência como verdadei-
ramente excecional e que, quanto a nós, está em dissonância com os princípios 
de delimitação de mercado assentes na jurisprudência.

Em Colin Arthur Roberts, apesar de a discussão sobre os limites do mercado 
ter ganho alguma opacidade devido à introdução da possível ponderação da 
pressão concorrencial indireta, o TG acabou por adotar uma definição do mer-
cado a montante (venda de cerveja por fabricantes a estabelecimentos do setor 
HORECA) que excluiu a relevância das distinções operadas pela procura no mer-
cado a jusante (procura de cerveja por consumidores junto de estabelecimentos 
do setor HORECA)1692.

Um tipo de mercado que tem permitido a repetida confirmação jurispru-
dencial da irrelevância dos efeitos indiretos, na fase da delimitação do mercado 

1690 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §83. A isto 
acresce que o Tribunal voltou a frisar a necessidade de se ponderarem os fatores de pressão concorrencial 
direta, e.g. no §86.
1691 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §§493 e ss.
1692 Cfr.: Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, 
e discussão deste caso na secção II.2.4.3.
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relevante, é o dos mercados bilaterais, como se discute em maior detalhe na sec-
ção IV.5.2.

Embora em termos que não se evidenciam claros nem sofisticados, encon-
tramos um exemplo nacional deste tipo de situação no caso Brisa1693, em que o 
TCL identificou um mercado nacional dos serviços para pagamento automático 
de portagens rodoviárias, em que a procura era constituída pelas empresas con-
cessionárias das infraestruturas rodoviárias, mas cujos limites foram definidos 
tendo em conta as preferências da procura no mercado a jusante, de utilização 
das infraestruturas rodoviárias.

O exemplo mais famoso desta atribuição de relevância à pressão concorren-
cial indireta na delimitação dos mercados por autoridades administrativas será, 
provavelmente, o da delimitação dos mercados grossistas de acesso à internet em 
banda larga. Este mercado já foi delimitado por inúmeras autoridades de concor-
rência europeias e, acima de tudo, pela Comissão Europeia e por todas as auto-
ridades reguladoras nacionais encarregues da aplicação das Diretivas europeias 
que regulam o setor das comunicações eletrónicas. Neste contexto, verificou-se 
uma das mais bem conhecidas discórdias entre as autoridades europeias sobre a 
correta aplicação do método de definição de mercados.

Apesar de se verem confrontadas com realidades largamente semelhantes, 
pelo menos em termos de viabilidade tecnológica das ofertas, algumas das auto-
ridades europeias (incluindo as de Portugal, Alemanha, Áustria, Irlanda e Reino 
Unido) incluíram as redes de cabo naquele mercado grossista, enquanto as outras 
(lideradas pela Comissão Europeia) têm recusado a alargar a estrutura da oferta 
para além das redes de DSL (como também não se incluiram as plataformas de 
transmissão por satélite e de telefonia móvel).

A diferença resultou, em geral, da importância dada à pressão concorrencial 
proveniente do mercado retalhista da banda larga, ou melhor, do passo metodo-
lógico em que aquela pressão foi considerada. O segundo grupo de autoridades 
não incluiu as redes de cabo no mercado porque, tecnologicamente, não podiam, 
no curto prazo, constituir uma oferta grossista de internet – ou seja, não estavam 
presentes no mercado e não preenchiam os requisitos para serem incorporadas 
na ótica da substituibilidade do lado da oferta. O primeiro grupo de autorida-
des incluiu as redes de cabo no mercado porque entendeu que, como as duas 
redes concorriam, a jusante, no mesmo mercado retalhista, repercutia-se no nível 
superior uma pressão concorrencial suficiente para limitar os preços da oferta 
grossista de internet (chegando à conclusão, notável, de que o mercado grossista 
incluía a oferta de um serviço cuja oferta se mostrava inviável).

1693 Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 27.
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Segundo alguns autores, esta divergência explica-se por um diferente ponto 
de partida da análise: as primeiras autoridades começaram a sua análise no nível 
retalhista e as segundas no nível grossista. Embora caridosa, esta perspetiva 
esconde a evidência de que cada mercado deve ser definido de acordo com o seu 
próprio ponto focal de análise, e não a partir do ponto focal de outro mercado.

Será que esta discrepância traduz uma divergência fundamental, genérica, 
quanto ao momento em que devem ser ponderadas estas restrições concorrenciais 
indiretas: no momento da definição de mercados ou no momento subsequente 
de identificação de poder de mercado? Será que algumas autoridades europeias 
entendem que se deve dar, em princípio, relevância à pressão concorrencial indi-
reta e outras não? Em nosso entender, a resposta tem de ser negativa. Correndo 
o risco do cinismo, e conhecendo a sofisticação das abordagens económicas de 
algumas daquelas autoridades à operação de delimitação de mercados, cremos 
ser bem mais provável que a definição destes mercados tenha sido influenciada 
pelas caraterísticas específicas dos casos concretos ou, dizendo-o de modo mais 
claro, pelo desfecho pretendido para o exercício de identificação de poder de 
mercado significativo, em conjunto com os condicionalismos da realidade do 
mercado com que cada autoridade se via confrontada.

IV.2. Mercado de produto
IV.2.1. Conceito e princípios basilares
Como já realçámos (ver secção IV.1.1.1), do direito “primário” da concorrência 
europeu e português, decorrente do TFUE e da LdC, resulta, apenas, que pode 
ser necessário identificar o mercado em causa, e que esse mercado há-de incluir 
determinados bens ou serviços, numa determinada área geográfica. Ou seja, 
não encontramos no Tratado nem na Lei da Concorrência qualquer conceito de 
“mercado de produto”, nem qualquer orientação sobre o modo como este deve 
ser delimitado.

Em ambos os ordenamentos, é apenas ao nível do direito “secundário”, espe-
cificamente, dos regulamentos adotados pela Comissão Europeia e pela AdC no 
âmbito do procedimento de controlo de concentrações, que encontramos defi-
nições e orientações normativas sobre o método de delimitação do “mercado de 
produto” (no contexto da definição de conceitos cujo esclarecimento é necessário 
para o correto preenchimento dos formulários de notificação de concentrações).

Ora, como também já sublinhámos, estes conceitos e orientações normativas 
encontram-se em atos regulamentares subordinados. Daí resulta que o intérprete 
das normas de concorrência do Tratado ou da Lei da Concorrência não se pode 
limitar a recorrer, de modo acrítico, aos conceitos desses regulamentos, quer os 
pretenda usar no âmbito do controlo de concentrações, quer os pretenda usar 
para integração de lacunas noutras áreas do direito da concorrência, por analo-
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gia. Não se pode excluir que a Comissão ou a AdC adotem e exponham nestes 
regulamentos entendimentos da noção de “mercado relevante”, ou de suas con-
cretizações específicas, que não sejam compatíveis com a correta interpretação 
das normas do direito primário da concorrência, nomeadamente em termos tele-
ológicos e sistemáticos. Existem, efetivamente, como veremos, diferenças mesmo 
entre os conceitos de base da jurisprudência e dos regulamentos1694.

Em consequência, cabe aos tribunais esclarecer o conceito e o modo de delimi-
tação do mercado relevante, incluindo da dimensão do “mercado de produto”, de 
que nos ocuparemos neste Capítulo. Ainda que os efeitos jurídicos destes escla-
recimentos interpretativos estejam limitados aos casos concretos em que foram 
realizados, podemos inferir, por um processo indutivo, um conceito e método 
geral de identificação do “mercado de produto”, de acordo com a jurisprudência.

Ainda que este conceito e método possam não corresponder, absolutamente, 
à correta interpretação do direito, numa ótica doutrinária, serão, certamente 
(enquanto manifestação do “pulso vivo” do direito vigente), uma medida mais 
adequada à conformação legislativa da atividade económica do que os concei-
tos e métodos incluídos em orientações gerais, ou em tomadas de posição em 
casos concretos, pela Comissão Europeia e pela Autoridade da Concorrência. Isto 
dito, os tribunais citam, frequentemente, as orientações gerais das autoridades 
administrativas a este respeito (ver secção III.6), obrigando-nos a um exercício 
de reconciliação do conteúdo dos princípios jurisprudenciais autónomos com o 
conteúdo dos princípios “administrativos” citados (integrados) na jurisprudência.

À luz do que precede, comecemos por identificar o princípio jurisprudencial 
de base para a identificação do “mercado de produto”. Incluem-se num “mercado 
de produto”, os produtos cujas “caraterísticas (…) levam a que esses produtos sejam par-
ticularmente aptos a satisfazer uma necessidade inelástica e a que sejam substituíveis com 
outros produtos apenas de modo limitado”1695; ou, numa formulação que se tornou 

1694 Para um exemplo de dissonâncias óbvias entre o conceito e método de definição de mercados adotado 
na jurisprudência e o que resultava de um determinado regulamento, veja-se o conceito de mercado de 
produto incluído no Regulamento (CEE) nº 2367/90 da Comissão, de 25 de julho de 1990, relativo às 
notificações, prazos e audições previstos no Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, relativo ao 
controlo das operações de concentração de empresas (JO L 219/5, 14/08/1990), Anexo I, Secção 5: “O 
mercado de produto relevante compreende todos os produtos e/ou serviços considerados permutáveis ou substituíveis 
pelo consumidor devido às suas caraterísticas, preços e utilização pretendida. O mercado de produto relevante pode 
ser composto, nalguns casos, por grupos de produtos individuais. Um grupo de produtos individuais consiste num 
produto ou num pequeno grupo de produtos com caraterísticas físicas ou técnicas em grande parte idênticas, sendo 
completamente intersubstituíveis. A diferença entre os produtos do grupo é diminuta e reside normalmente apenas 
numa questão de marca e/ou imagem. O mercado de produto constitui geralmente a classificação adotada pela empresa 
nas suas operações de «marketing»”.
1695 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §32 (nossa tradução). 
Embora este esclarecimento tenha sido feito no contexto do artigo 102º da TFUE, é, naturalmente, 
aplicável às restantes áreas do direito da concorrência, como se comprova pelo facto de ter sido citado 
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constante na jurisprudência mais recente: “o mercado de produto ou do serviço 
em causa agrupa o conjunto dos produtos ou serviços que, pelas suas caraterísti-
cas, são especificamente aptos a satisfazer necessidades constantes e só em pequena 
parte são substituíveis por outros produtos ou serviços”1696.

Como resulta deste conceito de base, e como já realçámos na secção IV.1.2, 
o método de definição de mercados adotado no direito da concorrência centra-
-se na formação de juízos sobre a substituibilidade entre produtos e entre áreas 
geográficas. O mesmo é dizer que a definição do mercado de produto se centra 
na identificação de uma “significativa elasticidade cruzada” entre dois produtos1697.

A ideia de uma substituibilidade limitada (só em pequena parte ser substituí-
vel), ou de uma elasticidade cruzada não significativa com outros produtos suscita 
a questão do grau de substituibilidade necessário para que um produto seja 
incluído ou excluído do mesmo mercado que outro produto. A jurisprudência 
esclareceu nos seguintes termos este “critério da permutabilidade suficiente”: “o 
conceito de mercado relevante implica (…) que possa existir uma concorrência eficaz entre 
os produtos que formam parte do mercado e isto pressupõe que exista um grau suficiente de 
substituibilidade entre todos os produtos que integram o mesmo mercado, no que respeita a 
uma utilização específica desses produtos”1698.

pelo Tribunal na aplicação de outras normas de concorrência (ver casos referidos nesta n.r.). A expressão 
“necessidade inelástica” seria, nalguns Acórdãos, substituída por “necessidade constante”, e em vez de se 
dizer simplesmente “produtos”, passou a dizer-se “totalidade dos produtos” – cfr., e.g. o Acórdão do TJ de 
1980/12/11, L’Oréal (31/80), C.J. (1980) 3775, §25; Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão 
(322/81), C.J. (1983) 3461, §37; o Acórdão do TJ de 1991/07/03, Akzo c. Comissão (C-62/86), C.J. (1991) 
I-3359, §51; Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §64; e Acórdão do 
TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §61. Veja-se, ainda, o Acórdão do 
TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §54: “para ser considerado como 
constituindo objeto de um mercado suficientemente distinto, o serviço ou o bem em causa deve poder ser individualizado 
por caraterísticas particulares que o diferenciem de outros serviços ou bens a ponto de ser pouco intermutável com eles 
e sofrer a sua concorrência apenas de maneira pouco sensível”.
1696 Acórdão do TJ de 1998/11/26, Oscar Bronner (C-7/97), C.J. (1998) I-7791, §33. No mesmo sentido: 
Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §62; Acórdão do 
TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §272; Acórdão 
do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §798; 
Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §91; Acórdão 
do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) II-5169, §173; 
Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §78; Acórdão 
do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §55; Acórdão do 
TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §111; e Acórdão do TG de 
2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §170.
1697 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§28 e 32; ver ainda 
§§14-17 e 21.
1698 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28 (nossa 
tradução). No mesmo sentido, ver, e.g.: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), 
C.J. (1994) II-755, §66; Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) 
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Já nos debruçámos sobre esta questão nas secções IV.1.2 e IV.1.3, para onde 
remetemos. Recordemos que concluímos que a jurisprudência europeia e por-
tuguesa se refugiou em conceitos indeterminados, maxime na identificação de 
uma substituibilidade “suficiente”, “significativa” ou “razoável”, que lhes conferem, 
na prática, uma larga margem de discricionariedade na solução dos casos con-
cretos, em vez de acolher o teste SSNIP como um critério normativo orientador 
das fronteiras do mercado, enquanto conceito jurídico no âmbito do direito da 
concorrência1699.

O princípio de base supra citado poderia levar-nos a crer que a delimitação 
do “mercado de produto” é feita, exclusivamente, através da análise das “carate-
rísticas” dos produtos em causa. Ora, desde cedo que o TJ apurou aquele con-
ceito básico com a seguinte precisão (que passou a ser citada, por via de regra, 
em conjunto com o princípio de base): “um exame limitado apenas às caraterísticas 
objetivas dos produtos relevantes não é suficiente: devem ainda ter-se em conta as condi-
ções de concorrência e a estrutura da oferta e da procura no mercado”1700. Ou seja, 
é necessário ponderar o “contexto económico no seu conjunto”1701.

A isto acresce que o TG (note-se, nunca o TJ) tem vindo a citar, ocasional-
mente, a definição de mercado de produto constante do §7 da Comunicação 
sobre Definição de Mercados: “Um mercado de produto relevante compreende todos os 

II-1533, §61; Acórdão do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-
1611, §40; Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §49; 
Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§67 e 84; Acórdão 
do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §112; e Acórdão do TG 
de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §170.
1699 O mesmo se aplica à afirmação de princípios tais como o de que um mercado de produto deve ser 
“suficientemente homogéneo” – Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 
207, §12.
1700 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §37. Reafirmado, e.g., 
em: Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §61; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §40; Acórdão do TG 
de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §63; Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra 
Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951, §13; Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão 
(T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §62; Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), 
C.J. (2003) II-5917, §91; Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) 
II-107, §78; Acórdão do TJ de 2008/07/01, MOTOE (C-49/07), C.J. (2008) I-4863, §32; Acórdão do TG de 
2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §48; Acórdão do TG de 2010/04/28, 
Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §56; e Acórdão do TG de 2010/12/15, 
CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §67. Em formulação ligeiramente diferente: “o grau de 
intermutabilidade entre produtos deve ser avaliado em função das caraterísticas objetivas destes, bem como em função 
da estrutura da procura, da oferta no mercado e das condições de concorrência” – Acórdão do TG de 1997/10/21, 
Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §55. Reafirmado, e.g., no Acórdão do TG de 
2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) II-1011, §122.
1701 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §63. Ver 
também o Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §20.
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produtos e/ou serviços considerados permutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido 
às suas caraterísticas, preços e utilização pretendida”1702.

É de realçar que estes princípios de base não são claros quanto à ponderação 
da substituibilidade do lado da oferta, embora a necessidade desta ponderação 
seja já um ponto assente na jurisprudência (ver secção IV.1.2). Assim sendo, é 
fundamental que se esclareça o princípio de base, de modo a que este incorpore, 
expressamente, a substituibilidade do lado da oferta. Caso contrário: ou o con-
ceito de mercado relevante está incompleto; ou toda a jurisprudência e prática 
decisória que valorou a substituibilidade do lado da oferta estão erradas, por essa 
valoração não ser reconciliável com o conceito de mercado relevante.

A jurisprudência nacional é menos prolífera e menos clara na identificação 
do conceito de “mercado de produto”. Ainda assim, resulta da nossa análise (ver 
secção III.3.2) que os tribunais nacionais têm interpretado o conceito nos mesmos 
termos que a jurisprudência europeia, ainda que de modo menos desenvolvido.

Em suma, resulta da jurisprudência (afinada de acordo com a nossa leitura 
global) que o “mercado de produto” corresponde ao conjunto dos produtos 
e/ou serviços razoavelmente substituíveis pelos outros produtos e/ou servi-
ços incluídos no conjunto, seja da perspetiva da procura, seja da perspetiva 
da oferta, atendendo às suas caraterísticas, às necessidades que satisfazem 
(ou utilização a que se destinam)1703 e ao contexto económico em que con-
correm entre si (decorrente, designadamente, das condições de concorrên-
cia e da estrutura da oferta e da procura no mercado).

Comparemos, agora, esta definição àquela que encontramos no formulário 
de notificação de concentrações anexo ao Regulamento (CE) n.° 802/2004: “Um 
mercado de produto relevante compreende todos os produtos e/ou serviços considerados per-
mutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido às suas caraterísticas, preços e utilização 
pretendida. Um mercado de produto relevante pode, em alguns casos, ser composto por um 
certo número de produtos e/ou serviços individuais que apresentam caraterísticas físicas ou 
técnicas amplamente idênticas e que sejam permutáveis”.

1702 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, 
§81; Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §484; Acórdão 
do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §50; Acórdão do TG de 
2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §68; Acórdão do TG de 2010/04/28, 
Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §59; e Acórdão do TG de 2012/03/29, 
Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §113.
1703 Suprimimos a referência a necessidades “constantes”. Quanto a nós, o eventual conteúdo útil desta 
expressão não compensa o risco que se corre de erros na sua interpretação. Com efeito, a referência a 
necessidades constantes permite-nos excluir necessidades cuja natureza acentuadamente esporádica 
ou acidental não permita o desenvolvimento de um mercado, propriamente dito, para a sua satisfação. 
No entanto, poderá entender-se “constante” no sentido de “sempre presente” – o que poderia levar, 
por exemplo, a recusar a existência de mercados sazonais – ou “invariável” – o que poderia levar, por 
exemplo, a recusar a existência de mercados com flutuações drásticas de procura.
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São múltiplas as incorreções desta definição, face aos princípios jurispruden-
ciais supra discutidos, de entre as quais destacamos: (i) a substituibilidade não 
deve ser aferida apenas da perspetiva da procura1704, e certamente que não ape-
nas da perspetiva dos “consumidores” (expressão que nos remete para pessoas 
singulares que sejam consumidores finais), que nem estão presentes em inúme-
ros mercados; (ii) exige-se, incorretamente, uma qualquer “substituibilidade” 
entre produtos, sem indicação relativamente à gradação necessária dessa subs-
tituibilidade; (iii) a segunda frase, em parte, limita-se a repetir a frase anterior, 
e a parte que inova lança a confusão com um critério demasiado exigente e fonte 
de perplexão (caraterísticas “amplamente idênticas”1705); e (iv) esta definição não 
reflete a necessidade de se ponderar o contexto económico, conduzindo a resul-
tados drasticamente diferentes daqueles que decorreriam da aplicação do con-
ceito jurídico de “mercado de produto”.

Quanto ao Regulamento nº 60/2013, da AdC, este define o “mercado do pro-
duto relevante” como “todos os bens ou serviços considerados permutáveis ou substituíveis 
entre si pelo consumidor e/ou pelo utilizador”. É patente a incompletude – ou melhor, 
a inexatidão – desta definição, face ao conceito de mercado de produto decor-
rente da jurisprudência, partilhando, essencialmente, dos mesmos defeitos da 
abordagem da Comissão Europeia.

Tal como a europeia, esta definição é seguida por uma enumeração de fatores 
que devem ser tidos em conta para a delimitação deste mercado, aos quais retor-
naremos infra. Por agora, cumpre apenas realçar que os fatores enumerados vão 
muito para além e chegam mesmo a contradizer a noção de mercado de produto 
apresentada, sobretudo ao incluir-se a referência à (ocasional) relevância da subs-
tituibilidade do lado da oferta. Ora, não se pode definir o conceito de mercado 
num determinado sentido, ao mesmo tempo que se afirma a relevância, para a 
sua delimitação, de fatores irreconciliáveis com aquele sentido.

Há quem defenda – e foi essa a posição inicial, entre nós, do Conselho da Con-
corrência1706 – que é impossível chegar-se a uma definição correta do conceito de 

1704 Note-se que a mesma definição do Regulamento (CE) n.° 802/2004 acrescenta que se incluem entre 
os “fatores importantes para a avaliação do mercado de produto relevante” a “substituibilidade do lado da oferta nos 
casos adequados”. Ora, não se pode afirmar que o “mercado de produto” se define, apenas, por referência 
à perspetiva da procura, acrescentando que a substituibilidade da oferta é um fator potencialmente 
relevante nesta aferição, já que esta nunca nos dirá nada sobre a substituibilidade da perspetiva da 
procura. Verifica-se, justamente, o mesmo problema na definição de “mercado do produto relevante” 
em: AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de 
operações de concentração de empresas.
1705 Ou bem que dois produtos são idênticos, ou não. Não podem ser “amplamente” idênticos, mas afinal 
diferentes, de tal modo que ainda faça sentido discutir se são permutáveis.
1706 Cfr. CC, 1987:16: “Aceita-se geralmente como ponto de partida que, em cada situação concreta, o mercado de 
referência deve abranger todos os produtos (bens materiais ou serviços) que um adquirente normal, atendendo aos 
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mercado de produto. Discordamos. Se é verdade que nenhuma definição sintética 
conseguirá abarcar a extrema complexidade e os múltiplos fatores a ponderar 
na delimitação do mercado de produto, é possível – e a segurança jurídica assim 
o exige – encontrar uma definição de base que sirva de ponto de partida e de 
chegada para qualquer definição de mercado de produto. Dito de outro modo, é 
possível e necessária uma definição do conceito que balize todos os exercícios de 
delimitação, de modo a que não se recaia na arbitrariedade de poder considerar 
os fatores que se entenderem casuisticamente relevantes, sob pena de se negar 
todo e qualquer conteúdo objetivo à noção de mercado relevante.

Em nosso entender, a definição supra referida de mercado de produto é apta a 
servir esta finalidade. Sendo certo que nos debruçaremos, nas páginas seguintes, 
sobre múltiplas caraterísticas específicas de mercados e de produtos que impli-
cam atenções especiais ao modo como se delimita o mercado em causa, cremos 
que todas as posições que sustentaremos respeitam e se enquadram no conceito 
de base que defendemos (o que já não seria verdade do conceito de base proposto 
pela Comissão Europeia ou pela AdC)1707. Mais, cremos que aquele conceito é 
suficientemente preciso para orientar, efetiva e utilmente, o modo de delimita-
ção do mercado de produto, em vez de se limitar a afirmações vagas e ocas que 
nos devolveriam ao reino da arbitrariedade.

Isto dito, não podemos deixar de sublinhar que o conceito de base supra indi-
cado não é o conceito que proporíamos, mas apenas aquele que extraímos do 
direito vigente, tal como interpretado pelos tribunais.

Quanto a nós, idealmente, a interpretação jurisprudencial deveria evoluir no 
sentido da inclusão do teste SSNIP na própria noção de mercado relevante, de 
modo a reduzir a lata margem de discricionariedade que resulta da utilização de 
conceitos indeterminados para a caraterização do grau necessário de substituibi-
lidade entre produtos. Deveria ainda precisar-se que o exercício de delimitação 

preços, às caraterísticas qualitativas e à utilização que deles pretende fazer, considera idênticos; ou, noutra expressão, vê 
como substitutos muito próximos uns dos outros. É uma formulação aparentemente simples e linear [e que tecnicamente 
se reconduz a uma grande «elasticidade cruzada da procura» entre os vários produtos englobados nesse mercado 
único; e uma fraca elasticidade face aos demais produtos (substitutos mais distantes)]; mas o exame da literatura e 
da jurisprudência pertinentes logo evidencia que o problema só por exceção se resolverá e não por mecânico recurso a 
esta ou a qualquer outra formulação de sintético teor”.
1707 É verdade, porém, como se sublinha em Veljanovski, 2010, que o conceito jurídico de mercado 
relevante não parece adaptar-se perfeitamente à realidade da definição de mercados de sistema e de 
certos mercados de ofertas conjuntas de produtos/serviços (por se incluírem no mesmo mercado produtos 
entre os quais não existe substituibilidade, em sentido próprio). Ainda assim, é possível reconciliar-se 
aquele conceito com a realidade de necessidade de delimitação de tais mercados, desde que se proceda 
a uma leitura cuidada da exigência de que o mercado corresponda “ao conjunto dos produtos e/ou 
serviços razoavelmente substituíveis pelos outros produtos e/ou serviços incluídos no conjunto”. Cremos 
que este problema revela contornos menos importantes no conceito ideal que propomos, de seguida.
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se realiza a partir e para o produto focal, para evitar dúvidas, designadamente, 
em situações de substituibilidade unidirecional.

À luz destas considerações, em nosso entender, seria a seguinte a definição 
de mercado de produto ideal, inteiramente conciliável com o atual direito pri-
mário da concorrência: o “mercado de produto relevante” corresponde ao 
conjunto mais estreito dos produtos e/ou serviços que exercem suficiente 
pressão concorrencial imediata sobre o produto focal da análise, devido à 
substituibilidade do lado da procura ou do lado da oferta, de modo a que não 
haja incentivo económico para um pequeno aumento não transitório de pre-
ços do produto focal, na ordem dos 10%, acima de níveis concorrenciais1708.

Antes de concluir esta secção introdutória da nossa deambulação pelo con-
ceito de mercado de produto, convém, ainda, esclarecer algumas questões con-
ceptuais básicas adicionais.

Primeiro, como se terá evidenciado, utiliza-se, nas diferentes propostas de 
definição de mercado de produto, a expressão “produtos e/ou serviços”. Por um 
lado, pretende-se, naturalmente, realçar que os “bens” a incluir num mercado 
podem ter a natureza de produtos ou de serviços. Mas pretende-se, também, 
recordar que um mercado de produto pode abranger um conjunto de produtos 
e de serviços associados. Assim, por exemplo, a venda de um produto pode estar, 
necessária ou costumeiramente, associada a serviços complementares (e.g. de 
manutenção), cuja autonomização num mercado distinto não se justifique, aten-
tos os critérios do método de definição de mercados1709.

Segundo, como nos recorda Shakespeare em “Romeu e Julieta”: “O que há, 
pois, num nome? Aquilo a que chamamos rosa, mesmo com outro nome, cheiraria igual-
mente bem”. Assim, a designação do mercado de produto em causa é irrelevante, 
desde que os produtos/serviços abrangidos sejam identificáveis e constituam, 
efetivamente, um mercado relevante1710.

Por último, cumpre realçar que não há qualquer lugar, na definição de mer-
cados no âmbito do direito da concorrência, para o conceito de “submercado”. 
Esta é uma falsa questão que tem de ser eliminada do discurso jurídico1711. Ou  

1708 Para a correta interpretação do que se entende por “produto focal da análise”, veja-se a secção IV.1.3.3. 
1709 Para um exemplo de delimitação de um mercado de produto englobando, simultaneamente, produtos 
e serviços, veja-se a Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
1710 Cfr.: Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §532, em 
que o TG afastou o argumento de que a expressão usada pela Comissão não era utilizada por nenhuma 
empresa do setor, afirmando: “como muito acertadamente salienta a Comissão, a terminologia a que esta última 
recorre para designar o mercado é irrelevante para determinar se definiu corretamente esse mesmo mercado”.
1711 No mesmo sentido, ver, e.g.: Baker, 2007:149-150. Também na ótica económica, não faz sentido 
falar-se em submercados, como se realça, e.g., em Kauper, 1991:162: “Where economists are most at odds with 
the judicial approach to market definition (at least in older cases) is with respect to the concept of «submarkets». In 
economic terms, a «submarket» within a broader true market cannot exist, a view reflected in the 1984 Horizontal 
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bem que um “submercado” corresponde a um mercado que deve ser autono-
mizado de acordo com o método de definição de mercados, e então não é um 
“submercado”, mas sim um “mercado”, e o suposto “mercado” mais amplo não 
é um “mercado”, de todo, para o direito da concorrência (mas sim um conjunto 
de mercados)1712; ou não preenche os requisitos para ser autonomizado e, nesse 
caso, não se deve diferenciar a sua discussão relativamente ao verdadeiro “mer-
cado” (mais amplo).

IV.2.2. Fatores gerais a ponderar na delimitação de mercados de produto
A análise da jurisprudência, bem como da prática decisória e das orientações 
gerais da Comissão Europeia e da AdC permitem identificar um conjunto de 
fatores a que se tem dado relevância na delimitação dos mercados de produto e 
que, portanto, devem ser ponderados em qualquer exercício de delimitação de 
mercados. Nesta secção, debruçar-nos-emos, essencialmente, sobre a análise dos 
fatores cuja relevância decorre da jurisprudência, sem prejuízo de nos referirmos, 
ocasionalmente, às posições das autoridades administrativas.

Por “fatores”, entendemos elementos utilizados para ponderar e formar uma 
convicção relativamente à presença de (um grau suficiente de) substituibilidade 
do lado da procura e/ou do lado da oferta (a propósito dos requisitos jurídicos 
próprios de ambas, ver a secção IV.1.2).

Como ponto prévio, cumpre realçar que não existe qualquer hierarquia ou 
ordem de ponderação dos fatores que discutiremos de seguida. A conclusão 
quanto às fronteiras do mercado de produto deve ser o resultado da ponderação 
conjunta de todos os fatores infra referidos (dispensando-se a ponderação indi-
vidual de um fator que, manifestamente, não seja aplicável ao caso concreto, ou 
que não permitiria chegar a qualquer esclarecimento dos limites do mercado 
em causa)1713.

Note-se, porém, que não é, necessariamente, isto que se verifica, de facto, em 
todos os casos. Frequentemente, observamos que os fatores ponderados pelos tri-
bunais variam, casuisticamente, sem que se possa identificar uma linha condu-
tora consistente. Um fator que se revela decisivo num caso pode não chegar a ser 

Merger Guidelines. A firm’s ability to increase price is either constrained or not. Absent the ability to discriminate in 
price, which creates truly separate markets, there can be but a single market if proper definition methods are used”. 
1712 Neste sentido, recorde-se o Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. 
(1997) II-1689, §56: “um submercado que tem caraterísticas específicas do ponto de vista da procura e da oferta e 
que oferece produtos que ocupam um lugar indispensável e não intermutável no mercado mais geral do qual faz parte 
deve ser considerado como um mercado de produto distinto”. Reafirmado no Acórdão do TG de 2009/09/09, 
Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §65. No ordenamento nacional, veja-se o Acórdão 
do TRL de 2014/04/03, ANF e Farminveste c. IMS Health (proc. 672/11.0YRLSB), pp. 132-133.
1713 Como, aliás, se indica no §25 da Comunicação sobre Definição de Mercados.
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ponderado noutro, ainda que seja potencialmente relevante, ou até decisivo1714. 
Estas são, porém, as vicissitudes inevitáveis da prática judicial e não devemos 
permitir que nos distraiam da identificação do conjunto de fatores relevantes e 
do correto método da sua aplicação.

A análise global da ponderação destes fatores pela jurisprudência permite, 
também, confirmar que, maioritariamente, a abordagem judicial à definição de 
mercados está enraizada no senso comum. Dá-se valor a fatores que, ainda que 
ligados às noções económicas que subjazem ao método jurídico de definição de 
mercados, não correspondem à aplicação de um método económico de definição 
de mercados1715, mas sim a uma aproximação jurídica, guiada por considerações 
de pragmatismo e inteligibilidade.

Frequentemente, dá-se relevância à estrutura da oferta e às quotas de mer-
cado1716. Assim, por exemplo, o Tribunal já considerou que:

 (i) a existência de uma estrutura da oferta “comparável”, para dois produ-
tos, pode ser um indício de que estes se inserem no mesmo mercado1717;

 (ii) a existência de um único agente da oferta de um determinado serviço 
sugere a necessidade da autonomização desse mercado relativamente a 
um leque mais amplo de serviços, em que se insere, onde há vários agen-
tes da oferta1718;

1714 Assim, por exemplo, embora se tenha, durante muito tempo, privilegiado a perspetiva da procura 
na delimitação dos mercados, com a consequência de se ignorar, por completo, a perspetiva da oferta 
mesmo quando esta parecia apta a obrigar ao alargamento do mercado (ver secção IV.1.2), encontramos 
um caso (não especialmente recente) em que, apesar das diferenças de caraterísticas e preços e de uma 
reduzida substituibilidade da perspetiva da procura dos produtos em causa, o Tribunal considerou que 
se deviam incluir no mesmo mercado, devido à completa substituibilidade da perspetiva da oferta – cfr.: 
Acórdão do TG de 1999/07/07, British Steel c. Comissão (T-89/96), C.J. (1999) II-2089, §84; e Acórdão do 
TG de 1999/07/07, Wirtschaftsvereinigung Stahl c. Comissão (T-106/96), C.J. (1999) II-2155, §148. Devem 
distinguir-se os casos de verdadeiras inconsistências dos casos de variações que se explicam pelo diferente 
peso de um determinado fator no contexto da ponderação conjunta de todos os fatores, no caso concreto. 
Assim, como se recorda em Kauper, 1996:1765: “Reliance on a particular factor in one case, but not in another, 
does not mean that either is incorrect, because it is usually a combination of factors that is critical”.
1715 Isto, claro, para profunda frustração dos comentadores economistas, que criticam a ausência de 
análise económica (nomeadamente, do teste SSNIP) na aplicação prática do método de definição de 
mercados – veja-se, a título de exemplo, entre nós: Gata & Rodrigues, 2010:302-304.
1716 Deu-se relevância a este fator, pela primeira vez, no Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. 
Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §34. Para exemplos da prática decisória nacional em que se deu relevância 
a este fator, ver: Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et al (4/01); Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa 
et al (4/01); Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99); e Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/
Fespect (Ccent. 26/2004), §29.
1717 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §64.
1718 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, 
§§55 e 57.
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 (iii) (mas) a existência de uma estrutura da oferta diferente (mesmo um 
quase-monopólio) de um determinado produto, por comparação com 
um leque mais amplo de produtos em que este se insere (e onde há muita 
concorrência), pode não requerer a autonomização de um mercado se 
houver suficiente substituibilidade do lado da procura entre esses pro-
dutos1719;

 (iv) a existência de produtores especializados, exclusivamente, no produto 
em causa é um indício de que se trata de um mercado autónomo1720;

 (v) a existência de oferta independente de um serviço pode justificar a sua 
autonomização1721; e

 (vi) a existência de sistemas de distribuição diferenciados para dois segmen-
tos pode ser um indício da existência de mercados autónomos1722, assim 
como a existência de um sistema de distribuição comum pode ser um 
indício da partilha do mesmo mercado1723.

Naturalmente, também se dá relevância à estrutura da procura1724. Assim, 
por exemplo:

1719 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §63. 
O TG afirmou, nomeadamente, que estas situações podem resultar, meramente, de uma preferência dos 
clientes decorrente da prossecução do seu próprio interesse económico ou do exercício da sua liberdade 
contratual, sendo que “tais preferências não podem ser interpretadas como indicativas de uma deterioração da 
estrutura de fornecimento no mercado” (§67, nossa tradução).
1720 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §67 (“Alguns 
desses produtores são especializados e apenas produzem pregos, e nalguns casos só um tipo de pregos especificamente 
adaptado aos aparelhos da marca Hilti. Este facto constitui, por si só, um indicador sério da existência de um mercado 
específico dos pregos compatíveis com as pistolas Hilti”); e Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão 
(T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §108 (“se determinados operadores económicos são especializados e só são ativos 
no mercado de pós-venda de um mercado primário, isto constitui, por si só, um indício sério da existência de um 
mercado específico”).
1721 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. 
(2002) II-1011, §§123 e 129.
1722 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §16. No mesmo sentido, 
na prática decisória nacional, veja-se, e.g.: Decisão da AdC de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 
45/2004), §24; Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §14; e 
Decisão da AdC de 2011/12/15, Sagard/Negócio de Massa Refrigerada da Sara Lee (Ccent. 42/2011), §12. Mas 
note-se que, no Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §69, 
o Tribunal afirmou: “apesar de existirem diferentes canais de distribuição, esta circunstância, no caso presente, não 
basta por si só para excluir [um produto]”.
1723 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) 
II-1881, §31.
1724 Para exemplos da prática decisória nacional em que se deu relevância à estrutura da procura, ver: 
Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/Fespect (Ccent. 26/2004), §29; Decisão da AdC de 2006/02/02, 
Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §25; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 
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 (i) a existência de uma estrutura da procura “comparável”, para dois produ-
tos, pode ser um indício de que estes se inserem no mesmo mercado1725;

 (ii) a existência de uma procura especializada e específica de um produto 
pode ser um indício de que se deve autonomizar o seu mercado1726;

 (iii) o facto de um determinado produto ser procurado por um número muito 
reduzido de clientes de grande dimensão, por contraste com outros pro-
dutos semelhantes procurados por um grande número de empresas de 
todos os tipos, pode ser um indício de que se deve autonomizar o mer-
cado daquele produto1727;

Antes de prosseguirmos, convém chamar a atenção para alguns erros oca-
sionais na delimitação de mercados de produto que se reconduzem à incorreta 
identificação dos agentes da procura e/ou da oferta.

Por vezes, inclui-se no mercado, indevidamente, a oferta puramente interna. 
Uma oferta é puramente interna se um produto ou serviço for produzido ou pres-
tado por uma empresa exclusivamente para o consumo próprio dessa empresa. E 
note-se que falamos, aqui, do conceito lato de empresa, próprio do direito da con-
corrência, próximo da noção de grupo económico. Assim, se a empresa X vende 
um produto exclusivamente à empresa Y, e ambas são controladas pela empresa 
Z, a oferta da empresa X, em princípio, não se inclui no mercado do produto em 
causa, porque não concorre nele (sem prejuízo de se poder ponderar essa reali-
dade num passo posterior da análise concorrencial, caso seja relevante). A oferta 
puramente interna só pode ser incluída no mercado relevante mediante o preen-
chimento dos requisitos da substituibilidade do lado da oferta (ver secção IV.1.2).

Por seu turno, a procura puramente interna não deve ser incluída na deli-
mitação do mercado relevante1728, ainda que, novamente, esta possa ser relevante 
para aferir, por exemplo, o potencial de expansão do mercado.

Deve-se atender à verdadeira identidade da procura e da oferta nos casos 
de procura/oferta intermédia. Muitas vezes, há empresas que desempenham 
um papel de intermediário entre a satisfação da necessidade de uma empresa/
consumidor e o produtor do produto/serviço que permitirá essa satisfação. Esta 
“intermediação”, em sentido muito lato, pode acontecer por múltiplos motivos. 

54/2006), §§18 e 33, Decisão da AdC de 2010/02/19, Charon/Ativos STAR (Ccent. 5/2010), §22; e Decisão 
da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §14.
1725 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §64.
1726 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869, §§6-7.
1727 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) 
II-1255, §62 e ss.
1728 Daí que no Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869 (e.g., §§7-8) 
tenha limitado, consistemente, a procura às “empresas independentes”.
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O intermediário pode, por exemplo, prestar um mero serviço de logística e de 
distribuição (e.g. distribuição retalhista e grossista de produtos alimentares1729), 
não alterando o produto original; ou pode adicionar ao produto em causa a pres-
tação de determinados serviços sem os quais o produto, por si só, não teria uti-
lidade para o consumidor (e.g., peças usadas para reparação de equipamentos 
complexos). Nestes casos, a intermediação leva à criação de um novo mercado, 
passando a existir dois mercados: um a montante, em que o produtor se relaciona 
com o intermediário; e um a jusante, em que o intermediário se relaciona com o 
utilizador final (ou até poderá não ser final) do produto/serviço em causa1730. É 
importante frisar que cada um destes mercados deve ser delimitado aplicando, 
autonomamente, o método de definição de mercados1731.

Embora já seja um ponto sobejamente esclarecido que uma atividade eco-
nómica está sujeita ao direito da concorrência ainda que não seja prosseguida 
com fins lucrativos, nunca é demais recordar que os agentes da oferta (e da pro-
cura) num mercado relevante podem incluir, lado a lado, entidades com e sem 
fins lucrativos1732.

1729 Para exemplos de delimitações de mercados grossistas e/ou retalhistas pelo Tribunal, ver: Acórdão 
do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar; Acórdão do TG de 
2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251; e Acórdão do TG de 
2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969. Na prática decisória da AdC, ver, 
e.g.: Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), e.g. §§2560-2561. Sobre a importância de 
se autonomizarem os diferentes níveis de distribuição de produtos, ver, e.g.: Steiner, 2000.
1730 Para exemplos de discussões jurisprudenciais da questão da intermediação, genericamente, ver: 
Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869, §6 e ss.; Acórdão do TG 
de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §§47-74; e Acórdão do TG de 
2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §93. No Acórdão do TG de 2003/12/17, 
British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §89-100, o TG concluiu que a venda de passagens 
aéreas por intermediários independentes (agências de viagem) devia ser autonomizada da venda direta 
das mesmas passagens pelas linhas aéreas, sobretudo tendo em conta que: (i) as agências chegam a grupos 
da procura que, de outro modo, não seriam alcançados de modo eficiente; (ii) elas conseguem gerir e 
resumir um leque muito amplo de oferta que seria difícil aos clientes analisarem e contactarem por si; 
(iii) o comportamento das empresas do lado da oferta revela a indispensabilidade destes intermediários 
(traduzida no pagamento de vários incentivos às vendas); e (iv) os intermediários de maiores dimensões 
conseguem negociar condições preferenciais.
1731 Não podemos concordar, portanto, com a AdC quando esta afirma que “o ponto de partida para a 
definição e identificação de mercados grossistas é uma caraterização dos correspondentes mercados retalhistas” – 
Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §563. Trata-se de uma completa distorção do 
método jurídico de definição de mercados, que conduz a delimitações erradas, por dar valor indevido à 
pressão concorrencial indireta. Sobre esta questão específica, veja-se a secção IV.1.5. A posição da AdC 
reconduz-se a afirmar que, para definir um mercado grossista, tem primeiro que se definir o respetivo 
mercado retalhista, o que é absolutamente falso, não tendo qualquer apoio, nem na teoria jurídica de 
definição de mercados, nem na jurisprudência dos tribunais europeus e nacionais.
1732 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) 
II-1881, §31.
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Uma das questões que mais dúvidas suscita, ao olhar-se para a estrutura da 
procura, é a de saber até que ponto e com que fundamentos se deve segmentar 
o mercado consoante grupos da procura. Resulta da jurisprudência europeia 
que, em determinadas circunstâncias, os mercados podem e devem ser segmen-
tados consoante diferentes grupos da procura e que, noutras circunstâncias, a 
existência de grupos da procura com determinadas caraterísticas pode ser um 
fator decisivo na delimitação do mercado.

Assim, por exemplo, o Tribunal já afirmou que a existência de um segmento 
da procura com caraterísticas especiais (e.g. crianças, idosos e doentes), para o 
qual um produto não seja substituível por outro, pode justificar a delimitação 
do mercado relevante em determinado sentido1733. Mas o Tribunal também já 
indicou que a identificação de grupos de procura com caraterísticas específicas, 
que levam à diferenciação das condições concorrenciais, pode justificar a auto-
nomização dos respetivos mercados.

Normalmente, a segmentação do mercado consoante grupos da procura 
decorre da identificação de necessidades especiais de certos grupos, ou de utili-
zações e finalidades específicas do produto em causa por certos grupos1734. Isto 
acontece porque, como é jurisprudência assente, a substituibilidade entre pro-
dutos é aferida “no que respeita a uma utilização específica desses produtos”1735 
(ou seja, um mesmo produto pode estar presente em dois mercados, correspon-
dendo cada mercado à satisfação de uma necessidade distinta).

Mas não se deve exagerar o alcance deste princípio. O Tribunal nunca se limita 
a identificar uma utilização diversa, ou a satisfação de necessidades diferentes, 
como fundamento para a identificação de um mercado autónomo, conjugando 

1733 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§19, 31  
e 34.
1734 Foi, total ou parcialmente, o caso, e.g., em: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão 
(T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§69-70 e 72 (em que se autonomizaram mercados de acondicionamento 
assético e não assético, nomeadamente, por responderem a necessidades e preferências específicas 
dos clientes); Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155; e 
Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §§61-67 
(autonomizou-se um mercado de fio destinado à indústria automóvel, ao lado de um mercado mais amplo 
de fio industrial, inter alia, devido ao facto de o primeiro produto ser utilizado para fins específicos, não 
sendo substituível, para esses fins, pelo segundo produto).
1735 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28 (nossa 
tradução). No mesmo sentido, ver, e.g.: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), 
C.J. (1994) II-755, §66; Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) 
II-1533, §61; Acórdão do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-
1611, §40; Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §49; 
Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§67 e 84; Acórdão 
do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §112; e Acórdão do TG 
de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §170.
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sempre esse fator com a ponderação de outros fatores relevantes para a definição 
do mercado. E faz todo o sentido que assim seja. Seria absolutamente artificial e 
supérfluo delimitar-se dois mercados distintos para o mesmo produto – porque 
alguns clientes o usam para o fim A, e por outros para o fim B –, se estas dife-
rentes utilizações não tiverem qualquer tradução ao nível das condições concor-
renciais no mercado.

Assim, o Tribunal esclareceu, desde o primeiro caso em que foi confrontado 
com a questão dos produtos com finalidades múltiplas, que um produto “pode, 
consoante as circunstâncias, pertencer a mercados distintos que podem apresentar carate-
rísticas específicas diferentes tanto da perspetiva da estrutura como da perspetiva das con-
dições de concorrência”1736. Mas a inclusão desse produto em diferentes mercados 
correspondentes às diferentes necessidades satisfeitas, ou a delimitação de um 
único mercado desse produto, dependerá da aferição da existência de “uma con-
corrência eficaz entre os produtos que formam parte do mercado e isto pressupõe que exista 
um grau suficiente de substituibilidade entre todos os produtos que integram o mesmo mer-
cado, no que respeita a uma utilização específica desses produtos”1737.

Debruçando-se sobre este problema dos produtos com usos múltiplos em 
France Télécom, afirmou o TG:

“Quando um produto pode ser utilizado para diversos fins e quando essas diferentes utili-
zações correspondem a necessidades económicas também elas diferentes, há que reconhecer que 
esse produto pode pertencer, consoante o caso, a mercados distintos que tenham eventualmente 
caraterísticas diferentes, tanto do ponto de vista da respetiva estrutura como das condições de 
concorrência. No entanto, esta asserção não justifica a conclusão de que esse produto faz parte 
de um único e mesmo mercado que todos os outros que, nas diferentes utilizações que lhes podem 
ser dadas, podem ser substituídos e com os quais entra, consoante os casos, em concorrência”1738.

Note-se que o Tribunal também já procedeu a diferenciações consoante 
grupos de procura resultantes (pelo menos, em parte), não de caraterísticas do 
produto associadas à satisfação de necessidades ou utilizações objetivamente 

1736 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28 (nossa 
tradução).
1737 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28 (nossa 
tradução). O próximo caso que se debruçou sobre produtos com usos múltiplos não trouxe esclarecimentos 
significativos sobre esta questão – cfr.: Acórdão do TJ de 1991/07/03, Akzo c. Comissão (C-62/86), C.J. 
(1991) I-3359.
1738 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §79. Veja-se, 
ainda, o Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §485 e ss., 
e a respetiva descrição na secção II.2.4.2.
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diferentes, mas de meras preferências dos consumidores e de efeitos de reputa-
ção1739, ou de diferenças resultantes do contexto da utilização1740.

No entanto, algumas das abordagens do Tribunal a este tipo de questão são 
demasiado simplificadoras. Assim, por exemplo, em United Brands, o TJ identifi-
cou um grupo especial da procura, para quem as condições concorrenciais eram 
diferentes e partiu dessa constatação para afirmar que o mercado do produto em 
causa devia ser autonomizado, para todo e qualquer grupo da procura, sem ana-
lisar, verdadeiramente, o impacto que esse grupo tinha na oferta total (afirmou, 
simplesmente, que estava em causa um “número muito importante de consumidores”).

Em easyJet, o TG reconheceu que havia uma categoria de passageiros para as 
quais se impunha uma conclusão diversa da maioria quanto à substituibilidade, 
mas não levou isso em conta na delimitação do mercado porque “a recorrente não 
apresenta[ra] qualquer elemento de molde a demonstrar que as expetativas específicas dos 
passageiros que valorizam o fator tempo, que correspondem às da maioria dos clientes que 
viajam por motivos de negócios, deviam ter prevalecido sobre as dos outros clientes que não 
valorizam o fator tempo e que consideram os dois aeroportos substituíveis”1741. Esta tomada 
de posição tem o mérito de esclarecer que é necessário ponderar qual a perspe-
tiva que deve prevalecer, mas parece transferir, estranhamente, o ónus da prova 
para a recorrente e não questiona a possibilidade de diferenciação de mercados 
autónomos (em vez de alteração das fronteiras de um único mercado).

O facto de haver um grupo para o qual um produto não é substituível por 
outros pode ter duas consequências, consoante o peso económico desse grupo 
no conjunto da procura do produto em causa: (i) pode levar à autonomização 
total do mercado do produto em causa (para todos os grupos da procura); ou (ii) 
pode obrigar à autonomização de dois mercados, um (exíguo) da venda desse 
produto (apenas) a esse grupo, e outro (mais amplo) da venda desse produto a 
outros grupos, em concorrência com outros produtos1742.

1739 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §§21-22; e 
Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §§103-104. Neste último, 
a procura foi dividida em em dois grupos, inter alia¸ consoante estes valorizassem ou não (especialmente) 
o fator tempo, o que se reconduz a uma diferenciação pela utilidade extraída pela procura do serviço 
em causa e, consequentemente, da sua disponibilidade para pagar.
1740 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §16; Acórdão do TG de 
2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §30; Acórdão do TG 
de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §§62-72; e Acórdão do TG de 
1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §§41-51 (nestes dois últimos 
casos, o Tribunal indicou que o contexto distinto do consumo significava a satisfação de necessidades 
distintas – cfr. §64 e §43, respetivamente).
1741 Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §§103-104.
1742 Normalmente, esta questão surge associada à identificação de utilizações ou necessidades específicas 
dos grupos de procura em causa, que discutiremos infra. 



442

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

O impacto destes grupos da procura na totalidade do mercado estará tam-
bém dependente da viabilidade de discriminação de preços e condições con-
tratuais1743. A verificação de um tratamento diferenciado (e.g. prática de preços 
diferentes) entre certos tipos de clientes será um indício a ponderar no sentido 
da eventual autonomização de mercados.

Para que não se recaia num juízo arbitrário entre as duas opções referidas, 
devemos perguntar-nos (pelo menos, conceptualmente) se o peso económico 
do grupo da procura com elasticidade cruzada reduzida é suficiente para, por si 
só, tornar lucrativo um pequeno aumento não transitório de preços, aplicado de 
modo homogéneo para todos os grupos da procura (ou seja, se a perda de outros 
clientes com maior elasticidade cruzada é mais que compensada pelos clientes 
que permanecem). Se a resposta for afirmativa, então o peso económico desse 
grupo é suficiente para justificar, em princípio (sem prejuízo da ponderação de 
situações de discriminação de condições de venda), a delimitação de um mer-
cado único.

Note-se, porém, que esta é uma proposta inovadora. Não se pode dizer que 
esta abordagem seja, presentemente, seguida na jurisprudência, a qual prefere 
chegar à conclusão sobre qual das opções reter ponderando o conjunto dos fato-
res relevantes (nomeadamente, todos os outros referidos na presente secção).

Infelizmente, esta abordagem jurisprudencial torna demasiado fácil incor-
rer-se na falácia de definir o mercado de acordo com um preconceito sobre as 
suas fronteiras, e isto porque a “suficiência” da substituibilidade é aferida por 
referência a um mercado hipotético, pré-definido, que condiciona a conclusão.

Podemos ilustrar esta realidade com o caso Atlantic Container Line1744. Neste 
caso, o Tribunal concluiu que o transporte marítimo de cargas em contentor não 
era suficientemente substituível pelo transporte marítimo de cargas a granel, 
nem pelo transporte aéreo de cargas. Ora, parecia ser ponto assente que, para 
alguns tipos de carga, o transporte em contentor era, efetivamente, substituível 
pelo transporte a granel, e que, para outras, era (ou poderia ser), efetivamente, 
substituível pelo transporte aéreo. O TG considerou que essa substituibilidade 
era insuficiente por ter um impacto marginal no mercado1745. Mas esse impacto 
só era “marginal” porque o TG estava a raciocinar, indevidamente, no pressu-
posto de que existia um único mercado de transporte de carga. E isto, quando 
toda a evidência sugeria que a estrutura da oferta e da procura e as condições 

1743 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155.
1744 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275.
1745 Afirmando, e.g., que: “para a grande maioria das categorias de cargas e de clientes das empresas que fornecem 
serviços em contentores, o transporte a granel não é uma solução razoável de substituição para o transporte em 
contentor” – Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. 
(2003) II-3275, §809.
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concorrenciais (e.g., preços e custos de transporte) variavam, significativamente, 
consoante o tipo de carga, e que as empresas conseguiam, efetivamente, praticar 
preços e condições diferentes para os diferentes tipos de carga.

Outro fator que ganha, amiúde, um peso muito significativo na ponderação 
das fronteiras do mercado do produto é o preço dos produtos em causa, e as 
suas variações no tempo1746. Assim, por exemplo, o Tribunal já considerou que:

 (i) diferenças significativas de preços indiciam que os produtos se inserem 
em mercados autónomos1747;

 (ii) a proximidade e a evolução em paralelo de preços indiciam que os pro-
dutos se inserem no mesmo mercado1748;

 (iii) discriminações acentuadas de preços entre diferentes tipos de produ-
tos/serviços são um indício de que estes se inserem em mercados autó-
nomos1749;

1746 Para exemplos da relevância dada a este fator na prática decisória das autoridades administrativas 
portuguesas, ver: Decisão do CC de 1988/01/27, FISIPE (9/86); Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido 
(1/99); Decisão da AdC de 2003/11/06, Saint-Gobain Cristaleria/Gabelex-Indústria De Tectos Metálicos 
(Ccent. 41/2003), p. 3; Decisão da AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), §37; 
Decisão da AdC de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §§16-18; Decisão da AdC de 
2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §110 etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital 
(Ccent. 54/2006), §§23 e 33; Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 
57/2010), §14; e Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §90 et ss. Na doutrina 
económica, a delimitação de mercados geográficos com base em análise de preços é suscetível de ganhar 
uma complexidade verdadeiramente estonteante – cfr., e.g.: Haldrup, 2003. Para uma crítica mais recente 
dos métodos económicos de delimitação de mercados com base em preços, ver: Coe & Krause, 2008.
1747 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §16; Acórdão do TG 
de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §77 (diferenças de preços >75%); 
Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §275; 
e Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §41 (diferenças 
de preços >80%). Mas note-se que uma diferença de preços na ordem dos 20% pode não ser suficiente 
para demonstrar a autonomia dos mercados, em face de outros elementos – cfr.: Acórdão do TG de 
2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §§17-24 e 37-38. Como se 
salientou na Decisão da AdC de 2003/05/27, Udifar/Codifar/União Farmacêutica/Alfredo Videira (Ccent. 
7/2003), p. 6, as diferenças de preços podem resultar de uma intervenção estatal no funcionamento do 
mecanismo de preços de um dos produtos. Por outras palavras, uma intervenção das autoridades públicas 
ao nível dos preços de um produto poderá levar à sua autonomização num mercado relevante próprio. 
Estas intervenções podem ser legislativas ou decorrerem, e.g., de contratos de concessão (cfr. Decisão 
do CC de 2001/06/22, Brisa et al (4/01)).
1748 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §25; e 
Acórdão do TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §39. É frequente 
a discussão na doutrina económica da delimitação de mercados através da análise da evolução paralela de 
preços (“price comovement”). Têm sido propostos vários métodos económicos de aferir esta paralelismo, 
suscitando as expectáveis controvérsias – veja-se, a título de exemplo: Forni, 2004; Genoseve, 2004; e 
Hosken & Taylor, 2004.
1749 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) 
II-875, §282.
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 (iv) a aplicação de um mesmo sistema ou regime de preços pode ser um indí-
cio de que os produtos abrangidos se inserem no mesmo mercado1750; 

 (v) a cobrança de uma quantia adicional para responder a certo tipo de pro-
cura (e.g. pequenos pedidos) constitui um “tratamento diferenciado”, “indi-
ciador da existência de um mercado autónomo”1751; e

 (vi) o facto de o preço ser indicado pela procura como o primeiro fator rele-
vante na escolha de produto “não basta para provar uma elevada elasticidade 
cruzada dos preços”1752.

Quando os dados históricos disponíveis permitem aplicar uma forma de “teste 
de choque”, este fator é especialmente valorado pelo Tribunal, como demonstra-
ção concreta da elasticidade cruzada entre dois produtos. Trata-se de observar a 
variação (ou ausência de variação) da procura de um determinado produto, por 
exemplo, após a entrada de um novo produto no mercado (ou após um decrés-
cimo significativo dos preços de outro produto, hipotético sucedâneo). Assim, por 
exemplo, o Tribunal considerou que o facto de a entrada de um novo produto no 
mercado ter levado à redução significativa da quota de mercado de outro produto 
mostra que os dois estão suficientemente em concorrência para serem incluídos 
no mesmo mercado1753. Embora teoricamente são, este argumento pode susci-
tar dificuldades significativas na sua aplicação prática, já que está dependente 
de um juízo de causalidade.

No mesmo espírito, o facto de um produto ter sido desenvolvido justamente 
para substituir o outro é um indício de que os dois pertencem ao mesmo mer-
cado1754 (mas atenção ao problema da substituibilidade unidirecional – ver sec-
ção IV.5.1).

Seguindo, ainda, uma lógica semelhante, o Tribunal considera que a identifi-
cação de padrões estáveis da procura de outros produtos indicia a sua inclusão 
em mercados distintos. Esta posição, expressa primeiro pelo TG1755, foi confir-

1750 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §30; 
e Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §64.
1751 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §64. 
1752 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §75.
1753 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §532.
1754 Acórdão do TG de 2011/03/24, IMI et al c. Comissão (T-378/06), C.J. (2011) II-62, §53.
1755 No Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §71, o Tribunal 
indicou o facto de outros produtos “continuarem a representar, durante longos períodos, uma parte importante 
da procura total em matéria de fixação” como um indicador de fraca substituibilidade entre os produtos em 
causa. Retornou a esta ideia no Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) 
II-755, §§71 e 75 (o facto de um outro produto nunca ter conseguido captar mais de 5% do mercado do 
produto focal foi referido como indício de falta de substituibilidade suficiente entre os dois); e no Acórdão 
do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §799.



O MÉTODO DE DEFINIÇÃO DE MERCADOS

445

mada pelo TJ, segundo o qual a “estabilidade da procura é um critério relevante para 
determinar” a substituibilidade entre produtos1756. Com base nesta afirmação, 
o TG chegou mesmo a defender – incorretamente, em nosso entender – que a 
Comissão Europeia pode legitimamente “basear-se nesse critério para concluir pela 
existência de mercados distintos”, sem ter de ponderar “outros critérios na determina-
ção do grau de substituição”1757.

Naturalmente, para frustração de inúmeros economistas comentadores, o 
Tribunal continua a atribuir um lugar de destaque, na delimitação do mercado 
do produto, à ponderação das caraterísticas dos produtos, na medida em que 
permitem responder a necessidades e preferências específicas da procura1758. 
Encontramos até um caso, pelo menos, em que o TG parece ter afirmado que a 
Comissão pode, legitimamente, delimitar um mercado de produto apenas por 
referência às caraterísticas dos produtos em causa1759, posição com a qual não 
podemos concordar.

Neste contexto, o Tribunal já considerou que se pode justificar a identificação 
de mercados autónomos pela ponderação, inter alia, de diferenças de: apresenta-
ção, peso, formato, qualidade, versatilidade, portabilidade/transportabilidade, 
independência de fontes de energia, necessidade ou não de refrigeração, facili-
dade de uso, eficácia exclusiva para certas utilizações, forma de armazenagem e 
leque de acessórios disponíveis, fatores linguísticos, etc.1760.

1756 Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951, §15. Para exemplos 
de decisões administrativas portuguesas que relevaram este fator, ver: Decisão do CC de 2000/07/13, 
Centralcer (3/98), §31; e Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §66.
1757 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §801.
1758 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §69.
1759 Cfr.: Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §530 
(a Comissão pôde “sem incorrer em erro manifesto de apreciação, basear-se na sua análise dos perfis de missão das 
diferentes plataformas para definir o mercado”, servindo tal de justificação suficiente). Deve realçar-se que 
o Tribunal identificou, ainda assim, neste caso, alguns exemplos concretos de substituibilidade entre 
produtos fornecidos pela Comissão.
1760 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §21; Acórdão 
do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §§69-71, em conjunto com a Decisão 
da Comissão de 1987/12/22, Eurofix-Bauco/Hilti (30.787 e 31.488), §62; Acórdão do TG de 1994/10/06, 
Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§70 e 77; e Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. 
Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179.
Não se pense, porém, que são apenas as autoridades judiciais a atribuírem especial atenção à ponde-
ração das caraterísticas dos produtos. Para exemplos da prática decisória administrativa portuguesa, 
ver: Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §31 e ss.; Decisão da AdC de 
2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), §37; Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/
PT (Ccent. 8/2006), §110 etc.; Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), 
§§30 e 38; Decisão da AdC de 2008/05/21, Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008), §18; Decisão da AdC de 
2010/02/19, Charon/Ativos STAR (Ccent. 5/2010), §22; Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina Schweppes/
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Pode também justificar-se a autonomização de mercados de produto devido 
a diferenças substanciais ao nível de exigências legais ou regulamentares (que 
podem incluir exigências específicas de licenciamento ou de autorização)1761.

Por último, encontramos, ainda, casos em que o TG deu relevância a fatores 
que, quanto a nós, não devem entrar de todo na aferição das fronteiras do mer-
cado relevante, ou terão, necessariamente, um papel extremamente reduzido 
neste âmbito. Pensamos, por exemplo: (i) na diferenciação de categorias de pro-
dutos no marketing da empresa em causa1762; (ii) no facto de se tratar de um mer-
cado com volume significativo de trocas1763; (iii) no facto de o serviço em causa 
ser objeto de um acordo internacional específico1764; e (iv) no facto de ser possí-
vel distinguir, claramente, as duas atividades da entidade em causa e de uma sua 
concorrente, com base nas suas faturas1765.

IV.2.3. Questões específicas
IV.2.3.1. Mercados secundários
Um dos problemas mais complexos com que se defrontam as autoridades admi-
nistrativas e os tribunais ao definir mercados de produtos é o da delimitação de 
mercados relativos a produtos secundários1766.

Um “produto secundário” (correspondente a um “mercado secundário”, “mer-
cado de pós-venda”, ou “aftermarket”) tem vindo a ser definido na doutrina econó-
mica através de duas caraterísticas essenciais: (i) o produto/serviço secundário é 

Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §13; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 
1/2011), §24 e ss.; Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §52 e ss.; e Decisão da 
AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §42.
1761 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) 
II-1255, §§61-67. Para um exemplo de discordância das consequências que se propunha extrair de um 
enquadramento normativo, devido ao âmbito reduzido da regulação em causa, ver: Acórdão do TG de 
2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §44. Para exemplos da 
prática decisória administrativa portuguesa, ver: Decisão do CC de 1988/01/27, FISIPE (9/86); Decisão da 
AdC de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §§19-23; Decisão da AdC de 2006/02/02, 
Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §24; Decisão da AdC de 2009/11/19, TAP/SPdH (Ccent. 12/2009), §50; 
Decisão da AdC de 2010/02/19, Charon/Ativos STAR (Ccent. 5/2010), §22; e Decisão da AdC de 2012/01/12, 
Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §28 et ss.
1762 Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §40. Também se 
deu relevância à política de “marketing” da empresa em causa na Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina 
Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §13.
1763 Acórdão do TG de 1994/02/23, CB e Europay c. Comissão (T-39/92 e T-40/92), C.J. (1994) II-49, §103.
1764 Acórdão do TG de 1994/02/23, CB e Europay c. Comissão (T-39/92 e T-40/92), C.J. (1994) II-49, §103.
1765 Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §70.
1766 Sobre esta temática, cfr., genericamente: Comunicação sobre Definição de Mercados, §56; Comissão 
Europeia, 2005:§§243-250; AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações 
de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §§1.6.6 a 1.6.14.
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utilizado em conjunto com um produto primário; e (ii) o produto/serviço secun-
dário é adquirido após o produto primário1767.

Dentro deste conceito podem incluir-se:

 (i) um produto/serviço complementar de outro produto, sem o qual este 
não tem, por via de regra, utilidade (normalmente, “consumíveis”) – e.g., 
uma impressora e cartuchos de tinta1768;

 (ii) um produto/serviço necessário para manter um produto primário em 
bom funcionamento – e.g., peças sobresselentes do motor de um carro 
ou serviços de reparação especializados ou de assistência técnica1769;

 (iii) um produto que substitui integralmente outro produto, idêntico, sendo 
a estrutura da procura do produto original muito diferente da do pro-
duto de substituição – e.g. baterias de automóveis1770; ou

 (iv) um produto/serviço acessório de um produto primário, que confere maior 
utilidade ou valor a este – e.g., uma capa protetora de telemóvel.

As discussões em torno das definições de mercados de produtos secundá-
rios nascem, sobretudo, do facto de as empresas tenderem a procurar criar situ-
ações de venda exclusiva de produtos secundários associados aos seus produtos 
primários, de modo a maximizar as suas receitas. Com efeito, mesmo que uma 
empresa não detenha poder de mercado ao nível da venda do produto primário, 
não podendo, portanto, obter uma margem de lucro elevada, pode compensar os 
efeitos dessa pressão concorrencial, a montante, através de margens mais alarga-
das na venda de produtos secundários, a jusante. Embora esta estratégia possa ser 
prosseguida também em ambiente concorrencial, só se torna verdadeiramente 
lucrativa se os clientes do produto primário de uma empresa não tiverem opção 
no mercado para a aquisição dos produtos secundários que lhe estão associados.

Trata-se, naturalmente, de uma simplificação, como bem revelam os casos 
onde esta questão foi discutida. De facto, a mera ausência de alternativas para 
a compra de produtos secundários compatíveis com o produto primário não 

1767 Shapiro & Teece, 1994. 
1768 Ver, e.g.: caso Pelikan/Kyocera, descrito em Comissão Europeia, 1996:§87; Acórdão do TG de 
2011/11/24, EFIM c. Comissão (T-296/09), C.J. (2011) II-425; e Acórdão do TJ de 2013/09/19, EFIM c. 
Comissão (C-56/12 P), C.J. (2013) por publicar.
1769 A este propósito, refere a Comissão: “Quando um fornecedor fabrica equipamento original e peças de reparação 
e substituição para esse equipamento, o fornecedor será frequentemente o único ou o principal fornecedor nos mercados 
pós-venda das peças de reparação e substituição. Tal pode igualmente acontecer quando o fornecedor (fornecedor do 
equipamento de origem) subcontrata o fabrico das peças de reparação e substituição. O mercado relevante (…) pode 
ser o mercado do equipamento de origem, incluindo as peças sobressalentes, ou um mercado distinto do equipamento 
de origem e dos serviços pós-venda, consoante as circunstâncias do caso” – Comissão Europeia, Comunicação 
relativa às orientações relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 19/05/2010), §91. Ver também a Decisão 
da AdC de 2009/06/04, Domino/Labeljet (Ccent. 14/2009).
1770 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1991/07/31, Varta/Bosch (M.12).
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implica, forçosamente, em todos os casos, a existência de poder de mercado ou, 
numa formulação mais familiar ao método de definição de mercados, não signi-
fica que um aumento pequeno mas significativo e não transitório dos preços do 
produto secundário não leve a um efeito de substituição. Para se chegar a tal con-
clusão, há que analisar vários fatores, entre os quais as caraterísticas dos agentes 
da procura e dos produtos em causa. É uma questão a que retornaremos infra. 

Há múltiplas maneiras através das quais as empresas podem ficar em situa-
ções de venda exclusiva (de jure ou de facto) de produtos secundários – o chamado 
efeito de lock-in (cativação) dos clientes (conduzindo ao dito “oportunismo de 
base instalada”) –, nomeadamente:

 (i) podem obter (ainda que temporariamente) um exclusivo legal, decor-
rente de direitos de propriedade intelectual1771 ou de monopólio legal1772;

 (ii) podem recorrer a tecnologia que impede a cópia dos seus produtos secun-
dários (pense-se no caso das consolas de jogos que utilizam software de 
encriptação que impede a reprodução dos seus cartuchos ou DVDs de 
jogos)1773; ou

 (iii) podem dotar o seu produto primário de caraterísticas físicas distintas das 
dos produtos primários concorrentes, de modo a impedir a substituibili-
dade com os produtos secundários destes outros (pense-se nas máquinas 
de café disponíveis no mercado, que utilizam cartuchos distintos entre 
si) (note-se que este é um método imperfeito, por não impedir, por si só, 
o fabrico por outras empresas de produtos secundários específicos para 
aquele produto primário).

Como bem sublinha a Comunicação sobre Definição de Mercados, a análise 
de produtos secundários não comporta, por via de regra, qualquer desvio relati-
vamente ao método geral de delimitação de mercados (embora exija ponderações 
– atípicas – de relações verticais entre produtos), e só se suscita quando “a com-
patibilidade com o produto primário for importante”, ou, dito de outro modo, quando 
a utilidade do produto/serviço secundário estiver dependente da sua associação 
ao produto primário de um determinado fabricante1774.

Tendo em conta que, frequentemente, a delimitação de um produto secun-
dário autónomo e limitado ao universo do produto primário de um determinado 
fabricante leva à identificação de um monopólio deste, facilmente se compre-
ende que esta questão tenda a ser discutida, principalmente, em casos de ale-
gados abusos de posição dominante (e também no controlo de concentrações).

1771 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869.
1772 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1975/11/13, General Motors c. Comissão (26/75), C.J. (1975) 1367.
1773 Cfr., e.g.: EUA, Atari Games Corp. v. Nintendo of America, 975 F.2d 832 (Fed. Cir. 1992). Ver descrição 
em Young, 1999:35.
1774 Comunicação sobre Definição de Mercados, §56.



O MÉTODO DE DEFINIÇÃO DE MERCADOS

449

A reação típica das empresas que se vêm confrontadas com acusações de abuso 
de posição dominante num mercado secundário é afirmar ser impossível deter 
uma posição dominante num mercado de produtos secundários se não se detém 
uma posição dominante no mercado do respetivo produto primário, tratando os 
dois produtos como pertencentes a um único “mercado de sistema”1775. Como 
veremos, enquanto princípio geral, este argumento é, manifestamente, despro-
vido de fundamento.

Desde cedo que o Tribunal de Justiça se viu confrontado com esta problemática.
Em 1975, o caso General Motors poderia ter levado ao esclarecimento desta 

questão, mas a fundamentação do acórdão foi demasiado ambígua para se com-
preender o raciocínio do Tribunal. Tratava-se de uma situação de monopólio legal 
no mercado da inspeção da conformidade de veículos da General Motors com 
exigências nacionais (belgas): os clientes que quisessem importar um veículo 
desta marca tinham de obter um certificado de conformidade que, nos termos 
da lei, só podia ser obtido junto da representação nacional da marca1776.

Quatro anos depois, surgiu o acórdão Hugin, que ainda hoje é considerado 
a pedra basilar da jurisprudência europeia sobre os mercados secundários. Não 
obstante, a abordagem do Tribunal foi simplificadora e encontra-se desajustada 
ao evoluir do pensamento jus-económico. Em suma, o Tribunal considerou que 
a Hugin tinha um monopólio no mercado das peças sobresselentes para as suas 
máquinas registadoras. Para chegar a esta conclusão, o TJ defendeu que um pro-
duto secundário constitui um mercado autónomo quando é compatível com o 
produto primário de um único fabricante1777. Ou seja, o Tribunal preocupou-se 
apenas em analisar o que poderemos chamar a “substituibilidade vertical”. 
Dir-se-ia que, para o TJ, nesta fase inicial, verificava-se, automática e necessa-
riamente, nestes casos, uma posição dominante do fabricante do produto pri-
mário no mercado (autónomo) dos produtos secundários. Esta lógica, criticada 
na doutrina1778, evidenciou-se ainda em, pelo menos, dois outros acórdãos, ainda 
que apenas de modo implícito1779.

1775 Cfr., e.g.: Comissão Europeia, 1996:43.
1776 Acórdão do TJ de 1975/11/13, General Motors c. Comissão (26/75), C.J. (1975) 1367.
1777 Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869, §7.
1778 Na expressão eufemística de um autor, trata-se de uma posição que “ainda hoje suscita aceso debate 
jurídico” (Moura e Silva, 2010:57). O mesmo autor resume nos seguintes termos os fundamentos das 
críticas de que este Acórdão foi alvo: “O caso Hugin é um dos mais criticados na medida em que a definição de 
mercado carateriza como dominante uma empresa que, no mercado principal, não detinha uma quota superior a 12% 
ou 13%... Existindo claramente concorrência entre-marcas no mercado principal das caixas registadoras, seria viável 
o exercício de poder de mercado ao nível do mercado dependente – o dos serviços de assistência técnica e reparação das 
máquinas da marca em causa?” (Moura e Silva, 2010:84; ver também p. 101).
1779 Cfr.: Acórdão do TJ de 1988/10/05, AB Volvo (238/87), C.J. (1988) 6211, §§8-9; e Acórdão do TJ de 
1988/10/05, Régie nationale des usines Renault (53/87), C.J. (1988) 6039, §§15-17. Ver ainda o Acórdão 
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No início da década de 90, o pensamento sobre esta matéria já amadurecera, 
e o Tribunal viu-se forçado, no acórdão Hilti1780, a revisitar a sua anterior posição, 
chegando a afirmar que não pretendera, no caso Hugin, “definir os critérios que per-
mitem determinar se um mercado de produtos de consumo é diferente do dos aparelhos aos 
quais são destinados”, mas apenas encontrar uma solução para o caso concreto1781. 
O refinar da posição ficou a dever muito às circunstâncias do caso concreto: pela 
primeira vez, o Tribunal foi confrontado com uma situação de falta de “substitui-
bilidade vertical” que não era acompanhada de exclusividade no fornecimento 
dos produtos secundários.

A Hilti fabricava pistolas de pregos e fitas de cartuchos e pregos especiais, 
compatíveis apenas com as suas pistolas. No entanto, várias outras empresas 
especializavam-se na produção exclusiva de pregos compatíveis com as pistolas 
Hilti, levando o Tribunal Geral, em conjunto com uma ponderação da sensibi-
lidade a variações de preços, a concordar com a autonomização de um mercado 
deste produto secundário.

Enquanto este caso pendia entre a primeira instância e o recurso, foi adotado 
nos EUA o acórdão Kodak1782, que foi objeto de uma prodigiosa quantidade de 
comentários doutrinais1783 e constitui, ainda hoje, o acórdão de referência para 
a questão dos “aftermarkets” do outro lado do Atlântico.

A Kodak fabricava, inter alia, equipamentos de fotocópia e micrografia, ven-
dendo também peças sobresselentes e fornecendo serviços de manutenção e repa-
ração aos seus clientes. Nestes últimos serviços, porém, concorria com operadores 
independentes com preços mais baixos, que conquistavam cerca de 20% da pro-
cura. Em dado momento, a Kodak decidiu deixar de fornecer peças sobresselen-
tes a estes operadores, vedando-lhes a atividade de reparação dos equipamentos 
Kodak. Estes reagiram com uma ação cível, mas o seu pedido foi indeferido na 
1ª instância com um julgamento sumário (“summary judgment”, i.e., sem se che-
gar a discutir os factos). O caso subiu até ao Supremo Tribunal Americano, que 
inverteu a decisão da 1ª instância, concluindo que era indispensável discutir os 
factos em detalhe, para se saber se o mercado dos produtos secundários devia 
ser considerado um mercado autónomo, suscetível de monopolização pela Kodak 

do TJ de 1986/02/25, Windsurfing International c. Comissão (193/83), C.J. (1986) 611, §§15-19, no qual a 
questão dos mercados secundários voltou a ser suscitada, mas o Tribunal não tomou uma posição clara.
1780 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439; e Acórdão do TJ de 
1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667.
1781 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §15.
1782 EUA, Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, 112 S. Ct. 2080-89.
1783 Cfr., e.g.: Hay, 1993; Katz, Hart & Snyder, 1997; Andrews, 1998; Goldfine & Vorrasi, 2004; Coppi, 
2007 (e doutrina aí citada).
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(ou, numa terminologia europeia, no qual a Kodak pudesse deter uma posição 
dominante)1784.

O Supreme Court identificou uma possibilidade teórica de a Kodak aumentar 
os preços dos produtos secundários (obtendo rendas monopolísticas), tendo em 
conta que os clientes que já haviam adquirido o produto primário estavam cati-
vados (“locked in”), só podendo reagir à subida de preços através da aquisição de 
um produto primário concorrente. No entanto, os elevados custos associados a 
essa substituição (“switching costs”) tornavam essa reação altamente improvável.

Havia também que ponderar o problema da informação. Por um lado, era 
possível que alguns clientes considerassem os verdadeiros custos totais dos equi-
pamentos, ao longo da sua vida útil (incluindo os custos dos produtos/serviços 
secundários), ao escolherem o produto primário, o que levaria a que não existis-
sem dois mercados autónomos, mas sim um “mercado de sistema”. No entanto, o 
Tribunal Supremo considerou que isto não era um cenário provável para os clien-
tes “não sofisticados”, que não teriam tendência para calcular aqueles custos nem 
acesso à informação necessária para o fazer. Por outro lado, mesmo que todos os 
clientes tivessem esta informação, prévia e completamente, a Kodak podia alte-
rar posteriormente os custos, mexendo nos preços dos produtos secundários. É 
verdade que isso podia levar a uma quebra de vendas de equipamentos novos, 
mas essa quebra poderia ser compensada pelo aumento de receitas decorrentes 
das vendas de produtos e serviços secundários à base já instalada de clientes.

De regresso à Europa, foi adotado, no final de 1994, o acórdão Tetra Pak (con-
firmado em recurso)1785. A recorrente contestou a autonomização do mercado das 
máquinas de acondicionamento assético de líquidos alimentares em embalagens 
de cartão e do mercado das respetivas embalagens (consumíveis), alegando tratar-
-se de um único “mercado de sistema”1786. No entanto, o Tribunal observou que 
existiam vários produtores independentes especializados na oferta (apenas) de 
produtos secundários, não estando presentes no mercado dos produtos primá-
rios1787. Quanto ao argumento de que a venda conjunta era necessária para pro-
teger a saúde pública, o TG respondeu que não pode o produtor decidir sobre a 
exigibilidade de venda conjunta, com semelhante fundamento, quando qualquer 

1784 Para uma descrição mais pormenorizada deste caso, em língua portuguesa, ver: Moura e Silva, 
2010:86-90. Atualmente, é ponto assente, também na Europa, que a identificação de “mercados de 
sistema” ou de mercados secundários autónomos exige uma ponderação casuística – cfr., e.g.: Comissão 
Europeia, 1996:43. A este propósito, veja-se a rejeição pelo TG da análise superficial, prima facie, feita pela 
Comissão Europeia no caso CEAHR – Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), 
C.J. (2010) II-5865.
1785 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755; e Acórdão do TJ 
de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) I-5951.
1786 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§79-80.
1787 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §82.
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produtor independente é livre de fabricar produtos concorrentes, na ausência 
de um direito de propriedade intelectual que o impeça1788.

Mais recentemente, o caso CEAHR confrontou o Tribunal Geral com uma 
aparente inversão da posição típica da Comissão Europeia neste plano, levando 
a um dos raros exemplos de discordância com a definição de mercados proposta 
(aqui, numa análise prima facie) pelo “executivo” europeu1789.

Num contexto em que o seu objetivo não era demonstrar a existência de 
uma posição dominante para impor uma coima por abuso, mas sim arquivar 
uma denúncia apresentada por uma associação de reparadores independentes 
de relógios contra fabricantes de relógios suíços, por recusa de fornecimento 
de peças sobresselentes (note-se a semelhança com o caso Kodak), a Comissão 
considerou existir um “mercado de sistema”, englobando os relógios e as peças 
sobresselentes e serviços de reparação. O Tribunal concluiu, pelo contrário, que 
a Comissão ignorara indícios óbvios de que o mercado secundário era autónomo 
e não investigara o suficiente para aferir a substituibilidade entre os produtos 
secundários das diferentes marcas.

Na jurisprudência nacional, cumpre recordar, apenas, que o TCL já consi-
derou que um mercado de produto pode abranger não só o bem em causa, mas 
também os serviços complementares ou subsequentes associados a esse bem, i.e. 
ser um “mercado de sistema”1790.

À luz de tudo o que precede, há que realçar as seguintes diretrizes princi-
pais, decorrentes da jurisprudência e prática decisória administrativa, para a 
discussão da definição de “mercados de sistema” ou de mercados autónomos de 
produtos secundários:
	 •	 Necessidade de definir o mercado do produto primário: o exercício de 

delimitação de um “mercado de sistema” ou de um mercado autónomo 
de produtos secundários está dependente da definição prévia do mercado 
primário (ainda que esta definição possa ser apenas temporária, subordi-
nada aos resultados do passo lógico seguinte). Não é possível aferir a pre-
sença de um efeito de cativação sem saber quais os produtos sucedâneos 
do produto primário1791.

1788 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§83-84. Refira-
se que também se pode ver no caso Microsoft um afloramento do problema dos mercados secundários, 
especificamente associado à questão das “essential facilities”, mas não foi discutido pelo Tribunal em 
termos explícitos que tragam importantes acréscimos ao quadro aqui descrito – cfr., e.g.: Acórdão do 
TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601.
1789 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865.
1790 Cfr. Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB); e Sentença do TCL 
de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB).
1791 Assim, no caso Hilti, o Tribunal concluiu, primeiro, que o sistema de pistolas de pregos não era 
considerado pela procura como sendo substituível com outros sistemas de fixação destinados à indústria 
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	 •	 Estrutura da procura: a procura dos produtos secundários (maxime, no caso 
de peças sobresselentes) pode não ser “direta”, mas sim “derivada”, quando 
(i) a reparação/manutenção dos produtos primários é complexa e exige o 
recurso a serviços de agentes especializados e (ii) o preço das peças cons-
titui uma pequena parte dos custos destes serviços; nestes casos, a procura 
é constituída pelos agentes independentes (i.e., não pertencentes à mesma 
unidade económica que o fabricante) que prestam serviços de reparação/
manutenção1792.

	 •	 Estrutura da oferta dos produtos secundários: a existência de produtores 
especializados, exclusivamente ou não, no produto secundário em causa é 
um forte indício de autonomia do mercado secundário (ou seja, de ausên-
cia de um “mercado de sistema”)1793.

	 •	 Teste SSNIP “vertical”: “para que o mercado primário e os mercados de pós-venda 
possam ser examinados conjuntamente, eventualmente como um único mercado uni-
ficado ou «mercado de sistema», tem que se demonstrar (…), que um número sufi-
ciente de consumidores recorre a outros produtos primários no caso de um aumento 
moderado dos preços dos produtos ou serviços abrangidos pelos mercados de pós-venda 
para tornar esse aumento não rentável”1794. Este efeito de substituição, para ser 

de construção, devido às suas caraterísticas e funcionalidades – cfr.: Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti 
c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §§69-71; e Decisão da Comissão de 1987/12/22, Eurofix-Bauco/
Hilti (30.787 e 31.488), §62.
1792 Cfr.: Acórdão do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869, §§6-7. Ideia reafirmada 
no Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §93: “devido à 
complexidade da reparação e manutenção dos relógios, a procura de peças sobressalentes, em princípio, não provém 
dos utilizadores dos relógios, mas dos especialistas que prestam esses serviços. Assim, do ponto de vista do consumidor, 
um aumento do preço das peças sobressalentes é normalmente integrado no preço destes serviços”.
1793 Cfr.: Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §67; Acórdão do 
TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §82; e Acórdão do TG de 2010/12/15, 
CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§108 e 112-113. Este mesmo fator pode também 
ser ponderado em sentido inverso, dando-se relevância ao facto de todos os concorrentes no mercado 
primário oferecerem, igualmente, os serviços secundários associados, mas de nenhum oferecer de modo 
independente os serviços secundários para os produtos primários de outras marcas – cfr. Decisão da 
AdC de 2009/06/04, Domino/Labeljet (Ccent. 14/2009), §31.
1794 Cfr.: Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §105. Noutra 
formulação no mesmo Acórdão: “o mercado das peças sobressalentes para os produtos primários de uma deter-
minada marca não [constitui] um mercado relevante separado em duas situações (…) no caso de o consumidor poder 
recorrer a outro produto primário para evitar um aumento de preço no mercado das peças sobressalentes”, mas isto 
só se for “demonstrado que, no caso de um aumento moderado e permanente do preço dos produtos secundários, um 
número suficiente de consumidores recorreria a outros produtos primários ou secundários, tornando esse aumento não 
rentável” (§§79-80; ver ainda §§96, 102, 116 e 118). Ideia já aflorada no Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti 
c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §75. Sobre esta questão, escreveu recentemente a AdC: “se em 
resposta ao SSNIP, os consumidores substituírem, de forma significativa, o consumo deste produto primário por outro, 
tal implica uma redução da procura dirigida ao produto secundário em causa. Neste caso, procede-se ao alargamento 
do mercado para incluir o produto secundário associado ao produto primário para o qual se verifica o desvio da pro-
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relevante, há de se verificar no (muito) curto prazo (idêntico ao exigível 
para se atender à substituibilidade do lado da oferta), caso contrário, não 
evitaria o aumento de preços dos produtos secundários1795.

	 •	 Vida e custos do produto primário v. produtos secundários: a aplicação do 
teste SSNIP “vertical” está dependente de vários fatores, entre os quais se 
destacam a vida útil, intensidade de uso e custos dos produtos em causa1796.

  Quanto mais longa a vida e quanto mais alto o preço do produto primário, 
menos provável se torna a existência de um “mercado de sistema”, ou, dito 
de outro modo, mais provável o efeito de cativação (ou fidelização). Isto por-
que se verificarão menores incentivos à substituição do produto primário em 
reação a uma alteração dos preços dos produtos secundários, devido aos ele-
vados custos de mudanças (“switching costs”)1797, decorrentes tanto do preço 
elevado dos produtos primários alternativos, como dos eventuais custos irre-
cuperáveis (“sunk costs”) associados ao produto primário já adquirido1798.

  Deve-se atender também à intensidade de utilização e custos dos produtos 
secundários. Quanto mais altos forem os custos dos produtos secundários, 

cura” – AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.8. No entanto, veja-se a conclusão a que chegámos, genericamente 
(aplicável também no domínio desta questão específica) a respeito do valor jurídico do teste SSNIP e da 
extensão da sua integração no direito europeu e português da concorrência (ver secção IV.1.3).
1795 Cfr., e.g.: Comunicação sobre Definição de Mercados, §56.
1796 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§94-95: 
se o preço dos produtos secundários é considerado “relativamente insignificante” pelo consumidor face ao 
preço do produto primário (<5% do preço de compra do produto primário, ao longo de dez anos), então, 
forçosamente, “um aumento moderado do preço das peças sobressalentes representa um montante irrisório em relação 
ao preço de um relógio de luxo ou de prestígio novo”. Ver ainda: Comunicação sobre Definição de Mercados, 
§56; Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas às restrições verticais (JO C 
130/1, 19/05/2010), §91; AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações 
de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.10; e Decisão da AdC de 2009/06/04, Domino/
Labeljet (Ccent. 14/2009), §§31 e 36-37. Como exemplo de identificação desta problemática na doutrina 
nacional, ver, e.g.: Pinto Monteiro, 2010:67.
1797 Cfr., e.g.: EUA, Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, 112 S. Ct. 2080-89.
1798 Como sublinhou a Comissão no caso CEAHR (sem prejuízo da conclusão contestável, no caso 
concreto), a substituição de produtos primários é facilitada quando se tratam de produtos de luxo com 
valor residual elevado e facilidade de revenda – Decisão da Comissão de 2008/07/10, Reparação de relógios 
(39.097), §26. No entanto, em recurso daquela Decisão, o TG chamou a atenção para o facto de a facilidade 
de venda não poder ser uma mera “eventualidade”. Há que aplicar um teste económico para aferir se os 
“sunk costs” são, ou não, dissuasivos – só não o serão quando: “no caso de uma venda no mercado de usados, a 
diferença entre o preço recebido e o pago por outro [produto primário] – e, portanto, a perda sofrida pelo consumidor 
resultante da troca de [produto primário] – ainda é inferior ao montante que poderia ser poupado, ao evitar, deste 
modo, um aumento moderado do preço das peças sobressalentes de uma determinada marca” – Acórdão do TG de 
2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §98. O Tribunal realçou ainda que, ao 
ponderar a viabilidade da revenda, há que considerar que o preço dos produtos/serviços secundários 
tem de ser descontado do valor de venda do bem primário usado – idem, §99. 
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quanto menor o hiato entre os preços dos produtos primário e secundário, 
e quanto mais intensiva for a sua utilização (i.e. mais recorrente a necessi-
dade de compra), mais provável é o efeito de cativação1799.

  Não se deve esquecer a possível relevância da “falácia do celofane” ao apli-
car-se o teste SSNIP a produtos secundários com preços (eventualmente) 
supracompetitivos.

	 •	 Informação: mesmo que seja economicamente racional a substituição do 
produto primário em reação a um pequeno aumento dos preços dos res-
petivos produtos secundários, a presença de falhas informativas (junto de 
um número suficientemente alargado de clientes) pode impedir esta subs-
tituição de ocorrer1800.

  Para que possam reagir de modo objetivamente racional (num hipotético 
cenário de informação perfeita), os clientes têm de conhecer: a vida útil 
expectável do produto primário, a vida útil e frequência de necessidade de 
compra dos produtos secundários (variável consoante as especificidades 
de utilização de cada cliente, o que dificulta a previsibilidade), os preços 
dos diferentes produtos primários e dos respetivos produtos secundários, 
a existência de fontes alternativas (concorrência no fornecimento) de pro-
dutos secundários, etc.1801

  No entanto, mesmo num cenário de informação perfeita no momento da 
opção pelo produto primário, a verdade é que esta compra se faz sempre 
num cenário de incerteza já que, por via de regra, o cliente não tem garan-
tias de que os preços dos produtos secundários não venham a subir no 
futuro1802.

1799 Assim, por exemplo, no setor das impressoras para uso doméstico, é frequente que o preço da 
impressora, em si, seja alcançado ou ultrapassado, no curto ou médio prazo, pelo preço dos seus 
consumíveis (tinteiros), criando menores desincentivos económicos à substituição do produto primário 
em reação a um aumento dos preços dos produtos secundários – cfr.: caso Pelikan/Kyocera, descrito em 
Comissão Europeia, 1996:§87; Acórdão do TG de 2011/11/24, EFIM c. Comissão (T-296/09), C.J. (2011) 
II-425; e Acórdão do TJ de 2013/09/19, EFIM c. Comissão (C-56/12 P), C.J. (2013) por publicar.
1800 Sobre o problema das falhas informativas, ver, e.g.: EUA, Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, 
112 S. Ct. 2080-89; e Moura e Silva, 2010:85
1801 Cfr., e.g.: Comissão Europeia, 1996:43; ANC britânica, Market definition: understanding competition law, 
OFT 403, 2004, §6.5-6.6; AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações 
de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.9.
1802 Assim, por exemplo, uma empresa que queira aumentar a sua quota de mercado num produto 
primário, que seja caro e com uma longa vida útil, pode promover o seu produto como tendo custos 
muitos baixos de manutenção, peças de substituição, etc., sendo supostamente mais económico a longo 
prazo, e vir a aumentar esses prazos subsequentemente quando já dispuser de uma massa crítica de 
clientes cativados que lhe permita sacrificar as vendas de novos produtos primários em favor de maiores 
lucros nos produtos secundários. Por este motivo, não podemos concordar, sem importantes reservas, 
com a afirmação da Comissão Europeia segundo a qual: “Na prática, a questão é a de saber se uma parte 
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  Note-se que pode ser necessário distinguir o impacto das assimetrias infor-
mativas nos clientes “sofisticados” e “não sofisticados”. Os primeiros não 
precisam, por via de regra, de ser protegidos pelo direito da concorrência 
contra falhas de mercado decorrentes de assimetrias informativas. Este 
contraste pode levar à diferenciação de dois mercados distintos, conso-
ante as caraterísticas da procura, sobretudo na presença da possibilidade 
descrita de seguida.

	 •	 Possibilidade de discriminação: pode revelar-se crucial a viabilidade de 
adoção, pelo fabricante, de práticas discriminatórias de preços dos produ-
tos secundários. Um produtor pode conseguir praticar margens reduzidas 
face a clientes sofisticados, de modo a beneficiar de rendas monopolísticas 
na venda de produtos secundários a clientes não sofisticados. Além disso, 
o produtor pode também conseguir praticar preços diferentes para novos 
adquirentes do produto primário e para clientes já cativados. Por via de 
regra, o fator reputação funciona como o principal travão a estes tipos de 
discriminação1803.

	 •	 Exigências de prova: “uma possibilidade puramente teórica de recorrer a outro 
produto primário (…) não é suficiente como prova [da existência de um “mercado 
de sistema”] para efeitos da definição do mercado relevante”1804.

	 •	 Mercado secundário específico ou comum: só porque se conclui que não 
existe um “mercado de sistema”, não quer dizer que exista um mercado 
secundário específico para os produtos primários de cada marca – não será 
assim quando haja um grau suficiente de substituibilidade entre os produ-
tos secundários das diferentes marcas1805.

Esta última nota convida a uma importante chamada de atenção para uma 
possível precipitação de raciocínio na abordagem deste tema. A identificação de 

significativa de compradores fazem a sua escolha tomando em consideração os custos durante toda a vida do produto. 
Em caso afirmativo, tal indica que existe apenas um mercado para o equipamento original e as peças de substituição, 
em conjunto” – Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas às restrições verticais 
(JO C 130/1, 19/05/2010), §91.
1803 Neste sentido, cfr.: Comissão Europeia, 1996:43; ANC britânica, Market definition: understanding 
competition law, OFT 403, 2004, §6.7; AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica 
de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.10-11.
1804 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §102.
1805 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §79: “o mercado das 
peças sobressalentes para os produtos primários de uma determinada marca não [constitui] um mercado relevante 
separado (…) no caso de o consumidor poder recorrer a outras peças sobressalentes produzidas por outro fabricante” 
(ver também §84). Embora o TG se tenha referido apenas à substituibilidade dos produtos secundários 
da perspetiva da procura, não há motivo para não se admitir, em teoria, a relevância da substituibilidade 
da perspetiva da oferta, nos termos gerais. Ainda neste sentido: AdC, Projeto de Linhas de Orientação 
para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.14.
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um mercado secundário autónomo do respetivo mercado primário não equivale à 
identificação de poder de mercado1806. O mesmo é dizer que recusar a existência 
de um “mercado de sistema” não permite, automaticamente, concluir pela exis-
tência de uma posição dominante de cada fabricante dos produtos primários no 
respetivo mercado a jusante. Depois de excluída a presença de um “mercado de 
sistema”, surge o passo seguinte, de identificação da estrutura e caraterísticas da 
oferta no mercado do produto secundário, bem como da procura.

Primeiro, um mercado secundário autónomo do mercado do produto primá-
rio não é, forçosamente, um mercado secundário específico para cada produto 
primário. Se todos os produtos primários, concorrentes no mercado a montante, 
utilizarem consumíveis homogéneos (e.g., por exigência legal), isso não quer dizer 
que o mercado secundário não seja autónomo – desde logo porque a estrutura 
da oferta dos produtos secundários (e.g. estrutura atomizada) pode ser muito 
diferente da estrutura da oferta dos produtos primários (e.g. estrutura oligopo-
lística). Quer dizer, isso sim, que poderá existir um mercado autónomo de con-
sumíveis para aquele tipo de produto primário, no qual nenhum dos respetivos 
produtores detenha uma posição dominante.

Em segundo lugar, mesmo que o mercado se limite apenas aos produtos 
secundários compatíveis (exclusivamente) com o produto primário de uma dada 
empresa, esta poderá não deter poder de mercado ao nível dos produtos secun-
dários (e.g. por estes serem igualmente oferecidos por múltiplas outras empre-
sas, ou por o poder de mercado se situar do lado da procura).

IV.2.3.2. Ofertas conjuntas de produtos/serviços
Na secção anterior, debruçámo-nos sobre a problemática dos produtos secun-
dários, que podem, consoante o caso, ser incorporados no mesmo mercado que 
os respetivos produtos primários, dando origem a um “mercado de sistema”, 
ou serem considerados mercados autónomos. Mas, tipicamente, a ponderação 
da delimitação de mercados secundários requer a dissociação temporal entre a 
venda do mercado primário e a venda (ou pelo menos, a grande maioria das ven-
das) dos produtos secundários.

1806 E muito menos equivale à identificação de um abuso de posição dominante, ao contrário do que, por 
vezes, se parece sugerir na doutrina – cfr., e.g.: Moura e Silva, 2010:101: “nestes casos, a definição de mercado 
absorve a apreciação de todos os requisitos substantivos do abuso de posição dominante (exceção feita à afetação do 
comércio entre Estados-membros e à avaliação da parte substancial do mercado comum). Consistindo o alegado 
abuso numa recusa de fornecimento, por exemplo, a questão de qualificação da posição da empresa em causa depende, 
desde logo, de saber se é possível, em termos de facto, definir um mercado secundário. Em caso de resposta afirmativa, 
a empresa em causa será geralmente dominante (de outra forma existiria uma alternativa ao fornecimento) e terá 
abusado dessa posição ao suprimir ou não permitir a concorrência no mercado secundário”.
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Outro problema – vizinho mas distinto – que se coloca à definição de mercados 
é o de como lidar com a oferta conjunta – simultânea – de determinados produtos/
serviços. Trata-se do problema dos mercados em que se verifica a oferta, exclu-
siva ou complementar, de conjuntos de produtos, uma prática dita de “bundling”.

A oferta conjunta de produtos está, tipicamente, associada a um decréscimo 
de preço total do “bundle”, por comparação à soma dos preços individuais dos 
produtos englobados1807. Economicamente, esta diferença poderá justificar-se, 
genericamente, por uma maior eficiência, maxime decorrente de economias de 
gama. Por outro lado, o decréscimo de preço global pode não traduzir qualquer 
eficiência produtiva, antes uma tentativa de aumento do rendimento total atra-
vés do aumento do volume de vendas, apesar da contração da margem de lucro 
num ou noutro produto. Esta estratégia verifica-se, com especial acuidade, na 
associação de um produto líder de mercado, ou com uma forte imagem, a outro 
com uma fraca posição no mercado, ou seja, numa estratégia de “alavancagem” 
(“leveraging”)1808.

Nestes casos, os produtos que se integram no conjunto passam a beneficiar, 
por essa via, de uma vantagem concorrencial sobre a oferta de cada um desses 
bens de modo individualizado, pelo menos para a parte da procura que já con-
suma, ou que veja utilidade em consumir, a totalidade dos produtos em causa.

Mas também é possível que se verifiquem situações de ofertas conjuntas de 
bens em que o preço do “bundle” não seja inferior à soma dos preços dos bens 
individuais e, ainda assim, se mostre mais atrativo, para a procura. Será o caso, 
designadamente, quando a aquisição dos bens em causa implique custos de busca 
e/ou de transação significativos, traduzindo-se num maior custo de oportunidade 
de contratação individual de cada um dos bens. Assim como é possível que se 
misturem num mesmo “bundle” estes dois tipos de efeitos e motivações.

Encontramos uma manifestação muito recente deste problema nos merca-
dos das telecomunicações portugueses1809. Até recentemente, verificava-se uma 

1807 Já foi, até, sugerido na doutrina que só se devia proceder à delimitação de mercados correspondentes 
a onjuntos de produtos quando estes representam, de facto, “complementos transacionais”, ou seja, 
quando a sua aquisição conjunta reduz os custos de transação (cfr. Ayres, 1985).
1808 Ao contrário do que se parece sugerir em Dias Pereira, 2009:248-249, a identificação de práticas de 
“leveraging” assenta na identificação de dois mercados distintos – um primeiro, no qual se detém poder 
de mercado, e um segundo no qual, por associação, se repercutem consequências do poder no primeiro 
mercado – e não de um único mercado relevante.
1809 Note-se que a definição de um mercado correspondente a uma oferta conjunta de produtos/serviços 
é diferente da delimitação de um mercado que engloba vários produtos/serviços, independentemente 
de estes serem, ou não, oferecidos em conjunto (realidades descrita, sobretudo nos EUA, como “cluster 
markets” – sobre a origem jurisprudencial norte-americana deste conceito, ver Werden, 1992:164 e 
ss.). Normalmente, este outro tipo de delimitação – que não é o que está em causa na presente secção 
– corresponde a situações onde não foi necessário definir, verdadeiramente, o mercado em causa, ou 
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resistência firme das autoridades de concorrência a identificarem mercados que 
correspondam à oferta conjunta de diferentes tipos de serviços de telecomuni-
cações, apesar de se terem tornado relativamente rotineiras no mercado as ofer-
tas ditas de “triple play” (televisão, internet e telefone) e de assistirmos agora ao 
desenvolvimento das ofertas de “quadruple play” (que acumulam ainda o elemento 
das telecomunicações móveis).

Note-se, à partida, que não é claro que a autonomização dos mercados “triple 
play” e “quadruple play” traga alguma vantagem adicional, não permitida pela aná-
lise segmentada. Facilitar-se-ia a identificação de quotas de mercado? Em prin-
cípio, não há motivo para que seja difícil a distribuição destas quotas entre os 
operadores num cenário de não autonomização destes mercados1810. Facilitar-se-
-ia a identificação do poder de mercado? Não parece haver motivo para que não 
se possam ponderar, numa fase subsequente, as vantagens competitivas decor-
rente de uma oferta conjunta, ainda que estas não se considerem suficientemente 
determinantes para justificar uma autonomização do mercado.

É tautológico dizer-se que, para se poder recusar a autonomização dos mer-
cados de “multiple play”, não deve existir qualquer grupo da procura para o qual 
uma oferta conjunta não seja substituível pela contratação dos três serviços de 
modo separado, caso a variação de preços o justifique. Uma abordagem superfi-
cial permite apenas concluir pela extrema complexidade do tema, cuja resposta 
está dependente da análise de dados económicos detalhados. O cerne da questão 
está em quantificar a variação de preços necessária entre as ofertas (agregada e 
individuais) para justificar a transição da procura de uma para outra. E não há 
qualquer motivo para nos afastarmos do que é ordenado pelo método geral de 
definição de mercados: a resposta há de se encontrar numa variação “razoável”, 
que nós identificamos com a aplicação do teste SSNIP (com as ressalvas feitas 
na secção IV.1.3)1811.

Caso o teste SSNIP mostre, por exemplo, que, em reação a um aumento de 
preços do pacote na ordem dos 5% a 10% (não acompanhado por aumento de 
preços dos serviços individuais), a procura não se transferiu para a oferta indivi-
dual dos serviços, justificar-se-á, em princípio, concluir que a oferta do conjunto 
constitui um mercado autónomo. Mas, note-se, o mercado da oferta conjunta não 
substitui, apenas se acrescenta aos mercados já existentes da oferta individual 

em que a delimitação foi realizada de modo simplificado ou incorreto. Um setor de atividade onde se 
verifica, frequentemente, este tipo de definições é o setor bancário. Para uma crítica desta tendência, 
ver, e.g.: Pitofsky, 1990:1862-1864; e McCarthy, 1997.
1810 Veja-se, a título de exemplo, a Decisão da Comissão de 2007/09/21, France Télécom/MID Europa 
Partners I (M.4809), §§32-33.
1811 Para alguns exemplos de abordagens económicas a esta problemática, ver, e.g.: Pereira, Ribeiro & 
Vareda, 2012; e Pápai, Lőrincz & Édes, 2011.
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dos serviços em causa1812. Ou seja, chegamos a uma situação em que o mercado 
do “bundle” coexiste com os mercados das ofertas individuais.

Suscita-se um especial problema de delimitação nos restantes casos: quando 
um pequeno aumento de preços do “bundle” não seria lucrativo, não havendo, 
portanto lugar à autonomização do mercado da oferta em “bundle”. Há que saber, 
então, por que motivo não foi lucrativo o aumento. Nesse caso, temos quatro 
opções teóricas, diferentes da que vimos acima:

 (i) apenas mercados de oferta individual de cada serviço (distribuindo-se 
entre estes a procura e oferta que se encontram em formato de “bundle”);

 (ii) mercados onde cada ou, mais frequentemente, uma ou alguma das ofertas 
individuais concorrem com a oferta em “bundle”1813 (podendo coexistir, 
separadamente, mercados individuais de alguns dos produtos incluídos 
no “bundle”);

 (iii) um mercado único da oferta conjunta dos serviços (englobando as ofer-
tas individuais e a oferta em “bundle”); e

 (iv) um mercado da oferta conjunta dos serviços (englobando as ofertas indi-
viduais e a oferta em “bundle”) a par de mercados de oferta individual de 
cada serviço.

De acordo com a AdC, que não parece configurar, necessariamente, todas 
estas opções, a resposta depende de como se verifica a pressão concorrencial da 
oferta individual sobre a oferta do conjunto1814. Metodologicamente, esta aborda-
gem merece-nos uma ressalva, relativa ao ponto focal da análise. Tratando-se de 
uma aglomeração de produtos, e sobretudo a partir do momento em que o teste 
SSNIP já levou à conclusão de que o mercado do “bundle” não deve ser autonomi-
zado, mostra-se aconselhável privilegiar uma análise que se inicie numa delimita-
ção mais estreita, partindo daí para a verificação da necessidade de alargamento 
do mercado, e não o inverso.

Não se deve perder de vista, porém, que a seleção da opção que melhor reflita 
a realidade do mercado, por um lado, mas, acima de tudo, que melhor se coa-
dune com os princípios de delimitação de mercados no direito da concorrência, 

1812 Neste sentido, cfr.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações 
de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.23-24.
1813 Identificando uma situação que poderia levar a esta consequência, observou a AdC: “os consumidores 
poderão valorizar de modo distinto cada uma das componentes de um determinado pacote de serviços, pelo que um 
aumento de preços do pacote oferecido poderá levar o consumidor a optar apenas pelo subconjunto de serviços que 
mais valoriza de entre os que integram o pacote” – Decisão da AdC de 2012/03/01, Zon/Clientes Residenciais Ar 
Telecom (Ccent. 47/2011), §38.
1814 Neste sentido, cfr.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações 
de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.25-26.
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não se pode focar excessivamente no elemento económico-quantitativo. Arris-
camos negligenciar outros fatores a que a teoria jus-concorrencial de delimita-
ção de mercados dá relevância e que se mostrarão frequentemente decisivos, nos 
casos concretos, entre os quais destacamos a estrutura da procura e a estrutura 
da oferta1815. Tanto mais assim é porque, muitas vezes, não estarão disponíveis 
os dados quantitativos necessários para proceder a uma aplicação satisfatória 
do teste SSNIP e porque, como vimos, a jurisprudência atribui a este teste um 
valor limitado, colocando-o a par de outros critérios que devem ser ponderados.

Outro problema que estas abordagens suscitam é o de que podem levar à 
necessidade de distinção de múltiplas variações de mercados, consoante as dife-
rentes configurações dos pacotes. Assim, por exemplo, tal como existe uma oferta 
“triple play” de comunicações eletrónicas, também existem várias ofertas “dou-
ble play”, com conjuntos distintos de produtos1816, e mais recentemente também 
uma oferta “quadruple play”. Continuaremos, inesgotavelmente, pelo caminho de 
diferenciar cada um destes mercados como um mercado autónomo1817? Não se 
exige um especial cuidado na fundamentação deste tipo de definição de mer-
cado? Quando se podem ter em conta pressões concorrenciais (nomeadamente, 
indiretas) em fases subsequentes da análise concorrencial1818, designadamente no 
momento da aferição de poder de mercado (ver secção IV.1.5), temos as maiores 
dúvidas sobre as vantagens e as verdadeiras motivações por detrás da autonomi-
zação de mercados de ofertas conjuntas.

É ainda importante ter-se em conta, nestes casos, a eventualidade de verifi-
cação de um efeito de substituibilidade unidirecional da oferta individual para a 
oferta agregada (um consumidor de “triple play” pode mostrar uma grande resis-
tência ao retorno às ofertas individuais e, portanto, uma elasticidade cruzada de 
preços muito maior que a de um consumidor que ainda nunca tenha transitado 
para uma oferta “triple play”), com as consequências daí decorrentes para a deli-
mitação de mercados (ver secção IV.5.1).

Até ao momento, a Comissão Europeia tem recusado tomar posição sobre a 
autonomização do mercado do “triple play” no setor das comunicações eletróni-
cas, embora tenha recolhido dados nos seus testes de mercado que poderão ser 

1815 Embora se trate de um exemplo de mercado de produtos secundários, veja-se, por analogia, como, 
no Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, o Tribunal Geral 
deu especial relevância à inexistência de oferta independente de um bem (consumível) que, por vezes, 
se incluía numa oferta conjunta (§§82-84).
1816 Ver, e.g., Autoridade da Concorrência, 2011:34-36.
1817 Alguns autores já sugeriram a existência de cadeias de substituição ligando os diferentes pacotes 
– cfr., e.g.: Pápai, Lőrincz & Édes, 2011:27.
1818 Veja-se, a título de exemplo, a ponderação das restrições concorrenciais decorrentes das ofertas 
“multiple play” na Decisão da AdC de 2008/11/21, CATVP/TVTel (Ccent. 21/2008).
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lidos como apontando nesse sentido1819. Parte desta resistência poderá explicar-
-se pelo facto de, como já foi realçado na doutrina, a autonomização de mercados 
de “multiple play” implicar o repensar global das definições de mercados adota-
das no âmbito do quadro europeu de regulação das comunicações eletrónicas1820.

Inicialmente, a AdC não autonomizava mercados de ofertas conjuntas de ser-
viços de comunicações eletrónicas1821. Já na nova década, parece que a AdC terá 
desenvolvido uma abordagem “inovadora” que conduziu à autonomização de um 
mercado de “triple play”, mas não conhecemos detalhes oficiais1822. Designada-
mente, não sabemos como foi traçada a fronteira que permite justificar a auto-
nomização do “triple play” e não de ofertas “double play” ou de “quadruple play”. No 
entanto, parece que a autoridade, ou pelo menos alguns dos seus economistas, 
têm liderado, a nível global, um esforço de evolução no sentido da autonomização 
dos mercados “triple play” nas telecomunicações1823. Isto dito, realce-se que esta 
“nova” abordagem não se consolidou, de modo algum, na prática decisória da 
AdC, que continua (pelo menos no seu Departamento de Controlo de Concen-
trações) a preferir evitar tomar posição sobre a matéria, sempre que possível1824.

A questão da oferta conjunta de serviços foi discutida pelo TG em Compag-
nie générale maritime, tendo o Tribunal concluído que, apesar das companhias 
marítimas oferecerem determinados serviços de transporte em “bundles” (trans-
porte multimodal), o facto dos serviços de transporte terrestre (que eram uma 
parte desses pacotes) continuarem a ser oferecidos por outros tipos de empre-
sas significava que se verificava uma estrutura da oferta e condições concorren-

1819 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2006/09/06, Cinven-Warburg Pincus/CasemaMultikabel (M.4338), 
§18; Decisão da Comissão de 2007/09/21, France Télécom/MID Europa Partners I (M.4809), §§32-33; 
Decisão da Comissão de 2009/06/29, Carphone Warehouse/Tiscali UK (M.5532), §76; Decisão da Comissão 
de 2010/01/25, Liberty Global Europe/Unitymedia (M.5734), §§43-48 (§44: “According to the results of the 
market investigation, there are arguments in favour of concluding that there is a separate relevant market for triple-play 
services. 8 out of 10 companies which responded to this question stated that there is a separate relevant market for triple-
play services”); Decisão da Comissão de 2010/03/25, Prisa/Telefónica/Telecinco/Digital + (M.5478), §§64-68.
1820 Neste sentido, cfr., e.g.: Pápai, Lőrincz & Édes, 2011.
1821 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05); e Decisão da AdC de 2008/11/21, 
CATVP/TVTel (Ccent. 21/2008).
1822 Embora a AdC se refira, nas linhas de orientação supra citadas, a uma delimitação de mercados 
recente em que terá procedido à autonomização das ofertas “triple play” (Decisão da AdC de 2012/10/11, 
[Partes desconhecidas] (PRC 2009/05)), esta decisão não se encontra publicamente disponível. Cfr., ainda, 
Sebastião, 2012:2: “The question to be addressed in various competition and regulation cases is whether tripleplay 
offers are a relevant market or not. The Portuguese Competition Authority has already developed an innovative 
approach, which leads to the conclusion that triple-play offers are indeed a relevant market”. Esta posição já tinha 
sido anunciada, designadamente, em Sebastião, 2011:12. Parece ser razoável assumir que os fundamentos 
da posição da AdC se encontram, pelo menos em parte, espelhados na análise económica descrita em 
Pereira, Ribeiro & Vareda, 2012.
1823 Cfr., e.g.: Pereira & Vareda, 2011.
1824 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2012/03/01, Zon/Clientes Residenciais Ar Telecom (Ccent. 47/2011), §§36-41.
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ciais muito diferentes nesse segmento, justificando-se a sua autonomização. Por 
outro lado, estes serviços de transporte terrestre integrados eram diferentes dos 
serviços não integrados, nomeadamente devido às condições tarifárias. Nestes 
termos, o Tribunal distinguiu um mercado de transportes terrestres integrados 
no transporte multimodal (em vez de se optar por um mercado único de oferta 
conjunta de transporte multimodal) de um mercado de transportes terrestres 
não integrados1825.

Deverá ainda ter-se em conta que a jurisprudência europeia já esclareceu 
que um produto pode constituir um mercado autónomo ainda que seja vendido, 
exclusivamente, em conjunto com outros. Nestes casos, tratar-se-á de um mer-
cado potencial ou hipotético. Assim, por exemplo, em Microsoft, debruçando-
-se sobre um caso de “essential facilities”, mas afirmando um princípio que não se 
limita a este tipo de situação, observou que:

“o facto de o produto ou o serviço indispensável não ser comercializado de modo separado não 
exclui à partida a possibilidade de identificar um mercado distinto. (…) [Basta, para tanto, que 
possa] ser identificado um mercado potencial, ou mesmo hipotético, assim sucedendo quando 
os produtos ou serviços são indispensáveis para exercer uma determinada atividade e existe, 
para estes, uma procura efetiva pelas empresas que decidem exercer essa atividade, (…) [sendo] 
determinante que [possam] ser identificados dois estádios de produção diferentes, ligados pelo 
facto de o produto a montante ser um elemento indispensável para o fornecimento do produto 
a jusante”1826.

1825 Cfr.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) 
II-1011, §§123-129 e 131-135. Pesou, ainda, na decisão do Tribunal, o facto de existir uma oferta e procura 
específicas para os serviços de transporte terrestre, a evolução temporal do mercado (a oferta em “bundle” 
só surgira mais recentemente no mercado), a frequente subcontratação do serviço de transporte terrestre 
pelas companhias marítimas (que ofereciam o “bundle”) a transportadores terrestres, e as condições 
concorrenciais diferentes em que o serviço era oferecido dentro e fora do “bundle” (e.g. preço fixado em 
função do número de contentores v. do valor da mercadoria; serviço pago em moeda local v. em dólares 
americanos; impacto da tarifa global objeto do processo).
Note-se que as práticas de “bundling” surgiram pela primeira vez perante o Tribunal, no contexto da 
discussão da definição de mercados, no Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), 
C.J. (1979) 461, embora o TJ não tenha sido chamado a tomar posição sobre esta questão específica.
No Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) 
II-5169, §174, o TG parece ter-se pronunciado a favor da não segmentação de um mercado que incluía, 
efetivamente, diferentes serviços não substituíveis entre si, mas em que a maior parte dos clientes 
adquirem o conjunto desses serviços. De acordo com o TG, a segmentação do mercado, nestas 
circunstâncias, “seria artificial”. No entanto, importa ter em conta que o Tribunal tinha começado por 
afastar a relevância da definição de mercados neste caso concreto, pelo que não necessitava de proceder 
a uma análise cuidada nem, muito menos, a uma delimitação exata. Parece tratar-se, neste caso, mais 
concretamente, da aplicação do princípio a que nos referimos no fnal da secção IV.1.2.
1826 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §335. No mesmo 
sentido, veja-se o Acórdão do TJ de 2004/04/29, IMS Health (C-418/01), C.J. (2004) I-5039, §§43-45; e o 
Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §66.
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Por último, cumpre salientar que, no ordenamento nacional, o TCL já concluiu 
que um mercado de produto pode abranger, não apenas o produto em causa, mas 
também os serviços complementares ou subsequentes associados a esse bem1827. 
Embora tal possa, efetivamente, suceder, não podemos concordar com a lógica 
que levou o tribunal a essa conclusão, no caso concreto (ver secções II.3.2.2 e 
IV.5.6) e, sobretudo, com a falta de discussão dos múltiplos fatores relevantes.

IV.2.3.3. Produtos intermédios
Nas duas secções anteriores, vimos exemplos de circunstâncias que levam a que 
o poder de mercado relativamente a um determinado produto possa sofrer res-
trições derivadas da procura e oferta de outros produtos que não satisfazem a 
mesma necessidade e entre os quais não se verifica substituibilidade, quer do lado 
da procura, quer do lado da oferta1828. Em tais circunstâncias, coloca-se a questão 
de saber se a delimitação do mercado do primeiro produto deve ser ajustada para 
traduzir, adequadamente, essas restrições concorrenciais. Coloca-se, precisa-
mente, a mesma questão nos mercados dos produtos (ou serviços) intermédios1829.

Um produto intermédio é um bem que é utilizado como “input” na produção 
de outro bem. Nessa qualidade, o produto intermédio não satisfaz uma necessi-
dade de consumidores finais, mas surge como um fator de produção necessário à 
atividade económica de outra empresa, a qual, por sua vez, produz um bem que 
satisfaz necessidades de consumidores finais1830.

Antes de mais, note-se que é possível que um produto intermédio seja, em 
simultâneo, apto a satisfazer também, imediatamente, uma ou várias necessida-
des “finais”, em cujo caso poderá justificar-se (dependendo, acima de tudo, das 
caraterísticas da procura e da oferta) a autonomização de diferentes mercados 
para o mesmo produto, consoante o fim para o qual é utilizado e/ou o grupo que 
o utiliza com esse propósito.

Assim, por exemplo, a acetona é vendida, em grandes quantidades, a clientes 
industriais que a incorporam no fabrico de outros produtos, mas também é ven-
dida diretamente a consumidores finais, em pequenas embalagens, para utiliza-

1827 Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
1828 E veremos, ainda, outros exemplos – cfr., e.g., a secção IV.5.2.
1829 Os mercados tecnológicos constituem um exemplo típico de mercado de produtos intermédios – ver 
secção IV.2.3.4.
1830 Também é possível que se verifiquem cadeias de produtos intermédios (e.g., o produto A é um “input” 
necessário ao fabrico do produto B, que por sua vez é um “input” necessário ao fabrico do produto C). 
Nestes casos, continua a ser aplicável o método de análise descrito na secção presente, embora este 
deva ser adaptado para atender aos efeitos derivados mais remotos, provenientes da procura e oferta de 
produtos que se encontrem mais adiante na cadeia (e.g., o poder do mercado das empresas que oferecem 
o produto A pode, em teoria, sofrer restrições decorrentes, não apenas da procura do produto B, mas 
também da procura do produto C).
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ção pessoal enquanto produto final. Poderá então, concluir-se que o mercado da 
acetona para aplicações industriais (ou para certas aplicações industriais) deva 
ser autonomizado do mercado da acetona para consumidores finais.

Para efeitos desta secção, porém, pretendemos concentrar-nos na delimitação 
de mercados de produtos intermédios em que estes surgem, exclusiva ou pre-
dominantemente, nessa qualidade (ou seja, no primeiro caso referido naquele 
exemplo).

Nestes casos, a liberdade de atuação no mercado do produto intermédio 
pode ser significativamente restringida por efeitos provenientes dos mercados 
a jusante. Com efeito, a procura do produto intermédio é derivada da procura 
do produto final (como, aliás, se tende a verificar também nas relações entre 
mercados grossistas e retalhistas do mesmo produto). Daqui decorre, nomeada-
mente, que uma contração da procura do produto final levará a uma contração 
da procura do produto intermédio. E uma margem de manobra reduzida para 
se subir o preço do produto final (e.g., devido a uma acentuada elasticidade cru-
zada da procura, relativamente a produtos finais sucedâneos) traduzir-se-á numa 
maior sensibilidade às variações de preços do produto intermédio. No extremo, 
verificar-se-á a impossibilidade de se subir o preço do produto intermédio, sob 
pena de se eliminar o mercado, forçando a saída de toda a procura que deixa de 
poder oferecer os produtos finais a preços concorrenciais relativamente aos seus 
sucedâneos1831.

Quererá isto dizer que a definição dos mercados de produtos secundários 
não se pode limitar à ponderação das pressões concorrenciais diretas, exercidas 
no próprio mercado, mas que deve ainda ter em consideração as pressões con-
correnciais indiretas provenientes dos mercados dos produtos que incorporam 
o produto intermédio? Se assim fosse, só poderíamos usar o teste SSNIP para 
efeitos da delimitação destes mercados se primeiro o adaptássemos, de modo a 
levar em conta a pressão concorrencial indireta, sob pena de conduzir a merca-
dos demasiado restritos1832.

1831 Na ótica da ciência económica, como se resume em Veljanovski, 2010:123 (com base nas leis da procura 
derivada de Alfred Marshall e John Hicks): “all other things being equal, the price elasticity of demand of an 
input is high if the following conditions exist: (1) the price elasticity of demand for the end product is high; (2) other 
factors of production can easily be substituted for the input; (3) the elasticity of supply of other inputs is high; and (4) 
the costs of employing the input are a large share of total production costs. Factors 2 and 3 (together with 4) cover the 
direct substitution effect; while principally 1 (but also 4) the indirect effects or indirect constraints”.
1832 Não encontramos exemplos jurisprudenciais de semelhante adaptação do teste SSNIP. No Acórdão 
do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §68, o Tribunal referiu-se ao 
teste SSNIP num contexto de ponderação de efeitos verticais, mas não o invocou para sustentar uma 
delimitação de mercado (ver análise deste caso na secção IV.1.5). A isto acresce que o teste SSNIP estava 
aí a ser aplicado com a pretensão de se vir a delimitar um mercado de produtos finais mais amplo, e não 
um mercado mais amplo de produtos intermédios.



466

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

Imagine-se um cenário em que os produtos A e B (pelo menos, na ótica de 
algumas das suas aplicações, para alguns grupos de procura) são produtos inter-
médios não substituíveis entre si, com estruturas de procura e de oferta distintas. 
O produto A é utilizado para produzir o produto final X, e o produto B é utilizado 
para produzir o produto final Z. Os produtos X e Z são sucedâneos, da perspetiva 
da procura. Mas o produto A não pode ser usado para produzir o produto Z, e o 
produto B não pode ser usado para produzir o produto X. Além disso, as empre-
sas que produzem o produto X não conseguem passar, rapidamente, a produzir 
o produto Z, e vice-versa.

Neste cenário, os produtos A e B não são sucedâneos e portanto, à primeira 
vista, não concorrem entre si. Se se verificasse um pequeno aumento do preço 
do produto A, a procura do produto A não se transferiria para o produto B. No 
entanto, é possível que o aumento do preço do produto A tivesse de ser repercu-
tido no preço do produto X. Nesse caso, devido à concorrência entre os produtos 
X e Z, esse aumento de preço do produto X (sobretudo se o produto A repre-
sentar uma parte substancial dos custos de produção de X) poderia levar a uma 
transferência mais que proporcional da procura para o produto Z. A consequente 
redução da procura do produto X implicaria a redução da procura do produto A 
e poderia tornar o aumento de preços de A não rentável.

De acordo com a Autoridade da Concorrência, em tais casos, o mercado do 
produto intermédio deve ser alargado para passar a incluir ambos os produtos 
intermédios (neste caso, os produtos A e B), mesmo que estes não concorram 
diretamente entre si1833. Não concordamos que seja esta a solução adequada, face 
aos princípios de delimitação de mercados vigentes no direito da concorrência 
europeu e português.

Pretende a AdC, em essência, que a delimitação do mercado relevante atenda 
a fatores de pressão concorrencial indireta. Ora, como já sustentámos (ver secção 
IV.1.5), a pressão concorrencial indireta não deve ser ponderada no momento da 

1833 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.34: “a incorporação da restrição imposta pela concorrência indireta, via o 
mercado a jusante, pode justificar o alargamento do mercado para incluir fornecedores de outros produtos intermédios, 
não obstante não serem substitutos diretos a montante”.
Por curiosidade, note-se que este tipo de discussões remonta, no ordenamento europeu, ao caso 
Commercial Solvents (o segundo caso no qual o Tribunal discutiu a delimitação de mercados), em 
que a Comissão defendeu a não inclusão dos produtos intermédios (indiretamente concorrentes) 
no mesmo mercado, e o Tribunal evitou a questão – cfr.: Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial 
Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. (1974) 223; e Decisão da Comissão de 1972/12/14, Commercial 
Solvents (26.911). Como exemplo de autonomização de mercado de input e de mercado do serviço 
final, veja-se o Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689. 
Também na doutrina se encontram defesas desta solução. Para um exemplo recente, ver: Veljanovski, 
2010:123.
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delimitação do mercado em causa, mas apenas no passo subsequente da análise 
do caso concreto que requeira uma ponderação mais precisa do poder de mer-
cado ou dos efeitos da prática. É a conclusão que se impõe pela prevalência do 
critério da elasticidade cruzada, não decorrendo da jurisprudência que esta elas-
ticidade cruzada possa ser aferida numa relação vertical.

Aliás, o primeiro caso em que a questão da relevância da pressão concorren-
cial indireta surgiu, de modo claro, perante o Tribunal, foi, justamente, um caso 
relativo à delimitação de mercados de produtos intermédios, tendo o Tribunal 
afirmado uma posição que não é reconciliável com a posição expressa pela AdC 
(ver a análise do acórdão Tetra Pak na secção IV.1.5).

A solução, no exemplo supra descrito, seria a de delimitar mercados autónomos 
para os produtos A e B, mas de ter em conta, em qualquer aferição subsequente 
cujas conclusões estivessem dependentes da extensão do poder de mercado das 
empresas ou da avaliação dos efeitos das práticas em causa, que a oferta e a pro-
cura daqueles produtos estão sujeitas a pressões concorrenciais indiretas1834.

Além de harmoniosa com os princípios de delimitação de mercados no direito 
da concorrência, esta solução tem ainda o dom de ser mais natural e intuitiva, já 
que a solução contrária conduziria a afirmar-se que dois produtos que não são 
substituíveis entre si (nem da perspetiva da procura, nem da perspetiva da oferta) 
estão no mesmo mercado.

Cumpre ainda esclarecer outra questão que poderá suscitar dúvidas no âmbito 
dos mercados de produtos intermédios. Enquanto ponto de encontro da oferta e 
da procura, um mercado só inclui, em princípio, as empresas que estão, efetiva-
mente, presentes no mercado, a oferecer ou a comprar o produto de outras (note-
-se que usamos aqui o conceito de empresa no sentido lato, próprio do direito 
da concorrência, que se reconduz à ideia de grupo ou unidade económica). No 
entanto, podem (e devem) ser incluídas no mercado as empresas que, não estando 
ainda nele ativas, podem nele entrar a muito curto prazo, designadamente em 
reação a um pequeno aumento de preços.

Ora, frequentemente, uma empresa que fabrica um determinado produto 
decide produzir ela própria um produto intermédio, necessário para aquela pro-
dução. Esse produto intermédio pode ser transacionado por outras empresas num 
mercado a montante. No entanto, esta empresa não concorre nesse mercado, 

1834 A proposta da AdC pretende chegar a uma delimitação de mercado que permita uma análise 
estrutural mais próxima da realidade do mercado, o que é meritório. Mas nem sempre o método de 
delimitação de mercados adotado no direito da concorrência permite que se cheguem a esses resultados, 
devendo distinguir-se a solução otimizadora da perspetiva da ciência económica e a solução possível ao 
abrigo da interpretação dominante das normas vigentes. Para um exemplo de abordagens económicas 
sofisticadas à delimitação de mercados de produtos intermédios, ver, e.g.: Langsfeld, Tomlin, Weiskopf 
& Giozov, 2012.
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orientando toda a sua produção do produto intermédio para consumo próprio. 
Nestes casos, esta empresa não é, em princípio, um agente da oferta no mercado 
do produto intermédio1835. Só o será se estiverem preenchidos os requisitos da 
substituibilidade do lado da oferta (ver secção IV.1.2)1836, o que exige, designa-
damente, que tenha capacidade produtiva para aumentar suficientemente o seu 
“output” desse produto e que lhe seja possível e rentável a entrada no mercado 
do produto intermédio em muito curto prazo.

IV.2.3.4. Tecnologia e inovação
Discute-se a tecnologia e a inovação, no contexto da delimitação de mercados rele-
vantes para efeitos da aplicação do direito da concorrência, em três sentidos1837:

 (i) discute-se a delimitação de mercados em que o produto transacionado 
seja, precisamente, tecnologia (“mercados de tecnologia”);

 (ii) discute-se a delimitação de mercados em que a concorrência se centra 
na própria inovação tecnológica (“mercados de inovação”); e

 (iii) discute-se o modo como a evolução tecnológica e a inovação podem condi-
cionar o modo de identificação das fronteiras do mercado e da veracidade 
da imagem que uma subsequente análise estrutural confere do poder de 
mercado das empresas (impacto da inovação na definição de mercados).

Em primeiro lugar, é indiscutível que existem mercados – os mercados de 
tecnologia1838 – nos quais o bem transacionado é, em si mesmo, um bem tecno-

1835 O princípio subjacente a esta constatação é ponto assente na jurisprudência europeia desde o Acórdão 
do TJ de 1979/05/31, Hugin c. Comissão (22/78), C.J. (1979) 1869.
1836 Esteve mal, portanto, o TG, ao confirmar, no caso Endemol Entertainment, a delimitação pela Comis-
são de um “mercado das produções internas dos radiodifusores públicos” – cfr.: Acórdão do TG de 1999/04/28, 
Endemol Entertainment c. Comissão (T-221/95), C.J. (1999) II-1299, §107. É verdade que o Tribunal referiu 
que essa produção se dedicava “quase exclusivamente” ao consumo interno, o que significa que con-
correria, nalguma medida, no mercado das produções televisivas. No entanto, a própria conclusão de 
autonomização do mercado das produções independentes implica que essa medida de concorrência não 
fosse suficiente para restringir significativamente a concorrência nesse mercado, o que significa que o 
Tribunal delimitou um mercado onde a procura e a oferta são constituídas pelas mesmas empresas, e 
nenhum produto/serviço é comprado e vendido entre empresas.
1837 Para uma análise global, contextualizante deste tema, ver, e.g.: Drexl, 2012; Anderman & Kallaugher, 
2006; Glader, 2006; Korah, 2006a; Cox, 1998; Temple Lang, 1996; e Evans, 1996. Debruçaram-se, 
especificamente, sobre estas questões, na doutrina nacional: Moura e Silva, 2003:151-180; e Oliveira 
Pais, 2011:380-410. Note-se que as questões de delimitação de mercados que se suscitam, a propósito 
de direitos de propriedade intelectual, no âmbito do direito da concorrência, são tratadas de modo 
substancialmente diferente das mesmas questões no âmbito do direito da propriedade intelectual – neste 
sentido, cfr., e.g.: Hovenkamp, 2012a.
1838 Cfr., e.g.: Comissão Europeia, 2012:§29; Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações 
sobre a aplicação do artigo 101.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos 
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lógico, imaterial, consubstanciado em direitos de propriedade intelectual, e nos 
quais esses bens só são substituíveis por outros produtos tecnológicos. Os ins-
trumentos jurídicos típicos para as transações em mercados de tecnologia são as 
licenças ou, genericamente, os acordos de transferência de tecnologia.

Por via de regra, os mercados de tecnologia encontram-se a montante de 
outros mercados de produto, para os quais são considerados um “input”, um fator 
de produção. Ou seja, os mercados de tecnologia tendem a ser mercados de pro-
dutos intermédios, com todas as implicações daí decorrentes para a sua delimi-
tação (ver secção IV.2.3.3). Ao analisar uma prática num mercado de tecnologia 
poderá, assim, ser necessário definir também mercados a jusante (dos produtos 
para os quais essa tecnologia é um “input”), de modo a corretamente aferir os 
efeitos da prática nesses mercados1839. Para além disto, não há qualquer especi-
ficidade no modo de delimitação dos mercados de tecnologia, relativamente aos 
mercados de produtos “materiais”1840.

Nos termos do artigo 1º(1)(j)(i) do Regulamento (CE) n.° 772/2004, que esta-
belece um regime de isenção categorial para certos acordos de transferência de 
tecnologia:

“o mercado da tecnologia relevante [para efeitos de aplicação deste Regulamento] 
inclui as tecnologias consideradas pelos licenciados como intersubstituíveis ou substituíveis 

de cooperação horizontal (JO C 11/1, 14/01/2011), §116 (“Quando os direitos de propriedade intelectual 
são comercializados independentemente dos produtos a que dizem respeito, o mercado da tecnologia relevante tem 
igualmente de ser definido”); Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do 
artigo 101.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal 
(JO C 11/1, 14/01/2011), §47; e DoJ e FTC, Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property, abril 
de 1995, §3.2.2. O primeiro exemplo que conhecemos de delimitação de um mercado de tecnologia 
pela Comissão Europeia encontra-se na Decisão da Comissão de 1994/06/08, Shell/Montecatini (M.269).
1839 Daí que o Regulamento (CE) n.° 772/2004, ao estabelecer limiares máximos de quotas de mercado 
para benefício de uma isenção categorial para acordos de transferência de tecnologia, se refira simulta-
neamente aos “mercados da tecnologia e do produto relevante afetados” (cfr., e.g., artigo 3º(2)). Cfr. Comissão 
Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas à aplicação do artigo 81.° do Tratado CE aos 
acordos de transferência de tecnologia (JO C 101/2, 27/04/2004), §21: “O mercado da tecnologia inclui a 
tecnologia licenciada e os seus substitutos, ou seja, outras tecnologias que são consideradas pelos licenciados como 
intersubstituíveis ou substituíveis em relação à tecnologia licenciada, devido às caraterísticas das tecnologias, às suas 
«royalties» e à utilização pretendida. O método utilizado para definir o mercado da tecnologia assenta nos mesmos 
princípios que o utilizado para definir o mercado do produto. A partir da tecnologia comercializada pelo licenciante, 
é conveniente identificar as outras tecnologias que os licenciados poderão passar a utilizar em reação a um aumento 
ligeiro mas permanente dos preços relativos, isto é, das royalties. Uma outra abordagem consiste em considerar os 
produtos que incorporam a tecnologia licenciada”. Para exemplos da prática decisória europeia, ver: Decisão 
da Comissão de 2009/03/13, IPIC/Man Ferrostaal AG (M.5406); e Decisão da Comissão de 2010/11/17, 
Syngenta/Monsanto’s Sunflower Seed Business (M.5675).
1840 Neste sentido: Moura e Silva, 2003:152; Comissão Europeia, 2012, §29; e Comissão Europeia, 
Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do artigo 101.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal (JO C 11/1, 14/01/2011), §117.
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pela tecnologia licenciada, devido às caraterísticas das tecnologias, às suas «royalties» e à sua 
utilização prevista”1841.

É frequente salientar-se a dificuldade de calcular quotas de mercado nos mer-
cados de tecnologia, designadamente devido à provável ausência de informação 
completa sobre contratos de licenciamento e volumes de negócio associados, na 
forma de “royalties” (sobretudo na presença de acordos de licenciamento basea-
dos em trocas mútuas ou noutras remunerações não monetárias)1842.

Um dos métodos que a Comissão Europeia tem usado para lidar com esta 
dificuldade é o de encontrar valores que possam ser usados em alternativa a uma 
medição direta das quotas nos mercados de tecnologia.

Assim, o artigo 3º(3) do Regulamento (CE) n.° 772/2004 ordena que se calcule 
a quota de mercado nos mercados de tecnologia “em função da presença da tecnolo-
gia licenciada no ou nos mercados do produto relevantes [i.e., nos mercados a jusante]. 
Por quota de mercado do licenciante no mercado da tecnologia relevante entende-se a quota 
de mercado agregada no mercado do produto relevante respeitante aos produtos contratu-
ais fabricados pelo licenciante e seus licenciados”. Note-se que se trata de uma simpli-
ficação, justificada pela necessidade de adotar um critério de determinação de 
quotas de mercado de fácil implementação, de modo a não frustrar o objetivo 
de garantia de segurança jurídica visado pela criação da isenção categorial em 
causa1843. Daqui não se pode retirar, portanto, que o mesmo método seja admis-
sível noutros contextos.

Na verdade, a utilização daquele modo de cálculo de quotas de mercado 
implica uma grave distorção (implícita) do método de definição de mercados. 

1841 Atenda-se, ainda, ao disposto no artigo 1º(1)(j)(ii) do mesmo Regulamento: “as empresas concorrentes 
no «mercado do produto relevante» são empresas que, na ausência do acordo de transferência de tecnologia, operam 
ambas nos mercados do produto e geográfico relevantes em que os produtos contratuais são vendidos sem infringir os 
direitos de propriedade intelectual da outra parte (concorrentes efetivos no mercado do produto) ou que, com base em 
premissas realistas, poderiam realizar os investimentos adicionais necessários ou suportar outros custos de conversão 
necessários para, sem infringir os direitos de propriedade intelectual da outra parte, entrar atempadamente nos mer-
cados do produto e geográfico relevantes em resposta a um ligeiro aumento duradouro dos preços relativos (concorrentes 
potenciais no mercado do produto); o mercado do produto relevante inclui os produtos considerados pelos compradores 
como intersubstituíveis ou substituíveis pelos produtos contratuais, devido às caraterísticas dos produtos, aos seus 
preços e à sua utilização prevista”.
1842 Cfr., e.g.: Comissão Europeia, 2012:§29; e Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações 
relativas à aplicação do artigo 81.° do Tratado CE aos acordos de transferência de tecnologia (JO C 101/2, 
27/04/2004), §23. Como se salienta em: Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre a 
aplicação do artigo 101.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação 
horizontal (JO C 11/1, 14/01/2011), §117, normalmente, calculam-se “as quotas de mercado dividindo as receitas 
provenientes da concessão de licenças das partes pelo conjunto das receitas resultantes da concessão de licenças de todos 
os licenciantes” de tecnologias incluídas no mesmo mercado (ver também §125).
1843 Não se pense, porém, que se tratava da única solução possível, para efeitos de configuração da isenção 
categorial. Ver, e.g.: Korah, 2004.
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Como a própria Comissão reconhece, aquela abordagem leva a que se tomem “em 
consideração tecnologias que são (apenas) utilizadas internamente”1844. Ora, as tecnolo-
gias que são usadas apenas internamente não podem ser consideradas concorren-
tes no mercado de tecnologia, a não ser que estejam preenchidos os requisitos da 
substituibilidade do lado da oferta (ver secção IV.1.2). A abordagem supra descrita 
parte – indevidamente – do pressuposto de que estes requisitos estão sempre 
preenchidos. Daí que, numa abordagem consentânea com o método de defini-
ção de mercados relevantes do direito da concorrência, a Comissão afirme, no 
âmbito de orientações sobre a aplicação do artigo 101º do TFUE, que “a quota de 
mercado das partes apenas pode ser tomada como ponto de partida para esta análise” e que, 
nestes mercados, “deve ser colocada uma tónica especial na concorrência potencial”1845.

Em segundo lugar, discute-se a existência dos ditos mercados de inovação, 
ou seja, “mercados” em que as empresas concorrem ao nível da Investigação & 
Desenvolvimento, procurando criar novos produtos ou tecnologias1846.

De acordo com a Comissão Europeia1847, as autoridades administrativas ame-
ricanas1848 e alguma doutrina1849, devem-se definir mercados de inovação sem-

1844 Comissão Europeia, 2012:§29; e Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações relativas 
à aplicação do artigo 81.° do Tratado CE aos acordos de transferência de tecnologia (JO C 101/2, 
27/04/2004), §23.
1845 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do artigo 101.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal (JO C 11/1, 14/01/2011), 
§118. E acrescenta: “Se determinadas empresas, que atualmente não concedem licenças da sua tecnologia, forem 
candidatas potenciais à entrada no mercado da tecnologia, poderão limitar a capacidade de as partes aumentarem de 
forma rentável os preços da sua tecnologia”. No entanto, o mesmo parágrafo prossegue com uma afirmação 
que conduz ao mesmo erro aqui realçado: “Este aspeto da análise pode igualmente ser tomado em consideração 
diretamente no cálculo das quotas de mercado, baseando-as nas vendas dos produtos que integram a tecnologia objeto 
da licença nos mercados do produto a jusante”. Note-se que, neste ponto, a Comissão remete para os §§123-126, 
os quais colocam em pé de igualdade – incorretamente, quanto a nós – o método de determinação de 
quotas de mercado (e, no fundo, de delimitação do mercado) para efeitos da aplicação do Regulamento 
(CE) n.° 772/2004 e para outros efeitos.
1846 Note-se que a identificação de um “mercado de inovação” é distinta da identificação de um “mercado 
futuro”, que corresponde à ponderação de um mercado de um produto que está em vias de ser introduzido 
no mercado, mas que ainda não é comercializado (cfr., e.g., Decisão da Comissão de 2000/05/08, Glaxo 
Wellcome/Smithkline Beecham (M.1846), §§70-72). Sobre esta questão, ver secção IV.4.1.
1847 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do artigo 101.° do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal (JO C 11/1, 14/01/2011), §§119-
122. Note-se, porém, que não foi sempre esta a posição da Comissão, como se descreve em Landman, 1998.
1848 DoJ e FTC, Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property, abril de 1995. Nos termos do 
§3.2.3(2): “An innovation market consists of the research and development directed to particular new or improved 
goods or processes, and the close substitutes for that research and development”. Para um levantamento de casos 
exemplares da definição de mercados de inovação pelas autoridades americanas, ver Gilbert & Tom, 
2001; e Davis, 2003. De acordo com as conclusões deste último estudo: “Relevant case law is very sparse and 
highly inconclusive. Commentators are divided, pretty much down the middle. Meanwhile, the two federal agencies 
have had an ative enforcement program in «innovation market» cases. Their record in securing settlements is good; 
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pre que for possível identificar linhas de investigação orientadas e precisas18491850 
que estejam a ser promovidas em concorrência com os esforços de investigação 
desenvolvidos por outras empresas (uma realidade caraterística, por exemplo, 
da indústria farmacêutica) e que visem a criação de novos produtos ou tecnolo-
gias, que virão a substituir produtos/tecnologias existentes ou que se destinarão 
a utilizações inteiramente novas.

Como este problema surge, tipicamente, na análise de acordos de cooperação 
entre concorrentes em matéria de I&D e na análise de operações de concentra-
ção que têm um efeito similar, a preocupação central das autoridades de concor-
rência, usualmente, é a de impedir que, através da cooperação ou da alteração da 
estrutura do mercado, as empresas eliminem o incentivo à inovação que advém 
da concorrência entre diferentes empresas com projetos de I&D autónomos, que 
lhes poderão conceder, em caso de sucesso, direitos de propriedade intelectual 
que lhes garantirão elevados rendimentos nos mercados das tecnologias ou pro-
dutos desenvolvidos.

Podemos, assim, distinguir duas questões diferentes. Primeiro, há que saber 
se a autonomização de mercados de inovação é admissível à luz do método de 
definição de mercados adotado no direito da concorrência europeu e português. 
Segundo, em caso de resposta negativa, deverá ainda considerar-se se essa con-
clusão cria uma lacuna no regime de concorrência, viabilizando-se a destruição 
da concorrência pela inovação, com óbvios efeitos nefastos sobre o bem estar 
futuro dos consumidores.

Quanto à primeira questão, cremos que não é admissível, à luz do direito euro-
peu e português da concorrência vigente, a delimitação de mercados de inovação.

Na doutrina nacional, dos dois autores que dedicaram especial atenção a este 
tema, um chegou à mesma conclusão que nós1851, e a outra à resposta inversa, 

there is almost no track record in the courts” (Davis, 2003:679). Para uma descrição da origem histórica e 
desenvolvimento da abordagem norte-americana aos mercados de inovação, ver Rapp, 1995.
1849 Cfr., e.g.: Baxter, 1985; Jorde & Teece, 1987; Gilbert & Sunshine, 1995; e Roth & Rose, 2008:§4.069. 
Como se realça em Oliveira Pais, 2011:385: “A questão da necessidade do conceito de mercado de inovação foi 
sempre fraturante no plano doutrinal”. Não se deve confundir esta discussão concetual com as críticas feitas, 
nalguma doutrina, à amplitude dos mercados de tecnologia e de inovação, tal como definidos pelas 
autoridades administrativas, que têm mais a ver com a defesa de interesses específicos do que com a 
defesa de uma interpretação sã e uniforme do método de definição de mercados – cfr., e.g.: Hruska, 1992.
1850 Note-se que se suscita, desde logo, a extrema dificuldade de saber que projetos de I&D são 
suficientemente credíveis para serem incluídos no mercado.
1851 Moura e Silva, 2003:178-180. Para uma exposição sumária de argumentos, numa perspetiva económica 
e europeia, contra a delimitação de mercados de inovação, ver: Lind, Kleymenova, Miauton & Muysert, 
2003:46 e ss. Veja-se também a posição expressa em Drexl, 2012 (que chega a esta mesma conclusão, 
embora critique os seus resultados), em Katz & Hart, 1996:15-16 (que indicam que a tentativa de 
identificar “mercados de inovação” leva a definição de mercados a extremos em que se torna os mercados 
impossíveis de delimitar, para efeitos de análise concorrencial) e em Rapp, 1995.
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embora justificada com argumentos de política de concorrência e relativos à 
segunda questão, supra referida, e não com base na aplicação do método jurídico 
de definição de mercados1852.

Para começar, não podemos perder de vista que, nos dois ordenamentos jurí-
dicos que aqui nos ocupam, não conhecemos qualquer exemplo de delimitação 
de um mercado de inovação por autoridades judiciais. Trata-se de um conceito 
de construção exclusivamente administrativa, que nunca foi, tanto quanto sabe-
mos, validado pelos tribunais.

A principal razão que nos leva a concluir que não pode ser identificado um 
mercado de inovação é semelhante ao motivo fundamental que nos leva a excluir 
também a existência de mercados gratuitos (ver secção IV.5.6). Não pode haver 
um mercado se neste não se verifica qualquer transação1853, se não se observa 
um encontro entre a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço1854.

Poderíamos discutir, por exemplo, a existência de um mercado da investiga-
ção numa determinada área, em que a procura fosse constituída pelas empresas 
que pretendem desenvolver um produto/tecnologia, e a oferta pelas empresas 
(que até podem ser pessoas singulares) que vendem os seus serviços de investi-
gação especializados para esse efeito. Aí, há claramente um mercado, um bem/
serviço que é transacionado. Mas a I&D que não é transacionada não se inclui 
em qualquer mercado, da mesma maneira que a produção de bens e serviços, 
exclusivamente, para consumo interno não se incluem em qualquer mercado, a 
não ser que seja possível a sua inclusão através do preenchimento dos requisitos 
da substituibilidade do lado da oferta1855.

A corrida pela inovação é um fator de pressão concorrencial relevante (um 
fator de concorrência extrapreço como qualquer outro1856), que pode ser até deci-

1852 Oliveira Pais, 2011:385-393. A autora afirmou, inter alia: “Em síntese, na apreciação das restrições à 
concorrência estabelecidas pelos acordos de transferência tecnológica, o conceito de mercado de inovação pode revelar-se 
necessário para avaliar as cláusulas que restringem a investigação, sob pena de serem permitidas condutas prejudiciais 
à inovação (…) e aos próprios consumidores”.
1853 Como se salienta em Davis, 2003:679: “In an «innovation market» no one buys or sells anything; rather, 
one prepares to sell innovative products at some future time”.
1854 No mesmo sentido: Hoerner, 1995. Ver ainda: Moura e Silva, 2003:179 (“O problema do conceito de 
mercado de inovação é levar essa abstração [inerente a qualquer definição de mercado] a um grau demasiado 
elevado. Em si mesma, a inovação não é um bem transacionável. O que constitui objeto de transação é o resultado 
dessa inovação, seja diretamente através da transmissão ou licença de direitos de propriedade intelectual sobre essa 
inovação, seja indiretamente através da venda de bens ou prestação de serviços que a incorporam. Postular um mercado 
onde ele não existe de todo é, por isso, um exercício de abstração sem uma base empírica sólida”).
1855 Naturalmente, esta abordagem de substituibilidade do lado da oferta só faz sentido se já existir pelo 
menos um agente no mercado que transacione os serviços de I&D em causa. Dito de outro modo, não 
existe qualquer mercado se toda a oferta for meramente potencial.
1856 “Trying to make better products in order to achieve success in future competitive rivalry is, of course, one among 
any number of ways in which a firm may take present steps to enhance its future competitive position. These include 
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sivo nalguns mercados, mas daí não decorre que exista um mercado da inovação. 
O que existe, isso sim, é um mercado (ou vários mercados) de produto/serviço no 
qual os esforços de I&D são um fator de pressão concorrencial: o produto/serviço 
que será melhorado ou substituído após a conclusão com sucesso do processo de 
inovação. É esse o mercado relevante no âmbito do qual se devem ponderar os 
efeitos da “concorrência pela inovação”, não na fase da delimitação do mercado, 
mas na fase posterior de identificação de poder de mercado ou de ponderação 
dos efeitos da prática em causa. Tanto assim que, de outro modo, se torna irrea-
lista procurar definir quotas de mercado num “mercado de inovação”1857, sendo 
ainda impossível aplicar o teste SSNIP, já que não há preço1858.

Do outro lado da barricada da disputa doutrinal, responder-se-ia, certamente, 
que esta abordagem não é possível quando o processo de I&D em causa leve à 
criação de um produto inteiramente novo, que se destinará a uma aplicação até 

finding ways to cut production costs, negotiating favorable supply contracts, investing in new capacity, discovering 
creative ways to bundle (or to unbundle) products to make them more attractive, and investing in advertising to build 
a brand image” – Davis, 2003:679.
1857 A este respeito, afirma-se em Moura e Silva, 2003:179: “Dada a dificuldade de delimitir rigorosamente 
quais as empresas que participam nesse «mercado», corre-se o risco de obter sistematicamente mercados altamente 
concentrados”. Isto, não só porque não será, normalmente, fácil identificar todas as empresas e pessoas, no 
mundo (naturalmente, os mercados de inovação tendem a ser definidos com âmbito geográfico mundial 
– Davis, 2003:700), que estão a desenvolver esforços de I&D para chegar a um determinado resultado, 
como ainda pelo facto de ser incrivelmente frequente que a I&D conduza a resultados inesperados. 
Assim, por exemplo, enquanto duas empresas desenvolvem projetos de investigação para criar o produto 
X, pode ser uma outra empresa, que pretendia criar um produto completamente diferente, a conseguir, 
por acidente, patentear primeiro o produto X.
Os esclarecimentos da Comissão Europeia a este respeito evidenciam as contradições lógicas em que 
se recai quando se identificam mercados de inovação. A posição da Comissão reconduz-se a afirmar 
que os mercados de inovação são mercados sem quotas de mercado: “Se a I&D se destinar a desenvolver um 
produto que irá criar uma procura completamente nova, as quotas de mercado não podem ser calculadas com base nas 
vendas. Só é possível uma análise dos efeitos do acordo na concorrência a nível da inovação.” – Comissão Europeia, 
Comunicação relativa às orientações sobre a aplicação do artigo 101.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal (JO C 11/1, 14/01/2011), §126.
As orientações das autoridades americanas sugerem três métodos para identificar quotas dos mercados 
de inovação: “The Agencies may base the market shares of participants in an innovation market on their shares of 
identifiable assets or characteristics upon which innovation depends, on shares of research and development expendi-
tures, or on shares of a related product” – DoJ e FTC, Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property, 
abril de 1995, §3.2.3(3). No entanto, como é evidente, os recursos e orçamentos afetos à I&D não têm 
qualquer relação necessária com o sucesso da investigação, e portanto não são indicadores fiáveis da 
probabilidade de sucesso. E o terceiro critério é o da utilização das quotas de mercado de um produto 
existente, o que não só torna dúbia a necessidade de delimitação do mercado de inovação, como ainda 
padece do vício de não haver qualquer relação necessária entre a atual posição no mercado do produto 
existente e a probabilidade de sucesso no desenvolvimento de um novo produto.
1858 Por isso, propunha-se em Gilbert & Sunshine, 1995:594 um método alternativo ao teste SSNIP, 
focado na redução do que se aproxima da noção de “output” nos mercados de inovação, i.e., uma redução 
pequena mas significativa e não transitória do esforço de I&D.
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então inexistente, ou que virá “criar” uma necessidade “nova”, até então não satis-
feita. Em teoria, se o produto que resulta de um processo de inovação é “novo”, 
no sentido em que se inserirá num mercado relevante inteiramente novo, no qual 
não concorrerá com produtos existentes, então, de facto, não é possível definir-
-se um mercado relevante existente que nos permita ponderar, no seu âmbito, 
os efeitos restritivos de cooperação ou de alterações estruturais ao nível da I&D.

No entanto, cremos que este problema é, predominantemente, teórico. Por 
via de regra, o método de definição de mercados permitirá a delimitação de um 
mercado (existente) no qual o novo produto se virá a inserir, ainda que apenas 
parcialmente. Pode acontecer por exemplo, que o novo produto venha a satis-
fazer uma necessidade que já é satisfeita por um produto existente, ainda que 
num grau menor, ou com relações de utilidade/desutilidade de tal modo dife-
rentes que venhamos a ter a tendência de autonomizar os seus mercados, mas 
isso não quer dizer que não se justifique, no momento da definição do mercado 
(quando o produto novo ainda não existe) a conclusão de que se deve ponde-
rar o efeito restritivo do desenvolvimento do novo produto no mercado do pro-
duto existente. De modo geral, a introdução de um produto “novo” não leva, de 
imediato, à criação de um mercado autónomo, sem qualquer concorrência com 
produtos existentes, verificando-se antes uma transição gradual da procura dos 
produtos existentes para o produto novo. E mesmo que esta transição se carate-
rize por uma substituibilidade unidirecional (ver secção IV.5.1), que conduza à 
autonomização de dois mercados (um com os produtos existentes e o produto 
novo, e outro só com o produto novo), ainda assim a delimitação do mercado do 
produto existente permitir-nos-á ponderar o impacto concorrencial da inovação 
no âmbito do mercado dos produtos existentes.

Esta discussão é também dificultada por uma falta de clareza, na doutrina e 
nas próprias autoridades administrativas1859, quanto ao enquadramento tempo-
ral da definição de mercados (ver secção IV.4.1). Como teremos oportunidade 
de discutir infra, os mercados são definidos no passado ou no presente, não no 
futuro (os efeitos das práticas é que podem ser ponderados no futuro). O que 
torna absurda – no sentido de absolutamente externa ao método de definição de 
mercados do direito da concorrência – a definição de um mercado de um bem 
que ainda não existe1860.

Além disto, e acima de tudo, aquela crítica remete-nos para a segunda ques-
tão: a eventual existência de uma falha no direito da concorrência, que acaba-

1859 Cfr., e.g.: Comissão Europeia, 2012:§28.
1860 De igual modo, temos as maiores reservas sobre o modo como se possa legitimamente – como 
pretende a AdC – incluir “produtos que se antecipa virem a ser introduzidos no futuro próximo” na “delimitação 
de mercados relevantes” – cfr. AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações 
de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.30.
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ria por permitir práticas anticoncorrenciais com consequências nefastas para o 
bem-estar social.

Ora, como temos vindo a sublinhar, o direito da concorrência permite, fora 
do âmbito da (após a) delimitação do mercado, incluir na ponderação do poder 
de mercado ou dos efeitos da prática em causa fatores que não integram a fase 
de definição dos mercados relevantes, nomeadamente a concorrência potencial. 
Por via de regra, a ponderação da concorrência potencial representada pela ino-
vação permite às autoridades chegar aos mesmos resultados que visam com a 
delimitação dos mercados de inovação1861.

Assim, por exemplo, não é preciso delimitar um mercado de inovação para 
encontrar motivos para proibir uma operação de concentração entre duas empre-
sas que têm uma pequena porção do mercado, mas que são as únicas concorrentes 
atuais que estão a investir no desenvolvimento de um novo produto que se espera 
que venha a restringir drasticamente a procura do produto existente. Os efeitos 
futuros da inovação esperada podem bastar para se identificar a suscetibilidade 
de a concentração em causa levar à criação de entraves significativos (futuros) à 
concorrência no mercado (definido no seu estado presente)1862.

Estão, de resto, disponíveis na prática decisória da Comissão Europeia, exem-
plos de casos em que foi ponderado o impacto da inovação nos mercados exis-

1861 A este respeito, esclarece Moura e Silva, 2003:179: “A teoria da concorrência potencial não é isenta de 
críticas, é certo. Afinal, também ela se preocupa com conjeturas e abstrações. Mas o que nos parece da maior im-
portância é que ela define mais corretamente as questões em jogo. Na medida em que a inovação é uma dimensão 
da concorrência, ela reflete-se num mercado real, seja ele de tecnologias ou de produtos ou serviços. A capacidade de 
inovar reflete a capacidade competitiva das empresas e a possibilidade de se manter o processo competitivo no futuro. 
Daí que a questão deva ser analisada na perspetiva da estrutura da oferta e não através de uma definição totalmente 
artificial de um mercado de inovação. (…) [N]a maior parte das situações, a teoria da concorrência potencial permite 
atingir os mesmos resultados que a definição de um mercado de inovação”.
Um autor americano, que não se opõe à delimitação de mercados de inovação, embora reconheça os 
seus defeitos, justifica esta posição, em suma, com a ideia (pragmática, mas juridicamente criticável) de 
que não faz mal distorcer o método de definição de mercados para chegar a um resultado, desde que o 
façamos de modo esclarecido: “To make the claim that antitrust ought to be concerned with innovation markets 
is to assert that innovative activity is so uniquely important and socially valuable that antitrust ought to pay very 
special attention to it. To make that assertion using «market» terminology is awkward and potentially confusing, but 
does little harm so long as we all know what we are talking about” (Davis, 2003:680). Com o devido respeito, 
preferimos recorrer aos instrumentos que nos permitem chegar aos mesmos resultados, sem distorcer 
o método adotado no direito da concorrência. Outros autores defendem que uma definição de merca-
do que pondere, corretamente, os vários fatores relevantes é suscetível de acomodar a ponderação de 
desenvolvimentos futuros – ver, e.g.: Boadwee, 1986.
1862 Noutro exemplo, não é necessário definir um mercado de inovação para se usar o direito da 
concorrência para impedir as empresas de reduzirem o seu investimento em I&D. Se uma empresa 
detém uma posição dominante, ou se empresas concorrentes se juntam e decidem decretar “tréguas” na 
guerra da inovação, estes comportamentos podem ser proibidos, enquanto abuso de posição dominante 
ou acordo anticoncorrencial, tendo por base a definição dos mercados de produtos existentes, sendo 
supérflua a identificação de um “mercado de inovação”.
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tentes, sem que se tenha sentido qualquer necessidade de delimitar mercados 
de inovação1863.

Em terceiro lugar, tanto nos mercados de tecnologia como nos mercados não 
tecnológicos1864, a evolução tecnológica e a inovação podem afetar as frontei-
ras do mercado e o poder de mercado dos concorrentes.

Entre os possíveis efeitos da inovação, a este nível, contam-se:

 (i) a reduzida relevância das quotas de mercado (i.e., das análises puramente 
estruturais do mercado1865): além do facto de que qualquer introdução de 
novos produtos aumenta a heterogeneidade do mercado (o que já por si 
reduz a utilidade da análise estrutural), sempre que a evolução tecnoló-
gica possa jogar um papel decisivo no jogo da concorrência (seja do lado 
da procura – e.g. devido a preferências dos consumidores –, seja do lado 
da oferta – e.g. devido à redução drástica dos custos de produção), as 
quotas de mercado atuais dizem muito pouco sobre o poder de mercado 
das empresas, já que a inovação pode rapidamente destronar mesmo as 
empresas com quotas de mercado mais elevadas (pode verificar-se uma 
concorrência “pelo” mercado, e não “no” mercado1866). Sempre que o 

1863 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1994/06/08, Shell/Montecatini (M.269); Decisão da Comissão de 
2001/10/17, Philips/Marconi Medical Systems (M.2537); Decisão da Comissão de 2009/09/29, Panasonic/
Sanyo (M.5421); Decisão da Comissão de 2010/01/20, Agilent/Varian (M.5611); Decisão da Comissão de 
2010/01/21, Oracle/Sun (M.5529); Decisão da Comissão de 2011/01/26, Intel/McAfee (M.5984); e Decisão 
da Comissão de 2011/11/23, Western Digital/Viviti Technologies (M.6203). Veja-se, a este respeito, a análise 
em Temple Lang, 1996:760 e ss. (onde se afirma, inter alia: “The Commission has not defined an «innovation 
market» and has arrived at much the same result by using the more traditional concept of competition by two companies 
in R&D directed towards the same goal”, p. 761). Também a Autoridade da Concorrência inclui a pondera-Também a Autoridade da Concorrência inclui a pondera-
ção do efeito da I&D na fase da avaliação jusconcorrencial de operações de concentração – cfr.: AdC, 
Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração horizontais, 
1 de fevereiro de 2013, §2.3.153 e ss. Embora estas Linhas de Orientação não fechem, em absoluto, de 
modo algo confuso, a porta à inclusão da I&D na fase de delimitação do mercado relevante, afirmam 
no §1.6.31: “o impacto da operação em termos da concorrência em I&D pode ser difícil de enquadrar no âmbito da 
avaliação estrutural, podendo revelar-se mais adequado proceder a uma análise focada nos efeitos da operação de 
concentração a esse nível” (remetendo para os parágrafos supra indicados).
1864 Há que ter presente que, só porque a prática que estamos a analisar diz respeito a inovação tecnológica, 
isso não quer dizer que o mercado relevante seja um mercado de tecnologia. Pode tratar-se de um acordo 
de I&D que tem por objetivo melhorar um produto (material) existente no mercado, em cujo caso o 
mercado relevante é o desse produto existente.
1865 Daqui não decorre, porém, como se poderá inferir da formulação desta ideia em Lobo, 2009:217 
(“a definição estática de mercados onde o ritmo de inovação é intenso leva inevitavelmente a uma conclusão errada e 
que se traduz numa definição demasiado estreita do mercado relevante”), que possa haver lugar a uma qualquer 
definição “dinâmica” do mercado relevante – ver secção IV.4.1.
1866 Cfr., e.g.: Park, 2009.
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sucesso na concorrência esteja dependente, acima de tudo, do sucesso 
na I&D, torna-se extremamente difícil de aferir o poder de mercado1867;

 (ii) criação de novos mercados: o novo produto pode ser tão distinto dos exis-
tentes, ou pode satisfazer necessidades tão diferentes (ou com um grau 
de satisfação tão diferente), que se justifique a sua inclusão num mer-
cado relevante autónomo, suscitando-se frequentemente o problema da 
unidirecionalidade de substituição entre os produtos existentes e o novo 
produto (ver secção IV.5.1); e

 (iii) fusão de mercados anteriormente autónomos: o desenvolvimento de 
novos processos produtivos, ou o aperfeiçoamento de processos existen-
tes, pode implicar uma redução de custos ou um decréscimo do período 
necessário para reorientação da produção, de tal modo que dois produtos 
passem a ser considerados substituíveis pela procura, por os seus preços 
se terem aproximado, ou que passem a estar preenchidos os requisitos 
da substituibilidade do lado da oferta (ver secção IV.1.2).

IV.2.3.5. Outras questões
Nesta secção, pretendemos reunir alguns esclarecimentos jurisprudenciais 
quanto a questões específicas de delimitação de mercados de produtos que enten-
demos não justificarem considerações alongadas, sem prejuízo da sua crucial 
relevância, em muitos casos1868.

Justificar-se-á, frequentemente, a distinção de um mercado de matéria-prima 
(“input”) relativamente ao mercado do produto acabado1869.

É possível, dependendo da análise cuidada do exercício concreto de delimi-
tação, a inclusão ou distinção de mercados de um “mesmo” produto, consoante 
se tratem de “marcas de indústria” ou de “marcas brancas”1870.

1867 É frequente pensar-se que se pode recorrer à comparação dos recursos afetos aos projetos de I&D, 
para se ter uma ideia aproximada do poder de mercado das empresas nestas circunstâncias, mas não há 
qualquer relação necessária entre a proporção dos recursos afetos e o sucesso em alcançar os objetivos 
últimos dos projetos de investigação. Haverá sempre uma elevada componente de aleatoriedade que não 
poderá ser ponderada, exceto enquanto tal. Para uma crítica económica às limitações das abordagens 
usuais da definição de mercados, no contexto de mercados sujeitos a rápida evolução tecnológica, ver, 
e.g.: Pleatsikas & Teece, 2001.
1868 Há várias questões específicas de delimitação de mercados de produto que ainda não foram 
esclarecidas pela jurisprudência dos ordenamentos em análise, mas cuja discussão num futuro próximo 
é expectável, entre as quais destacamos a questão da delimitação de mercados “online”, discutida, e.g., 
em: Abramson, 2008; e Baye, 2008.
1869 Como se afirmou no Acórdão do TJ de 1974/03/06, Commercial Solvents c. Comissão (6 e 7/73), C.J. 
(1974) 223, §22: “é de facto possível distinguir o mercado de matéria-prima necessária para a produção de um 
produto do mercado no qual esse produto é vendido” (nossa tradução).
1870 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §12.
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Pode justificar-se a distinção de dois mercados de um mesmo produto, con-
soante ele se destine a primeiro uso (instalação original) ou a substituição1871, 
assim como se pode justificar a autonomização dos mercados consoante se tra-
tem de produtos novos ou usados/reciclados1872.

Pode justificar-se a autonomização de mercados consoante a qualidade e preço 
dos produtos, ainda que sirvam, essencialmente, para o mesmo fim. O principal 
corolário desta ideia é a possibilidade de autonomização de produtos de luxo1873.

Sobretudo no âmbito dos serviços de transporte, pode justificar-se a autono-
mização de mercados consoante a oferta seja regular (e.g. “liner shipping”) ou ad 
hoc (e.g. voos “charter”)1874.

Pode justificar-se a autonomização de mercados consoante a restrição do 
acesso ao produto ou serviço em causa, na medida em que esta separe a procura 
em grupos distintos1875.

1871 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §38: a Comissão 
delimitara o “mercado de pneus novos de substituição para veículos pesados”. As partes concordaram que os 
pneus para uso original em veículos constituíam um mercado autónomo (estrutura completamente 
diferente da procura).
1872 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §§49-51.
1873 Esta questão foi analisada, pela primeira vez, no Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão 
(86/82), C.J. (1984) 883. De acordo com o TJ, “o elevado preço de uma máquina Hasselblad restring[ia] os seus 
potenciais clientes a fotógrafos profissionais, utilizadores comerciais ou especialistas e fotógrafos amadores dedicados 
ou compradores de prestígio” (§21, nossa tradução). No Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão 
(T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §74, distinguiu-se o mercado dos “relógios de luxo ou de prestígio”, com preços 
“60 a 160 vezes superiores aos preços dos relógios mais baratos”. Veja-se ainda: Acórdão do TG de 1996/12/12, 
Leclerc c. Comissão (T-19/92), C.J. (1996) II-1851, §§184-187; e Acórdão do TG de 1996/12/12, Leclerc c. 
Comissão (T-88/92), C.J. (1996) II-1961, §§176-179.
1874 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-
875, §267; e Acórdão do TG de 2003/03/19, CMA CGM et al c. Comissão (T-213/00), C.J. (2003) II-913, §201.
1875 Encontramos uma manifestação desta ideia, pouco acertada em nosso entender, na Sentença do 
TCL de 2007/01/18, Ordem dos Médicos (proc. nº 851/06.2TYLSB), que recusou a inclusão no mesmo 
mercado dos serviços médicos prestados por profissionais liberais e dos serviços médicos prestados ao 
abrigo do Serviço Nacional de Saúde ou outros de subsistemas de saúde ou de convenções e seguros, 
sem referência expressa a um conjunto de fatores adicionais que deveriam ser ponderados, antes de se 
poder concluir por esta segmentação. Esta sentença foi confirmada pelo TRL, segundo o qual: “essa 
«concorrência» resultante de tal permutabilidade ou substituibilidade entre serviços prestados por médicos no regime 
de profissão liberal e serviços médicos prestados por médicos funcionários públicos (…) ou ainda serviços prestados por 
profissionais não-médicos legalmente habilitados a prestarem tais serviços (ex. odontologistas, meios auxiliares de 
diagnóstico), não influencia de forma significativa as condições de venda no mercado (…). [A] própria organização 
dos ditos sistemas alternativos impede a proliferação da permutabilidade, pois o acesso aos mesmos está dependente 
ou do pagamento de uma taxa moderadora, no caso do SNS, ou do pagamento do prémio previsto na apólice, no caso 
de contrato de seguro médico ou de se exercer determinada profissão, se ter inscrito no subsistema de saúde respetivo 
e de pagar os respetivos descontos. Estes utilizadores não rivalizam com os considerados na decisão da AdC, ou pelo 
menos não em termos genéricos. São, por assim dizer, mercados paralelos, não excluindo no entanto que um consumidor 
que seja forçado a ir ao mercado da prestação de serviços médicos em regime liberal, não fique também prejudicado 
pela uniformização dos preços” – Acórdão do TRL de 2007/11/22, Ordem dos Médicos (proc. nº 5352/07).
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Em conjunto com outros fatores, pode justificar-se a autonomização de mer-
cados consoante variações de tamanho do produto em causa1876.

Para terminar esta secção numa nota de (quase) humor, note-se que, apa-
rentemente, pode também justificar-se a segmentação de mercados mediante 
questões de género. De facto, o TG já confirmou uma Decisão da Comissão 
Europeia que autonomizou os mercados da compra de porcas e da compra de 
porcos destinados a abate1877.

IV.3. Mercado geográfico
IV.3.1. Conceito e princípios basilares
No início da sua atividade, o Conselho da Concorrência escrevia que a “delimita-
ção geográfica do mercado não põe, na maioria dos casos, dificuldades de grande monta”1878. 
Não estamos, de modo algum, persuadidos da veracidade desta afirmação, que 
cremos ser posta em causa pela análise da prática jurisprudencial que segue.

Recordando os esclarecimentos prestados no início da secção IV.2.1, aplicáveis, 
genericamente, às fontes do direito relativas à definição do mercado geográfico, 
começamos por observar que a necessidade de delimitação da área geográfica 
em causa, no âmbito da identificação do mercado relevante, foi referida pelo Tri-
bunal, pela primeira vez, no caso United Brands1879.

Ao contrário do conceito de “mercado de produto”, cuja definição, ao nível do 
direito secundário, só consta de regulamentos adotados pela Comissão Euro-
peia e pela AdC, a noção de “mercado geográfico relevante” (ou “mercado geo-
gráfico de referência”) encontra-se definida, no ordenamento europeu1880, no 

1876 No Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §§39-42, o Tribunal 
recusou a inclusão no mesmo mercado dos pneus para carros e carrinhas, de dimensões diferentes, 
com base na ponderação de um conjunto de fatores descritos na análise deste caso, na secção II.2.3.2.
1877 Cfr.: Decisão da Comissão de 2004/12/21, Sovion/HMG (M.3605), §§13-16, onde se justifica esta 
autonomização, nomeadamente, com o seguinte fundamento: “This is based on the fact that pigs and sows 
[uma “sow” é uma porca que já teve uma ninhada] for slaughtering differ greatly in weight. The Commission 
has found that the slaughtering of pigs and sows requires a different technical design of the slaughter line since sows 
are much heavier at the time of slaughter and therefore require different processing lines at the slaughterhouse. Switch-
ing from pigs to sows is in principle possible but generally takes time and implies non-negligible switching costs. (…) 
They also claim that the downstream markets are different, as meat from pigs and meat from sows are mostly used 
for different meat end-products” (§§13 e 15). Ver o Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-
151/05), C.J. (2009) II-1219, §§69-78.
1878 CC, 1987, 16.
1879 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §10: “para aferir se a 
[empresa em causa] detém uma posição dominante no mercado das bananas, há que delimitar este mercado, tanto 
do ponto de vista do produto como do ponto de vista geográfico” (nossa tradução).
1880 No ordenamento nacional, não há qualquer especificidade nesta matéria. Embora a LdC refira o 
conceito de “mercado geográfico relevante” (e.g., no artigo 71º(1)(a)), não fornece qualquer esclarecimento 
deste conceito. Estes esclarecimentos encontram-se apenas, como já se referiu a propósito do mercado de 
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Regulamento de controlo de concentrações adotado pelo Conselho. Ainda que 
se coloquem os mesmos problemas jurídicos discutidos na secção IV.2.1, já que se 
trata, igualmente, de uma fonte subordinada ao regime resultante dos Tratados 
e limitada a apenas uma área do direito da concorrência, não se pode deixar de 
identificar um maior grau de autoridade numa definição aprovada pelo próprio 
Conselho de Ministros (i.e., pelos Estados-membros), por comparação a inter-
pretações da Comissão Europeia. A isto acresce que o TG já citou e aplicou esta 
norma, em conjunto com princípios jurisprudenciais, fora do estrito contexto a 
que se aplica1881, afirmando, implicitamente, que há um único método de defini-
ção de mercados e que os critérios estabelecidos nesta norma devem estender-se 
a outras áreas e contextos de aplicação do direito da concorrência em que seja 
necessário definir o mercado geográfico.

Assim, nos termos do artigo 9º(7) do Regulamento (CE) nº 139/2004:

“O mercado geográfico de referência é constituído por um território no qual as empresas em 
causa intervêm na oferta e procura de bens e serviços, no qual as condições de concorrência são 
suficientemente homogéneas e que pode distinguir-se dos territórios vizinhos especialmente devido 
a condições de concorrência sensivelmente diferentes das que prevalecem nesses territórios”1882.

Mostra-se útil comparar, desde já, esta definição àquelas que encontramos 
num Regulamento e em Comunicações adotadas pela Comissão Europeia, após 
o Regulamento (CEE) nº 4064/891883. Numa leitura superficial, as definições 
poderão parecer idênticas, mas há diferenças subtis que podem ter um impacto 
significativo no resultado da delimitação do mercado geográfico.

produto, em: AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação 
de operações de concentração de empresas.
1881 Cfr.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §52. Note-
se, porém, que este caso é excecional.
1882 Norma citada, e.g., no Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão 
(T-405/08), C.J. (2013) por publicar, §117. A norma continua com a indicação de alguns dos fatores a ter 
em causa na delimitação do mercado geográfico, que serão discutidos na secção seguinte. Curiosamente, 
este conceito surge no contexto específico do regime da remessa da apreciação de operações de concen-
tração às autoridades competentes dos EMs. É um enquadramento estrutural e sistemático estranho, 
mas o modo como a definição foi formulada não a limita, de modo algum, a esse contexto específico. 
1883 A norma supra citada é idêntica à (e encontra-se, precisamente, no mesmo contexto em) que já cons-
tava do anterior regulamento de controlo de concentrações – cfr. artigo 9º(7) do Regulamento (CEE) nº 
4064/89. Esta definição, adotada pelo Conselho em 1989, claramente inspirada na jurisprudência United 
Brands, representava um significativo passo em frente, por comparação com a noção que fora incluída 
pela Comissão em: Comissão Europeia, Comunicação relativa aos acordos de pequena importância 
que não são abrangidos pelo disposto no nº 1 do artigo 85º do Tratado que institui a CEE (JO C 231/2, 
12/09/1986), §§13-14. Na análise que se segue, confrontaremos a definição supra citada do Regulamen-
to (CE) nº 139/2004 com as definições constantes de: Regulamento (CE) n.° 802/2004 da Comissão, 
secção 6; Comunicação sobre Definição de Mercados, §8; e Comissão Europeia, Comunicação relativa 
às orientações relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 19/05/2010), §88.
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Em vez de “território”, a Comissão prefere referir-se a “área” ou a “área geo-
gráfica”. É uma precisão útil, porque o termo “território” pode conduzir o intér-
prete a tender a limitar-se a ponderar território terrestre, ou a apegar-se mais a 
delimitações correspondentes a fronteiras políticas.

Há uma significativa hesitação em torno da expressão “intervêm na oferta e pro-
cura”. Esta expressão mostra-se pouco satisfatória, porque uma entidade pode 
“intervir”, em certo sentido, na oferta e procura num mercado (e.g. criando estí-
mulos à oferta ou à procura) sem ser um agente da oferta ou da procura nesse 
mercado, ou seja, sem se incluir no mercado em causa.

A Comissão procurou encontrar expressões alternativas. Na Comunicação 
sobre Definição de Mercados, afirmou que se trataria da área em que as empre-
sas em causa (apenas) “fornecem” produtos ou serviços. É nítido que esta opção 
não pode ser aceite, por ignorar, em absoluto, que a empresa em causa pode ser 
um agente da procura. Na Comunicação relativa às restrições verticais, fala-se 
nas empresas que “fornecem e adquirem”. Embora exista aqui um elemento de tra-
dução que não deve ser esquecido, cumpre sublinhar que “adquirir” não é uma 
expressão adequada, por parecer limitar a procura a um tipo de negócio jurí-
dico (compra e venda). Expressão mais feliz, quanto a nós, é a que se encontra 
no Regulamento (CE) n.° 802/2004: o que conta é a área em que as empresas 
em causa “fornecem e procuram”. Ainda assim, não podemos aceitar a utilização da 
expressão “fornecem”. Como vimos, o mercado geográfico pode ser delimitado, 
inter alia, atendendo à substituibilidade do lado da oferta (quando preenchidos 
os devidos requisitos). Ora, sempre que isso se verifique, não é correto afirmar-
-se que as empresas “fornecem” o produto em causa na área em causa (não se 
verifica ou verificava, efetivamente, qualquer fornecimento). Assim, é mais ade-
quado afirmar que elas “oferecem” o produto em causa, porque podem vir, de 
facto, a fornecê-lo no muito curto prazo.

Ainda a propósito da comparação com as definições feitas pela Comissão Euro-
peia, note-se que há uma discrepância, ao nível das versões portuguesas, entre a 
expressão “sensivelmente diferentes”, no Regulamento do Conselho, e a expressão 
“consideravelmente diferentes”, nos documentos da Comissão. No entanto, parece 
tratar-se de um mero lapso de tradução, já que as expressões são idênticas nou-
tras línguas (e.g. “appreciably different” em inglês).

Esclarecido o conceito de mercado geográfico relevante tal como ele resulta 
do direito secundário, procuremos identificar o princípio jurisprudencial de 
base para a delimitação do “mercado geográfico”. Encontram-se múltiplas for-
mulações na jurisprudência, com variações ligeiras, mas todas ficam próximas da 
noção que consta da legislação secundária, acima discutida. A formulação mais 
recente pelo TJ é uma ótima síntese da evolução jurisprudencial do conceito. 
Assim, de acordo com o Tribunal, o mercado geográfico relevante é:
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“o território no qual os operadores económicos se encontram em condições de con-
corrência semelhantes no que se refere precisamente aos produtos ou serviços em causa. 
Nessa perspetiva, não é necessário que as condições objetivas de concorrência dos ope-
radores sejam perfeitamente homogéneas. Basta que sejam semelhantes ou suficien-
temente homogéneas”1884.

No ordenamento nacional, o princípio de base afirmado pelos tribunais nacio-
nais é o de que o mercado geográfico “apura-se tendo em consideração a zona territorial 
em que as empresas concorrem em condições homogéneas”1885. Noutra formulação, mais 
longa, afirmou-se que o mercado geográfico “compreende a área em que as empresas 
em causa fornecem produtos e/ou serviços, em que as condições da concorrência são suficien-
temente homogéneas e que podem distinguir-se de áreas vizinhas. Apura-se, pois, tendo em 
consideração a zona territorial em que os produtores ou os vendedores de um dado bem ou 
serviço concorrem em condições homogéneas”1886.

Outras definições da jurisprudência europeia referem-se a “zona geográfica”, 
em vez de “território”1887 (já discutimos, supra, os méritos destas expressões).

Enquanto as primeiras formulações pelo Tribunal do conceito de mercado 
geográfico se faziam com o acréscimo, no final da definição, de uma referência à 
área do direito da concorrência em causa e ao propósito especificamente visado 
pela definição do mercado no caso concreto (e.g., “para se poder aferir o exercício 
do poder económico da empresa em causa”, em United Brands; “para se poder apreciar os 
efeitos da concentração de empresas notificada sobre a concorrência”, em França et al c. 
Comissão), gradualmente, estes acréscimos caíram, frisando que o conceito de 

1884 Acórdão do TJ de 2008/07/01, MOTOE (C-49/07), C.J. (2008) I-4863, §34. A par da linha 
jurisprudencial que culmina neste acórdão e que analisaremos de seguida, identificam-se outros acórdãos 
que, em exclusivo ou em acréscimo à indicação da definição jurisprudencial do mercado geográfico 
relevante, remetem ou citam a definição constante do §8 da Comunicação sobre Definição de Mercados 
– cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, 
§153; Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §52; e Acórdão 
do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §59. Como não 
há divergências significativas entre as duas definições, esta questão não suscita qualquer dificuldade 
interpretativa.
1885 Sentença do TCL de 2007/02/15, Nestlé Portugal (proc. nº 766/06.4TYLSB), p. 60. No mesmo sentido, 
ainda que com formulação ligeiramente diferente: Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. 
nº 965/06.9TYLSB), p. 82; Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB), p. 
51; Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; e Sentença 
do TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64.
1886 Sentença do TCL de 2011/09/12, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); e Sentença do TCL de 
2012/05/29, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 96.
1887 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §11; Acórdão 
do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §143; Acórdão do 
TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §154; e Acórdão do TG 
de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §141.
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mercado geográfico relevante (assim como todo o método de definição de mer-
cados) é idêntico e comum a todas as áreas e contextos de aplicação do direito 
da concorrência.

A definição jurisprudencial indicada revela uma desligação parcial inepta 
ao âmbito do exercício de delimitação no caso concreto. Se é verdade que se 
refere aos produtos e serviços “em causa”, não se refere à atividade (temporal-
mente relevante) das empresas em causa. Recorde-se que a definição constante 
do Regulamento (CE) nº 139/2004 se refere ao “território no qual as empresas em 
causa intervêm na oferta e procura de bens e serviços”, incluindo-se esta referência, 
também, na segunda definição citada da jurisprudência nacional.

Num caso europeu (bem como nessa segunda definição nacional), acres-
centou-se que o território em causa deve poder “ser distinguido de zonas geográficas 
vizinhas [por] apresenta[r], nomeadamente, condições da concorrência apreciavelmente 
diferentes”1888. Além de se tratar, na melhor das hipóteses, de uma repetição supér-
flua do critério da homogeneidade suficiente (ou, pior, da introdução de outro 
conceito indefinido), esta definição, nitidamente influenciada pelo conceito cons-
tante dos Regulamentos e/ou Comunicações supra referidas, importa a referência 
criticável à distinção face a “zonas geográficas vizinhas”. Como já referimos quando 
nos debruçámos sobre o teste SSNIP (ver secção IV.1.3.3), deve ter-se em conta, 
nomeadamente, que o mercado geográfico pode abranger áreas não contíguas, 
sobretudo quando sejam determinantes fatores legislativos ou jurídicos e esteja 
em causa um Estado com territórios dispersos. A área geográfica em causa deve 
distinguir-se de outras áreas geográficas, pela ponderação das condições con-
correnciais nelas prevalecentes, independentemente de serem vizinhas ou não. 
A introdução deste requisito no conceito poderia levar, incorretamente, a que se 
excluísse do mesmo mercado geográfico dois Estados-membros em que as con-
dições concorrenciais são idênticas, pelo simples facto de não fazerem fronteira 
e de, entre os dois, se encontrar um Estado-membro onde prevalecem condições 
concorrenciais singulares1889. 

Embora, no caso MOTOE, o TJ tenha usado as expressões “semelhantes ou 
suficientemente homogéneas”, como critérios alternativos, e esta alternatividade se 
encontre noutros acórdãos (minoritários)1890, a verdade é que o critério da homo-

1888 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §853.
1889 Veja-se, a título de exemplo, a delimitação de um mercado alemão e de um mercado comunitário 
(exceto Alemanha) para um produto, no Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 
e C-30/95), C.J. (1998) I-1375.
1890 Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §92; Acórdão 
do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §108; e Acórdão do TG 
de 2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621, §249. Num caso, o TG referiu-se apenas 
a “condições de concorrência similares” – ver: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), 
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geneidade “suficiente” está perfeitamente estabelecido na jurisprudência1891. Com 
todos os defeitos inerentes ao recurso a um conceito indeterminado, parece-nos 
ainda mais indesejável o recurso a dois conceitos indeterminados alternativos, 
que só pode contribuir para a insegurança jurídica. Sobretudo quando estes con-
ceitos parecem requerer raciocínios distintos. Aferir se as condições concorren-
ciais são similares requer uma apreciação abstrata das suas caraterísticas. Já para 
sabermos se essas condições são “suficientemente homogéneas”, temos de ancorar a 
apreciação numa referência a um objetivo ou critério orientador concreto: as con-
dições terão de ser suficientemente homogéneas para que se verifique algo. Este 
último critério, portanto, ainda que igualmente indefinido, permite-nos recorrer 
a uma abordagem mais próxima do raciocínio económico, orientando-nos, mais 
facilmente, para a aplicação da lógica subjacente ao teste SSNIP.

Remetendo, novamente, para as secções IV.1.2 e IV.1.3, no que respeita à dis-
cussão do modo de concretização da “suficiência” da substituibilidade, de acordo 
com a jurisprudência, e a sua ligação com o teste SSNIP, frisemos que concluímos 
que o conceito jurídico a aplicar, de acordo com o Tribunal, é o conceito indeter-
minado da “homogeneidade suficiente”, e não o conceito mais preciso que decor-
reria da aplicação do teste SSNIP. Isto dito, cumpre recordar que identificámos 
exemplos, tanto na jurisprudência europeia como na jurisprudência nacional, de 
aplicação do teste SSNIP como critério decisivo, em casos concretos, para a afe-
rição da suficiência da substituibilidade entre zonas geográficas1892. E também 
identificámos discussões do âmbito geográfico em que o que está em causa é, 
expressamente, a substituibilidade entre zonas e a elasticidade cruzada da pro-
cura, e não a “homogeneidade” das condições concorrenciais1893.

C.J. (1994) II-755, §91. É interessante notar que, num caso subsequente, ao citar aquele princípio do caso 
Tetra Pak, o TG fez questão de acrescentar que basta que as condições sejam “suficientemente homogéneas” 
– Acórdão do TG de 2001/11/22, AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413, §39.
1891 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §11; Acórdão 
do TG de 1994/10/27, Fiatagri et al c. Comissão (T-34/92), C.J. (1994) II-905, §56; Acórdão do TG de 
1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §102; Acórdão do TJ de 1998/03/31, 
França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §143; Acórdão do TG de 2002/10/22, 
Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §154; Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al 
c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §141; Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et 
al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §853; e Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline 
c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §152.
1892 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §130; 
Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 143; Sentença do 
TCL de 2012/02/29, PT – circuitos (proc. nº 1232/08TYLSB), p. 64; e Sentença do TCL de 2012/05/29, 
ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB), p. 96.
1893 Cfr.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-
875 (e.g., §278).
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Isto leva-nos a realçar o que poderá ser visto como um lapso não intencional 
da definição de mercado geográfico relevante repetida na legislação secundária 
e na jurisprudência, sobretudo se a suficiência da homogeneidade não for aferida 
de acordo com a lógica do teste do monopolista hipotético.

Ao contrário do conceito de “mercado de produto”, o qual, como vimos, coloca, 
literalmente, ênfase na identificação da substituibilidade entre produtos/servi-
ços, a definição jurisprudencial e legislativa europeia não faz qualquer referência 
à identificação de substituibilidade entre áreas geográficas, seja da perspetiva da 
procura, seja da perspetiva da oferta. Se interpretássemos à letra o conceito, tal 
como é apresentado na jurisprudência do Tribunal, seria errado tentar extrair 
conclusões quanto à fronteira do mercado da aplicação do teste SSNIP e o Tri-
bunal teria incorrido em erro sempre que aplicou esta lógica, para este efeito.

Com efeito, se tudo o que se pretende é identificar uma área em que os opera-
dores económicos se encontram em condições de concorrência suficientemente 
homogéneas relativamente aos produtos ou serviços em causa, poderíamos, fre-
quentemente, incluir no mesmo mercado geográfico (no sentido jurídico) áreas 
entre as quais não se verifica substituibilidade da perspetiva da procura, nem 
da oferta, mas em que as condições de concorrência (para as empresas que já 
estão presentes) são essencialmente idênticas. Pelo contrário, se a “suficiência” 
da homogeneidade for entendida como referindo-se à transição da procura/oferta 
de uma área para outra em reação a um pequeno aumento não transitório do 
preço, então passamos a incluir no mercado geográfico apenas as áreas entre as 
quais se verifica substituibilidade suficiente.

Sem prejuízo de eventuais casos de simplificação da definição, a que aludi-
mos no final da secção IV.1.2, a nossa leitura global da jurisprudência leva-nos 
a crer que os tribunais pensam, efetivamente, no conceito de mercado geográ-
fico relevante nos termos que acabámos de expor (que corresponde, também, ao 
modo como a ciência económica aborda este conceito), tanto assim que aplicam, 
ocasionalmente, o teste SSNIP na sua delimitação, e que a ausência de referência 
expressa à substituibilidade entre as áreas abrangidas no mesmo mercado é um 
mero lapso de redação do conceito de base. É útil, além do mais, uma progressão 
no sentido da harmonização da linguagem do conceito do mercado geográfico 
com a do conceito de mercado de produto, atendendo à unicidade do método de 
definição de mercados (ver secção IV.1.1.1)1894.

Apurando o conceito jurisprudencial de base atendendo a todas as conside-
rações que precedem e ao que resulta da análise global da jurisprudência rea-
lizada ao longo desta tese, entendemos que, de acordo com o direito vigente, 

1894 Neste sentido, ver a Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §3190: “A definição do 
mercado em termos geográficos segue a mesma metodologia da definição do mercado do produto”.
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atualmente, nos ordenamentos europeu e português: um “mercado geográfico” 
corresponde ao conjunto das áreas razoavelmente substituíveis pela área ou 
áreas em que as empresas em causa oferecem e/ou procuram produtos e/ou 
serviços, seja da perspetiva da procura, seja da perspetiva da oferta, aten-
dendo à presença de condições concorrenciais suficientemente homogéneas.

Esclarecido este conceito, é o momento indicado para realçar a “originalidade” 
do conceito de mercado geográfico relevante tal como definido nos formulários 
de notificação de concentrações aprovados pela AdC. De acordo com este regu-
lamento administrativo, o mercado geográfico relevante é a “área geográfica na qual 
as condições de oferta são significativamente independentes das praticadas noutras áreas 
geográficas e no âmbito da qual a estratégia das empresas envolvidas na operação de con-
centração relativa a determinado produto ou serviços é suscetível de ser influenciada pela 
interação concorrencial com os restantes participantes no mercado”1895. Sem entendermos 
necessário discutir os vários pontos em que esta definição diverge, nitidamente, 
do conceito de mercado geográfico adotado no direito da concorrência, tal como 
interpretado pelos tribunais, cumpre destacar a estranha opção inovatória da 
AdC, que, aparentemente, entendeu poder recriar, por seu entendimento, o con-
ceito jurídico de mercado geográfico. Ainda se poderia compreender a opção se 
se tratasse de uma mera reformulação das mesmas ideias, mas as alterações vão 
para além disso e criam, mesmo, dificuldades concetuais novas1896. A isto acresce 
que aquela definição diverge da prática decisória da própria AdC1897.

Tal como no caso da definição do mercado de produto, o conceito jurídico 
que identificámos supra, resultante da interpretação judicial, não é o conceito 
de base que proporíamos. Quanto a nós, seria compatível com o direito primá-
rio da concorrência vigente, bem como mais correto e metodologicamente são, 

1895 AdC, Regulamento nº 60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de 
operações de concentração de empresas.
1896 Entre estas, destacamos a dificuldade de saber como delimitar um mercado geográfico em que está 
presente uma empresa com posição dominante, cujo comportamento, por definição, não é suscetível de 
ser influenciado significativamente pelos restantes participantes no mercado. Além disso, como vimos, 
a definição de mercados atende apenas à pressão concorrencial imediata, o que não quer dizer que a 
concorrência potencial deixe de poder influenciar a estratégia das empresas presentes na área em causa. 
Aquela definição parece sugerir que se deve incluir a concorrência potencial no mercado geográfico. 
Porque é que se fala em condições de oferta “independentes”? Se as condições forem absolutamente 
diferentes mas forem decididas conjuntamente (e.g., por um monopolista que consegue discriminar 
entre áreas geográficas), já estamos, necessariamente, no âmbito de um mesmo mercado geográfico? E 
que motivo há para se atender apenas às condições da oferta? Não podem as condições da concorrência 
entre duas áreas ser drasticamente diferentes devido, exclusivamente, a uma alteração da estrutura da 
procura? Etc.
1897 Cfr., e.g., a Decisão da AdC de 2006/07/11, Vatel et al (PRC 2005/25), §141: “deve analisar-se a área 
geográfica onde as condições de concorrência são suficientemente homogéneas por forma a distinguir a mesma de 
outras áreas geográficas onde tais condições da concorrência sejam diferentes”.
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entender-se que: o “mercado geográfico relevante” corresponde ao conjunto 
mais estreito das áreas que exercem suficiente pressão concorrencial ime-
diata sobre a área focal da análise, devido à substituibilidade do lado da pro-
cura ou do lado da oferta, de modo a que não haja incentivo económico para 
um pequeno aumento não transitório de preços na área focal, na ordem dos 
10%, acima de níveis concorrenciais1898.

Antes de concluir esta introdução concetual, chamemos a atenção para uma 
importante questão relativa à determinação do âmbito geográfico do mercado em 
casos concretos. Embora exista, evidentemente, uma dimensão máxima do mer-
cado geográfico – pelo menos por enquanto, nenhum mercado que conheçamos 
pode ser mais amplo que mundial (ou global) –, não existe, teoricamente, uma 
dimensão mínima1899. O mercado geográfico em causa pode ser tão pequeno, 
por exemplo, quanto um cais específico de um determinado porto1900.

Já foi defendido, erroneamente, por alguma doutrina que, para efeitos de 
aplicação do direito europeu da concorrência, a dimensão geográfica máxima 
dos mercados relevantes é o território da União Europeia1901. Trata-se, possivel-
mente, de uma leitura confusa da teoria dos efeitos, que se refere ao âmbito de 
aplicação do direito da concorrência. Para evitar dúvidas, esclareça-se que, ao 
debruçar-se sobre os efeitos anticoncorrenciais de uma prática, uma autoridade 
da concorrência, seja de um Estado, seja de uma área de integração regional, tem 
de considerar as consequências dessa prática sobre o mercado na sua verdadeira 
dimensão. Se um mercado é europeu, pouco importa que as duas únicas empre-
sas portuguesas que oferecem um produto se fundam, pois, na realidade, ambas 
estão sujeitas à pressão concorrencial de todas as outras empresas da União Euro-
peia. Assim, ao definir o mercado relevante, a AdC definirá um mercado euro-
peu, independentemente dos efeitos da sua decisão estarem limitados à atividade 
económica que se verifique no território nacional. Noutro exemplo, quando a 
Comissão Europeia aplica uma multa por violação do artigo 102º TFUE a uma 
empresa ativa num mercado mundial de computadores, ela só pode identificar 
uma posição dominante se tiver em conta toda a oferta mundial, e não apenas a 
europeia. Como os parâmetros dessa multa estão limitados aos efeitos da con-
duta no território da União Europeia, as autoridades americanas, por exemplo, 
podem impor, também, uma multa, pelo mesmo comportamento no mercado 

1898 Para a correta interpretação do que se entende por “área focal da análise”, veja-se a secção IV.1.3.3.
1899 Qual será a área mais pequena que poderá ser considerada um mercado geográfico autónomo? 
As ilhas de Pitcairn, isoladas no Pacífico, habitadas por cerca de 50 descendentes dos mutineiros do 
“Bounty”, não constituirão um mercado geográfico autónomo em inúmeros mercados de produto? Será 
este microcosmos extremo uma realidade em que se justifique, sequer, falar de direito da concorrência?
1900 Cfr., e.g.: Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB).
1901 Cfr., e.g., Santana, 1993:131.



O MÉTODO DE DEFINIÇÃO DE MERCADOS

489

definido com o mesmo âmbito (mundial), sem que isso signifique que se está a 
punir duas vezes a mesma conduta1902.

Cremos ser da maior importância o esclarecimento de que é legítima a uti-
lização de fronteiras aproximadas/simplificadas na delimitação dos merca-
dos geográficos em causa1903. Recordando o que escrevemos, na secção IV.1.1.2, 
sobre a inevitabilidade da abstração e da ficção na definição de mercados, cumpre 
reconhecer que, em muitos casos, é impossível transpor para a prática o princípio 
teórico da correta delimitação de mercados. É por isso que, mesmo quando se 
afirma que o mercado geográfico deverá ser delimitado por isócronas em torno 
dos centros produtores em causa, acaba-se, quase sempre, por se optar por uma 
definição geográfica correspondente a determinadas fronteiras políticas ou admi-
nistrativas. É natural, razoável e inteiramente legítimo que assim suceda, a não 
ser que os factos mostrem que uma delimitação mais tecnicamente rigorosa dos 
mercados em causa conduziria (ou poderia conduzir) a uma solução final dife-
rente, no caso concreto.

Atentemos ainda nalgumas regras gerais de delimitação de mercados geo-
gráficos, eventualmente, menos intuitivas.

O mesmo mercado de produto pode ter âmbitos geográficos diferentes 
em Estados (ou áreas) diferentes1904. Assim, por exemplo, as condições concor-
renciais num Estado unitário podem ser homogéneas, justificando uma delimi-
tação nacional, enquanto noutro o exercício de autonomias legislativas regionais 
pode obrigar à identificação de mercados regionais.

Pode-se chegar à conclusão de que existe um mercado geográfico amplo 
dentro do qual se tem de autonomizar um mercado específico, mais restrito, 
devido a caraterísticas excecionais que distinguem as condições concorrenciais 
nessa área relativamente às que prevalecem na área mais ampla em que se insere. 
Assim, é possível que o mercado geográfico de um determinado produto abranja 
todo o EEE, à exceção de um único Estado-membro, que constitui o seu próprio 
mercado geográfico autónomo1905.

1902 Sobre esta questão do princípio non bis in idem no direito da concorrência da União Europeia, ver, e.g.: 
Van Bockel, 2010. Para um dos desenvolvimentos mais recentes deste tema na jurisprudência europeia, 
ver o Acórdão do TJ de 2012/02/14, Toshiba Corporation (C-17/10), C.J. por publicar.
1903 Neste sentido, ver, e.g., o Acórdão do TG de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) 
II-3457, §110, em que se validou a utilização de um critério aproximativo para a delimitação do mercado 
geográfico (e.g. regra de distância de 100 km ou de 1 hora de estrada).
1904 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§137-
138 (neste caso, as diferenças de condições concorrenciais provinham de “uma organização de matadouros 
de acordo com uma estrutura cooperativa que liga os criadores aos matadouros de suínos mediante obrigações de 
fornecimento exclusivo, com longos prazos de pré-aviso de rescisão e com subsídios” e de uma realidade diferente 
de exportações para outros EMs).
1905 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §144 e ss.
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De modo ainda mais surpreendente, pode revelar-se necessário distinguir 
dois níveis geográficos coexistentes do mesmo mercado de produto/serviço. 
Tal verificar-se-á, tipicamente, devido a diferenças ao nível das condições e estru-
tura da oferta e/ou procura, quando for possível identificar necessidades que 
podem ser satisfeitas no mercado geográfico menor e outras que só podem ser 
satisfeitas no mercado geográfico mais amplo. Essencialmente, tem de se concluir 
que a oferta com um menor âmbito geográfico (ou a conjugação das várias ofer-
tas com menores âmbitos geográficos) não é substituível pela oferta com maior 
âmbito geográfico. Como exemplo destas situações, no caso Telefónica, o TG con-
firmou a delimitação simultânea (sobreposta) de um mercado nacional e de mer-
cados regionais de oferta grossista de internet em banda larga, em Espanha1906.

IV.3.2. Fatores gerais a ponderar na delimitação de mercados geográficos
Sem repetir as considerações já feitas no início da secção IV.2.2, para as quais reme-
temos, passamos a identificar os fatores a que a jurisprudência e as autoridades 
administrativas têm dado relevância na delimitação de mercados geográficos e que, 
portanto, devem ser ponderados em qualquer exercício de delimitação de mercados.

Nos termos do artigo 9º(7) do Regulamento (CE) nº 139/2004, para delimi-
tar o mercado geográfico em causa:

“é conveniente tomar em conta, nomeadamente, a natureza e as caraterísticas dos produtos 
ou serviços em causa, a existência de barreiras à entrada ou de preferências dos consumidores, 
bem como a existência, entre o território em causa e os territórios vizinhos, de diferenças consi-
deráveis de quotas de mercado das empresas ou de diferenças de preços substanciais”1907.

Note-se que esta enumeração legislativa (exemplificativa) de fatores, feita 
num contexto muito específico (decisão de remessa da apreciação de concentra-
ções às autoridades dos EMs), já foi acolhida e repetida na jurisprudência, tanto 
no âmbito estrito da norma em causa1908, como na aplicação do direito da con-
corrência com outro fim1909. No entanto, a grande maioria da jurisprudência, tal 
como no que respeita ao mercado de produto, continua a abordar os fatores rele-
vantes para a delimitação geográfica do mercado apenas numa ótica casuística.

Sem surpresa, um dos fatores que surge, mais frequentemente, na discus-
são do âmbito geográfico dos mercados é a ponderação da distância e custos 

1906 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §§135-143.
1907 O mesmo conteúdo já constava do anterior regulamento de controlo de concentrações – cfr. artigo 
9º(7) do Regulamento (CEE) nº 4064/89. Precisamente no mesmo sentido, veja-se a secção 6 do 
Regulamento (CE) n.° 802/2004 da Comissão.
1908 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§115.
1909 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §52.
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de transporte1910. Ao discutir-se a inclusão de duas áreas geográficas no mesmo 
mercado, pondera-se se o transporte do produto ou a prestação do serviço em 
causa, de uma área para outra, é possível e, mais que isso, se é economicamente 
viável. Com efeito, a impossibilidade de trocas entre áreas permite excluir o 
alargamento do mercado, mas para se incluírem duas áreas no mesmo mercado, 
deve-se identificar uma substituibilidade suficiente entre as duas. A ideia é sim-
ples: uma área só concorre eficazmente com outra se a oferta e/ou a procura se 
puder deslocar de uma para outra em reação a um pequeno aumento de preços 
ou a uma pequena redução de “output”.

Sobretudo no caso de produtos industriais, quanto mais baixos os custos de 
transporte e quanto menor for a proporção dos custos de transporte no custo 
total do produto, maior tenderá a ser a substituibilidade entre áreas e mais amplo 
o mercado geográfico, na ausência de outros fatores que o limitem. Foi num con-
textos destes que o TG afirmou que, “quando o preço de um produto é relativamente 
elevado no mercado relevante, os custos de transporte não [constituem] um obstáculo 
insuperável”1911.

O facto de este critério ser tão frequentemente ponderado comprova que, 
ao contrário do que sugere a formulação típica do conceito de base (ver secção 
anterior), a delimitação do mercado geográfico não visa identificar apenas uma 
“homogeneidade” de condições de concorrência, mas também uma substitui-
bilidade entre áreas. 

Na ponderação deste fator, o Tribunal já considerou, inter alia, que:

 (i) a reduzida importância dos custos de transporte é um indício da exis-
tência de um mercado geográfico amplo1912;

 (ii) a demonstração de fluxos comerciais significativos entre Estados não 
limítrofes e distantes é um indício da existência de um mercado abran-
gendo (pelo menos) toda a UE1913; e

1910 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §35; Acór-
dão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§52 e 55; Acórdão do TG de 
1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403, §364; Acórdão do TG 
de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §94. Para exemplos do ordenamento 
nacional, ver, e.g.: Sentença do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB); Decisão do 
CC de 1988/10/26, RAR (1/87); Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §7; Decisão da AdC 
de 2004/02/05, Colgate-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003), p. 3; Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/
Monteadriano (Ccent. 16/2007), §43; e Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 
1/2011), §§51 e ss. e 208.
1911 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §35.
1912 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §§142-143.
1913 Cfr.: Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, 
§149.
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 (iii) o facto de a exportação exigir custos significativos suplementares (e.g. 
custos regulamentares ou de fiscalização) é um indício de que o mercado 
não se estende para além das fronteiras nacionais1914.

A ponderação dos custos de transporte pode ser feita, especificamente, no 
contexto da aplicação do teste SSNIP. Assim, em NVV, a par da análise de vários 
outros fatores, o TG afirmou ser decisivo “saber se os fornecedores de porcos desti-
nados a abate estariam dispostos, na sequência de uma hipotética pequena mas duradoura 
redução do preço de compra dos porcos, a transportar os seus animais percorrendo uma dis-
tância de 150 km para matadouros concorrentes, de modo que essa baixa de preços não seria 
rentável para a entidade surgida da concentração”1915. Normalmente, pensar-se-ia que 
a demonstração de que é raro o transporte para além de uma determinada dis-
tância seria um forte indício de que o mercado geográfico não se estende para 
além da área delimitada por essa distância. No entanto, no mesmo parágrafo, o 
TG esclareceu que esse facto “não constitui, em si, um elemento decisivo para definir 
o mercado em causa”, quando foi demonstrada a viabilidade económica da oferta 
para além dessa distância, através da aplicação do teste SSNIP.

Encontramos algumas aplicações deste fator com as quais não concordamos. 
Assim, por exemplo, em Tetra Pak, o TG considerou que o facto de ser possível, 
“do ponto de vista técnico”, a compra das máquinas noutros EMs, podia ser apresen-
tado como um argumento a favor de uma delimitação comunitária do mercado, 
apesar de reconhecer que eram necessários serviços locais para a “instalação, a 
manutenção e a reparação das máquinas”1916. Ora, na ausência de uma ponderação 
cuidada de outros fatores (que teriam, normalmente, que conduzir à identifica-
ção de custos de transporte pouco importantes e à identificação de um mercado 
autónomo destes serviços associados), o facto de a instalação e utilização con-
tinuada do produto em causa exigir um apoio local é, em princípio, um indício 
que contradiz uma delimitação ampla1917.

No ordenamento nacional, encontramos um bom exemplo da ponderação de 
custos de transporte – ou melhor, de deslocação para prestação do serviço noutra 
área – na delimitação do mercado geográfico no caso Rebonave1918.

1914 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§117-126.
1915 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §130.
1916 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §94.
1917 Neste sentido, ver, e.g.: Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), §53.
1918 Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB): “os dois portos mais perto 
(Lisboa e Sines) distam cerca de 70 e 65 km, respetivamente, o que significa que só para deslocar os seus rebocadores até 
ao porto de Setúbal despendem cerca de 7 horas. É evidente que não é rentável a uma empresa despender combustível 
equivalente a mais sete horas de deslocação para ir ao porto de Setúbal efetuar um serviço, ou então, para o fazer, teria 
que cobrar preços muito mais elevados do que os praticados pelas empresas que ali se encontram sedeados”.
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Seguidamente, amiúde, mostra-se decisiva a identificação de barreiras eco-
nómicas, legais ou outras à transição da procura e/ou oferta de uma área para 
outra. Naturalmente, a identificação de barreiras à entrada (em sentido amplo) 
de agentes da oferta e/ou da procura de outras áreas na área em causa1919 é um 
forte indício de que o mercado geográfico relevante corresponde a um espaço 
no interior do qual não se verifiquem tais barreiras1920.

Podem verificar-se barreiras económicas ou relacionadas com as caraterísti-
cas dos produtos/serviços e da sua procura e oferta, incluindo: (i) contratuais1921; 
(ii) tecnológicas1922; (iii) ao nível do acesso a redes ou formas de distribuição1923; 
(iv) linguísticas e culturais1924; etc.

As barreiras legais são especialmente apreciadas pelos tribunais como indí-
cios das fronteiras dos mercados, por vezes em excesso. Assim, não se pode con-
cluir que um mercado tem um âmbito nacional só porque a atividade em causa 
é regulada por normais nacionais, sem se ponderarem outros fatores nem se 
verificar se o enquadramento normativo é substancialmente diferente do que se 
verifica noutros Estados. Isto dito, a jurisprudência já ponderou barreiras legais, 
inter alia, nos seguintes termos:

 (i) não se verificam, em princípio, barreiras legais intracomunitárias nos 
domínios em que se verifica harmonização legislativa comunitária1925;

1919 Normalmente fala-se em “barreiras à entrada no mercado” mas, se ainda estamos na fase de 
delimitação do mercado, não é correto utilizar-se essa terminologia, que pressupõe já a conclusão à 
qual se está a tentar chegar.
1920 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111, §48; 
Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §§142-143; e Sentença 
do TCL de 2007/05/02, Vatel et al (proc. nº 965/06.9TYLSB).
1921 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §138 
(“obrigações de fornecimento exclusivo, com longos prazos de pré-aviso de rescisão e com subsídios”); e Sentença 
do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB) (a procura numa das áreas em causa 
era constituída por uma única empresa e a oferta estava contratualmente limitada a duas empresas). 
No mesmo sentido, ver: Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99) (sobre o impacto de prazos de 
fidelização).
1922 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) 
II-4251, §123.
1923 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, 
§150. No mesmo sentido, ver: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §7.
1924 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) 
II-4251, §121. No mesmo sentido, ver, e.g.: Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/Lusomundo/Presselivre 
(1/02); Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §§41-42; Decisão da AdC 
de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§29, 325, etc.; e Decisão da AdC de 2012/02/23, 
Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §151.
1925 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §45.
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 (ii) a existência de um quadro legislativo específico e distinto do quadro 
aplicável noutras áreas é um indício da necessidade de autonomizar essa 
área1926;

 (iii) restrições alfandegárias à importação, fixação parcial de quotas de mer-
cado ou regulação administrativa específica de preços, de embalagem 
ou de qualidade, podem justificar a autonomização de um mercado geo-
gráfico1927;

 (iv) a necessidade de uma autorização ou licença específica para oferecer 
produtos/serviços numa determinada área é um indício da necessidade 
de autonomizar essa área1928;

 (v) a existência de regras internacionais que impedem a aquisição do ser-
viço em causa numa área, por residentes doutra área, é um forte indício 
da necessidade de autonomizar esta área1929; e

 (vi) medidas que criam barreiras legais excecionais e temporárias (e.g., medi-
das sanitárias de curta duração, em reação a uma crise) são irrelevan-
tes se se verificarem apenas em “períodos limitados” e se, após cada crise, 
“as exportações [se] normaliza[rem] rapidamente, com um retorno aos valores 
normais”1930.

Tal como no âmbito da delimitação do mercado de produto, também na deli-
mitação do mercado geográfico se dá especial importância à estrutura da oferta 
e às suas variações entre as áreas cuja inclusão no mesmo mercado se pondera, 

1926 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2001/11/22, AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413, §41; 
Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §§121 
e 134; e Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) II-975, 
§92. Para exemplos do modo como diferenças legislativas e regulamentares variadas foram ponderadas 
na prática administrativa nacional, ver: Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), 
§111 etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §29; e Decisão da AdC 
de 2007/04/16, Monte/Monteadriano (Ccent. 16/2007), §53.
1927 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§46-51 e 
38. Exigências específicas de embalagem foram valoradas na Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer 
(3/98), §7.
1928 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) 
II-4251, §123; Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB). Este fator será 
particularmente relevante quando as condições para obtenção da autorização ou licença variem de área 
para área. Ver ainda: Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência 
aos acordos no setor das telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §§48-49. Para exemplos da prática 
administrativa nacional, ver: Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §111, 302, 
etc.; e Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §104. Uma manifestação concreta 
desta ideia é a limitação de mercados geográficos de acordo com as condições de contratos de concessão – 
ver, e.g.: Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et al (4/01); e Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al (4/01).
1929 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §110.
1930 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§111-113.
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incluindo a análise da extensão e organização das redes de distribuição1931. Em 
termos gerais, o mercado tenderá a ser tão mais amplo quanto mais fácil for a 
substituibilidade entre fontes de abastecimento de diferentes áreas, da perspe-
tiva da procura1932.

Infelizmente, a análise da prática judicial mostra que, com considerável fre-
quência, este fator é ponderado de modo demasiado simplista, isolado e está-
tico. Assim, por exemplo, o facto de os contratos de fornecimento numa área 
serem, “em grande maioria, celebrados a nível nacional”, não basta para se concluir 
que o mercado tem um âmbito nacional, ao contrário do que já foi sugerido na 
jurisprudência1933.

Naturalmente, pode ser relevante o facto de existir uma única empresa res-
ponsável pela comercialização do produto em causa em vários EMs1934, mas esta 
constatação não basta para fundamentar, em exclusivo, uma determinada deli-
mitação. A verdade é que os tribunais parecem extrair, ocasionalmente, ilações 
precipitadas e injustificadas das opções das empresas relativas à organização 
da comercialização e distribuição dos produtos. Assim, por exemplo, nalguns 
casos, o Tribunal já deu relevância, por si só, à organização da distribuição em 
redes nacionais1935.

No entanto, como realçou o TG, as tendências de distribuição em cada Estado 
por meio de subsidiárias e de aprovisionamento local da procura “não bastam (…) 
para estabelecer a especificidade de condições de concorrência no território de cada um desses 
Estados”; antes pelo contrário, a organização da oferta em subsidiárias nacionais 
pode explicar-se justamente por uma “estratégia de compartimentação do mercado”, 
sem que isso signifique que a realidade económica subjacente suporte essa  

1931 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, 
§54; Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §151; 
Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §121; e 
Sentença do TCL de 2008/03/11, Rebonave et al (proc. nº 662/07.8TYLSB). Na prática administrativa na-
cional, ver, e.g.: Decisão da AdC de 2003/05/27, Udifar/Codifar/União Farmacêutica/Alfredo Videira (Ccent. 
7/2003), p. 8; Decisão da AdC de 2004/02/05, Colgate-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003), p. 3; Decisão 
da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §111, 120, etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, 
Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§44 e 49; e Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge 
Betões (Ccent. 1/2011), §§215 e 218.
1932 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §147.
1933 Acórdão do TJ de 1991/02/28, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935, §18.
1934 Cfr.: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§42 e 54.
1935 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §25; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §54; e Acórdão do TG 
de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §152. Ver ainda o Acórdão 
do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §112, em que este fator 
foi apenas um dos fatores com que se justificou a delimitação do mercado geográfico.
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segmentação ou que a estratégia tenha tido sucesso e levado a “condições de con-
corrência objetivamente diferentes”1936.

A isto acresce que é irrelevante, em princípio, a natureza supranacional das 
empresas em causa: “o facto de uma empresa ter atividades em diferentes Estados-mem-
bros não implica automaticamente que os mercados onde essa empresa opera tenham uma 
dimensão que ultrapassa o território dos Estados-membros em causa. Com efeito, uma 
empresa pode operar em diversos mercados distintos de dimensão nacional”1937. Inversa-
mente, “o facto de os produtores terem tendência a concentrar as suas vendas nos Estados-
-membros em que tenham capacidades de produção não exclui a possibilidade de as condições 
objetivas da concorrência serem suficientemente homogéneas” em toda a Comunidade1938.

A existência de um monopólio legal (direitos exclusivos ou especiais) ou de 
um monopólio de facto (estável ao longo de vários anos), a par da verificação de 
uma estrutura da oferta diferente nas restantes áreas, pode ser decisiva na deli-
mitação do mercado geográfico1939. Quando a oferta de um determinado serviço 
está dependente da existência de infraestruturas, a extensão territorial dessas 
infraestruturas condiciona (pelo menos, no seu limite máximo) o âmbito do 
mercado geográfico1940.

A constatação de variações significativas das quotas de mercado dos princi-
pais produtores entre diferentes áreas, bem como da sua estabilidade temporal, 
também pode ser um indício (desde que cuidadosamente ponderado) a favor da 
autonomização de mercados geográficos1941.

Quando se pretende aferir se um mercado tem um âmbito supranacional, 
torna-se especialmente importante analisar o volume das importações e expor-

1936 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §92. Contrastar a 
análise do mercado geográfico no Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 
3461. Os dois casos distinguem-se por o mais velho respeitar a práticas limitadas ao território nacional, 
mas isto não parece suficiente para justificar as diferentes abordagens à fundamentação dos limites do 
mercado. Esse precedente foi invocado pela Recorrente, mas o Tribunal distinguiu os casos afirmando 
que naquele haviam sido identificadas políticas comerciais autónomas (§93). Ora, isso não resulta, de 
modo claro, da letra daquele Acórdão.
1937 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§126 (ver também §§132-133). Sobre a ponderação da presença num mercado geográfico da oferta de 
empresas que lhe são “estrangeiras”, ver, e.g.: O’Brien, 1985.
1938 Acórdão do TG de 2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621, §255.
1939 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2001/11/22, AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413, §40; e 
Comissão Europeia, Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência aos acordos no setor das 
telecomunicações (JO C 76/9, 11/03/1997), §§48-49. A propósito de direitos exclusivos (especificamente, 
de direitos de propriedade intelectual), veja-se a Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 
8/2006), §325, etc.
1940 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§123.
1941 Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111, §48.
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tações. A constatação de importações com “uma importância muito particular em 
relação ao volume total do consumo” indicia a natureza supranacional do mercado1942.

Embora em termos não decisivos, o Tribunal Geral parece também admi-
tir que o âmbito geográfico de campanhas publicitárias pode ser um indício do 
âmbito geográfico do mercado, na medida em que pode refletir uma certa homo-
geneidade de condições de concorrência1943.

Embora não encontremos jurisprudência que aplique, expressamente, à estru-
tura da procura a mesma linha de raciocínio, desenvolvida para a estrutura da 
oferta, esta parece-nos inteiramente transponível1944, como, aliás, se verifica no 
âmbito dos fatores ponderados para a delimitação do mercado de produto. Para 
o comprovar, basta constatar, por exemplo, que mesmo que a estrutura da oferta 
seja absolutamente idêntica, o facto de num Estado existir um monopsónio legal 
pode levar a que a concorrência ocorra em condições substancialmente distintas 
das que se verificam noutros Estados.

A isto acresce que, em múltiplos casos, o Tribunal valorizou as preferências 
da procura na delimitação do mercado geográfico. Especificamente, inter alia:

 (i) uma preferência pelo abastecimento apenas junto de empresas nacionais 
é um indício de um mercado de âmbito nacional1945;

 (ii) preferências particulares dos consumidores de um Estado, que se tradu-
zam, nomeadamente, em grandes diferenças de quotas de mercados de 

1942 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §143 
(neste caso, considerou-se “particularmente importante” a existência de importações rondando 25-30% 
do volume total do consumo); e Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), 
C.J. (1998) I-1375, §§144-146 (o facto de todos os Estados-membros, exceto a Alemanha, importarem 
“quantidades apreciáveis” – sempre superiores a 15% – do produto em causa “de outros Estados-membros e, por 
vezes, de países terceiros”, demonstrava tratar-se de uma área “sensivelmente permeável” e “aberta à concorrência” 
interna e externa à Comunidade).
1943 Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) 
por publicar, §§130-131.
1944 Para exemplos de ponderação da estrutura da procura na delimitação do mercado geográfico, na 
prática decisória nacional, ver: Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), 
§216; e Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §104. Parece-nos dúbia a tenta-
tiva de estabelecimento de uma ligação entre o âmbito de atividade das empresas no mercado a jusante 
e o âmbito geográfico do mercado a montante (de “input”), como se fez, e.g., na Decisão da AdC de 
2003/11/06, Saint-Gobain Cristaleria/Gabelex-Indústria De Tectos Metálicos (Ccent. 41/2003), p. 3; e na 
Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §§41-42.
1945 Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §26. Também se valorou 
a preferência por produtos nacionais ou locais em: Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), 
§7; Decisão da AdC de 2004/02/05, Colgate-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003), p. 3; Decisão da AdC 
de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §49; e Decisão da AdC de 2011/01/06, Orangina 
Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 57/2010), §17.
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certas marcas, por comparação com outros Estados, também sugerem 
uma delimitação nacional1946;

 (iii) ausência observada de preferências por especialidades locais é um indí-
cio de um mercado geográfico mais amplo1947;

 (iv) diferentes hábitos de prescrição de medicamentos pelos médicos podem 
contribuir para a segmentação de áreas geográficas1948; e

 (v) um reduzido nível de fidelização a produtores facilita a identificação de 
um mercado mais amplo1949.

No entanto, o TG já chamou a atenção para a necessidade de cautela na pon-
deração deste fator, que não deve ser usado de modo isolado na fundamentação 
de uma delimitação geográfica, já que “certos hábitos de consumo não podem, só por 
si, justificar a existência de um mercado geográfico distinto”1950. Já criticámos, supra, esta 
afirmação, no seu contexto. A nossa concordância com este princípio está depen-
dente do modo como for interpretado. Com efeito, as preferências e hábitos de 
consumo podem ser de tal modo vincadas e específicas de uma área que tornem 
as condições de concorrência nessa área significativamente diferentes das que 
se verificam noutras áreas. Concordamos, porém, com o Tribunal no sentido de 
que a prova da delimitação do mercado não se pode ficar pela demonstração de 
hábitos de consumo, devendo ainda existir outros elementos que permitam con-
firmar a conclusão que deles resulta.

Debrucemo-nos agora sobre a relevância das diferenças de preços. Quer 
procuremos identificar uma homogeneidade de condições de concorrência, quer 
apliquemos uma lógica mais próxima do teste do monopolista hipotético, a iden-
tificação de uma significativa variação de preços entre áreas geográficas (seja 
por livre funcionamento do mercado, seja devido a uma interferência estatal1951) 
indicia, em princípio, a presença de mercados geográficos autónomos. Em geral, 
a jurisprudência do Tribunal aponta nesse sentido1952.

1946 Acórdão do TG de 2001/11/22, AAMS c. Comissão (T-139/98), C.J. (2001) II-3413, §41. No mesmo 
sentido, ver a Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer (3/98), §7.
1947 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §147.
1948 Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §152.
1949 Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §§142-143.
1950 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §95.
1951 O Tribunal já se viu confrontado com o argumento de que a delimitação geográfica do mercado 
pode ser afetada por pressões políticas (independentemente de influência nos níveis de preços), não 
tendo excluído a relevância deste fator em abstrato, apenas no caso concreto – ver: Acórdão do TG de 
2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §132.
1952 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, 
§54; Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§123; e Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §§150. 
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Alguns casos analisam os preços com abordagens quantitativas semelhantes 
às que encontramos no teste SSNIP. Logo em United Brands, o Tribunal esclare-
ceu que a existência de algumas diferenças ao nível das disposições tarifárias 
nacionais ou dos custos de transporte não impede que diferentes Estados sejam 
incluídos no mesmo mercado, desde que essas diferenças não sejam significati-
vas1953. Subsequentemente, o TJ delimitou um mercado comunitário, no âmbito 
do qual os preços não variavam significativamente (variações nunca excediam 
10%), mas autonomizou o mercado alemão, no qual se verificavam preços 20% 
mais elevados1954. Noutro caso, considerou que uma variação de preços entre Esta-
dos na ordem dos 10% a 15% “não exclui a existência de um mercado comunitário”1955. 
Daqui parece resultar que uma variação significativa de preços entre duas áreas, 
e.g. superior a 20%, é um indício de que essas zonas se integram em mercados 
geográficos distintos.

Isto dito, o Tribunal também pareceu entender, num caso, que a presença de 
preços diferentes que seguem uma “evolução paralela a médio e longo prazo” pode 
indiciar a presença de um único mercado geográfico1956. Ainda que concordemos 
que este facto deva ser ponderado, realçamos que há vários fatores que podem 
explicar essa evolução paralela mesmo na presença de mercados geográficos autó-
nomos, tais como fontes de abastecimento comuns que representem uma parte 
substancial dos custos da oferta.

Uma maneira indireta de se dar relevância a variações de preços é a de justifi-
car a autonomização de mercados geográficos em função de diferenças substan-
ciais ao nível dos custos de produção. O caso que esclareceu este ponto permitiu, 
ainda, o esclarecimento de que a concessão de auxílios de Estado pode, em teo-
ria, alterar as fronteiras dos mercados geográficos1957.

A opinião do Tribunal sobre a relevância de variações de preços na delimitação 
do mercado geográfico parece alterar-se, ocasionalmente, quando a preocupação 
central é a proteção do funcionamento do mercado interno. Identificámos, com 
efeito, dois casos em que o Tribunal se desviou da regra geral supra identificada, 
e que entendemos constituírem deturpações do método de definição de merca-

Para exemplos da prática decisória nacional, ver: Decisão do CC de 1999/12/15, Codifar et al (4/98), §39; 
Decisão da AdC de 2003/05/27, Udifar/Codifar/União Farmacêutica/Alfredo Videira (Ccent. 7/2003), p. 8; 
Decisão da AdC de 2006/02/02, Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §49; Decisão da AdC de 2008/05/21, 
Monsanto/De Ruiter (Ccent. 25/2008), §24; e Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões 
(Ccent. 1/2011), §§73, 80 e 90.
1953 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §52.
1954 Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) I-1375, §§148 
e 141.
1955 Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §145.
1956 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §100.
1957 Acórdão do TG de 2001/01/31, RJB Mining c. Comissão (T-156/98), C.J. (2001) II-337, §§107-108.
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dos. Em Hilti, o TG referiu a existência de “diferenças de preços bastante importantes” 
entre os Estados-membros como prova de um mercado comunitário, por tornar 
“muito provável a existência de trocas paralelas entre os mercados nacionais da Comuni-
dade”, em conjunto com despesas de transporte muito diminutas1958. E, em Tetra 
Pak, afastou a relevância de diferenças de preços entre os Estados-membros, 
considerando que estas deviam ser consideradas “um indício de compartimentação 
artificial dos mercados”1959.

Tal como no âmbito do mercado do produto, também neste domínio o Tribu-
nal já aplicou lógicas de “teste de choque” para aferir a substituibilidade entre 
duas zonas1960. Mas, novamente, é necessário evitar conclusões falaciosas. Um 
aumento de exportações numa zona, na sequência de um aumento de preços 
noutra zona, não é, em si, uma prova decisiva da substituibilidade entre as duas 
zonas, sobretudo quando também se verificou um aumento de exportações (ligei-
ramente menor) na segunda zona. Isto porque aquela constatação não implica, 
forçosamente, uma “transferência do comércio, mas pode resultar de outros fatores tais 
como crescimento de exportações”1961.

Deve-se atender também à identidade e caraterísticas dos produtos/ser-
viços oferecidos em cada área. Assim, por exemplo, o facto de se oferecerem 
produtos (ou tipos de produtos) diferentes ou de se adotarem estratégias dife-
rentes de marca e de acondicionamento de produtos, de uma área para outra, 
pode ser um indício de mercados geográficos distintos1962. O mercado geográ-
fico de um produto, semelhante a outro, poderá ser mais amplo que o do outro 
devido, inter alia, a exigências de uniformidade supranacionais que se verificam 
para o primeiro produto, mas não para o segundo1963. Poderá discutir-se se duas 
áreas deixam de ser substituíveis entre si devido a características que diferen-
ciam, significativamente, da perspetiva da procura ou da oferta, os produtos em 
causa nelas disponíveis, ainda que estes pareçam semelhantes1964.

O Tribunal tem assumido posições variáveis quanto à relevância a dar-se às 
similitudes contratuais como indício de um mercado amplo (englobando todas 

1958 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §81.
1959 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §96.
1960 Uma manifestação mais simples da mesma ideia subjacente ao “teste de choque” é a valoração de 
provas de entrada recente na área de oferta proveniente de outras áreas – cfr., e.g.: Parecer do CC de 
1999/07/08, Securitas (2/99).
1961 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §278.
1962 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, 
§54; e Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §152.
1963 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) 
II-1255, §§61-67.
1964 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§87-
96 (estava em causa o peso e composição genética diferentes dos porcos provenientes de dois países).
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as áreas onde se usam os mesmos tipos de contratos). No entanto, numa aprecia-
ção global, cremos que este elemento deve receber pouca – se alguma – relevân-
cia na delimitação do mercado geográfico, desde logo devido à tendência para a 
replicação de modelos contratuais fornecidos por empresas-mãe de outros Esta-
dos, sem que isso tenha qualquer ligação necessária com as condições concor-
renciais no mercado.

Num caso, persuadido, por outros elementos, da existência de um mercado 
supranacional, o TG entendeu que a existência de “um número considerável de cláu-
sulas acessórias variáveis” nos contratos nacionais não era suficiente para mostrar 
mercados nacionais autónomos, porque a política comercial das subsidiárias “se 
inscrevia numa estratégia comercial coordenada pela sociedade-mãe”1965. Noutro caso, o 
TG afirmou, expressamente, que a similitude contratual não pode ser conside-
rada um indício decisivo de uma qualquer delimitação geográfica do mercado: 
a “existência de contratos semelhantes noutros Estados-membros não conduz automatica-
mente à conclusão de que existe um mercado europeu”1966.

Já tivemos oportunidade de criticar a distorção das definições de mercado em 
função das caraterísticas dos casos concretos (ver secção III.2.2). Esta realidade 
revela-se, de modo especialmente claro, na delimitação de mercados geográfi-
cos correspondentes ao âmbito geográfico dos comportamentos anticoncorren-
ciais em causa1967. Nunca será demais repetir que, por via de regra, as fronteiras 
dentro das quais se verifica suficiente substituibilidade ou homogeneidade das 
condições concorrenciais não variam em função das práticas em causa. Isto dito, 
parece razoável considerar (desde que não se atribua a este elemento um peso 
excessivo) que o facto de os acordos anticoncorrenciais em causa terem “por objeto 
e por efeito uma proteção dos sistemas nacionais” pode ser um indício da existência de 
um mercado supranacional1968.

1965 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §92 (existiam, 
nomeadamente, cláusulas de venda ligada e de fornecimento exclusivo em todos os contratos, e havia 
comunicações internas do grupo, mostrando a definição da política comercial pela sociedade-mãe).
1966 Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§138.
1967 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §26; cartel do 
polipropileno – Acórdão do TG de 1992/03/10, Hüls c. Comissão (T-9/89), C.J. (1992) II-499, §§376-380; 
Acórdão do TG de 1992/03/10, Hoescht c. Comissão (T-10/89), C.J. (1992) II-629, §§348-352; Acórdão 
do TG de 1992/03/10, Solvay c. Comissão (T-12/89), C.J. (1992) II-907, §§323-327; e Acórdão do TG 
de 1992/03/10, Chemie Linz c. Comissão (T-15/89), C.J. (1992) II-1275, §§366-372 –; Acórdão do TG de 
1994/10/27, Fiatagri et al c. Comissão (T-34/92), C.J. (1994) II-905, §56; Acórdão do TG de 1995/02/21, 
VSPOB et al c. Comissão (T-29/92), C.J. (1995) II-289, §§77-81; Acórdão do TG de 2003/12/17, British 
Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §§113-114.
1968 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §36; e Acórdão 
do TG de 1995/04/06, Tréfilunion c. Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, §29.
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Também não compreendemos em que sentido a existência de uma “procura 
estável e não despicienda” de todos os produtos na Comunidade, mesmo admitindo-
-se que esta “variava de intensidade entre os diferentes Estados-membros”, pode ser 
considerado um indício significativo da existência de um mercado de âmbito 
comunitário1969.

Por último, o TG já referiu o facto de a concorrência num produto se exer-
cer, essencialmente, em zonas transfronteiriças como um indício da existência 
de um mercado transnacional1970.

IV.3.3. Questões específicas
IV.3.3.1. Os mercados insulares e a prática decisória (em especial, no caso 
das Regiões Autónomas)
Um problema específico que frequentemente se coloca na delimitação geográ-
fica de mercados, em especial quando respeitante a países que incluem territó-
rios insulares, é o da identificação de um mercado nacional ou, em alternativa, a 
autonomização de um mercado “continental” e de mercados insulares.

Importa realçar, nesta sede, que a necessidade de autonomização de mer-
cados insulares é, frequentemente, reforçada por diferentes enquadramentos 
legislativos, resultantes de autonomias regionais ou de outros sistemas de des-
centralização de competências legislativas (no caso de países como Portugal, 
Espanha, França, etc.).

Tanto a Comissão Europeia como, com maior frequência, a AdC e as autori-
dades de concorrência de vários Estados-membros, têm realçado a necessidade 
de autonomizar, geograficamente, mercados insulares de determinados produtos 
e serviços. Nalguns casos, estes mercados insulares têm correspondido à divisão 
do Estado nas suas ilhas componentes1971, ou a delimitações arquipelágicas ou 
correspondentes a Regiões Autónomas insulares (ou “Départements d’outre mer”, 
no caso da França). Noutros casos, tem-se concluído pela necessidade de subdi-
visões mais restritas. Como temos vindo a afirmar, verificamos, em geral, uma 
acentuada tendência para a simplificação excessiva e para a variação metodoló-
gica consoante as necessidades do caso concreto, levando a soluções díspares 
relativamente aos mesmos mercados, ou a conclusões diferentes quanto a pro-
dutos com caraterísticas similares. 

Em Portugal, encontramos um grande número de exemplos de delimitações 
de mercados insulares, ou de mercados continentais que excluem as Regiões 

1969 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §94.
1970 Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §36.
1971 Algo que sucede frequentemente no caso de Malta – cfr.: Husi, 2005:§§8.21-8.22.
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Autónomas1972, pelas autoridades administrativas (tanto pelo Conselho da Con-
corrência como, posteriormente, pela Autoridade da Concorrência)1973. Elenca-
mos, de seguida, exemplos de mercados geográficos cuja prática administrativa 
nacional (ainda que não de modo sempre consistente) considerou deverem ser 
autonomizados:

 (i) mercados de tabaco manufaturado de Portugal continental e da Região 
Autónoma da Madeira (RAM) e da Região Autónoma dos Açores 
(RAA)1974;

 (ii) mercado dos serviços de hemodiálise na RAM1975;
 (iii) mercado continental (ou regional) geral do açúcar1976;
 (iv) mercados da recolha do leite cru e do leite pasteurizado, no continente 

e na RAA1977;
 (v) mercados da distribuição e comercialização de gás propano liquefeito e 

da distribuição e comercialização de combustíveis líquidos, ou da comer-
cialização de gasolinas, gasóleos, gás propano e gás butano, em Portugal 
continental e na RAM1978;

 (vi) mercado da prestação de serviços de manutenção e assistência técnica 
de ascensores na RAA1979;

1972 Embora referentes apenas ao território continental, decorre, implicitamente, das Decisões aqui 
referidas que identificaram mercados continentais que a RAM e a RAA constituíam mercados autónomos.
1973 Já os tribunais nacionais, tanto quanto nos foi possível identificar, não foram, ainda, chamados a 
confirmar ou a aplicar delimitações de mercado com estas caraterísticas.
1974 Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87); Decisão do CC de 1997/07/03, Tabaqueira (5/96); 
Parecer do CC de 1996/11/28, UREX (3/96). Debruçando-se sobre estes mercados em Espanha, também 
a Comissão Europeia admitiu a possibilidade de se dever autonomizar o mercado das ilhas Canárias 
– cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2007/02/21, JT/Gallaher (M.4424), §20; e Decisão da Comissão de 
2007/10/08, Imperial Tobacco/Altadis (M.4581), §21. Para outro exemplo de autonomização de mercados 
de tabaco arquipelágicos, ver: Decisão da ANC francesa de 2001/09/11, proc. nº 01-D42.
1975 Parecer do CC de 2002/11/14, NMC (3/2002).
1976 Decisão do CC de 1988/10/26, RAR (1/87). Na Decisão da AdC de 2010/08/23, Ilhas de Valor/Sinaga 
(Ccent. 33/2010), a AdC afirmou poder ser necessário autonomizar o mercado de cada Região Autónoma 
no setor do açúcar, bem como do melaço e do álcool etílico, mas que a questão podia ser deixada em 
aberto, no caso concreto (§§32-34).
1977 Parecer do CC de 2000/05/25, Lactogal (1/2000); Recomendação da AdC de 2011/06/24 
(Recomendação ao Governo Regional dos Açores de abstenção de promoção de reuniões com a indústria 
do leite). Também a Comissão Europeia limita o âmbito geográfico deste mercado ao território de uma 
única ilha, por exemplo, a Grã-Bretanha – cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2003/06/10, Arla Foods/
Express Dairies (M.3130), §16.
1978 Decisão da AdC de 2006/09/11, PTG/Arcolgest (Ccent. 37/2006), §50; Decisão da AdC de 2005/04/14, 
Galp Madeira * Gasinsular (Ccent. 13/2005), §§20 e 25. Também em França se autonomizam estes 
mercados de produto nos “Départements d’outre mer” – cfr., e.g.: Decisão da ANC francesa nº 11-DCC102 
de 2011/06/30.
1979 Decisão da AdC de 2003/05/21, Otis Elevadores/Elevaçores (Ccent. 2/2003); Decisão da AdC de 
2010/07/29, Masel Otis / Ativos Lifetech (Ccent. 28/2010), §22.
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 (vii) mercados do transporte marítimo regular de mercadorias (cabotagem) 
para e da RAM e para e da RAA1980;

 (viii) mercado da distribuição grossista de produtos alimentares e de consumo 
corrente na RAM1981;

 (ix) mercados da distribuição por grosso de medicamentos e de outros pro-
dutos de saúde, na RAM1982;

 (x) mercado da produção de eletricidade em Portugal continental1983;
 (xi) mercados da exploração de casinos na RAM e na RAA1984;
 (xii) mercados da comercialização de cimento, argamassas para a construção 

e pré-fabricados de betão pré-fabricado na RAM1985;
 (xiii) mercado da produção e comercialização de alimentos compostos para 

animais, na RAA1986;
 (xiv) mercado dos serviços de mediação de seguros na RAA1987;
 (xv) mercado da prestação de serviços de handling nos aeroportos da RAA1988; 

e
 (xvi) mercado da gestão de resíduos hospitalares perigosos1989.

1980 Decisão da AdC de 2010/09/16, Via Marítima/Box Lines (Ccent. 38/2010), §32. Ver também: Decisão 
do CC de 1996/04/18, Portline et al (8/95).
1981 Decisão da AdC de 2003/07/03, GCT – Distribuição Grossista/Estevão Neves Comércio Grossista (Ccent. 
16/2003), p. 3; Decisão da AdC de 2010/07/28, Alliance Healthcare / Medimadeira * Funchalfar (Ccent. 
17/2010), §71.
1982 Decisão da AdC de 2009/09/09, Alliance Healthcare/Proconfar (Ccent. 21/2009), §32; Decisão da AdC 
de 2010/07/28, Alliance Healthcare / Medimadeira * Funchalfar (Ccent. 17/2010), §71. Ver ainda: Decisão da 
AdC de 2007/01/31, Farmindústria / JMP II / Alliance Santé / Alliance (Ccent. 80/2005), §173.
1983 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2010/12/12, EDP Produção/Greenvouga (Ccent. 23/2010), §216 e ss.; e 
Decisão da AdC de 2008/06/25, EDP/Pebble Hydro*H. janeiro de Baixo (Ccent. 02/2008), §215 e ss. Também 
a Comissão Europeia realçou a necessidade de autonomizar, na Grécia, mercados de distribuição de 
eletricidade correspondentes a ilhas não pertencentes ao sistema interconectado – cfr., e.g.: Decisão 
da Comissão de 2008/08/27, Edison/Hellenic Petroleum JV (M.5249), §13; e Decisão da Comissão de 
2009/03/30, Mytilineos/Motor Oil/Corinthos Power (M.5445), §23.
1984 Decisão da AdC de 2006/02/02, Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §34.
1985 Decisão da AdC de 2007/05/24, Secil/Cimentos Madeira, Lda. (Ccent. 12/2007). Também em França 
se verifica uma prática de delimitação de mercados arquipelágicos destes produtos – cfr., e.g.: Decisão 
da ANC francesa de 2007/03/12, proc. nº 07-D-08.
1986 Decisão da AdC de 2007/08/29, Finançor/NSL Indústria (Ccent. 47/2007).
1987 Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §185 (delimitação realizada com 
a ressalva de a proposta da Notificante ser aceite apenas por uma definição diferente não alterar as 
conclusões no caso concreto).
1988 Decisão da AdC de 2004/07/19, Globalia Corporacion Empresarial/Serviços Portugueses de Handling 
(CCent. 19/2004), §24.
1989 Decisão da AdC de 2011/07/01, Tratospital/Ativos Ambitral (Ccent. 22/2011), §§23-24 – atenta 
a irrelevância da questão no caso concreto, a AdC aceitou uma delimitação nacional, mas realçou a 
necessidade de se ter em conta, na apreciação de futuras operações de concentração, da “possibilidade de 
ser efetuada uma separação geográfica entre o Continente e as Regiões Autónomas”.
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Os fundamentos para a autonomização destes mercados insulares foram vários:

 (i) diferenças de regulamentação resultantes da descentralização legisla-
tiva (e.g. natureza fiscal, necessidade de autorização específica, período 
mínimo de permanência no mercado…)1990;

 (ii) diferenças de regulamentação resultantes de legislação nacional que visa 
atenuar as desvantagens naturais da localização das Regiões Autónomas1991;

 (iii) diferente estrutura da oferta (e identidade dos concorrentes)1992;
 (iv) diferente estrutura da procura (incluindo demonstração de clientela 

interilhas, mas não entre as ilhas e o continente)1993;
 (v) diferentes níveis de preços1994;
 (vi) elevados custos de transporte do produto em causa1995;
 (vii) reduzida circulação interterritorial dos produtos1996;
 (viii) necessidade de proximidade aos clientes para prestação (rápida) do ser-

viço em causa1997;

1990 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87) (“complexa regulamentação legal que (…) reparte 
o espaço económico nacional em três zonas distintas”); Decisão do CC de 1997/07/03, Tabaqueira (5/96) (“por 
as quantidades mínimas de acesso só serem aplicáveis aos distritos ou áreas do continente e por os níveis de fiscalidade 
nas Regiões Autónomas serem diversos, criando uma diferenciação de mercados”); Decisão do CC de 1996/04/18, 
Portline et al (8/95); Parecer do CC de 2002/11/14, NMC (3/2002) (“o licenciamento e a fiscalização da atividade 
são regulados por diplomas próprios”, não sendo também aplicáveis as mesmas regras quanto a convenções e 
preços, §§45-46); Decisão da AdC de 2005/04/14, Galp Madeira * Gasinsular (Ccent. 13/2005), §24 (nível 
de tributação diferente); Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §56 (idem). 
Ver ainda: Decisão da Comissão de 2007/02/21, JT/Gallaher (M.4424), §§19-20.
1991 E.g., no mercado do transporte marítimo, obrigações de periodicidade de ligações, definição de 
itinerários e horizonte temporal mínimo de atuação no mercado – Decisão da AdC de 2010/09/16, Via 
Marítima/Box Lines (Ccent. 38/2010), §§24-26.
1992 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87); Parecer do CC de 1996/11/28, UREX 
(3/96); Decisão do CC de 1988/10/26, RAR (1/87); Decisão da AdC de 2010/09/16, Via Marítima/Box 
Lines (Ccent. 38/2010); Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §73; Decisão da 
AdC de 2007/08/29, Finançor/NSL Indústria (Ccent. 47/2007), §33; e Decisão da AdC de 2010/07/28, 
Alliance Healthcare / Medimadeira * Funchalfar (Ccent. 17/2010), §40.
1993 Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007). Ver também a Decisão da Comissão 
de 2007/02/21, JT/Gallaher (M.4424), §20.
1994 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87); Parecer do CC de 2002/11/14, NMC 
(3/2002); Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §56 (preços máximos fixados 
pelo Governo Regional).
1995 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/10/26, RAR (1/87); Decisão da AdC de 2005/04/14, Galp Madeira 
* Gasinsular (Ccent. 13/2005), §23; Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §56; 
Decisão da AdC de 2007/05/24, Secil/Cimentos Madeira, Lda. (Ccent. 12/2007), §§29 e 35; Decisão da 
AdC de 2007/08/29, Finançor/NSL Indústria (Ccent. 47/2007), §33.
1996 Cfr., e.g.: Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87).
1997 Cfr., e.g.: Parecer do CC de 2002/11/14, NMC (3/2002); Decisão da AdC de 2003/05/21, Otis 
Elevadores/Elevaçores (Ccent. 2/2003); Decisão da AdC de 2010/07/29, Masel Otis / Ativos Lifetech (Ccent. 
28/2010); Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §72.
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 (ix) predisposição dos clientes para deslocação limitada (relevância da proxi-
midade ao domicílio), traduzida em áreas de influência geográfica limi-
tadas das instalações do lado da oferta1998; e

 (x) preferência dos consumidores pela aquisição do produto local1999.

Outras autoridades responsáveis pela aplicação do direito da concorrência nos 
respetivos ordenamentos jurídicos têm baseado a sua autonomização de merca-
dos arquipelágicos, para além dos fatores acima referidos, na:

 (i) presença de monopólios legais regionais ou limitados a algumas ilhas2000;
 (ii) pequena dimensão dos mercados (i.e. reduzida procura)2001; e
 (iii) disparidade de rendimentos médios (do lado da procura)2002.

Por outro lado, também se encontram decisões que discutiram esta ques-
tão específica com alguma profundidade e concluíram pela delimitação de um 
mercado de âmbito nacional, sendo útil a análise dos fundamentos invocados.

Assim, por exemplo, no caso Securitas, o CC entendeu que os mercados dos 
serviços de vigilância eletrónica, de vigilância humana e de transporte de valores 
tinham um âmbito nacional, apesar dos óbvios “obstáculos naturais que impedem os 
utilizadores de recorrer imediatamente a operadores localizados em regiões vizinhas” e do 
facto de que a “evidente descontinuidade geográfica das Regiões Autónomas da Madeira 
e dos Açores entre si e relativamente ao território continental inviabiliza a curto prazo 
uma transferência da procura”. O único motivo invocado pelo CC para a delimita-
ção nacional destes mercados foi o de que a procura era constituída predomi-
nantemente (90%, no segmento referido) por empresas que adquiriam serviços 
nestes mercados, “em alguns casos”, através de concursos de âmbito nacional2003.

Múltiplos são os exemplos de inconsistência na prática decisória da AdC de 
delimitação geográfica de mercados que incluem (ou não) territórios insulares. 
Assim:

 (i) os mercados da comercialização retalhista ou armazenagem de com-
bustíveis líquidos e de gás já foram considerados, em algumas decisões, 
como tendo um âmbito geográfico limitado a Portugal continental2004 

1998 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2003/07/03, GCT – Distribuição Grossista/Estevão Neves Comércio Grossista 
(Ccent. 16/2003), p. 3; Decisão da AdC de 2006/02/02, Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §34.
1999 Decisão da AdC de 2007/08/29, Finançor/NSL Indústria (Ccent. 47/2007), §33.
2000 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2008/08/27, Edison/Hellenic Petroleum JV (M.5249), §13.
2001 Cfr., e.g.: Parecer da ANC francesa de 2009/09/08, proc. nº 09-A45.
2002 Cfr., e.g.: Parecer da ANC francesa de 2009/09/08, proc. nº 09-A45,.
2003 Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99).
2004 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2006/09/11, PTG/Arcolgest (Ccent. 37/2006), §50.
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ou à RAM2005; noutras decisões, delimitou-se um mercado nacional2006; 
noutras, ainda, concluiu-se que o mercado no interior de uma Região 
Autónoma devia corresponder a cada ilha2007.

 (ii) os mercados da distribuição grossista de produtos alimentares e de 
consumo corrente já foram definidos como tendo um âmbito limi-
tado a cada Região Autónoma2008, mas também como tendo um âmbito  
nacional2009;

 (iii) os mercados da produção elétrica têm sido, alternadamente, definidos 
como tendo um âmbito “nacional”2010, ou – nas decisões mais detalha-
das, devido à necessidade de justificação da imposição de compromissos 
– um âmbito limitado a “Portugal continental”2011; e

2005 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2005/04/14, Galp Madeira * Gasinsular (Ccent. 13/2005), §25. As de-
cisões da Comissão Europeia que já procederam à delimitação destes mercados no território nacional 
tenderam a apontar no sentido da autonomização dos mercados de Portugal continental, da RAM e da 
RAA – cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2009/10/31, Galp Energia/Exxonmobil Iberia (M.5005), §§29-
31; Decisão da Comissão de 2005/03/02, Repsol Butano/Shell Gass (LPG) (M.3664), §§15-17; Decisão 
da Comissão de 2004/09/13, Repsol YPF/Shell Portugal (M.3516). A propósito dos mesmos mercados de 
produto, na Grécia, ver a Decisão da Comissão de 2010/03/15, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries / Shell 
Overseas Holdings (M.5637).
2006 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/10/23, Gestmin/Negócios do GPL, Lubrificantes e combustíveis de aviação 
da Galp (Ccent. 31/2009), §§24-25; e Decisão do CC de 1999/01/28, Petrogal e Shell Portuguesa (2/98).
2007 Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §§58-59, 124, etc. Isto, exceto no caso 
de fornecimento de combustível a embarcações que realizam serviços de transporte entre as ilhas, já que, 
nesse caso, o abastecimento em diferentes ilhas passa a ser economicamente viável como decorrência 
da atividade em causa (cfr. §§91 e 103). Ver também: Decisão da AdC de 2011/02/08, Bencom/Ativos BP 
(Ccent. 40/2010); e Decisão da AdC de 2012/07/27, Bencom/Terparque (Ccent. 31/2011).
2008 Decisão da AdC de 2003/07/03, GCT – Distribuição Grossista/Estevão Neves Comércio Grossista (Ccent. 
16/2003), p. 3; Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §160.
2009 Decisão da AdC de 2005/01/19, Grula/Coopertorres/Torrental (Ccent. 43/2004), §30. Na Decisão da 
AdC de 2007/01/17, GCT/Qualifrutas (Ccent. 56/2006), a Notificante defendera a delimitação nacional 
do mercado da distribuição grossista de frutas e legumes, mas a AdC optou por não tomar qualquer 
posição sobre essa questão, por ser supérflua para a decisão do caso concreto.
2010 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/06/01, FCR/Coelima*JMA*A. Almeida & Filhos (Ccent. 18/2011), 
§§29-30; Decisão da AdC de 2001/05/20, Finerge/TP (Ccent. 11/2011), §30; Decisão da AdC de 
2007/02/26, Enernova/Eólica da Alagoa (Ccent. 6/2007), §98; Decisão da AdC de 2005/12/06, EDP/
Caima/EDP Bioelétrica (CCent. 65/2005), §39.
2011 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2010/12/12, EDP Produção/Greenvouga (Ccent. 23/2010), §216 e ss.; 
ou Decisão da AdC de 2008/06/25, EDP/Pebble Hydro*H. janeiro de Baixo (Ccent. 02/2008), §215 e ss. 
Nenhuma destas decisões discutem ou sequer referem o motivo da exclusão das Regiões Autónomas 
do âmbito geográfico do mercado, referindo-se apenas à delimitação deste mercado pela Decisão da 
Comissão de 2004/12/09, EDP/ENI/GDP (M.3440), embora não seja claro que tenha sido esta a definição 
utilizada pela Comissão Europeia.
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 (iv) os mercados da comercialização de cimento e argamassas para a cons-
trução têm sido, alternadamente, definidos como tendo um âmbito 
“nacional”2012 ou limitado à RAM2013.

Algumas destas inconsistências decorrem, expressamente, de acordo com 
a justificação oferecida na respetiva decisão, da adaptação da definição às cara-
terísticas do caso concreto: um mercado “continental” e não nacional, como 
normalmente se definia, porque as empresas em causa “não atuam nas Regiões 
Autónomas”2014, ou, inversamente, porque as empresas atuam em todo o territó-
rio nacional2015. Esta manifestação da instrumentalização da definição de mer-
cados às caraterísticas do caso concreto é particularmente acentuada na análise 
de operações de concentração. Aliás, importa salientar que todas as operações 
de concentração em que identificámos uma autonomização de mercado geográ-
fico correspondente a uma das Regiões Autónomas2016, respeitaram a concentra-
ções em que participavam empresas com atividades especializadas nas Regiões 
Autónomas.

Outro motivo que se revelará decisivo, em grande número de casos, para esta 
inconsistência de definições, decorre do simples “esquecimento” da necessidade 
de ter em conta as caraterísticas díspares das Regiões Autónomas. Dito de outro 
modo, são frequentes as decisões onde se diz “território nacional” quando se 
pensa apenas no território continental. Assim, por exemplo, no cartel do sal, a AdC 
considerou que o custo de transporte era uma componente “relevante, mas não 
impeditiva”, identificando círculos de distribuição em “extensão variável entre 400 
e 800km e, consequentemente, [um mercado] nacional”2017. A decisão não discutiu 

2012 Decisão da AdC de 2012/05/25, Semapa/Secil (Ccent. 19/2012); e Decisão da AdC de 2007/06/17, 
Secil/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011).
2013 Decisão da AdC de 2007/05/24, Secil/Cimentos Madeira, Lda. (Ccent. 12/2007).
2014 Decisão da AdC de 2006/09/11, PTG/Arcolgest (Ccent. 37/2006), §47. No mesmo sentido (embora 
com motivos adicionais), ver: Decisão da AdC de 2005/04/14, Galp Madeira * Gasinsular (Ccent. 13/2005), 
§§21-22. Na Decisão da AdC de 2003/07/03, GCT – Distribuição Grossista/Estevão Neves Comércio Grossista 
(Ccent. 16/2003), a opção por um mercado confinado à RAM (por contraste com uma prática decisória 
sobre o mesmo mercado de produto que identifica, normalmente, um mercado nacional) ter-se-á devido 
ao facto de a empresa adquirida em causa ter a sua atividade limitada a essa região.
2015 Decisão da AdC de 2005/01/19, Grula/Coopertorres/Torrental (Ccent. 43/2004), §30.
2016 Nunca se considerou as duas RAA como integrando o mesmo mercado, fora do quadro de mercados 
de âmbito nacional. Mesmo quando a autonomização do mercado das Regiões Autónomas decorria de 
legislação nacional que criava condições específicas (idênticas) para a concorrência nesses mercados 
arquipelágicos, a AdC identificou estruturas de oferta diferentes e tendências de especialização na 
prestação de serviços numa ou noutra Região Autónoma, justificando a autonomização de cada Região 
Autónoma como um mercado independente – cfr. Decisão da AdC de 2010/09/16, Via Marítima/Box 
Lines (Ccent. 38/2010), §§27-30.
2017 Decisão da AdC de 2006/07/11, Vatel et al (PRC 2005/25), §144.
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ou sequer mencionou a inclusão das Regiões Autónomas no mercado geográfico, 
sendo certo que a conclusão quanto ao raio de distribuição por via terrestre não 
relevava para a inclusão dos arquipélagos no mesmo mercado.

Mesmo nas decisões que autonomizaram mercados geográficos correspon-
dentes a uma Região Autónoma, transparece, frequentemente, um considerável 
nível de simplificação, que leva à não autonomização do mercado de grupos de 
ilhas ou de cada ilha. Assim, por exemplo, se o critério decisivo para a delimita-
ção geográfica foi a necessidade de uma resposta rápida na prestação de serviços, 
e, portanto, a necessidade de uma presença geográfica de grande proximidade, 
que motivo (não especificado) terá justificado a definição de um mercado abran-
gendo toda a RAA na prestação de serviços de manutenção e assistência técnica 
de ascensores2018? E no mercado do betão pronto, exemplo clássico de mercado 
local e frequentemente definidos como tal, a AdC cedeu à tentação simplifica-
dora de delimitar um mercado correspondente à RAM numa concentração que 
envolvia uma empresa que aí tinha a sua sede, contrariando (sem justificação) a 
sua própria prática decisória2019.

Em contrapartida, a propósito da aquisição de uma empresa cujo âmbito de 
atividade se limitava a algumas ilhas da RAA, e apesar das anteriores delimita-
ções de âmbitos geográficos mais amplos no mesmo mercado de produto, afir-
mou a AdC: “atendendo à dificuldade física e económica de deslocação entre ilhas para o 
abastecimento das viaturas pelos clientes finais, as estações de serviços situadas em diferen-
tes ilhas da RAA não constituirão uma alternativa entre si, pelo que o mercado geográfico 
nunca terá uma dimensão mais abrangente que a ilha de S. Miguel”2020. Numa decisão 
relativa ao mercado da distribuição grossista dos medicamentos, a AdC deixou 
em aberto a possibilidade de ser necessária uma subdivisão da RAA por grupos 
de ilhas, tendo em conta diferentes caraterísticas da procura e da oferta nos gru-
pos ocidental, central e oriental2021.

2018 Decisão da AdC de 2003/05/21, Otis Elevadores/Elevaçores (Ccent. 2/2003). Por que razão estará uma 
empresa sedeada em S. Miguel em condições mais homogéneas de concorrência, na prestação destes 
serviços, com uma empresa sedeada na ilha Terceira, por comparação a outra empresa sedeada no Con-
tinente? Se é necessária uma assistência técnica rápida, que “pressupõe a implantação física das empresas 
de manutenção na zona onde se encontram instalados os ascensores com contratos firmados”, qual o sentido da 
inclusão de todas as ilhas no mesmo mercado geográfico? Tanto uma empresa sedeada noutra ilha como 
uma empresa sedeada no continente teria de se deslocar à ilha Terceira para prestar os serviços em causa 
(admitindo ser tal deslocação prática e economicamente viável no âmbito destes serviços), o que exigiria 
provavelmente o transporte aéreo, anulando, assim, a relevância da maior proximidade geográfica.
2019 Decisão da AdC de 2008/09/08, Opway/Construtora do Tâmega (Madeira) (Ccent. 50/2008). Contraste-
se a Decisão da AdC de 2007/05/24, Secil/Cimentos Madeira, Lda. (Ccent. 12/2007).
2020 Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §59. Situação e solução idênticas se 
verificaram na Decisão da AdC de 2011/02/08, Bencom/Ativos BP (Ccent. 40/2010).
2021 Decisão da AdC de 2009/09/09, Alliance Healthcare/Proconfar (Ccent. 21/2009), §§28-32.
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De modo geral, quando se tratam de mercados de produto com uma prática 
decisória enraizada de delimitação de mercados de âmbito local, a AdC define 
mercados correspondentes a cada ilha2022. Ainda assim, algumas decisões des-
tacam-se, pela negativa, por ignorarem práticas decisórias consolidadas de deli-
mitação de mercados locais. Numa decisão sobre serviços de handling, clássica e 
compreensivelmente limitados à área de cada aeroporto, a AdC concluiu, sem 
justificação e em contradição interna da própria decisão, que cada aeroporto 
nacional constituía um mercado autónomo no continente, mas que o conjunto 
dos aeroportos da RAM e da RAA integravam, cada um, o mesmo mercado2023.

Como exemplo de um correto exercício de aplicação do método de definição 
de mercados que levou à identificação de mercados infrarregionais ainda mais 
restritos, veja-se a decisão sobre práticas restritivas da concorrência que delimi-
tou o “mercado do ensino da condução de veículos de categoria B ministrado em escolas de 
condução na cidade do Funchal”2024.

IV.3.3.2. Delimitação por raios de distância ou de tempo
Nos mercados em que a possibilidade ou o custo do transporte se revela um fator 
decisivo para a delimitação do mercado geográfico, pode ser necessário delimitar 
os mercados em causa através de raios de distância ou de tempo (isócronas) em 
torno do ponto focal da análise. Esta questão, porém, suscita, frequentemente, 
sérias dificuldades, não só por indisponibilidade de dados que permitam uma 
aferição concreta, como pela tentação de simplificação e desrespeito do método 
de definição de mercados, com ou sem consequências no caso concreto.

Com efeito, verifica-se que a delimitação dos mercados com estas caraterísti-
cas põe a nu, primeiro, a diferença crucial entre delimitar mercados geográficos 
com base numa leitura superficial do critério da homogeneidade das condições 
de concorrência ou com base numa correta aplicação do método jurídico de 
definição de mercados, que exige a ponderação da substituibilidade entre áreas, 
na ótica da procura e da oferta. Segundo, evidencia-se, normalmente, de modo 
drástico, a necessidade de simplificação e de relativa abstração e ficção no traçar 
das fronteiras do mercado.

2022 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2007/05/24, Secil/Cimentos Madeira, Lda. (Ccent. 12/2007) (mercados 
da comercialização de betão pronto e de agregados (cascalho, brita e areias); e Decisão da AdC de 
2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007), §§172 e 174 (mercados da distribuição a retalho em cada 
ilha da RAA)
2023 Decisão da AdC de 2004/07/19, Globalia Corporacion Empresarial/Serviços Portugueses de Handling 
(CCent. 19/2004), §24. Contraste-se a Decisão da AdC de 2009/11/19, TAP/SPdH (Ccent. 12/2009), 
sobre o mesmo mercado de produto, que delimita como mercado relevante, nomeadamente, o aeroporto 
do Funchal. 
2024 Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §252.
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Para permitir uma discussão desta questão mais centrada na prática, debru-
cemo-nos sobre dois setores onde esta questão tem sido discutida com especial 
furor, conduzindo a opções de delimitação divergentes: o setor do retalho ali-
mentar e o setor dos cimentos e betão pronto2025.

No setor do retalho alimentar, é a distância máxima que um consumidor está 
disposto a percorrer para se abastecer em alimentos que determina o raio de influ-
ência de um estabelecimento retalhista, dentro do qual ele concorre com outros 
estabelecimentos retalhistas da mesma natureza2026. Como os custos de desloca-
ção não variam consoante o volume das compras, verifica-se que, quanto maior for 
o volume de compras a realizar, maior será a distância que se justificará (econo-
micamente) percorrer2027. Daqui resulta que se pode revelar necessário distinguir 
os raios de influência de um supermercado (associado, tipicamente, a volumes de 
compras pequenos ou médios) e de um hipermercado (associado, tipicamente, 
a grandes volumes de compras). Neste mercado, a substituibilidade do lado da 
oferta não altera, em princípio, as consequências destes raios de deslocação, já 
que não é possível abrir uma loja noutra área no muito curto prazo (devendo ser 
ponderada, apenas e quanto muito, a título de concorrência potencial).

Verificam-se divergências significativas ao nível da prática decisória2028.  
A Comissão Europeia admite, em geral, que a área de influência das lojas se 
limita a um raio de 10 a 30 minutos (tempo de condução)2029, mas tanto delimita 

2025 Para exemplos de outros setores onde se pode justificar a delimitação de mercados por raios, ver, e.g.: 
Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §50; Decisão da AdC 
de 2005/12/14, Petrogal/Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004), §§101-102; Decisão da AdC de 2006/02/02, 
Violas/Solverde (Ccent. 81/2005), §31; e Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clínica de Oiã (Ccent. 
19/2009), §73 e ss.
2026 No setor grossista alimentar, a diferente natureza da procura e os volumes de compras mais elevados 
implicam que o raio de deslocação economicamente justificável é significativamente maior do que no 
setor retalhista. No entanto, isso não significa que se justifique, necessariamente, uma delimitação de 
âmbito nacional, como sugere a Comissão Europeia (cfr., e.g.: Comissão Europeia, Comunicação relativa 
às orientações relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 19/05/2010), §89). Os problemas suscitados 
por esta abordagem foram evidenciados no caso discutido no Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Ös-
terreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) por publicar, §115 et ss.
2027 Note-se que se poderá discutir a autonomização de um segmento da procura que realize compras 
“online”, para entrega ao domicílio, as quais, por aglomeração, poderão ser economicamente justificáveis 
num raio mais amplo em torno do estabelecimento em causa, por comparação com o raio correspondente 
à disponibilidade para deslocação do próprio consumidor. Mas não é claro que esta ponderação – que só 
seria possível na presença de dados concretos – alterasse as conclusões decorrentes da perspetiva de base, 
que olha para a procura no seu conjunto. A própria autonomização deste segmento da procura estaria 
dependente da elasticidade cruzada demonstrada entre a entrega ao domicílio e a compra direta na loja.
2028 Como se constata em Pita Barros, Brito & Lucena, 2003:5-6.
2029 Como este valor variável é muito impreciso, a Comissão passou a referir-se, em decisões mais recentes, 
a um raio de 20 minutos de tempo de deslocação.
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mercados nacionais, como delimita mercados locais (municípios), como, ainda, 
deixa em aberto a definição precisa2030.

A AdC tem uma prática constante de identificar um âmbito local destes mer-
cados (“mercados retalhistas de base alimentar, nos formatos hipermercados, 
supermercados e lojas discount”), através de isócronas correspondentes a 10-30 
minutos de deslocação, consoante os casos, sendo os mercados simplificados de 
modo a corresponderem a áreas de concelhos ou a outras delimitações geográ-
ficas administrativas2031.

O Tribunal já abriu a porta à eventual necessidade de se delimitarem merca-
dos em função de raios de deslocação substancialmente diferentes, consoante a 
zona do país em causa (maxime, em zonas urbanas v. zonas rurais)2032.

No setor dos cimentos e do betão pronto, é o custo do transporte do produto 
e/ou a impossibilidade desse transporte além de um determinado tempo, desde 
a instalação produtora até ao local de entrega ao cliente, que limita a área na qual 
um centro produtor consegue concorrer, eficazmente, com outros. De novo, não se 
verifica substituibilidade do lado da oferta em termos geográficos. Também neste 
setor a Comissão Europeia e a AdC chegaram a definições geográficas diferentes.

Na famosa decisão no cartel do cimento (que, recorde-se, abrangia Portugal), 
a Comissão Europeia delimitou um único mercado de cimento de âmbito euro-
peu, apesar de reconhecer os elevados custos de transporte e de concluir que 

2030 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1999/02/03, Rewe/Meinl (M.1221); Decisão da Comissão de 
2000/01/25, Carrefour/Promodes (M.1684); Decisão da Comissão de 2008/06/23, REWE/ADEG (M.5047); 
Decisão da Comissão de 2008/07/03, Rewe Plus/Discount (M.5112); Decisão da Comissão de 2012/03/16, 
Carrefour/Guyenne et Gascogne (M.6488) (que refere, expressamente, a divergência de métodos de 
delimitação da Comissão e da ANC francesa); Decisão da Comissão de 2012/11/27, Dia/Schlecker (M.6749). 
Veja-se a discussão desta questão no Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. 
Comissão (T-405/08), C.J. (2013) por publicar, §115 et ss.
2031 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2008/08/21, Auchan/Sonae (Ccent. 44/2008); Decisão da AdC de 
2008/04/29, Pingo Doce/Plus Discount (Ccent. 1/2008); Decisão da AdC de 2007/10/01, GCT Imobiliá-
ria/Grugest (Supermercados Ulmar) (Ccent. 52/2007); Decisão da AdC de 2007/12/27, Sonae/Carrefour 
(Ccent. 51/2007); Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/NSL (Ccent. 30/2007); Decisão da AdC de 
2007/04/09, ITMI Norte Sul Portugal/Marrachinho (Ccent. 13/2007); Decisão da AdC de 2007/01/23, Pingo 
Doce/Ativos Simões & Freitas (Ccent. 65/2006); Decisão da AdC de 2006/11/02, Pingo Doce/Ativos Faustino 
& Lopes (Ccent. 44/2006); Decisão da AdC de 2006/06/27, Dia Portugal/Patrisuper (Ccent. 25/2006); 
Decisão da AdC de 2006/06/06, Pingo Doce/Altamoura Supermercados (Ccent. 20/2006), Decisão da AdC 
de 2006/04/12, Pingo Doce/Pedrais Santos/Catro Supermercados (Ccent. 12/2006); Decisão da AdC de 
2006/01/26, Pingo Doce/Paradi (Ccent. 78/2005); Decisão da AdC de 2006/01/18, Pingo Doce/Polisuper 
(Ccent. 74/2005); Decisão da AdC de 2005/11/11, Feira Nova/Leonel Horta (Ccent. 59/2005); Decisão da 
AdC de 2005/06/16, Modelo Continente/Pinto Ribeiro Supermercados (Ccent. 35/2005); Decisão da AdC de 
2005/05/24, Pingo Doce/Imocom (Ccent. 19/2005); e Decisão da AdC de 2003/09/24, GestiRetalho/Irmãos 
Costa Pais (Ccent. 34/2003). Ver também: AdC, 2010:§238.
2032 Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) 
por publicar, §§123-124.
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o mercado do cimento pode ser visto como um conjunto de mercados parcial-
mente sobrepostos, centrados em torno das várias fábricas. Chegou a esta conclu-
são por recurso à ideia da cadeia de substituição2033. Note-se, porém, que, neste 
caso, uma delimitação mais precisa dos mercados geográficos em causa não teria 
alterado, aparentemente, a conclusão quanto ao preenchimento dos elementos 
objetivos do tipo contraordenacional. Quando se debruça sobre o betão pronto, 
a Comissão identifica, em princípio, mercados locais, mas também já delimitou 
mercados de âmbito nacional, ainda que com ressalvas2034.

A AdC identifica, normalmente, mercados locais/regionais de betão pronto. 
Esta autoridade considerou dever-se traçar um raio de influência até (em princí-
pio) 30km em torno dos centros produtores (Comissão indica 25 a 40 km), mas 
que este deve ser conjugado com o verdadeiro limite (temporal), que exige uma 
hora de duração máxima da deslocação, o que pode implicar variações consoante 
fatores como o estado das vias de acesso e a existência de tráfego, devendo ainda 
ponderar-se cadeias de substituição (que foram rejeitadas no caso concreto, inter 
alia, devido à possibilidade de discriminação de preços)2035. As áreas delimitadas, 
a final, pela AdC2036 (tendo esta justificado, com análises de padrões de entrega 
e de preços, a delimitação de áreas sobre as quais discordou da empresa Noti-
ficante) variam, significativamente, de dimensão, mostrando que a delimitação 
é simplificada em função das necessidades instrumentais do exercício concreto 
de definição de mercados. No mercado dos cimentos, a AdC tende a delimitar 
mercados de âmbito nacional2037.

Estas divergências na prática de delimitação de mercados explicam-se pelos 
problemas a que já se aludiu supra, relativos à correta aplicação do método de 
definição de mercados.

Em primeiro lugar, nalguns dos casos que chegaram a delimitações mais 
amplas, em vez de se identificarem as áreas substituíveis entre si, da perspetiva 
da procura ou da oferta, identificaram-se as áreas onde as condições de concor-
rência eram “homogéneas”2038. Além de esta abordagem ser incorreta, de acordo 
com o método de definição de mercados, trata-se de uma óbvia simplificação. 

2033 Cfr.: Decisão da Comissão de 1994/11/30, Cimento (33.126 e 33.322). Embora a questão tenha sido 
contestada perante o TG, este evitou discuti-la – cfr.: Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR 
et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, §§832-835 e 1092-1094.
2034 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2007/08/07, Heidelbergcement/Hanson (M.4719), §§29-30.
2035 Cfr.: Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §§52-59. Ver também a 
Decisão da AdC de 2006/03/04, Unibetão/Sicóbetão (Ccent. 30/2005); e a Decisão da AdC de 2007/05/24, 
Secil/Cimentos Madeira, Lda. (Ccent. 12/2007).
2036 Cfr.: Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §63.
2037 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2012/05/25, Semapa/Secil (Ccent. 19/2012), §§14-15.
2038 Como se afirma, expressamente, em: Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações 
relativas às restrições verticais (JO C 130/1, 19/05/2010), §89.



514

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

Por mais que a estratégia comercial dos estabelecimentos retalhistas alimen-
tares seja decidida e harmonizada a nível nacional, por mais que a estrutura da 
oferta e da procura sejam similares, a realidade é que um supermercado em Vila 
Real não concorre com um supermercado em Lisboa, e os preços num e noutro 
podem ser (e são, frequentemente) diferentes. Como é natural, devido ao obje-
tivo de maximização do lucro, o decisor central fixa preços e condições de venda 
distintas consoante as condições concorrenciais locais. De outra maneira, teria 
de: (i) harmonizar pelas condições mais ferozes, em cujo caso perderia margem 
nos mercados onde poderia ter preços mais elevados; (ii) harmonizar pelas con-
dições menos ferozes, em cujo caso perderia vendas nos mercados mais concor-
ridos; ou (iii) harmonizar algures no meio das duas, em cujo caso se verificaria 
uma mistura dos dois efeitos. Estamos perante uma situação de efetiva possibi-
lidade de discriminação entre clientes (ver secção IV.5.7), que é, natural e obvia-
mente, aproveitada pelos agentes da oferta.

Em segundo lugar, invoca-se, ocasionalmente, na delimitação deste tipo de 
mercados, como já se referiu, o argumento da presença de cadeias de substitui-
ção, o qual também pode conduzir a conclusões erróneas, devido à ponderação 
indevida de pressão concorrencial indireta ou potencial (ver secção IV.5.4).

Em terceiro lugar, de acordo com a natureza instrumental do método de defi-
nição de mercados, o mercado geográfico identificado depende do ponto focal da 
análise que, por sua vez, depende da prática e das circunstâncias objeto de análise.

Assim, por exemplo, se se trata de uma operação de concentração, através 
da qual uma cadeia nacional de supermercados adquire uma empresa com duas 
ou três lojas numa pequena área, é fácil e verificar-se-á uma tendência natural a 
aplicar, cuidadosamente, o método de delimitação por isócronas, para identificar 
os estabelecimentos concorrentes que se inserem na área de influência das lojas 
adquiridas. Ou seja, haverá uma tendência a delimitar mercados locais. Ainda 
assim, como revela a prática, incorre-se, quase sempre, em simplificações: as 
fronteiras dos mercados locais são definidas de acordo com fronteiras adminis-
trativas (e.g. um município). Noutro exemplo, quando a prática em causa é um 
abuso de posição dominante de uma cadeia nacional de supermercados, estando 
em causa uma prática implementada em todo o território nacional, haverá uma 
tendência para não identificar os mercados locais, falando-se antes num mer-
cado de âmbito nacional.

Em ambos os casos, estamos perante simplificações. Nenhuma das definições 
corresponde, precisamente, àquela que deveria decorrer do método jurídico de 
definição de mercados. E, no entanto, é possível que nenhuma delas vicie a deci-
são em causa a ponto de justificar a sua anulação.

Quanto à segunda, salta à vista que não se trata de uma verdadeira “defini-
ção” do mercado geográfico e, idealmente, isso deveria ser ressalvado na própria 
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decisão. Mas pode-se constatar que, no caso concreto, uma delimitação mais pre-
cisa dos mercados locais não alterasse a solução do caso. Note-se, porém, que é 
difícil que isso se verifique, na prática. Como a identificação da posição domi-
nante está dependente da correta delimitação do mercado geográfico, aquela 
(não) “definição” simplificada só seria admissível se se demonstrasse que, mesmo 
que se definissem corretamente todos os mercados locais, a empresa em causa 
teria posição dominante em todos eles. Ora, é dúbio que isto se verifique. E se a 
empresa não tem posição dominante nalguns mercados locais, a falta de defini-
ção precisa dos mercados em causa pode conduzir a resultados ilegais, como seja 
o cálculo da coima em função de volumes de negócios em mercados onde não se 
verificou qualquer prática anticoncorrencial.

Também quanto à primeira “definição”, supra indicada, temos de concluir 
que não se trata de uma “verdadeira” definição do mercado. Neste caso, porém, 
é mais provável que a simplificação se justifique pelo esforço acrescido que exigi-
ria uma delimitação mais rigorosa, sem que daí decorresse qualquer alteração da 
solução no caso concreto. Desde que os factos indicados pela autoridade admi-
nistrativa indiciem essa conclusão, de modo persuasivo, parece razoável que se 
transfira para a empresa o ónus de demonstrar que uma delimitação mais rigo-
rosa conduziria a um resultado distinto.

Deve ainda ter-se em conta que há sempre um elemento importante de abs-
tração na definição deste tipo de mercado geográfico, que torna mais aceitável a 
opção por fronteiras administrativas, já que se, entre optar por um nível de abs-
tração que exige análises extremamente complexas e outro nível de abstração de 
aplicação simples, ambos dos quais conduzem a resultados inexatos, a celeridade 
e a economia processual justificam que se opte pelo segundo.

Com efeito, a delimitação de uma área em torno de uma loja leva a uma cir-
cunferência que nos diz qual a área servida por essa loja. Ficamos a saber qual a 
procura nessa área. Mas como é que se calcula a oferta nessa área? Incluímos ape-
nas as lojas que se encontram dentro da circunferência? No que respeita aos con-
sumidores que se encontram no extremo norte da circunferência, a loja em causa 
enfrenta concorrência de lojas que estão do outro lado da fronteira norte da cir-
cunferência. Deverão incluir-se essas lojas no mercado em causa? Será justo fazê-lo, 
quando essas lojas não são substituíveis da perspetiva dos clientes que se encon-
tram no lado sul da circunferência traçada em torno do ponto focal? Poderíamos 
proceder, é verdade, a uma análise com base no teste SSNIP, mas esta não é facil-
mente conciliável com um mercado de produto que inclui centenas de produtos 
diferentes (como no caso do mercado retalhista da distribuição alimentar)2039.

2039 Para uma discussão destas dificuldades quando estão em causa mercados locais, ver, e.g.: Chapsal 
& Eymard, 2011. Estes autores observam que “[t]he usual method to compute local market shares relies on 
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Este tipo de exercício mostra, com perfeita clareza, os limites humanos e 
legais da definição de mercados, no âmbito da aplicação do direito da concor-
rência, que justificam e obrigam à adoção de definições aproximadas, em vez de 
definições ideais, deixando sempre aberta a porta a uma ponderação mais rigo-
rosa que conduza a um desfecho diverso na solução do caso concreto.

IV.3.3.3. Delimitação de mercados de rotas de transporte
Ainda que de modo extremamente sucinto, não queremos deixar de chamar a 
atenção para a especialidade da definição de mercados geográficos relativos a 
serviços de transporte (de carga ou de passageiro).

Normalmente, a delimitação do mercado geográfico identifica uma área geo-
gráfica dentro da qual ocorrem trocas em condições concorrenciais homogé-
neas. No entanto, quando nos debruçamos sobre a oferta e procura de serviços 
de transporte, esta abordagem típica não serve. Com efeito, quando um agente 
procura um serviço de transporte, por definição, a satisfação da sua necessidade 
está dependente da ligação entre dois pontos, duas áreas geográficas. Assim, a 
definição do mercado geográfico relevante tem de passar a incorporar esse ele-
mento de ligação entre duas áreas. Ou seja, nos mercados de transporte, tipica-
mente, o mercado geográfico é definido como uma rota de transporte entre 
duas áreas2040.

Esta realidade complica a discussão. Comecemos pelo fim, sublinhando que, 
em vários casos, sobretudo relativos a transporte aéreo e ferroviário, o Tribu-
nal validou a delimitação de mercados geográficos correspondentes a “cada par 
de cidades que constituem o ponto de partida e o ponto de chegada das rotas” nas quais 
a concorrência seria afetada pela prática em análise (e.g. rotas Paris/Londres 
e Lyon/Londres)2041. Mas também já delimitou, no âmbito de um caso relativo 
ao transporte marítimo de carga (ainda que em termos que nos suscitam dúvi-
das), um mercado correspondente a uma rota de transporte entre duas zonas 
bastante amplas (entre os portos do Norte da Europa e os portos atlânticos 
do EUA e Canadá, mas excluindo a inclusão no mesmo mercado dos portos 
mediterrâneos)2042.

unreasonable assumptions and is very likely to yield market share figures lacking economic relevance”, e propõem 
métodos alternativos de chegar a soluções que consideram mais “realistas, na ótica da ciência económica.
2040 No mesmo sentido, entre nós, ver, e.g.: Leitão Marques, 2006:186.
2041 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1994/05/19, Air France c. Comissão (T-2/93), C.J. (1994) II-323. No mesmo 
sentido: Acórdão do TG de 2005/07/18, Scandinavian Airlines System c. Comissão (T-241/01), C.J. (2005) 
II-2917; e Acórdão do TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. 
(1998) II-3141, §91.
2042 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §§851-882. Sobre a prática de delimitação de mercados no contexto de indústrias de rede e, 
especificamente, no setor do transporte aéreo, ver: Larouche, 2000.
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Em consequência da especialidade própria dos mercados de transporte, a 
análise da substituibilidade e homogeneidade de condições concorrenciais passa 
a ter de se verificar, de modo interrelacionado: (i) ao nível da área focal de ori-
gem; (ii) ao nível da área focal de destino; e (iii) ao nível das ligações existentes 
entre os diferentes pontos que se ponderem incluir no âmbito das áreas de ori-
gem e de destino.

Procuremos concretizar com um exemplo. Imaginemos que os mercados estão 
a ser definidos para se aferir o impacto concorrencial de uma concentração entre 
transportadoras aéreas. Verificava-se, e.g., que as duas empresas transportavam 
a quase totalidade dos passageiros entre o aeroporto da Portela e o aeroporto 
JFK, em Nova Iorque. Para delimitarmos o mercado geográfico (e começarmos 
a compreender as pressões concorrenciais a que estas empresas estão sujeitas), 
precisamos de saber, inter alia, se, para efeitos desta viagem, da perspetiva da 
procura: (i) o aeroporto de Lisboa seria substituível pelo aeroporto de Faro, do 
Porto, de Madrid, de Londres, etc.; e (ii) o aeroporto JFK seria substituível pelo 
aeroporto de Newark ou por outros aeroportos americanos. Mas, (iii) só pode-
ríamos incluir no mercado os aeroportos da área de partida que, além de serem 
considerados hipoteticamente substituíveis, estivessem, efetivamente, ligados 
(em termos que permitissem a identificação de substituibilidade suficiente) a um 
aeroporto relevante da área de destino. A isto acresce que teríamos que ponde-
rar outros fatores, maxime a substituibilidade do lado da oferta.

IV.4. Dimensão temporal da definição de mercados
IV.4.1. Enquadramento temporal da definição de mercados
Como vimos, as definições de mercado fazem-se por referência a um determi-
nado produto – mercado de produto – e a um determinado território – mercado 
geográfico. No entanto, todas as definições de mercado incluem um fator delimi-
tador adicional que, por via de regra, não é discutido ou sequer referido: o tempo 
em causa. Quando uma autoridade identifica o “mercado nacional do acesso à 
internet de banda larga” está, na verdade, a identificar o mercado nacional do 
acesso à internet de banda larga no(s) período(s) de tempo X.

Toda a definição de mercados é feita num enquadramento temporal especí-
fico. É a realidade que se impõe pela constatação elementar de que as caraterís-
ticas dos mercados se alteram – ou se podem alterar – no tempo, e de que essas 
alterações podem ser suficientemente significativas para implicar uma redefini-
ção das fronteiras dos mercados2043.

2043 No mesmo sentido, ver, e.g.: Roth & Rose, 2008:§4.023. Para um exemplo associado a um mercado 
já analisado pelo Tribunal, veja-se a nossa discussão do caso British Airways, na secção II.2.4.2.
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Assim, por exemplo: uma empresa ativa no mesmo produto/serviço e na 
mesma área geográfica estará sujeita a pressões concorrenciais muito diferentes 
antes e depois da construção de uma infraestrutura que viabiliza a concorrência 
por empresas de outros países ou por outros serviços; o facto de uma empresa pas-
sar a ter concorrentes em produtos e territórios onde, até então, detinha monopó-
lios de facto, pode levar à delimitação de mercados mais estreitos; o fim de uma 
patente ou de outros tipos de direitos exclusivos relativos a um produto/serviço 
sem sucedâneo próximo implicará uma profunda alteração da estrutura da oferta; 
um desenvolvimento tecnológico pode tornar um produto sucedâneo de outro 
que, até então, não podia ser considerado substituível; etc2044.

Em suma, só é possível definir um mercado por referência a um período de 
tempo específico. Este “período de referência” (também designado “horizonte 
temporal”2045) varia consoante o objetivo último visado, no caso concreto, pelo 
exercício de delimitação dos mercados em causa.

Se o mercado está a ser definido, por hipótese, para aferir se uma determi-
nada prática restringiu sensivelmente a concorrência, ou se produziu efeitos 
anticoncorrenciais no mercado, ou para aferir se a empresa autora dessa prática 
dispunha de posição dominante2046, o período de referência é, por via de regra, 
o período no qual se verificaram as práticas objeto da análise (sem prejuízo da 
eventual necessidade de expandir o período de referência para fornecer uma 
imagem mais realista das condições concorrenciais no mercado, em especial no 
caso de infrações de curta duração2047).

Diversamente, se o mercado está a ser definido para aferir o impacto concor-
rencial de uma operação de concentração, o período de referência2048 é o pre-
sente ou, melhor dizendo, o período mais recente para o qual estejam disponíveis 
dados completos (normalmente, o ano anterior ao da notificação da operação de 
concentração, com a mesma ressalva sobre a eventual necessidade de expansão 
do período de referência).

2044 Realçando a importância do desenvolvimento tecnológico na evolução temporal da delimitação de 
mercados: Young, 1999:34.
2045 Cfr., e.g.: Comunicação sobre Definição de Mercados, §12; e Comissão Europeia, 2012:§20.
2046 Cfr.: Santana, 1993:142.
2047 Recorde-se que, de acordo com as orientações da Comissão Europeia, uma posição de dominância 
só pode ser identificada por referência a um “período de tempo significativo”, sendo que “normalmente um 
período de dois anos será considerado suficiente” – Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações 
sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82º do Tratado CE a comportamentos de exclusão 
abusivos por parte de empresas em posição dominante (JO C 45/7, 24/02/2009), §11. Como se realçou 
em Areeda, 1983:562: “we usually ignore the very short run in market definition. Suppose, for example, that all 
firms are operating at very full capacity. In that event, even a small producer could raise its price without any short-
run losses to rival firms which, by hypothesis, cannot immediately expand output. That no one would suggest that 
each such firm lies in a market of its own indicates that the relevant time span is the middle run”.
2048 Cfr.: Oliveira Pais, 1997:70.
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Daqui decorre, nomeadamente, que uma autoridade pode ser levada a adotar, 
num mesmo momento, definições de mercado distintas relativamente aos mes-
mos produtos e mesmas áreas geográficas. Para tanto, basta, por exemplo, que 
esteja a adotar duas decisões: uma sobre práticas muito recentes (ou sobre uma 
operação de concentração); e outra sobre práticas mais datadas, tendo-se veri-
ficado, com o passar dos anos, uma alteração essencial das caraterísticas desse 
mercado que implica a sua delimitação de modo mais amplo ou mais restrito.

Alguns autores sugerem que a delimitação de mercados no âmbito do con-
trolo de concentrações é “forward looking”, ou seja, que assenta num período de 
referência futuro2049. Também a Comissão Europeia tem defendido que é possível 
delimitar “mercados futuros”2050. Ora, esse não é, manifestamente, o caso2051. 
Não é possível realizar uma definição de mercados por referência a um período 
futuro, por ainda não existir qualquer transação de um bem, e por ainda não 
existirem os dados necessários à realização da operação de delimitação. Daí que 
todos os dados sobre os mercados, solicitados no formulário de notificação de 
concentrações, que são usados para definir os mercados em causa, se refiram ao 
último ano antes da realização da operação. A confusão na expressão daqueles 
autores provirá, eventualmente, do facto de a análise dos efeitos (expectáveis) 
das operações de concentração ser, ela sim, “forward looking”2052. A questão que se 
coloca, nesse contexto, é: que efeitos se produzirão no mercado se esta concentra-
ção se realizar? Mas essa análise dos efeitos assenta numa definição dos mercados 
no seu estado “atual”. É sobre estas delimitações, por exemplo, que se calcula o 
IHH, aferindo-se a variação do grau de concentração desse mercado no futuro.

O facto de ser impossível identificar as fronteiras de um mercado com base 
num período de referência futuro cria uma dificuldade significativa, quando se 
diz ser necessário avaliar “mercados futuros”, também ditos “mercados emergen-
tes”. Este problema é típico, mas não exclusivo, do controlo de concentrações, 
nomeadamente no caso da criação de uma empresa comum para desenvolver e 

2049 Esta é uma ótica que se disseminou pela doutrina, sobretudo, após a adoção da Comunicação sobre 
Definição de Mercados – cfr., e.g.: Philippe, 1998:127.
2050 A Comissão afirma, e.g., a propósito dos mercados com elevado grau de desenvolvimento tecnológico 
constante: “As these markets are more apt to change due to technological developments, the relevant market definition 
can vary in such markets depending on the time horizon which is in the focus of the investigation” (Comissão 
Europeia, 2012:§28).
2051 Recorde-se Areeda, 1983:562: “That a market might well have very different contours in the long run does 
not – nor should it – prevent us from taking the market as we now find it”.
2052 Por outro lado, esta confusão parece também ser favorecida pelo facto de a Comunicação afirmar 
que: “a diferença em termos de horizonte temporal considerado em cada caso pode conduzir à definição de mercados 
geográficos distintos para os mesmos produtos, consoante a Comissão examine uma alteração na estrutura da oferta 
como, por exemplo, uma operação de concentração ou uma empresa comum com caráter cooperativo, ou questões 
relacionadas com um determinado comportamento anterior” – Comunicação sobre Definição de Mercados, §12.
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produzir um novo produto/serviço ainda não disponível e ainda sem sucedâneo 
no mercado2053.

É na análise de concentrações na indústria farmacêutica que se tem suscitado 
esta questão2054. Não conseguimos identificar qualquer exemplo de delimitação 
de “mercados futuros” pela Comissão Europeia noutras indústrias, o que desde 
logo indicia uma falta de harmonia no método de definição de mercados (estra-
nho seria que não surgissem em qualquer outro setor as mesmas dificuldades que 
levam a Comissão a delimitar tais mercados no setor farmacêutico). A definição 
de “mercados futuros” é uma prática administrativa de repetição acrítica de um 
princípio afirmado, em exclusivo, no contexto de uma indústria específica, e não 
a expressão de um princípio com um lugar legítimo no método de definição de 
mercados do direito da concorrência.

Saliente-se que não nos foi possível identificar, na jurisprudência, qualquer 
delimitação de um “mercado futuro”. A delimitação deste tipo de mercado recon-
duz-se, portanto, a uma teoria administrativa sem validação judicial.

Uma das soluções alternativas, nestes casos, é a de delimitar mercados relacio-
nados e procurar retirar conclusões com base em efeitos reflexos ou por analogia. 
Neste sentido, afirmou a Comissão Europeia que, quando as práticas em causa 
respeitam a mercados emergentes para os quais não seja ainda possível determi-
nar quotas de mercado ou volumes de negócios, poderá também haver lugar à 
definição de mercados relevantes para aferir a posição das partes “em mercados do 
produto conexos” (embora isto tenha sido referido, especificamente, no contexto de 
determinar a sensibilidade da afetação do comércio entre Estados-membros)2055.

Outra solução é a ponderação dos produtos ainda por comercializar enquanto 
concorrência potencial em mercados existentes, como é possível fazer, em geral, 
para ter em conta os efeitos da inovação (ver secção IV.2.3.4).

O que não se pode é distorcer o método de definição de mercados adotado 
no direito da concorrência, chegando a mercados que ainda não existem e que 
são, inevitavelmente, construções demasiado abstratas e pouco úteis, em si. E 

2053 Resulta, claramente, do que antecede, que não é verdade, ao contrário do que sugerem alguns 
autores, de que: “por regra, a delimitação temporal do mercado não ganha significado em matéria de controlo de 
concentrações” – Mariano Pego, 2007:130 (n.r. nº 364). Também em Cunha Rodrigues, 2012:63 se pareceu 
sugerir a falta de relevância da dimensão temporal para a definição de mercados no contexto do controlo 
de concentrações (especificamente, quando estão em causa contratos de concessão).
2054 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1998/02/04, Ciba-Geigy/Sandoz (M.737); Decisão da Comissão de 
2000/05/08, Glaxo Wellcome/Smithkline Beecham (M.1846); Decisão da Comissão de 2001/02/28, Abbott/
Basf (M.2312); Decisão da Comissão de 2001/08/09, Bristol Myers Squibb/Du Pont (M.2517); e Decisão da 
Comissão de 2009/10/22, Merck/Schering-Plough (M.5502). No sentido de que o método de definição de 
mercados na indústria farmacêutica em nada difere do método geral adotado no direito da concorrência, 
mas relevando os aspetos que mais suscitam atenção neste contexto, ver: Morse, 2003.
2055 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre o conceito de afetação do comércio 
entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado (JO C 101/81, 27/04/2004), §52.
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não há qualquer necessidade de o fazer, se o direito da concorrência nos oferece 
abordagens alternativas que nos permitem respeitar os cânones da definição de 
mercados, enquanto alcançamos o mesmo resultado de salvaguarda das condi-
ções futuras de concorrência.

Um outro problema, eventualmente mais teórico, é o de saber como traduzir 
o enquadramento temporal na definição de mercados quando o período de refe-
rência é longo e, durante esse período, se verificou uma alteração substancial 
que sugere a necessidade de uma determinada definição de mercado até certo 
momento, e de outra a partir de então.

Nada impede, em princípio, que esse facto seja realçado na decisão da auto-
ridade e que a definição de mercado adotada reflita essa realidade, ou seja, que 
seja uma definição múltipla, dividida no tempo. Em muitos casos, isto poderá não 
ter qualquer impacto na substância da decisão. Assim, por exemplo, o facto de 
as fronteiras de um mercado se terem alterado ao longo do tempo que perdurou 
um cartel com restrições por objeto não será, normalmente, suscetível de afetar o 
preenchimento dos requisitos do ilícito. Por outro lado, é possível que a alteração 
das fronteiras do mercado no tempo implique que só até certo momento, ou só 
após certo momento, uma empresa detenha uma posição dominante nesse mer-
cado, com a consequência de que só antes ou depois desse momento seja possí-
vel identificar uma violação do artigo 102º TFUE ou do artigo 11º da LdC (o que, 
por sua vez, pode ter consequências para a prescrição da infração).

Também é possível que, devido a uma alteração verificada no período rele-
vante, embora a definição do mercado, em si, não se altere, a realidade subjacente 
– as áreas e os produtos abrangidos – se modifiquem. Assim, por exemplo, um 
mercado pode ser definido como tendo um âmbito comunitário e, durante o perí-
odo de referência, ter-se verificado um alargamento da União Europeia. Nesta 
situação, como o Tribunal já confirmou, é possível que o(s) novo(s) Estado(s)-
-membro passem a integrar o mercado relevante a partir desse momento2056.

No âmbito da tentativa de reforma do modo de aplicação do artigo 102º 
TFUE, suscitou-se a questão de clarificar a necessidade de um horizonte tem-
poral mínimo (um “período de tempo significativo”) para se poder identificar, com 
segurança, a presença de uma posição dominante (um problema especialmente 
premente nos mercados onde a inovação tecnológica é um importante fator com-
petitivo e nos contextos de regulação). A Comissão apresentou o problema como 
se se enquadrasse, logicamente, após a delimitação do mercado em causa, na fase 
da identificação de dominância2057. A prática decisória da Comissão e do Tribunal 

2056 Cfr.: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§97-98.
2057 Comissão Europeia, 2005:§24. No mesmo sentido: Comissão Europeia, Comunicação relativa às 
orientações sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82º do Tratado CE a comportamentos 
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não fornece esclarecimentos significativos a este respeito, e a Comissão foi criti-
cada por não incluir orientações a este propósito no documento que submeteu 
a consulta pública2058. No documento que resultou deste processo de consulta 
pública, a Comissão afirmou que, no seu entender: “A definição do período de tempo 
significativo irá depender do produto e das circunstâncias do mercado em questão, mas nor-
malmente um período de dois anos será considerado suficiente”2059.

Não é com inteiro conforto que observamos esta autonomização completa da 
dimensão temporal da delimitação do mercado e do horizonte temporal da iden-
tificação de uma posição dominante. Se o objetivo da delimitação de mercados, 
nestes casos, é, justamente, o de identificar os limites dentro dos quais é legítimo 
aferir o poder de mercado da empresa em causa, é estranho que se adotem dois 
horizontes temporais distintos para a identificação do mercado em causa e para 
a identificação de dominância. Nem se pense que a necessidade de distinguir os 
dois períodos poderá decorrer do facto de o período de referência imposto pela 
duração da prática sub judice poder ser inferior ao período necessário para ter 
uma visão clara da presença ou ausência de dominância no mercado. É que, nes-
ses casos, é a própria limitação do horizonte temporal da definição de mercados 
ao estrito período da prática que poria em causa a capacidade desta de traduzir, 
fielmente, as condições concorrenciais do mercado, devendo, por isso, alargar-
-se o horizonte temporal até alcançar uma extensão que evite esse resultado.

Uma última chamada de atenção para o facto de a necessidade de ponderar 
a substituibilidade da perspetiva da oferta, a curto prazo, excluir a validade de 
uma análise “estática” da estrutura do mercado no período de referência, antes 
impondo uma análise “hipotética” dessa estrutura. Para se incluirem no mercado 
os agentes que exerciam uma pressão concorrencial efetiva do lado da oferta, não 
se deve perguntar quais as empresas presentes no mercado durante o período 
de referência, mas sim quais as empresas que poderiam ter estado no mercado 
durante o período de referência, atendendo ao preenchimento dos requisitos da 
substituibilidade do lado da oferta. O enquadramento temporal deste raciocínio 
hipotético não é despiciendo, pois os pressupostos subjacentes à viabilidade da 
entrada a curto prazo no mercado de determinados concorrentes podem, natu-
ralmente, alterar-se com a passagem do tempo.

de exclusão abusivos por parte de empresas em posição dominante (JO C 45/7, 24/02/2009), §11; 
Rodriguez Galindo, 2007.
2058 Cfr., e.g.: Baker & McKenzie, 2006; CBI, 2006:§1.2.
2059 Comissão Europeia, Comunicação relativa às orientações sobre as prioridades da Comissão na 
aplicação do artigo 82º do Tratado CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas 
em posição dominante (JO C 45/7, 24/02/2009), n.r. nº 6. Sobre a opção por este horizonte temporal, 
cfr.: Verboven, 2002:26.
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Encontramos, desde os anos iniciais da definição de mercados no ordena-
mento europeu, referências ao problema do enquadramento temporal da defi-
nição de mercados na prática decisória da Comissão e do Tribunal.

A título de exemplo, em Hoffmann-La Roche, o Tribunal concluiu, expressa-
mente, que se verificava a falta de substituibilidade entre os diferentes grupos 
de vitaminas “na época considerada”2060. Subsequentemente, tornou-se frequente 
encontrar, no contexto da definição dos mercados em causa, a expressão “durante 
o período de referência”2061.

No caso Tetra Pak, o TG concluiu que o cartão assético não era suficientemente 
permutável com outros materiais asséticos, porque as alternativas só se tinham 
tornado disponíveis no final do período relevante, em apenas alguns países, e só 
tinham conseguido captar uma muito pequena parte da procura (até 5%), ou seja, 
não eram sucedâneos durante grande parte do período de referência, e mesmo 
no seu termo, eram sucedâneos incompletos e imperfeitos2062.

Em British Airways, a definição de mercado foi decisivamente influenciada pelo 
facto de, “quando da ocorrência dos factos em causa, 85% dos bilhetes de avião vendidos 
no território do Reino Unido [serem] comercializados pelas agências de viagens”2063. Ora, 
os desenvolvimentos posteriores neste mercado (sistemas de vendas diretas por 
telefone e internet, surgimento de portais de internet que fornecem, gratuita-
mente, informações sobre todas as passagens aéreas disponíveis para qualquer 
rota, generalização dos bilhetes eletrónicos, etc.) terão, seguramente, implicado 
uma alteração substancial daquela percentagem e poderão justificar uma deli-
mitação de mercado diferente.

No caso IMI, o Tribunal Geral foi confrontado com um cartel ativo num mer-
cado que passara a incluir um produto adicional nos últimos dois anos do período 
de referência, tendo a Comissão calculado a coima – como é seu método geral 
– usando o volume de negócios das empresas no último ano do funcionamento 
do cartel, abrangendo também as vendas desse novo produto. As recorrentes 
consideraram que isto tornava o montante da coima iníquo. O TG discordou, 
realçando que: “já que os mercados e tecnologias relativas aos produtos em questão ten-
dem a mudar ao longo do tempo, é expectável, quando se estabelece um cartel, que os pro-
dutos abrangidos pelo cartel também variem para se adaptarem às novas caraterísticas do 

2060 Acórdão do TJ de 1979/02/13, Hoffmann-La Roche c. Comissão (85/76), C.J. (1979) 461, §28. 
2061 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §65; 
Acórdão do TG de 2006/02/23, Cementbouw Handel c. Comissão (T-282/02), C.J. (2006) II-319, §282; e 
Acórdão do TG de 2012/03/29, Espanha c. Comissão (T-398/07), C.J. por publicar, §20. Também a Comissão 
usa esta expressão – cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2001/04/03, Bombardier/ADtranz (M.2139), §56.
2062 Acórdão do TG de 1994/10/06, Tetra Pak c. Comissão (T-83/91), C.J. (1994) II-755, §§71 e 75.
2063 Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §99.
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mercado”2064; e que a Comissão pode legitimamente incluir o volume de negócios 
desse produto no cálculo da coima, já que o ano de referência é o último ano de 
funcionamento do cartel2065.

Ponderando a viabilidade económica do investimento por concorrentes em 
infraestruturas, de tal modo que duas tecnologias pudessem ser consideradas 
substitutos viáveis, em Telefónica, o TG excluiu a relevância de dados posteriores 
ao período da infração em causa2066.

No caso AstraZeneca, o TG realçou a importância de definir o mercado “durante 
o período relevante”2067, e, em recurso, o TJ rejeitou o argumento de que o TG não 
procedera a uma “análise temporal do mercado dos produtos em causa”, voltando a fri-
sar a necessidade de que “o mercado relevante seja estabelecido de forma correta relati-
vamente a todo o período relevante, em especial ao seu início”2068.

No contexto da crise do petróleo de 1973-1974, a Comissão identificou um 
abuso de posição dominante pelo grupo BP na Holanda com base nas caraterísti-
cas especiais do mercado que se verificaram durante e por causa daquela crise2069.

Encontramos várias referências ao enquadramento temporal da definição de 
mercados na prática decisória nacional2070. Em termos gerais, a AdC afirmou já 
que a “definição dos mercados relevantes deverá ser efetuada (necessariamente) em rela-

2064 Acórdão do TG de 2011/03/24, IMI et al c. Comissão (T-378/06), C.J. (2011) II-62, §52.
2065 Acórdão do TG de 2011/03/24, IMI et al c. Comissão (T-378/06), C.J. (2011) II-62, §56.
2066 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §120.
2067 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §97.
2068 Acórdão do TJ de 2012/12/06, AstraZeneca c. Comissão (C-457/10 P), C.J. (2012) por publicar, §§37 
e 40-45.
2069 Decisão da Comissão de 1977/04/19, ABG (28.841). Este foi um caso onde a Comissão tentou aplicar 
uma abordagem caraterística da figura do abuso de dependência económica. O Tribunal anulou esta 
decisão, mas confirmou-a quanto à delimitação do mercado – Acórdão do TJ de 1978/06/29, BPH et al 
c. Comissão (77/77), C.J. (1978) 1513. Afirmou, designadamente: “Os motivos desta conclusão fundam-se, 
essencialmente, em considerações de caráter geral atinentes às condições globais do mercado neerlandês, durante a 
crise, no que respeita ao abastecimento de produtos petrolíferos e ao estado das relações comerciais (…). Em primeiro 
lugar, importa examinar, supondo que condições caraterizadas do mercado, análogas às do caso em apreço, tenham 
efetivamente assegurado às grandes companhias petrolíferas implantadas nos Países Baixos uma posição dominante 
face às respetivas clientelas, no território desse Estado-membro…” (§§17-18).
Para exemplos de outras decisões da Comissão Europeia que se referem, claramente, a esta dimensão 
temporal da delimitação de mercados, ver: Decisão da Comissão de 2006/03/29, Prokent-Tomra (E-
1/38.113), §56; e Decisão da Comissão de 1998/10/14, British Sugar et al (F-3/33.708 etc.), §60.
Num discurso às autoridades chinesas, uma representante da Comissão Europeia realçou, genericamente, 
a importância da definição de mercados, no contexto da identificação de posições dominantes, ter em 
atenção o período de referência – Rodriguez Galindo, 2007.
2070 A título de exemplo da prática decisória sobre esta questão noutro Estado-membro (Reino Unido): 
“cross-channel ferry services between the UK and continental Europe, where the Channel Tunnel has altered the 
market: see «The Peninsular and Oriental Steam Navigation Corpn and Stena Line (1998); and the market for betting 
shops in the UK: see Ladbroke Group and The Coral Betting Business (1998)” – Whish, 2008:33.
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ção ao período a que se referem os factos objeto do processo”2071. As decisões da AdC já 
realçaram, repetidamente, que, em consequência da definição do mercado num 
período de referência, não se podem incluir no mercado relevante as tecnologias 
ainda em desenvolvimento ou não disponíveis comercialmente (de modo signi-
ficativo) na altura dos factos2072. Em Arriva, o TCL afirmou ser difícil a definição 
do mercado relevante, “dada a inerente complexidade dos seus aspetos temporais, geo-
gráficos e materiais”2073.

IV.4.2. Mercados temporais
Na secção anterior, vimos que a definição de mercados é realizada num determi-
nado “período de referência”, ou “horizonte temporal”. É em função do propó-
sito visado pela definição de mercados que se delimita o período de referência 
no qual serão analisadas as caraterísticas da procura e da oferta, para chegar às 
fronteiras do mercado dentro do qual se deverá proceder à análise em causa. Tal 
significa que o período de referência, neste sentido, não é uma parte integrante 
da delimitação concreta do mercado, em si – não flui das suas caraterísticas –, 
correspondendo, antes, a balizas impostas ao exercício de delimitação do mer-
cado pelos fins visados no caso concreto. E estas balizas estão, necessariamente, 
presentes em todos os exercícios de definição de mercados.

No entanto, em certos casos, em acréscimo ao horizonte temporal da análise 
no sentido discutido na secção anterior, a dimensão temporal do mercado surge 
como uma componente integrante da própria definição de mercado, por força 
das caraterísticas desse mercado. Nestes casos, não é (só) o fim servido pela defi-
nição de mercados no caso concreto que implica a ponderação da dimensão tem-
poral, mas também o facto de, da perspetiva da procura e/ou da oferta, existirem 
condicionantes temporais (horárias, sazonais, etc.) que alteram os parâmetros 
de concorrência entre os produtos e/ou áreas geográficas e, especificamente, a 
sua sucedaneidade2074.

É neste sentido que a doutrina se refere aos “mercados temporais”, e que a 
ANC britânica identifica o tempo como a “terceira dimensão possível” da defini-
ção de mercados2075. Embora raras, também se encontram referências à dimensão 
temporal dos mercados nas leis nacionais da concorrência2076.

2071 Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §531. No mesmo sentido, implicitamente, 
ver, e.g.: Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §§239 e 249-250.
2072 Decisão da AdC de 2006/08/08, Sic/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §§147-149 e 151-152.
2073 Despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04), p. 4 (nosso sublinhado).
2074 ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §5.1; AdC, Projeto 
de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de 
fevereiro de 2013, §§1.6.2 a 1.6.5.
2075 ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §§2.15 e 5.1. Ver 
também: ANC polaca, Abuse of a dominant position in the light of legal provisions and case law of the European 
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É por isso que faz sentido afirmar-se que, normalmente, as definições de mer-
cado só têm em conta as dimensões de produto e geográfica20762077, ou que nem todos 
os mercados têm uma dimensão temporal2078. Não se trata de negar a presença 
da dimensão temporal no sentido discutido na secção anterior, mas de se refe-
rir, exclusivamente, aos casos em que o exercício de delimitação dos mercados 
em causa tem de analisar três dimensões, em três passos lógicos distintos (mas 
interrelacionados) da análise: o mercado de produto, o mercado geográfico e o 
mercado temporal.

A delimitação de mercados temporais é ainda um tema pouco explorado na 
doutrina jurídica2079, e até esquecido nas abordagens gerais da Comissão Euro-
peia a este tema2080.

De acordo com o OFT e alguma doutrina, esta dimensão temporal é uma mera 
extensão da dimensão de produto da definição de mercados2081. Com o devido 
respeito, não concordamos. A dimensão temporal remete para uma apreciação de 
fatores autónomos das outras duas dimensões e tem um lugar próprio e indepen-
dente na teoria da delimitação de mercados. De resto, note-se que, consoante o 
caso, as caraterísticas que levam à identificação desta terceira dimensão do mer-
cado podem estar mais próximas de fatores típicos do mercado de produto ou do 
mercado geográfico. Como exemplo de um caso do segundo tipo, pense-se num 
mercado relativo a uma área onde a variação sazonal de condições climatéricas 
implique que, durante alguns meses do ano, a procura considere a oferta local de 
um determinado produto ou serviço substituível com a oferta numa localidade 

Communities, 2003, §1.1.3. Na doutrina, ver, e.g.: Roth & Rose, 2008:§4.089-90; Craig & De Búrca, 
2008:1006 e 1010-1011; Moura e Silva, 2004:20; Moura e Silva, 2008:591; Cunha Rodrigues, 2011:321; 
Bordalo Junqueiro, 2012:46. Entre nós, encontramos uma primeira discussão da relevância do fator 
tempo, na delimitação dos mercados, em Menezes Leitão, 1986:5. Na altura, o autor defendeu que este 
fator não devia ser tido em conta.
É frequente misturarem-se referências a estas duas manifestações do tempo na delimitação de mercados. 
Veja-se, e.g.: Institut für Europäisches Medienrecht, 2005:§10.33-10.35 e 10.45; Whish, 2008:39; e Peixoto 
Coutinho, 2009:95 e ss.
2076 Ver, e.g., o conceito de “mercado relevante” em: Malta, Lei nº XXXI/1994, revista em último lugar 
pela Lei nº III/2004, artigo 2º.
2077 No mesmo sentido seguem vários autores, e.g.: Hargreaves, 2011:capítulo 8; Eberhard, 2006 (“The 
final aspect, the time dimension, is rarely of practical relevance in the Commission’s process of appraising dominance 
under article [102 TFEU]”).
2078 Bordalo Junqueiro, 2012:46.
2079 Neste sentido, cfr., e.g.: Vogel & Vogel, 2012:capítulo 4.5; Ekestubbe, 2009:17. Um relatório da ICN 
nota que: “While the UK (OFT) [merger] Guidelines 1998 explicitly set out this fator, it seems to be implicit in 
most Guidelines in the other jurisdictions” – ICN, 2004:capítulo 2, p. 19.
2080 Cfr., e.g., Comissão Europeia, 2012.
2081 Cfr., e.g.: ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §5.3; Jones 
& Sufrin, 2011:65; Ekestubbe, 2009:16. Deixando a questão em aberto: Bordalo Junqueiro, 2012:46; e 
Oliveira Pais, 2011:369.
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próxima, e que noutro período do ano essa substituibilidade desapareça (e.g. 
habitantes de uma localidade ou ilha para os quais, durante os meses de inverno, 
deixa de ser possível, ou economicamente vantajoso, deslocar-se à localidade ou 
ilha vizinha para adquirir determinados produtos ou serviços).

Pode ser necessário lançar mão da terceira dimensão da definição de merca-
dos, ou seja, de definir um mercado temporal, em suma (sem prejuízo da neces-
sidade de conjugação com outros critérios gerais do método de delimitação de 
mercados), quando2082:

 (i) Da perspetiva da procura, dois períodos temporais não são substitutos 
suficientemente próximos para a satisfação das mesmas necessidades;  
e/ou

 (ii) Da perspetiva da oferta, não é possível ou economicamente viável ofere-
cer o produto/serviço em causa, na mesma área geográfica, em condições 
homogéneas, em períodos temporais distintos, ou é possível implemen-
tar, de modo eficaz, políticas de discriminação temporal (na ausência de 
manifestações de arbitragem intertemporal).

Estas situações verificar-se-ão, por exemplo, nos casos de:

 (i) Utilização de um serviço de transporte em horas de ponta e fora de horas 
de ponta;

 (ii) Aquisição grossista de eletricidade dentro e fora das horas de pico do 
consumo2083;

 (iii) Produção de produtos agrícolas sazonais insuscetíveis de armazenamento 
(economicamente viável) a médio-longo prazo;

 (iv) Aquisição de serviços cuja utilidade/valor varia em função de condições 
metereológicas; e

 (v) Adiamento do consumo devido à expetativa de uma inovação tecnológica2084.

2082 Ver, em geral: ANC britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §§3.7, 
5.1 e 5.2.
2083 Ver, como exemplo nacional, a Decisão da AdC de 2010/12/12, EDP Produção/Greenvouga (Ccent. 
23/2010).
2084 Um outro problema que associa a dimensão temporal à inovação tecnológica, e que já recebeu alguma 
atenção na doutrina, é a identificação de um período durante o qual a procura continua a considerar 
um produto tecnologicamente inferior como sucedâneo de novos produtos no mercado, levando a que 
um produtor concorra, em certo sentido, com os produtos que ele próprio vendeu, previamente, no 
mercado. Não o incluímos nesta enumeração por não configurarmos aqui uma verdadeira questão de 
mercado temporal, mas antes questões de maior ou menor durabilidade da satisfação de uma necessidade 
por um determinado produto, de perceções de substituibilidade pela procura, e da criação de novos 
mercados através da inovação tecnológica. Em qualquer caso, sobre esta temática, veja-se, e.g.: Europe 
Economics, 2002:§§2.2.48-2.2.50.
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Como resulta dos exemplos acima referidos, os mercados temporais impli-
cam uma segmentação do mercado relevante consoante o período temporal em 
causa, mas podem também, no contraste entre dois mercados temporais, alte-
rar o âmbito do mercado de produto e do mercado geográfico. Uma pessoa que 
precise de atravessar o Tejo em horas de ponta pode, por hipótese, considerar os 
cacilheiros sucedâneos da travessia em automóvel pela ponte, e já não identificar 
substituibilidade entre estes dois tipos de transporte fora das horas de ponta. 
Neste caso, os produtos que se integram no mercado relevante variam conso-
ante o mercado temporal em causa. Uma empresa de eletricidade que precise 
de adquirir, em grosso, eletricidade para fornecer no mercado retalhista pode 
preferir (até por implicar menores custos e perdas de eficiência) adquirir ape-
nas eletricidade no território nacional, mas não ter essa opção durante perío-
dos de picos de consumo, por não existir suficiente oferta no mercado nacional. 
Neste caso, o âmbito geográfico do mercado varia consoante o mercado temporal  
em causa.

Há determinados setores nos quais, frequentemente, se revela necessário 
delimitar o mercado temporal, em especial nos setores dos transportes2085, agri-
cultura, comunicações eletrónicas e eletricidade.

Entre os economistas, tem vindo, há muito, a ser realçado o papel crucial da 
aferição dos custos de armazenamento e de conservação dos produtos em causa 
para a delimitação de mercados temporais. Como o preço a que é possível a um 
produtor oferecer um bem aumenta, no tempo, na presença de custos de arma-
zenamento e conservação (na proporção destes), conclui-se, de modo geral e 
numa lógica ceteris paribus, que se tenderão a incluir no mesmo mercado temporal 
apenas os períodos de tempo próximos, quando os custos de armazenamento e 
conservação são elevados, e que se incluirão períodos tão mais afastados quanto 
menores forem aqueles custos. In extremis, se aqueles custos são inexistentes, a 
dimensão temporal do mercado tenderá para o infinito (numa conclusão seme-
lhante à que pode levar à delimitação de um mercado geográfico global na ausên-
cia de custos de transporte)2086.

A identificação das fronteiras dos mercados temporais deve seguir o mesmo 
método usado para a delimitação dos mercados de produto e geográficos. Neste 

2085 No setor do transporte marítimo, é frequente verificar-se a variação sazonal da estrutura da oferta 
– cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1998/12/09, Ferries gregos (34.466).
2086 Por tudo, cfr., e.g.: Bressels & King, 1978:227-228. Os mesmos autores sugerem que a dimensão 
temporal do mercado será tão mais ampla quanto menos elástica for a procura, com o fundamento de que 
uma procura rígida implica a subida de preços em casos de escassez, permitindo compensar custos de 
armazenamento ou de conservação a longo prazo. O argumento parece-nos frágil, na medida em que não 
parece levar em conta o fator risco inerente à eventual subsequente baixa dos preços (como aconteceria, 
por exemplo, em mercados agrícolas, no caso de um ano de escassez seguido de um ano de abundância).
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sentido, um estudo económico realizado para a Comissão Europeia realçou a 
aplicabilidade do teste SSNIP à delimitação do mercado temporal2087.

A delimitação do mercado temporal pode ter um impacto decisivo no desfe-
cho da análise concorrencial de um caso concreto. Tal sucede, nomeadamente, 
quando as condições prevalecentes numa das estações do ano (num mercado 
sazonal) exponham a pressões concorrenciais significativas uma empresa que, 
noutras estações, opera em situação de monopólio virtual. Esta realidade evi-
denciou-se, pela negativa, no famoso caso United Brands2088.

A Comissão e o Tribunal foram confrontados com indícios estatísticos claros 
de significativa elasticidade cruzada da procura nalguns meses do ano2089. Tro-
cando por miúdos, uma parte significativa da procura considerava as bananas 
substituíveis por outras frutas disponíveis durante o verão (influenciando, subs-
tancialmente, os preços e quantidades de bananas vendidas), mas não noutros. 
Isto levava a que a empresa em causa, claramente dominante na importação de 
bananas, tivesse de ter em conta a concorrência exercida por outras frutas em 
parte do ano, e que pudesse atuar com considerável autonomia no mercado nas 
outras estações.

Num dos seus primeiros exercícios aprofundados de delimitação de merca-
dos, as instituições europeias decidiram identificar um “mercado das bananas”, 
recusando dar relevância aos indicadores da dimensão temporal do mercado no 
caso concreto, embora o raciocínio seguido tenha demonstrado a potencial rele-
vância desta dimensão, em abstrato.

Com efeito, o Tribunal referiu que o amadurecimento das bananas “faz-se 
durante todo o ano, independentemente das estações”, que “[d]urante todo o ano a pro-

2087 Europe Economics, 2002:§A1.63: “in some cases (e.g. time-sensitive products) it may be necessary to define 
markets along temporal dimensions in a more specific way. This would be achieved by applying the hypothetical 
monopolist test framework but treating time as another product characteristic, alongside product description and 
place of trade. Thus, hypothetical price increases would be applied to different time periods to identify the effectiveness 
of any constraints resulting from substitutability between trades at different times”. Também no sentido de incluir 
a dimensão temporal nos fatores ponderados na aplicação de testes económicos, ver: Verboven, 2002:21 
e 39.
2088 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207. A mesma opinião 
foi expressa em: Whish, 2008:39.
2089 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§14-17: “As esta-
tísticas apresentadas mostram que as despesas dos consumidores com a compra de bananas atingem o seu nível mais 
baixo entre os meses de junho e setembro, quando abundam no mercado os frutos frescos produzidos localmente. 
Estudos efetuados pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) (em particular em 1975) confirmam 
que as bananas têm preços relativamente baixos durante os meses de verão e que, por exemplo, o preço das maçãs tem 
um impacto especialmente apreciável no nível de consumo de bananas na República Federal da Alemanha. Ainda 
de acordo com esses estudos, nota-se um abrandamento dos preços no final do ano, durante a época das laranjas. Os 
períodos de abundância sazonal de outros frutos frescos exercem uma influência não apenas nos preços, mas também 
nos volumes de vendas e, por conseguinte, no volume das suas importações”.
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dução é superior à procura, pelo que pode sempre satisfazê-la”, fazendo com que a sua 
comercialização possa ser adaptada “às flutuações sazonais dos restantes frutos frescos”. 
Daqui o Tribunal retirou que: “[n]ão se verifica forçosamente uma substituição sazonal, 
dado que os consumidores podem obter esse fruto durante todo o ano”2090.

Ou seja, apesar de ter reconhecido as substanciais variações de preços e quan-
tidades consumidas, o Tribunal rejeitou a segmentação do mercado em estações 
pelo simples facto de existir um abastecimento constante e suficiente de bananas 
ao longo do ano. Com efeito, acrescentou o acórdão que: “Uma vez que a banana é 
um fruto que pode ser sempre obtido em quantidades suficientes, a questão de saber se pode 
ser substituída por outros frutos deve ser analisada para todos os períodos do ano” 2091. O 
TJ entendeu que, nestas circunstâncias, só se deveriam incluir no mesmo mer-
cado dois produtos que revelassem uma “significativa elasticidade cruzada a longo 
prazo”2092. Apesar de, num determinado período do ano, a concorrência de outras 
frutas levar a uma variação de preços de cerca de 20%2093 (recorde-se que o teste 
SSNIP se baseia numa variação de preços entre 5% a 10%), o Tribunal não con-
siderou que isto implicasse a necessidade de autonomizar mercados temporais.

Em retrospetiva, parece evidente o erro lógico presente nesta análise. A mera 
disponibilidade de um produto ao longo de todo o ano não pode ser invocada para 
ignorar as significativas diferenças de pressões concorrenciais de uma estação 
para outra. Se os consumidores consideram as bananas substituíveis por maçãs 
em junho, mas não em dezembro, que interessa, do ponto de vista da delimita-
ção do mercado, que possam comprar sempre bananas, independentemente do 
mês? A realidade é que, em junho, os preços e quantidades vendidas de bananas 
se reduzem substancialmente, o que só se explica pelos diferentes níveis (sazo-
nais) de pressão concorrencial. Isto dito, não se deve esquecer que este não foi 
o único argumento usado pelo Tribunal para defender a delimitação de merca-
dos realizada2094.

Por último, refira-se que o caso European Night Services poderia ter levado a 
uma discussão da necessidade de segmentar o mercado do transporte ferroviá-
rio entre cidades europeias consoante o período do dia em que este se verifica, 
mas a Comissão não aprofundou, atempadamente, a questão2095.

2090 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§23-26.
2091 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §27.
2092 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §28.
2093 Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §32.
2094 Cfr.: Acórdão do TJ de 1978/02/14, United Brands c. Comissão (27/76), C.J. (1978) 207, §§30-31 e 34.
2095 Cfr.: Decisão da Comissão de 1994/09/21, Night services (34.600). Perante o Tribunal, a Comissão 
procurou aprofundar a questão, mas esta acabou por não ser discutida – cfr.: Acórdão do TG de 
1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. (1998) II-3141, §§84 e 94.
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Ainda que a jurisprudência não forneça qualquer conceito de “mercado tem-
poral”, o quadro conceptual da presente tese não ficaria completo se não procu-
rássemos colmatar esta lacuna, propondo um conceito inspirado naqueles que 
identificámos para o “mercado de produto” e para o “mercado geográfico”.

Assim, entendemos que o “mercado temporal relevante” – o qual, recorde-
-se, só tem de ser definido quando se identifique uma significativa heterogenei-
dade de condições concorrenciais entre períodos temporais (numa manifestação 
do princípio de simplificação a que aludimos no final da secção IV.1.2) – corres-
ponde ao conjunto dos períodos temporais razoavelmente substituíveis por 
outros períodos temporais, seja da perspetiva da procura, seja da perspetiva 
da oferta, em que se verifica oferta ou procura pelas empresas em causa do 
produto/serviço em causa, na área em causa.

Ou, numa definição mais próxima do tipo de definições que temos vindo a 
indicar que preferimos, o “mercado temporal relevante” corresponde ao con-
junto mais estreito dos períodos temporais que exercem suficiente pressão 
concorrencial imediata sobre o período temporal focal da análise, devido 
à substituibilidade do lado da procura ou do lado da oferta, de modo a que 
não haja incentivo económico para um pequeno aumento não transitório de 
preços no período focal, na ordem dos 10%, acima de níveis concorrenciais.

IV.5. Desafios específicos da definição de certos mercados
Já nos debruçámos, nos Capítulos anteriores, sobre problemas específicos cuja 
discussão se suscita no âmbito da delimitação da dimensão material, geográfica 
ou temporal do mercado. Ficaram ainda por analisar algumas caraterísticas pró-
prias de determinados mercados que colocam desafios particulares à sua deli-
mitação e cuja discussão é transversal às várias dimensões do mercado, ou que 
merecem destaque especial pela atenção que têm recebido na doutrina e na prá-
tica administrativa e judicial. É desses desafios específicos que nos ocuparemos 
no presente Capítulo.

IV.5.1. Substituibilidade unidirecional
Por via de regra, a substituibilidade entre produtos é bidirecional. Se o produto A 
é apto a satisfazer uma necessidade que também pode ser satisfeita pelo produto 
B, e se se verifica que a procura de A se transfere para B em caso de um aumento 
dos preços do produto A (pequeno mas significativo, i.e. SSNIP), é expectável 
que o inverso também se verifique, ou seja, que a procura do bem B se transfira 
para o bem A em caso de aumento de preços do produto B.

O mesmo é verdade na delimitação geográfica do mercado. Em princípio, se os 
clientes de uma área geográfica estão dispostos a deslocar-se a uma área vizinha 
para adquirir o produto em causa (ou a encomendar o produto a uma empresa 
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sedeada numa área vizinha), fará sentido que se identifique a mesma disposição, 
relativamente a essa área, dos clientes da área vizinha.

No entanto, nem sempre é assim. Por vezes, a substituibilidade é (ou tende 
a ser) unidirecional, ou assimétrica2096. Esta unidirecionalidade está, normal-
mente, associada a um diferente grau de eficiência na satisfação de uma mesma 
necessidade, lato sensu, variação essa que pode decorrer de caraterísticas dos pro-
dutos em causa, de caraterísticas da procura, ou de caraterísticas da oferta2097, 
nomeadamente:

 (i) quando um produto/serviço novo, tecnologicamente mais avançado, 
substitui um produto/serviço anterior (e.g. a substituição do acesso à 
internet em banda estreita pelo acesso à internet em banda larga2098, ou 
um novo medicamento que ataca diretamente a fonte do problema, em 
vez de ter um efeito apenas indireto2099): a procura transita do produto 
“antigo” para o produto “novo”, mas, por via de regra, não estará dis-
posta a regressar ao produto “antigo” (pelo menos, não em reação a um 
pequeno aumento de preços; situação de “irreversibilidade”);

 (ii) quando um produto/serviço novo, economicamente mais eficiente, 
substitui um produto/serviço anterior (e.g. a substituição do transporte 
marítimo de determinados produtos a granel pelo seu transporte em 
contentores2100): uma vez adotado o “novo” produto/serviço, verificar-
-se-á resistência em regressar aos custos acrescidos do produto/serviço 
“antigo”;

 (iii) quando um produto de “maior qualidade” (tecnicamente apto a satis-
fazer necessidades específicas e mais exigentes) é vendido, igualmente, 
a clientes de outros setores com necessidades menos exigentes, mas os 
produtos de “menor qualidade” não são aptos a satisfazer as necessida-
des de uma parte da procura2101;

2096 Sobre esta matéria, em geral, na doutrina, cfr., e.g.: Roth & Rose, 2008:§4.022; e, entre nós, Bordalo 
Junqueiro, 2012:49.
2097 Também se pode verificar unidirecionalidade na substituibilidade da perspetiva da oferta – ver 
secção IV.1.2. 
2098 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107; 
Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), que refere a substituibilidade unidirecional 
como uma caraterística típica dos mercados dinamizados pela constante evolução tecnológica (§§581-
582).
2099 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805.
2100 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. 
(2003) II-3275.
2101 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) 
II-1255, §67.
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 (iv) quando um grupo de clientes está disposto a contratar um serviço longe 
de casa porque já se desloca diariamente a essa outra área (caso da contra-
tação dos serviços de escolas de condução em contextos de movimentos 
pendulares entre uma cidade e as suas áreas suburbanas2102): os habitan-
tes da área de destino dos movimentos pendulares teriam de suportar 
os custos da deslocação a outra área, propositada e exclusivamente, para 
contratar estes serviços, custos esses que não são equacionados pelos 
clientes que já realizam os movimentos pendulares;

 (v) quando grande parte da oferta está concentrada numa área geográfica, 
de tal modo que os clientes dessa zona não precisam de recorrer (e seria 
economicamente menos eficiente recorrer) à oferta de empresas sedeadas 
noutras áreas, enquanto que a procura nestas outras áreas não encontra 
oferta “doméstica” suficiente (ou, para elas, ainda se mostra economica-
mente vantajosa a importação); o mesmo resultado pode ser alcançado 
através de meras preferências (subjetivas) da procura numa determi-
nada área (e.g. que tem por hábito limitar as suas compras ao perímetro 
nacional)2103; ou

 (vi) quando se verifica uma grande discrepância nos custos de mudança (swi-
tching costs) entre dois produtos, de tal modo que a transição de um para 
outro pode ser economicamente aliciante, mas não o inverso2104.

Nestes casos, como se deve definir os mercados relevantes?
Por um lado, não se pode concluir, simplesmente, que os dois produtos estão 

em mercados distintos, mas que um deles concorre com o outro2105, ou que as 
duas áreas constituem mercados geográficos distintos, mas que uma delas con-
corre com a outra. Sem prejuízo de precisões quanto ao grau da concorrência, 
tais afirmações são, à partida, contradições lógicas.

Por outro lado, também não se pode concluir que os dois produtos, ou as duas 
zonas, se incluem num único mercado global, porque a pressão concorrencial 
unidirecional é insuficiente para justificar esta conclusão2106.

2102 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06).
2103 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2005/05/03, Berteslmann/Springer/JV (M.3178) – neste caso, 
o histórico das fontes de fornecimento nos diferentes EMs mostrava que as empresas alemãs não 
importavam o produto em causa de outros EMs (a Alemanha tinha mais de 50% da respetiva capacidade 
instalada na UE), enquanto que as empresas de outros Estados-membros não se limitavam a um consumo 
doméstico, importando estes produtos da Alemanha.
2104 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §140.
2105 Como foi sugerido pelas arguidas no caso PT e ZON – cfr. Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon 
(PRC 2003/05), §612.
2106 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06), §§239-242.
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Decorre, explícita ou implicitamente, dos casos em que esta questão foi dis-
cutida no ordenamento jurídico europeu e nacional, que a solução para uma situ-
ação de substituibilidade unidirecional pura é a delimitação de dois mercados 
relevantes. No caso do mercado de produto, definem-se dois mercados distin-
tos, correspondentes, maxime, a necessidades distintas: um mercado onde está 
presente apenas um produto (e.g. o produto “novo” ou “melhor”), e outro mer-
cado onde estão presentes dois produtos (e.g. os produtos “novo” e “antigo”, ou 
“melhor” e “pior”). No caso dos mercados geográficos, delimitam-se duas áreas 
distintas, uma onde a oferta/procura provém apenas da respetiva área (exclusi-
vamente, ou quase exclusivamente, doméstica), e outra onde a oferta/procura 
provém da própria área e ainda de outras áreas (normalmente, vizinhas).

Sucede, porém, que esta conclusão tem, frequentemente, de ser retirada de 
modo implícito dos casos analisados, já que as soluções encontradas pelas auto-
ridades judiciais e administrativas são, naturalmente, temperadas pelas circuns-
tâncias dos casos concretos. Por via de regra, só se mostra necessário definir um 
dos mercados envolvidos na ponderação da unidirecionalidade, tipicamente, o 
mercado do produto ou da área que não está sujeita a concorrência de outros pro-
dutos ou áreas, mas concorre com aqueles(as), não sendo as autoridades chama-
das a tomar posição sobre a delimitação do segundo mercado, vítima da pressão 
concorrencial unidirecional2107.

A determinação da unidirecionalidade da substituição está sujeita à exigên-
cia geral de “suficiência” da substituição, que se pode exprimir através da apli-
cação do teste SSNIP, com a ressalva de se ter de atender ao facto de o processo 
de substituição de um produto por outro ainda poder estar em curso, tendo de 
se rejeitar uma visão estática do mercado em proveito de uma análise dinâmica, 
de modo a não se deixar induzir em erro. Este facto foi sublinhado, especial-
mente, no caso AstraZeneca:

2107 Assim foi, e.g., em: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 
etc.), C.J. (2003) II-3275; Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-
2805, §97 (onde o Tribunal afirmou ser irrelevante saber se o produto novo exercia pressão concorrencial 
sobre o produto existente, porque, mesmo que isso se verificasse, “não significa que [o produto existente] 
exerça uma restrição concorrencial significativa sobre [o produto novo] e, portanto, que [o produto existente] 
pertença ao mercado [do produto novo]. A definição do mercado relevante, no presente caso, consiste apenas em 
identificar as restrições concorrenciais significativas sobre [o produto novo] durante o período relevante e, portanto, 
não relevam as restrições concorrenciais que [o produto novo] possa ter exercido sobre outros produtos”); Acórdão 
do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §67 (“O facto de esse 
tipo de fio [para a indústria automóvel] ser vendido a outros clientes não pertencentes à indústria automóvel não 
tem qualquer importância a este respeito. Com efeito, ao contrário dos outros eventuais compradores desse produto, 
as empresas do setor automóvel só comprarão o fio que tenha qualidades intrínsecas específicas e que por elas tenha 
sido certificado em função de qualidades particulares”). Veja-se ainda, a propósito de mercados geográficos, a 
Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de condução da Madeira (PRC 2008/06).
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“é necessário considerar se, tendo em conta ao mesmo tempo o crescimento gradual das ven-
das do novo produto, um pequeno aumento do preço do novo produto levaria a uma mudança 
da procura para o produto existente de tal modo que o aumento de preço não seria rentável, con-
siderando a receita que teria sido gerada na ausência daquele aumento. Deve sublinhar-se que a 
natureza gradual do crescimento das vendas do novo produto não desapareceria necessariamente 
se esse aumento de preços fosse rentável e, consequentemente, se se concluísse que o produto exis-
tente não exerce uma pressão concorrencial significativa sobre o novo produto”2108.

O Tribunal já esclareceu a aplicabilidade de determinadas presunções em 
casos de substituição unidirecional.

Por um lado, decorre de tudo o que antecede que o facto de a procura se trans-
ferir de um produto “antigo” para um produto “novo” não pode levar a presumir 
que o produto “antigo” está no mesmo mercado que o “novo”:

“em princípio, a natureza gradual do crescimento das vendas de um produto novo em subs-
tituição de um produto existente não pode bastar, por si só, para concluir que o produto existente 
exerce uma pressão concorrencial significativa sobre o produto novo”2109.

Por outro lado, se há elementos empíricos que demonstram que a substitui-
bilidade se faz apenas num sentido, podemos presumir que o produto “antigo” 
não exerce pressão concorrencial sobre o produto “novo”2110. Um dos elementos 
que tem pesado fortemente, neste sentido, nos juízos do Tribunal, é a irreversi-
bilidade da substituição de um produto pelo outro, mesmo perante importantes 
variações de preços2111.

2108 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §89 (nossa 
tradução). A aplicação do teste SSNIP neste contexto já se verificara, nomeadamente, no Acórdão do 
TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §90.
2109 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §90. Nestes 
casos, portanto, a recorrente tem de apresentar argumentos adicionais, não podendo contar com qual-
quer presunção de pressão concorrencial (§§92-93). Este ponto foi expressamente confirmado pelo 
TJ: “o caráter gradual do aumento das vendas de um produto novo que substitui um produto existente não significa 
necessariamente que este último tenha exercido sobre o primeiro uma pressão concorrencial significativa. Com efei-
to, é possível que, mesmo na falta de um produto anterior como os [produtos existentes], as vendas de [produtos 
novos] enquanto produto novo tivessem globalmente o mesmo desenvolvimento gradual, em razão dos receios dos 
médicos prescritores quanto aos possíveis efeitos cancerígenos dos [produtos novos]. Por conseguinte, o Tribunal 
Geral teve razão ao declarar (…) que não se pode presumir que existe, por princípio, um nexo de causalidade entre o 
caráter gradual do aumento das vendas dos [produtos novos] e uma pressão concorrencial exercida pelos [produtos 
existentes] sobre os [produtos novos]” – Acórdão do TJ de 2012/12/06, AstraZeneca c. Comissão (C-457/10 
P), C.J. (2012) por publicar, §48.
2110 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §96: 
“Inversamente, a identificação de uma tendência de “substituição assimétrica” (i.e. unidirecional) constitui um 
importante indício da falta de pressão concorrencial do produto existente sobre o produto novo”.
2111 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. 
(2003) II-3275, §808.
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É importante distinguir as situações supra descritas de outras situações, que, 
por vezes, se confundem com casos de unidirecionalidade de substituição, mas 
que não o são, proprio sensu, e que poderemos designar de “substituibilidade 
parcial”. Esta distinção é especialmente importante, porque sucede que as duas 
situações coexistem, ocasionalmente, lançando a confusão na discussão da deli-
mitação de mercados.

Imagine-se que o produto A é apto a satisfazer a necessidade X e Y, e que o 
produto B é apto a satisfazer apenas a necessidade X. Simplificando e admitindo 
que ambos os produtos têm preços muito similares, verificar-se-á que o produto 
B se enquadra sempre no mesmo mercado que o produto A. No entanto, o mer-
cado dos bens aptos a satisfazer a necessidade Y incluirá apenas o bem A. Este 
exemplo realça que um produto se pode incluir em vários mercados, enfrentando 
concorrência de produtos diferentes (ou não enfrentando qualquer concorrên-
cia) consoante o mercado em causa. Era para esta realidade que o Tribunal Geral 
chamava a atenção quando afirmou: 

“Quando um produto pode ser utilizado para diversos fins e quando essas diferentes utili-
zações correspondem a necessidades económicas também elas diferentes, há que reconhecer que 
esse produto pode pertencer, consoante o caso, a mercados distintos que tenham eventualmente 
caraterísticas diferentes, tanto do ponto de vista da respetiva estrutura como das condições de 
concorrência. No entanto, esta asserção não justifica a conclusão de que esse produto faz parte 
de um único e mesmo mercado que todos os outros que, nas diferentes utilizações que lhes podem 
ser dadas, podem ser substituídos e com os quais entra, consoante os casos, em concorrência”2112.

Ora, nos cenários de “substituibilidade parcial”, não se verifica unidirecio-
nalidade de substituição dentro de um mesmo mercado, relativo à satisfação de 
uma mesma necessidade. Enquanto numa situação de substituição unidirecional 
existem dois produtos que concorrem, simultaneamente, num mesmo mercado 
(ainda que a pressão concorrencial seja unidirecional), nestas outras situações 
existem dois produtos que estão presentes em (pelo menos) dois mercados dis-
tintos, num dos quais se verifica substituibilidade bidirecional, e no outro não 
se verifica substituibilidade de todo2113.

2112 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §79. Este 
caso é um exemplo de coexistência de substituibilidade unidirecional e de substituibilidade parcial.
2113 Um possível caso de “substituibilidade parcial” foi referido, superficialmente, pela AdC a propósito 
dos supermercados e hipermercados: entendeu a AdC que, “dada a maior dimensão e gama de produtos 
oferecidos por um hipermercado, face a um supermercado, não se poderá excluir a possibilidade dos 
hipermercados exercerem uma pressão concorrencial significativa sobre as lojas de menor dimensão, 
sem que estas exerçam uma pressão concorrencial significativa sobre aqueles estabelecimentos de maior 
dimensão” – Decisão da AdC de 2007/12/27, Sonae/Carrefour (Ccent. 51/2007), §83. Novamente, não 
está em causa a unidirecionalidade de substituição dentro de um mesmo mercado relativo à satisfação 
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Outra situação que, por vezes, se confunde com a substituibilidade unidi-
recional é a da criação de novos mercados por via da inovação tecnológica, 
amplo sensu. Como sublinhou o Tribunal Geral, a introdução de um novo pro-
duto por via do progresso técnico pode levar ao surgimento de um novo mer-
cado2114. E como a AdC já teve a oportunidade de sublinhar, a introdução no 
mercado de um novo produto pode, por vezes, criar a aparência de substituibili-
dade unidirecional (devido à transferência de parte da procura de outros produtos 
para o novo produto), quando, na realidade, se verificou apenas o surgimento de 
novas “necessidades” e de uma alteração de prioridades que levou a um reajuste 
da afetação dos recursos (escassos) anteriormente afetos à satisfação de outras  
necessidades2115.

IV.5.2. Mercados bilaterais
A definição de mercados, como já sabemos, tem por objetivo delimitar as frontei-
ras dentro das quais, fundamental e imediatamente, as empresas se degladiam em 
concorrência. No entanto, nalguns mercados, verifica-se que o comportamento 
da oferta e da procura pode ser influenciado pela oferta e procura num outro 
mercado, relacionado com o primeiro mas com agentes diferentes, falando-se 
então em “mercados bilaterais” (“two-sided markets”)2116.

de uma necessidade. Para que se verificasse a possibilidade deixada em aberto pela AdC neste processo, 
ter-se-ia que identificar dois mercados distintos (consoante as diferentes necessidades satisfeitas), um 
com substituibilidade bidirecional, e outro sem substituibilidade.
2114 Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §§88-89.
2115 Cfr. a Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), §§619-627: “no momento em que 
surge um serviço novo, é natural que esse serviço espolete necessidades até aí não sentidas pelos consumidores. Assim, 
por exemplo, quando surgiram os computadores pessoais e com eles os jogos para computador, é natural que crianças 
que andavam de bicicleta anteriormente passassem a andar menos – ou até mesmo a deixar de andar – e passassem 
a dedicar o seu tempo aos jogos de computador. Não significa isto que as bicicletas para criança sejam substitutas dos 
computadores pessoais ou dos jogos de computador, embora se verifique o conceito de «migração» nos termos em que 
as Arguidas o aplicam. Continuarão a existir crianças que preferem andar de bicicleta e não utilizar o computador, 
crianças que preferem só utilizar o computador e não andar de bicicleta e crianças que preferem repartir o seu tempo 
entre ambas as atividades. Isto apenas significa que, no momento em que surge a inovação, o padrão de necessidades 
das crianças se alterou: passou a ser sentida a necessidade de utilização de um novo produto/serviço (computador ou 
jogos para computador) que não era experimentada antes. É assim natural que quando surge um novo produto/serviço 
(…), um conjunto de clientes que utilizavam outros serviços (…), mas também outros clientes, que não os utilizavam, 
adiram ao novo serviço. É, também, natural que alguns clientes que adiram ao novo produto/serviço abandonem o(s) 
antigo(s). Assim como é natural que um conjunto de clientes que utilizavam os outros produtos/serviços os continuem 
a utilizar e não adotem o novo serviço. Não decorre daí (…) que o novo produto/serviço seja substituto (…) com outros 
anteriormente utilizados pelo cliente”.
2116 Na verdade, é possível que o mesmo efeito se verifique em simultâneo entre mais que dois mercados, 
em cujo caso a expressão adequada é “mercados multilaterais”. A imprensa escrita fornece um exemplo 
de “mercado multilateral”, na medida em que não são apenas os mercados dos leitores e da publicidade 
que tendem a ser autonomizados, mas ainda (consoante a publicação) o mercado dos pequenos anúncios 
(ou classificados), sendo que tanto a procura neste como no mercado da publicidade são influenciadas 
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Mais rigorosamente, os mercados bilaterais são aqueles em que a utilidade, 
para a procura, de um bem/serviço oferecido num primeiro mercado varia con-
soante o posicionamento da oferta num segundo mercado, no qual a procura é 
constituída por outros agentes económicos. E isto porque as trocas no primeiro 
e/ou no segundo mercado causam externalidades no outro mercado, em resul-
tado daquilo que o Tribunal designa o “caráter complementar” dos produtos/servi-
ços em causa, ou da “presença de efeitos de rede indiretos”2117. Este problema partilha 
múltiplas semelhanças com a questão dos mercados secundários, já discutida 
(ver secção IV.2.3.1). Trata-se de uma manifestação específica do problema da 
pressão concorrencial indireta (ver secção IV.1.5).

Os exemplos paradigmáticos de mercados bilaterais são os mercados dos 
média e os mercados dos meios de pagamento2118. No primeiro caso, os anun-
ciantes – que constituem a procura nos mercados da publicidade – têm tanto 
mais interesse em adquirir o serviço publicitário (e dele retiram mais utilidade) 
quanto maior for a audiência do meio de comunicação social em causa, ou seja, 
quanto maior for a quota de mercado daquele agente da oferta no mercado dos 
leitores/ouvintes/telespetadores. No segundo caso, os vendedores de produtos e 
serviços têm tanto mais interesse em adquirirem o direito a utilizar um determi-
nado meio de pagamento quanto maior for o número dos seus potenciais clientes 
que utilizam esse meio de pagamento.

Estes exemplos permitem também, desde logo, realçar que nem sempre as 
externalidades num mercado bilateral se fazem sentir do mesmo modo em ambos 
os mercados relacionados (ou seja, nem sempre são homogeneamente bidirecio-
nais). Assim, se é verdade que os clientes de cartões de crédito têm mais inte-
resse em escolher um cartão que seja aceite por um maior número de vendedores, 
não é verdade que os ouvintes de rádio tenham interesse em escolher a estação 

pelo número de leitores – cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1995/11/29, CEP/Groupe de la Cité (M.665); 
Decisão da AdC de 2005/08/10, Controlinveste/Lusomundo (Ccent. 17/2005); Decisão da ANC francesa 
de 2006/12/15, Impression des Pyrénées (06-D39); e Decisão da ANC irlandesa de 2009/11/06, Metro/
Herald AM (M/09/013). Para um apanhado recente da perspetiva e estudos de ciência económica sobre 
os mercados bilaterais, ver: Evans & Schmalensee, 2012.
2117 Acórdão do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §176; 
Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §§102 e 104. Ver ainda: 
Decisão da AdC de 2012/02/23, MetroNews/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §37.
2118 Um exemplo menos típico de mercado bilateral chegou ao Tribunal no caso British Airways – cfr.: 
Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917. Embora com 
algumas dúvidas, cremos dever-se concluir que o TG autonomizou um mercado de serviços adquiridos 
a agências de viagens por transportadoras aéreas para marketing e distribuição de passagens aéreas 
(um género de subcontratação de agências de viagens pelas transportadoras aéreas, com remuneração 
próprias, para gerir a promoção, venda de bilhetes e relações com clientes) e um mercado de venda de 
passagens aéreas por agências de viagens a clientes finais. Como realçámos, supra, na secção III.2.4.2, a 
natureza bilateral destes mercados levou à falta de clareza da análise realizada pelo Tribunal.
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de rádio que consegue atrair o maior número de publicitários, porque quanto 
mais numerosos forem os anúncios, menos atrativa se torna a estação de rádio2119.

Quando o mesmo agente da oferta está presente em ambos os mercados, a 
existência de um mercado bilateral implica que este possa proceder a subsidia-
ções cruzadas, aceitando margens mais reduzidas (ou mesmo perdas) num dos 
mercados, por estas serem compensadas pelos ganhos no outro.

Note-se que, num mercado bilateral, o produto/serviço oferecido em ambos 
os mercados não é, em princípio, o mesmo. Assim, por exemplo, nos mercados 
dos leitores da imprensa generalista diária, os consumidores adquirem um pro-
duto/serviço de síntese noticiosa, enquanto os anunciantes nesses mesmos jor-
nais adquirem um serviço publicitário. Não existe um único produto/serviço, 
com dois tipos de procura, mas sim dois produtos/serviços distintos, que satis-
fazem necessidades distintas de clientes distintos, mas que têm em comum uma 
mesma plataforma (o jornal, a rede de pagamentos, etc.).

Esta observação basta para que se compreenda, desde logo, o motivo pelo qual 
o método de definição de mercados não pode, nestes casos, conduzir à inclusão 
dos dois mercados num único mercado. A expressão “mercado bilateral” (desen-
volvida por economistas em contextos de análises de comportamentos e de efei-
tos, não de definição de mercados) pode, assim, ser enganadora. Não existe um 
mercado “bilateral”, para efeitos de definição de mercados, no sentido de que se 
trata de um único mercado, com dois lados, duas procuras distintas que se devem 
incluir no mesmo mercado. O que existe é um mercado afetado pelas externa-
lidades de outro mercado, não se podendo compreender totalmente as intera-
ções da procura e da oferta no primeiro sem se olhar para “o outro lado” desse 
mercado (o segundo mercado). Noutra perspetiva, o que existe é uma plataforma 
bilateral que estabelece uma ponte entre dois mercados.

Cumpre também realçar que a existência de um “mercado bilateral” não exige, 
estritamente, um agente em comum – e.g., o mesmo agente do lado da oferta, 
em ambos os mercados. É verdade que tem de existir uma plataforma comum. 
Mas se, nalguns mercados bilaterais, esta “ponte” entre ambos mercados pode 
ser feita pela partilha dos mesmos agentes da oferta (como se pode verificar, por 
exemplo, nos mercados associados aos média), noutros a procura em ambos os 
mercados pode adquirir os serviços a entidades distintas, que podem nem con-
correr entre si, mas que estão, por sua vez, interligadas por um mecanismo que 

2119 Neste caso, as preferências da procura no mercado dos ouvintes condiciona a oferta no mercado da 
publicidade, no sentido em que, a partir de determinado ponto, esta tem de fazer repercutir a maior 
atratividade da publicidade num aumento do preço, e não num aumento da quantidade, sob pena de 
causar uma redução da atratividade do investimento publicitário.
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permite a interação entre ambos os mercados (como se verifica nalguns siste-
mas de pagamento2120).

É ponto assente na prática decisória das autoridades europeias de concorrên-
cia que os mercados da imprensa, da rádio e da televisão se dividem, cada um 
(sem prejuízo de outras subdivisões em função de conteúdo, periodicidade, etc.), 
em mercados autónomos de publicidade e de leitores/ouvintes/telespetadores2121.

É também ponto assente que os mercados dos sistemas de pagamento incluem 
mercados distintos, que variam consoante a estrutura do sistema de pagamento 
em causa, incluindo normalmente: um mercado de emissão, um mercado de 
aquisição (mercados intrasistema, a jusante) e um mercado intersistemas (a mon-
tante), sem prejuízo de outras subdivisões que se justifiquem2122.

2120 Um titular de cartão de crédito contrata com um banco emissor, e um comerciante contrata com 
um banco de aquisição, os quais podem nem estar ativos no mesmo mercado, mas existe um mercado 
intersistemas que interliga os bancos de aquisição aos bancos emissores.
2121 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1994/03/15, Newspaper Publishing (M.423); Decisão da Comissão de 
1995/11/29, CEP/Groupe de la Cité (M.665); Decisão da Comissão de 1996/10/07, Bertelsmann/CLT (M.779); 
Decisão da Comissão de 1999/02/01, Recoletos/Unedisa (M.1401); Decisão da Comissão de 1999/04/20, 
Gruner+Jahr/Financial Times (M.1455); Decisão da Comissão de 2000/06/29, Bertelsmann/GBL/Pearson 
TV (M.1958); Decisão da Comissão de 2004/06/16, Gimd/Socpresse (M.3420); Decisão da Comissão 
de 2005/04/08, Gruner+Jahr/MPS (M.3648); Decisão da Comissão de 2005/07/07, Wegener/PCM/JV 
(M.3817); Decisão da Comissão de 2006/04/26, Burda/Hachette/JV (M.4122); Decisão da Comissão 
de 2008/08/14, Schibsted/Metro (M.5273); Decisão da Comissão de 2009/09/08, Bertelsmann/KKR/JV 
(M.5533); Decisão da Comissão de 2010/12/21, News Corp/BSkyB (M.5932); Decisão da Comissão de 
2012/03/14, Antena 3/La Sexta (M.6547); Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/Lusomundo/Presselivre (1/02); 
Parecer do CC de 1999/12/15, Lusomundo (5/99); Decisão da AdC de 2005/02/11, Impresa/SIC/BPI (Ccent. 
1/2005), §21; Decisão da AdC de 2005/02/23, Retos Cartera/Recoletos (Ccent. 46/2004); Decisão da AdC 
de 2005/08/10, Controlinveste/Lusomundo (Ccent. 17/2005); Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT 
(Ccent. 8/2006); Decisão da AdC de 2007/04/11, Unedisa/Recoletos (Ccent. 18/2007); Decisão da AdC 
de 2008/07/24, Impresa/Edimpresa (Cent. 32/2008); Decisão da AdC de 2008/08/14, OnGoing/Económica 
(Ccent. 41/2008); Decisão da AdC de 2012/02/23, MetroNews/Holdimédia (Ccent. 21/2011); Decisão da 
ANC irlandesa de 2008/01/22, Alpha Publications/The Herald (M/08/038); Decisão da ANC checa de 
2001/11/20, Image Čr (S 143/01-2341/01). A natureza bilateral deste tipo de mercados foi admitida pelo 
Tribunal no caso Magill – cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1991/07/10, RTE c. Comissão (T-69/89), C.J. (1991) 
II-485. Também nos EUA esta é uma questão assente – cfr., e.g.: EUA, District Court, Southern District 
of West Virginia – Charleston Division, U.S. v. Daily Gazette & Medianews Group (2:07-0329).
2122 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por pu-
blicar, §172; Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §101 e ss.; 
Decisão da Comissão de 2002/07/24, Visa International (29.373); Decisão da Comissão de 2007/10/03, 
Morgan Stanley Dean Witter/Visa (37.860); Decisão da Comissão de 2007/12/19, Mastercard I (34.579); 
Decisão da Comissão de 2010/12/08, Visa MIF (39.398); e Decisão da AdC de 2007/03/16, BCP/BPI 
(Ccent. 15/2006). Esta última decisão foi adotada tendo, nomeadamente, por base o estudo Rochet 
& Tirole, 2005. A primeira circunstância de discussão expressa de mercados bilaterais de sistemas de 
pagamentos que identificámos em Portugal foram os casos Brisa (Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et 
al (4/01); e Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al (4/01)). Embora de modo menos sofisticado que nos 
anos vindouros, estas decisões, desde logo, realçaram que não se podia analisar a procura do sistema de 
pagamento em causa pelos comerciantes (ou melhor, concessionárias) em conjunto com a procura por 
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A natureza “bilateral” de um mercado não significa que os limites de um dos 
mercados relacionados afete os limites do outro. Assim, por exemplo, o facto de, 
na perspetiva dos leitores da imprensa generalista diária, esta não ser substituí-
vel pela imprensa generalista semanal (justificando-se, então, a identificação 
de dois mercados autónomos – um dos leitores da imprensa generalista diária e 
outro dos leitores da imprensa generalista semanal), não exclui que a imprensa 
generalista diária e semanal se incluam no mesmo mercado, da perspetiva dos 
anunciantes (i.e., no âmbito do mercado da publicidade). De facto, para a procura 
no mercado da publicidade, pode até haver substituibilidade entre a imprensa, a 
televisão, a rádio, a internet e outros meios.

A realidade é que cada um dos mercados “bilaterais” é definido aplicando o 
método de definição de mercados, de modo autónomo, às caraterísticas da sua 
procura e oferta específicas.

Este ponto realça o facto de que, na verdade, a principal consequência da 
“bilateralidade” de um mercado não se faz sentir na fase da delimitação do 
mercado relevante, mas sim na fase da identificação de poder de mercado 
ou de análise dos efeitos de uma prática. Recorde-se que, embora, tendencial-
mente, a definição das fronteiras do mercado vá de mão dada com a determinação 
do poder de mercado, não é forçoso que assim seja, como se demonstra, maxime, 
pelo facto de uma quota de mercado muito elevada (normalmente associada a 
uma presunção de “superdominância”) não implicar forçosamente poder de mer-
cado (cfr., e.g., Capítulo III.4).

Compreende-se, então, que a AdC afirme que, no âmbito da análise de opera-
ções de concentração horizontais que envolvam mercados bilaterais, a definição 
de mercados tem uma importância reduzida, já que os indicadores estruturais 
resultantes da delimitação dos mercados não permitem – inteiramente – aferir a 
efetiva margem de liberdade de atuação das empresas no mercado em causa2123.

De facto, só é necessário esclarecer o modo de delimitação de mercados bila-
terais, no âmbito desta tese, para clarificar que os diferentes “lados” de um mer-

consumidores (utentes das infraestruturas rodoviárias). Embora a Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa 
et al (proc. nº 150/2002), possa não ter sido formulada do modo mais feliz, pode entender-se que esta 
confirmou os efeitos indiretos da procura no mercado a jusante (pelos consumidores) sobre o mercado a 
montante (pelas concessionárias). Ver ainda: EUA, United States v. Visa, 163 F. Supp. 2d 322 (S.D.N.Y. 2001).
2123 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração hori-
zontais, 1 de fevereiro de 2013, §§1.6.20-21: “De facto, uma quota e/ou índice de concentração elevados ao nível de 
um dos lados da plataforma pode não ser indicativo de poder de mercado, por não enquadrar as restrições decorrentes 
dos efeitos indiretos ao nível do outro lado da plataforma. Estas eventuais limitações em termos da pertinência de 
indicadores estruturais podem reduzir a importância da delimitação de mercados relevantes na avaliação do impacto 
de operações que ocorram neste tipo de mercados. Neste sentido, o enfoque deve ser colocado na análise dos efeitos da 
operação de concentração, integrando os efeitos indiretos ao nível da plataforma e ponderando as suas implicações 
para o poder de mercado e para o impacto da operação”.
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cado bilateral constituem mercados autónomos, devendo ser definidos como tal, 
e não como um único mercado (discussão análoga à da identificação de “merca-
dos de sistema” – cfr. secção IV.2.3.1)2124. E é apenas nestes termos que os merca-
dos bilaterais têm sido discutidos pelo Tribunal Geral.

Assim, no caso MasterCard, a natureza bilateral do mercado foi suscitada pelos 
recorrentes no âmbito da discussão da delimitação do mercado, tendo o Tribunal 
observado apenas que não pode estar em causa um único mercado porque não 
existe “um serviço único oferecido em resposta a um pedido conjunto dos comerciantes e dos 
titulares de cartões”. Os serviços prestados são distintos e as procuras de uns e de 
outros “exercem pressões concorrenciais separadas”2125. No caso CB, o TG pareceu uti-
lizar um conceito de mercado bilateral diferente do que acabámos de explicar, já 
que afirmou que o mercado da emissão de cartões de pagamento “não é um mercado 
bilateral”, antes o sendo apenas o mercado dos sistemas de pagamento. No entanto, 
reafirmou os princípios supra citados, expressos no acórdão precedente2126.

Um problema específico dos mercados bilaterais é o de que eles não se pres-
tam à normal aplicação do teste SSNIP. Este teste pode ser usado para concluir 
que um dos lados da plataforma não se inclui no mesmo mercado que outro, já 
que não há substituibilidade entre os produtos/serviços de ambos os mercados 
bilaterais (assim, por exemplo, um pequeno aumento de preços no mercado da 
emissão de cartões de crédito não causará uma transição da procura para o mer-
cado da aquisição). No entanto, quando se afere a substituibilidade do produto 
de um dos lados da plataforma com os seus potenciais sucedâneos, o teste SSNIP, 
na sua usual formulação, pode levar a resultados que não representam, integral-
mente, as pressões concorrenciais2127.

Vários economistas criticaram a decisão do Departamento de Justiça norte-
-americano no caso Visa por ter aplicado um teste SSNIP limitado ao mercado 
da emissão2128. As autoridades americanas perguntaram se um pequeno aumento 

2124 Tal como nos mercados secundários, o argumento típico dos recorrentes nos mercados bilaterais é 
o de que existe um único mercado (de “sistema”, nos mercados secundários; englobando os vários lados 
em causa, nos mercados bilaterais). Assim, por exemplo, no caso MasterCard, a empresa visada defendeu, 
em suma, que existia um único produto, fornecido numa espécie de “joint venture”, sem a qual a oferta 
(parcelar) do dito produto (ou de um dos lados desse produto) não seria possível – cfr.: Decisão da 
Comissão de 2007/12/19, Mastercard I (34.579).
2125 Acórdão do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §§175 
e 177 (ver também §§181-182).
2126 Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §104. Como o resto 
deste parágrafo esclarece, o Tribunal estava bem consciente que este mercado era bilateral, no sentido em 
que acabámos de definir o conceito. O que pretendia dizer era que não se tratava de um mercado único 
abrangendo dois lados (duas procuras distintas; i.e. uma situação análoga à do “mercado de sistema”).
2127 Sobre esta questão, cfr., e.g.: Comissão Europeia, 2012:7; e Evans & Noel, 2005:133.
2128 Cfr., e.g.: Evans, 2003.
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dos preços seria rentável para um hipotético monopolista neste mercado. Ora, de 
acordo com a doutrina económica atualmente dominante, este método ignora, 
crucialmente, os efeitos no outro mercado (mercado da aquisição). O argumento 
resume-se ao seguinte: um aumento de preços de 10% pode levar, por hipótese, 
a uma redução de 6% da procura pelos clientes de cartões de pagamento, o que 
sugere que ainda seria rentável. No entanto, essa redução da procura nos car-
tões de pagamento refletir-se-á também no número de movimentos com car-
tões, dos quais dependem as receitas no mercado da aquisição. É possível que o 
cúmulo destes dois efeitos leve a um decréscimo total de rendimento que torne 
o aumento de preços no primeiro mercado não lucrativo.

É por isso que algumas autoridades de concorrência, entre as quais se inclui, 
aparentemente, a portuguesa, defendem que o teste SSNIP só pode ser aplicado 
a mercados bilaterais se se ponderarem devidamente os efeitos indiretos2129.

Quanto a esta questão, há que distinguir duas perspetivas. Por um lado, con-
cordamos que o teste SSNIP deve ser adaptado, nestes termos, se o objetivo é 
chegar a uma visão mais realista do poder de mercado dos agentes da oferta. 
Nessa ótica, estamos perante uma mera adaptação deste teste a uma situação 
de mercados com externalidades mútuas, e não uma deturpação do seu signi-
ficado. Esta adaptação do teste SSNIP reconduz-se a ponderar efeitos indiretos 
na delimitação de um mercado. Ora, como vimos na secção IV.1.5, a delimitação 
de mercados exclui a ponderação de pressões concorrenciais indiretas, pelo que, 
na fase de definição de mercados, é incorreto, à luz do direito vigente, alterar-se 
o teste SSNIP para se incluir os efeitos indiretos provenientes do outro lado da 
plataforma do mercado bilateral.

Por outro lado, isto não quer dizer que não possamos usar o teste SSNIP, no 
seu formato adaptado, nos passos subsequentes da análise e, especificamente, 
ao determinar a existência de poder de mercado.

Assim, por exemplo, se uma pequena subida dos preços dos cartões de crédito 
levar a uma transferência da procura para os cartões de débito, de tal modo que 
aquela não seja rentável – porque o conjunto das perdas no mercado da emissão 
e no mercado da aquisição (e apenas a soma das perdas nestes dois mercados) o 
torna não rentável – dever-se-á concluir que os cartões de crédito e os cartões 
de débito constituem mercados distintos, no sentido do direito da concorrência, 
mas dever-se-á também concluir que o poder de mercado dos emissores de car-
tões de crédito é seriamente restringido pela oferta de cartões de débito, pelo 
que, mesmo que exista um único emissor de cartões de crédito, este poderá não 
beneficiar de uma “posição dominante”.

2129 Cfr.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §§1.6.18-19.
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A última questão que se suscita, frequentemente, na análise de mercados 
bilaterais é a de saber se podem ser autonomizados mercados correspondentes 
a um dos lados da plataforma quando esses “mercados” são gratuitos. Não sendo, 
porém, uma dificuldade exclusiva dos mercados bilaterais, será tratada, autono-
mamente, na secção seguinte.

IV.5.3. Mercados gratuitos
Como vimos na secção III.1.1, a existência de uma troca é o elemento essencial 
do conceito de mercado, seja em linguagem vulgar, seja no sentido que lhe é 
conferido pela ciência económica ou pelo direito. Em todos os casos, o conceito 
assenta neste elemento sinalagmático.

À partida, portanto, não seria de esperar que a definição de mercados no 
direito da concorrência pudesse conduzir à identificação de um “mercado gra-
tuito”, onde uma das partes adquire um produto ou serviço sem oferecer qual-
quer valor em troca. A própria expressão – “mercado gratuito” – soa a oximoro.

A isto acresce que o objetivo essencial da definição de mercados, como resulta 
da secção III.1.2, é a identificação das pressões concorrenciais a que se vê sujeita 
uma empresa, e que podem condicionar a sua atuação na oferta ou compra de 
um bem ou serviço. Também por este motivo, parecerá estranho que se discuta 
a concorrência entre bens ou serviços que são oferecidos gratuitamente.

No entanto, como veremos, a prática decisória administrativa fornece vários 
exemplos de delimitação de mercados gratuitos.

A questão está em saber se estas delimitações vão para além do conceito de 
mercado, aplicando, incorretamente, o método de definição de mercados, ou se 
são meros desvios excecionais que encontram fundamento na teoria jus-econó-
mica de delimitação de mercados.

Embora fundamentalmente teórica, esta questão pode ter importantes con-
sequências práticas, alterando o desfecho de casos concretos, como se eviden-
cia nalguns dos exemplos que serão referidos. Trata-se, ainda, de uma questão 
sobre a qual se verifica uma profunda insegurança jurídica, já que têm vindo a 
ser adotadas decisões com posições diametralmente opostas, nomeadamente a 
propósito dos mesmos produtos/serviços.

Nalguns ordenamentos, encontram-se normas de âmbito geral que excluem, 
à partida, a relevância de atividades gratuitas para efeitos da aplicação do direito 
da concorrência. Assim, por exemplo, no Reino Unido, a definição de “empresa” 
inclui a referência ao desempenho de uma atividade “realizada para lucro ou recom-
pensa”, ou o fornecimento de bens/serviços “que não de modo gratuito”2130. Mas 
mesmo normas deste género não excluem a relevância da discussão objeto desta 

2130 Cfr.: Reino Unido, “Enterprise Act” de 2002, artigo 129º(1).
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secção, pois uma empresa que oferece um produto gratuito normalmente tem, 
pelo menos, outra atividade, não gratuita, que permite subsidiar aquela, devendo, 
por isso, ser considerada uma empresa para efeitos do direito da concorrência.

É no setor dos média que a questão em apreço tem surgido mais vezes, por 
ser aí que, muito frequentemente, se encontra a prestação gratuita de um ser-
viço ou a oferta de um bem. Assim, por exemplo, os ouvintes/telespetadores de 
emissões de rádio/televisão em sinal aberto não pagam pelo serviço de que bene-
ficiam2131, os leitores de imprensa gratuita não pagam o bem de que desfrutam, 
a maioria dos conteúdos a que acedem os utilizadores da internet são gratuitos, 
etc. Vejamos como a prática decisória das autoridades de concorrência europeias 
tem tratado estes mercados.

No que respeita à televisão (ou radiodifusão televisiva), por via de regra, 
afirma-se a existência de um mercado da televisão por subscrição (em que a 
procura é constituída pelos subscritores, com eventuais subdivisões) e a exis-
tência de um mercado da televisão em sinal aberto que se limita ao mercado da 
publicidade, não se identificando um mercado de telespetadores de televisão 
em sinal aberto2132.

Também no que respeita à rádio (ou radiodifusão sonora) se verifica, por via 
de regra, a afirmação de que o único mercado relevante é o da publicidade na 
rádio2133.

2131 Sem prejuízo da eventual cobrança de taxas impostas pelo Estado, por exemplo, como mecanismos de 
financiar a radiodifusão pública. Estas “taxas”, por via de regra, não estão, efectivamente, associadas ao 
benefício do serviço (mas apenas ao seu provável benefício), pelo que não têm uma verdadeira natureza 
sinalagmática, e incidem sobre valores que não variam consoante o sucesso em atrair ouvintes ou 
telespetadores, pelo que não fomentam a concorrência.
2132 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1995/09/20, RTL/Veronica/Endemol (M.553); Decisão da Comissão 
de 1996/10/07, Bertelsmann/CLT (M.779); Decisão da Comissão de 1999/08/03, Kirch/Mediaset (M.1574); 
Decisão da Comissão de 2000/06/29, Bertelsmann/GBL/Pearson TV (M.1958); Decisão da Comissão de 
2002/08/14, Sogecable/Canalsatelite Digital/Via Digital (M.2845); Decisão da Comissão de 2002/11/05, RTL/
CNN/Time Warner/N-TV (M.2996); Decisão da Comissão de 2003/04/02, Newscorp/Telepiù (M.2876); De-
cisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14); Decisão da AdC de 2006/12/22, 
Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006); Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006). Para 
um levantamento geral da prática decisória da Comissão Europeia e de diversas ANCs europeias, que 
confirma esta análise, ver: Institut für Europäisches Medienrecht, 2005 (conclusão sobre esta questão 
na p. 8). A delimitação de um “mercado da televisão de acesso pago” foi confirmada no Acórdão do TG 
de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §121.
2133 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1996/10/07, Bertelsmann/CLT (M.779) (em Institut für Europäisches 
Medienrecht, 2005:40, defende-se que a Comissão identificara no caso Bertelsmann/CLT um mercado 
de ouvintes de rádio, tendo depois abandonado essa abordagem, mas o §19 dessa Decisão não deixa 
margem para dúvidas que não foi essa a opção da Comissão); Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media 
Capital (Ccent. 54/2006); Decisão da ANC italiana de 2005/07/06, Monradio/Rami di Aziende (C7046); 
e Decisão da ANC irlandesa de 2007/12/07, Communicorp/SRH (M/07/040).
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No que respeita à imprensa, a prática decisória é mais incerta, desde logo 
porque não é comum discutir-se, expressamente, a questão da inclusão de publi-
cações gratuitas. Ainda assim, a maioria dos casos conduziu a definições de mer-
cados de leitores que não incluiram publicações gratuitas (atendendo à estrutura 
da oferta identificada), e a mercados de publicidade que podem incluir este tipo 
de publicações (a sua inclusão ou não depende do nível de subdivisão dos mer-
cados e das publicações existentes)2134. Mesmo decisões que discutiram expres-
samente a delimitação de mercados a propósito de jornais gratuitos chegaram 
à conclusão de que estes não podiam constituir um mercado, ou que não se 
podiam integrar no mercado dos jornais pagos, ou identificaram apenas merca-
dos de publicidade2135.

Por último, não conhecemos qualquer exemplo de delimitação de mercados 
de internet para além da venda de publicidade na internet, ou de acesso a con-
teúdos pagos2136.

Outros mercados onde se suscita a questão da inclusão de produtos gratuitos 
são os mercados de software2137.

Mas há muitas exceções à tendência geral da prática decisória supra referida, 
em que se identificam, de facto, mercados gratuitos. E a Autoridade da Concor-
rência é uma das fontes mais prolíferas dessas exceções2138.

2134 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1994/03/15, Newspaper Publishing (M.423); Decisão da Comissão 
de 1995/11/29, CEP/Groupe de la Cité (M.665); Decisão da Comissão de 1999/02/01, Recoletos/Unedisa 
(M.1401); Decisão da Comissão de 2004/06/16, Gimd/Socpresse (M.3420); Decisão da Comissão de 
2005/07/07, Wegener/PCM/JV (M.3817); Decisão da AdC de 2005/02/23, Retos Cartera/Recoletos (Ccent. 
46/2004); Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006); Decisão da AdC de 2007/04/11, 
Unedisa/Recoletos (Ccent. 18/2007); Decisão da AdC de 2008/07/24, Impresa/Edimpresa (Cent. 32/2008); 
e Decisão da AdC de 2008/08/14, OnGoing/Económica (Ccent. 41/2008); Decisão da ANC espanhola 
de 2005/01/17, Godó/Planeta/CCC (N/05004); e Decisão da ANC espanhola de 2007/03/01, Unedisa/
Recoletos (N/07021).
2135 Cfr., e.g.: Acórdão do Supremo Tribunal austríaco de 2008/12/17, Styria Medien AG – Moser Holding 
AG (proc. nº 16 Ok 15/08); Decisão da ANC polaca de 2004/02/11, Polskapresse (RWR 7/2004); Decisão 
da ANC britânica de 2002/09/16, Aberdeen Journal Limited (CE/1217-02); e Decisão da ANC britânica de 
2004/04/29, Archant (ME/1618/04).
2136 Cfr., e.g., na prática nacional: Decisão da AdC de 2008/08/14, OnGoing/Económica (Ccent. 41/2008).
2137 Como exemplo de uma decisão que referiu expressamente a oferta de “software” gratuito, sem a incluir 
na estrutura da oferta do mercado identificado, ver: Decisão da ANC espanhola de 2005/08/23, Adobe/
Macromedia (N/05076). Neste domínio, porém, tem de se ter atenção às chamadas ofertas “freemium” (com 
uma oferta-base gratuita, mas com funcionalidades ou serviços adicionais pagos) – cfr., e.g.: Decisão da 
Comissão de 2011/01/26, Intel/McAfee (M.5984).
2138 Curiosamente, todos os exemplos que identificámos de delimitação de mercados gratuitos pela 
AdC provieram do Departamento de Controlo de Concentrações. Note-se que o atual Diretor do 
Departamento de Práticas Restritivas da AdC defendeu não ser correto definirem-se mercados de 
inovação (ver secção IV.2.3.4) com o argumento de que não se verifica a transação de qualquer bem 
nesses mercados: “Em si mesma, a inovação não é um bem transacionável. O que constitui objeto de transação é 
o resultado dessa inovação, seja diretamente através da transmissão ou licença de direitos de propriedade intelectual 
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A Comissão Europeia já lidou, especificamente, com a defesa de inclusão de 
um jornal gratuito no mercado dos leitores da imprensa, tendo recusado essa 
inclusão com o argumento de não haver suficiente substituibilidade da perspetiva 
dos leitores (devido às diferenças de conteúdo, público-alvo e formato)2139. Por 
um lado, esta posição parece deixar em aberto a possibilidade teórica de inclusão 
de produtos/serviços gratuitos num mercado relevante. Por outro lado, esta era 
a maneira mais fácil de afastar o argumento da empresa notificante da operação 
de concentração, não se podendo daqui retirar qualquer posição de princípio da 
Comissão quanto à possibilidade de existência de um mercado gratuito, ou da 
inclusão de produtos gratuitos em mercados com produtos pagos, porque essa 
questão teórica e mais genérica não foi especificamente discutida.

No caso Schibsted/Metro2140, a Comissão deparou-se com uma operação de 
concentração envolvendo uma empresa que editava o jornal gratuito “Metro” 
na Suécia. Apesar de a notificante ter considerado que não existia um mercado 
de leitores para o jornal gratuito, a Comissão delimitou tanto um mercado de 
publicidade como um mercado de leitores, e incluiu o “Metro” na estrutura da 
oferta deste último. Esta opção, porém, não foi justificada, e a verdade é que não 
tinha qualquer impacto na decisão do caso concreto, pelo que não era importante 
dedicar-lhe especial atenção.

Em Impresa/SIC/BPI, a AdC interpretou, erradamente, a prática decisória da 
Comissão Europeia2141, concluindo – sem chegar a discutir esta estrita questão 
– pela autonomização de um mercado dos telespetadores (possivelmente, limi-
tado à televisão de acesso gratuito) e de um mercado da publicidade televisiva2142.

Alguns meses depois, em Controlinveste/Lusomundo2143, a AdC foi expressa-
mente confrontada com a referência ao surgimento de jornais gratuitos. É verdade 
que foi definido um mercado de imprensa que não incluiu os jornais gratuitos, mas 
isto, não pela sua natureza gratuita, mas devido à sua diferenciação em termos 
de conteúdo e qualidade, concluindo-se ser “pouco razoável, por ora, a inclusão dos 
jornais gratuitos no mercado relevante da imprensa diária generalista de circulação nacio-
nal. No entanto, por serem jornais de recente lançamento, será ainda prematuro concluir 
do real impacto que estes jornais possam vir a ter no futuro neste mercado”2144. O mesmo 
é dizer que a AdC admitiu que pudesse existir um mercado de leitores de jor-

sobre essa inovação, seja indiretamente através da venda de bens ou prestação de serviços que a incorporam. Postular 
um mercado onde ele não existe de todo é, por isso, um exercício de abstração sem uma base empírica sólida” (Moura 
e Silva, 2003:179).
2139 Decisão da Comissão de 2005/07/07, Wegener/PCM/JV (M.3817), §15.
2140 Decisão da Comissão de 2008/08/14, Schibsted/Metro (M.5273).
2141 Decisão da AdC de 2005/02/11, Impresa/SIC/BPI (Ccent. 1/2005), §21.
2142 Decisão da AdC de 2005/02/11, Impresa/SIC/BPI (Ccent. 1/2005), §§22-36.
2143 Decisão da AdC de 2005/08/10, Controlinveste/Lusomundo (Ccent. 17/2005).
2144 Decisão da AdC de 2005/08/10, Controlinveste/Lusomundo (Ccent. 17/2005), §170.
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nais gratuitos, ou que estes se podiam incluir no mesmo mercado de leitores que 
os jornais pagos. Em acréscimo, a mesma Decisão identificou, em paralelo, um 
mercado da radiodifusão e um mercado da publicidade na rádio, bem como um 
mercado da televisão e um mercado da publicidade na televisão. Estas delimi-
tações não foram justificadas, mas resulta da secção da avaliação concorrencial 
que se estava, necessariamente, a definir um mercado gratuito, já que as quotas 
de mercado foram definidas em função das audiências.

No caso OnGoing/Económica, a AdC rejeitou a proposta de inclusão de um 
jornal gratuito (“OJE”) no mercado nacional (de leitores) da imprensa econó-
mico-financeira, afirmando apenas que a sua inclusão levaria a que este fosse o 
líder de mercado (com 50 a 60% da quota de mercado, por circulação) e que “o 
«OJE» é um jornal em que os termos de aquisição, pela procura, [são] substancialmente 
distintos do «Diário Económico» e do «Jornal de Negócios», verificando-se que, na reali-
dade, se trata materialmente de um jornal «gratuito»”2145. Implicitamente, retira-se 
que a AdC entendeu que a estrutura de mercado resultante da inclusão do jor-
nal gratuito não representaria corretamente as pressões concorrenciais a que 
os jornais económicos pagos estão sujeitos no mercado dos leitores. Em todo o 
caso, a possibilidade de inclusão do jornal gratuito no mesmo mercado foi dei-
xada em aberto2146, o que significa que, para a AdC, em teoria, tal como no caso 
precedente, esta seria possível.

A posição do regulador nacional da concorrência viria a ser decisivamente 
posta à prova no caso MetroNews/Holdimédia2147, no qual a AdC esclareceu, sem 
margem para dúvidas, que, no seu entender, existem mercados gratuitos. Com 
efeito, estando em causa uma concentração horizontal de empresas detentoras 
de jornais gratuitos (detendo, no conjunto, 3 dos 4 jornais generalistas gratui-
tos em Portugal), a delimitação do mercado assumia contornos decisivos. A AdC 
identificou um “mercado dos leitores da imprensa generalista diária gratuita”, a 
par do “mercado da publicidade na imprensa generalista”.

A notificante expressou-se contra este entendimento, com base na expectável 
posição de princípio: “não se deverá «segmentar e autonomizar, na perspetiva do leitor/
consumidor, um mercado onde falta o principal elemento aferidor da concorrência, ou seja, 
a contrapartida económica do bem ou serviço»”2148.

De acordo com a AdC, a bilateralidade destes mercados (ver secção anterior) 
implica que “existe, de facto, um impacto no mercado da publicidade, que resulta da dimen-
são e estratégia adotada pelos operadores a nível da circulação de publicações”, justificando-
-se a autonomização do mercado de leitores de jornais gratuitos, a partir do qual 

2145 Decisão da AdC de 2008/08/14, OnGoing/Económica (Ccent. 41/2008), §§35-38.
2146 Decisão da AdC de 2008/08/14, OnGoing/Económica (Ccent. 41/2008), §40.
2147 Decisão da AdC de 2012/02/23, MetroNews/Holdimédia (Ccent. 21/2011).
2148 Decisão da AdC de 2012/02/23, MetroNews/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §45.
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“os respetivos «players» influenciam ou condicionam o mercado da publicidade”2149. Para 
a AdC, a gratuitidade do produto é irrelevante, “apenas revelando que, no mercado, 
concorrem publicações que adotam diferentes estratégias de captação de leitores e de formas 
de financiamento”2150.

Ora, seis anos antes, no caso Prisa/Media Capital, a AdC afirmara justamente 
o oposto. Entendera não se justificar definir um mercado autónomo dos teles-
petadores, nem um mercado dos ouvintes de rádio, “na medida em que (…) não se 
estabelece nenhuma relação comercial direta” entre as partes (ou, na medida em que 
“o consumidor nada paga pela prestação deste serviço, não se estabelecendo uma relação 
económica” entre as partes), sendo que “dificilmente [um destes mercados] consti-
tuirá um mercado no estrito sentido económico do termo, dado que os [agentes da oferta] 
apenas concorrem pela obtenção do maior «share» de audiências, sobretudo, dada a estrita 
relação deste indicador com a obtenção de receitas publicitárias”2151.

Também noutros Estados-membros se encontram decisões que identifica-
ram mercados gratuitos.

A decisão da ANC irlandesa no caso Metro/Herald AM2152 foi, em larga medida, 
uma antecessora e fonte de inspiração da decisão da AdC no caso MetroNews/Hol-
dimédia. Também aí estava em causa uma concentração horizontal no setor dos 
jornais gratuitos, a qual levaria ao desaparecimento de um dos jornais até então 
publicados. Recordando a sua prática decisória anterior no setor da imprensa 
(que não lidara especificamente com a questão da gratuitidade), a autoridade 
administrativa afirmou não ver motivo para se afastar da abordagem de distin-
guir um mercado de leitores e um mercado de publicidade, “tendo em conta a 
natureza bilateral da indústria da imprensa”2153. A este argumento, a ANC acrescen-
tou ainda considerações relativas à similitude de conteúdos e audiências entre 
jornais pagos e gratuitos. Mas não houve qualquer discussão específica sobre a 
natureza gratuita e o seu impacto na delimitação do mercado e, acima de tudo, 
a ANC considerou não haver um impacto significativo no mercado dos leitores, 
analisando apenas os efeitos no mercado da publicidade2154.

2149 Decisão da AdC de 2012/02/23, MetroNews/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §§47-48.
2150 Decisão da AdC de 2012/02/23, MetroNews/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §49.
2151 Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§20-21 e 31-32.
2152 Decisão da ANC irlandesa de 2009/11/06, Metro/Herald AM (M/09/013).
2153 Decisão da ANC irlandesa de 2009/11/06, Metro/Herald AM (M/09/013), §3.6.
2154 Decisão da ANC irlandesa de 2009/11/06, Metro/Herald AM (M/09/013), §3.7. Como também se 
realçou na Decisão da AdC de 2012/02/23, MetroNews/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §50. Para se colocar 
este caso no devido contexto da prática decisória irlandesa, convém ter em conta que na anterior Decisão 
da ANC irlandesa de 2008/02/19, Johnston Press/Clonnad (M/07/064), a mesma autoridade já se debruçara 
sobre uma concentração entre empresas detentoras de jornais gratuitos e pagos, tendo delimitado apenas 
um mercado de publicidade.
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A ANC francesa também parece considerar existir um mercado de leitores de 
jornais gratuitos, mas nunca justificou esta opção2155 (e isto, apesar de só identifi-
car mercados de publicidade quando se debruça sobre a televisão em sinal aberto 
ou sobre a rádio, mesmo no seio das mesmas decisões2156).

A prática decisória da ANC checa parece autonomizar, repetidamente, mer-
cados de ouvintes de rádio, a par dos mercados de publicidade, bem como mer-
cados de leitores de jornais gratuitos2157.

Na Hungria, a questão dos jornais gratuitos já foi discutida pela ANC e pelos 
tribunais, tendo as autoridades recusado a substituibilidade entre aqueles e os 
jornais pagos, com base nas diferenças de conteúdo, qualidade e preço, sem, 
porém, se excluir a possibilidade de inclusão de publicações gratuitas num mer-
cado dos leitores2158.

A ANC polaca já identificou um mercado de telespetadores que incluía tanto 
a televisão por subscrição como a televisão em sinal aberto2159.

Resulta do que precede que existem graves contradições e incoerências na 
prática decisória das autoridades europeias de concorrência, no que respeita à 
identificação de mercados gratuitos.

Desde já se esclareça que, em nosso entender, é um erro a identificação de 
um mercado gratuito.

A delimitação de mercados gratuitos é inaceitável, tanto na ótica da ciência 
económica como na ótica do direito da concorrência, porque não pode haver um 
mercado onde, simplisticamente, nada é trocado, apenas oferecido2160. O que se 
verifica é uma externalidade positiva do mercado oneroso (e.g. o mercado da 
publicidade), que beneficia a “procura” no dito mercado gratuito. Ou seja, veri-
fica-se a transferência extramercado de utilidade.

Para se ser intelectualmente honesto e preciso, é necessário admitir que, na 
realidade, pode também haver uma transferência de utilidade – ou de valor – do 
agente da procura para o agente da oferta de um bem/serviço gratuito. Assim, 

2155 Cfr., e.g.: Decisão da ANC francesa de 2009/12/14, EBRA (09-DCC72); Decisão da ANC francesa de 
2007/08/02, Delaroche (07-A09); Decisão da ANC francesa de 2006/12/15, Impression des Pyrénées (06-D39); 
Decisão da ANC francesa de 2005/10/11, SIPA (05-A18); e Decisão da ANC francesa de 2004/08/03, 
20 Minutes France (04-D40).
2156 Cfr., e.g.: Decisão da ANC francesa de 2007/08/02, Delaroche (07-A09).
2157 Cfr.: Decisão da ANC checa de 2013/01/10, Radio United (S732/2012) (e prática decisória aí citada); 
e Institut für Europäisches Medienrecht, 2005:§3.69.
2158 Cfr.: Decisão da ANC húngara de 2007/07/10, Népszabadság (Vj-169/2004); e Institut für Europäisches 
Medienrecht, 2005:§5.39.
2159 Decisão da ANC polaca de 2002/12/16, Telewizja Polska (DDI 110/2002).
2160 Em termos genéricos, recorde-se que não há lugar à delimitação de mercados quando a atividade 
em causa não tem uma natureza económica – cfr.: Acórdão do TJ de 2009/03/26, SELEX c. Comissão 
(C-113/07 P), C.J. (2009) I-2207, §§105-107.
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por exemplo, poder-se-á entender que, ao aceitar um jornal gratuito, um leitor 
está a abdicar de alguns minutos do seu dia, que dedicará à leitura do jornal. Para 
a empresa que publica o jornal, essa fração de tempo tem um determinado valor 
associado, quantificável, por lhe permitir uma revenda, no mercado da publici-
dade, dessa potencial atenção do leitor. Sucede, porém, que é impossível estabe-
lecer um “preço” por cliente, mesmo no sentido desta utilidade ou valor. O mais 
que é possível é definir um valor “médio”, que tem de ter em conta o facto de 
muitas pessoas que aceitam um jornal gratuito não o chegarem sequer a abrir, 
de muitas outras só lerem a capa, de outras dedicarem apenas um minuto a lê-lo, 
etc. Este valor será sempre uma estimativa, e, claro, se aceitarmos esta perspe-
tiva, ele será tido em conta pelos anunciantes na avaliação que fazem da alegada 
utilidade que lhes está a ser vendida.

Mas como se pode falar de um “mercado” onde o “preço” (ou a utilidade que 
é transferida da procura para a oferta) é indeterminado e varia drasticamente 
de cliente para cliente? Como se pode falar de um “mercado” onde a variação 
da quantidade oferecida não afeta o “preço”? Se a delimitação de um mercado 
nada nos diz sobre as pressões concorrenciais a que estão sujeitas as empresas 
no estrito âmbito desse mercado, designadamente porque o aumento da quan-
tidade oferecida por um dos concorrentes não leva à diminuição da quantidade 
oferecida pelo outro2161, que sentido tem delimitar-se um mercado?

A verdade é que a delimitação de um mercado gratuito só tem um sentido. É 
esse sentido que faz com que este erro seja compreensível. Mas o propósito visado 
pode – e deve – ser alcançado sem se definir um mercado gratuito, sem abando-
nar o sentido e o método da definição de mercados no direito da concorrência.

Só se definem mercados gratuitos (pelo menos, não conhecemos qualquer 
outro exemplo da prática decisória) na presença de mercados bilaterais. Mais 
que isso, definem-se mercados gratuitos, não por causa do mercado gratuito em 
si, mas por causa do mercado (oneroso) que lhe está associado. Isto resulta, de 
modo absolutamente claro, das afirmações da AdC no caso MetroNews/Holdimé-
dia, supra citadas.

Assim, os mercados gratuitos são definidos porque se verifica que um dos 
lados de uma plataforma associada a um mercado bilateral (ver secção anterior) 
está a subsidiar inteiramente o outro lado da plataforma, no qual se presta um 
serviço/bem gratuito2162, e porque este segundo lado (gratuito) da plataforma 

2161 De facto, no caso dos jornais gratuitos, verifica-se exatamente o contrário: o aumento da quantidade 
de jornais gratuitos distribuídos por um operador leva ao aumento dos jornais gratuitos distribuídos 
pelos seus concorrentes, para que os seus jornais não se tornem comparativamente menos atrativos no 
mercado da publicidade.
2162 Cfr.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.17.
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afeta, obviamente, as condições concorrenciais no primeiro. Assim, por exemplo, 
um jornal gratuito pode concorrer com outros por leitores, tornando os seus con-
teúdos mais atrativos. Mas não o faz porque esteja a concorrer com esses outros 
jornais num mercado de leitores. Fá-lo porque está a concorrer com os outros 
jornais gratuitos no mercado do investimento publicitário. E o seu sucesso junto 
dos leitores afetará o seu sucesso no mercado da publicidade.

Ora, se só se definem mercados gratuitos para permitir a completa e efetiva 
análise das restrições e condicionamentos a que está sujeita a concorrência no 
mercado oneroso que lhe está associado, facilmente se evidencia que não é neces-
sário considerar o mercado gratuito como um “mercado relevante”, no sentido 
do direito da concorrência, para se poder aferir, corretamente, as condições con-
correnciais no outro mercado.

O que importa é identificar as pressões concorrenciais num determinado 
mercado, independentemente da sua proveniência. E essas pressões concorren-
ciais podem ser ponderadas na fase de definição de mercados, quando provêm 
de fontes intramercado, ou podem ser ponderadas posteriormente, na fase de 
avaliação de poder de mercado ou de ponderação dos efeitos da prática, quando 
provêm de fontes extramercado. Um exemplo paradigmático do segundo tipo 
de ponderação verifica-se no caso da concorrência potencial. Para se pondera-
rem os efeitos da concorrência potencial, não é necessário delimitar um ou mais 
mercados relevantes, paralelos, dos quais provém essa concorrência potencial. 
Apenas será, eventualmente, necessário identificar as empresas fontes da pres-
são concorrencial e as caraterísticas dessa pressão. 

Do mesmo modo, não é preciso delimitar um “mercado relevante” de um pro-
duto gratuito para se ponderar o impacto que o posicionamento de uma empresa 
nesse “mercado” tem no seu comportamento noutro (verdadeiro) mercado. Isto 
mesmo se comprova com a existência de várias decisões que, ao se debruçarem 
sobre um mercado bilateral oneroso, analisaram o “outro lado” (gratuito) desse 
mercado e as suas consequências concorrenciais, sem delimitar ou autonomizar 
um mercado nesse “outro lado”2163.

Não deixa de ser irónico que uma autoridade que, pontualmente, sente neces-
sidade de delimitar um mercado gratuito para poder aferir as restrições concor-
renciais num mercado oneroso bilateral, afirme, perentoriamente, a reduzida 

2163 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1995/09/20, RTL/Veronica/Endemol (M.553), §§17 e 20; Decisão 
da Comissão de 1996/10/07, Bertelsmann/CLT (M.779), §§15 e 19 (“It is not necessary to decide whether there 
is a relevant market for radio broadcasting since the audience share has to be taken into account, in any event, in the 
assessment of the position of the broadcasters in the advertising market”); Decisão da Comissão de 1999/08/03, 
Kirch/Mediaset (M.1574), §11; Decisão da Comissão de 2005/07/07, Wegener/PCM/JV (M.3817), §19; 
Decisão da ANC britânica de 2002/09/16, Aberdeen Journal Limited (CE/1217-02); e Decisão da ANC 
espanhola de 2005/01/17, Godó/Planeta/CCC (N/05004).
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importância da definição de mercados no caso de mercados bilaterais, subli-
nhando que a tónica deve ser colocada na análise dos efeitos2164.

Em suma, concordamos em absoluto com a AdC que, ao analisar os con-
dicionalismos a que está sujeita a concorrência num mercado bilateral, é 
necessário atender ao “outro lado” desse mercado bilateral, mesmo quando 
nesse “outro lado” se verifica a oferta gratuita de um bem/serviço. Mas não 
se deve delimitar nem qualificar este “outro lado” como um mercado rele-
vante, no sentido do direito da concorrência.

Esta é a única abordagem que permite evitar resultados absurdos. Evita, por 
exemplo, que se considere que uma empresa tem uma posição dominante no mer-
cado dos ouvintes da rádio (porque não é substituível ouvir rádio, ver televisão ou 
ler um jornal), quando ao mesmo tempo se considera que está a concorrer num 
mercado de investimento publicitário mais amplo que a rádio (por se conside-
rar que, para a procura, a publicidade na rádio é substituível com a publicidade 
noutros média), no qual tem apenas uma pequena quota de mercado. Evita, tam-
bém (no caso português), que uma empresa tenha de notificar uma operação de 
concentração só porque adquire uma quota de mercado superior a 50% na tira-
gem de jornais gratuitos, quando, na verdade, essa empresa poderá ter apenas 
uma quota muito pequena do mercado da publicidade na imprensa (mesmo que 
delimitado de modo mais estreito).

IV.5.4. Mercados com cadeias de substituição
Já vimos que o método de definição de mercados exige que comecemos a análise 
a partir de um determinado ponto focal, normalmente constituído pelos produ-
tos e áreas em causa no caso concreto, procedendo-se de seguida à aferição da 
substituibilidade cruzada, que nos pode conduzir ao eventual alargamento ou 
restrição do mercado hipotético inicial. Em princípio, se o método for correta-
mente aplicado, o mercado delimitado há de ser idêntico, independentemente 
do ponto focal de onde partimos. Ou seja, se, num determinado caso relativo a 
uma empresa que vende o produto A, concluímos que este se enquadra no mesmo 
mercado que o produto B, então, ceteris paribus, devemos chegar à mesma conclu-
são num caso relativo a uma empresa que vende o produto B.

2164 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §§1.6.20-21: “De facto, uma quota e/ou índice de concentração elevados ao nível 
de um dos lados da plataforma pode não ser indicativo de poder de mercado, por não enquadrar as restrições decorrentes 
dos efeitos indiretos ao nível do outro lado da plataforma. Estas eventuais limitações em termos da pertinência de 
indicadores estruturais podem reduzir a importância da delimitação de mercados relevantes na avaliação do impacto 
de operações que ocorram neste tipo de mercados. Neste sentido, o enfoque deve ser colocado na análise dos efeitos da 
operação de concentração, integrando os efeitos indiretos ao nível da plataforma e ponderando as suas implicações 
para o poder de mercado e para o impacto da operação”.
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A análise pode complicar-se, porém, quando se verificam as chamadas “cadeias 
de substituição”. Existe uma cadeia de substituição sempre que uma pluralidade 
de produtos ou de áreas que não são substitutos diretos se incluem no mesmo 
mercado relevante, devido ao facto de ainda exercerem, entre si, suficiente pres-
são concorrencial2165.

A delimitação de mercados com cadeias de substituição suscita sérios proble-
mas na prática2166, conduzindo, amiúde, a mercados excessivamente amplos que, 
em última linha, dão relevância indevida à concorrência potencial ou à pressão 
concorrencial indireta. Na verdade, quanto a nós, frequentemente, a discussão 
sobre cadeias de substituição é passível de induzir em erro, sugerindo uma rela-
ção sucessiva, mas não direta, de sucedaneidade entre produtos ou áreas que, na 
verdade, não pode existir de acordo com o método de definição de mercados do 
direito da concorrência.

Imaginemos que a aplicação do teste SSNIP mostra que se verifica pressão 
concorrencial suficiente entre a região A e a região B, fronteiriças, para que estas 
sejam incluídas no mesmo mercado. Como sabemos, o teste não se pode ficar por 
aí. Tem de se continuar a ver se existirão ainda outras regiões a incluir. Neste 
exemplo, teríamos interesse em saber se a região C, com fronteira apenas com 
a região B, se deveria incluir no mesmo mercado. Temos, então, duas possibili-
dades: (i) podemos aplicar o teste SSNIP para aferir a substituibilidade entre a 
região B e a região C; ou (ii) podemos aplicar o teste SSNIP para aferir a substi-
tuibilidade entre a região A e a C.

O argumento a favor da primeira abordagem é o de que, se a variação de pre-
ços na região C condiciona os preços na região B, e estes condicionam os preços 
na região A, então uma variação de preços na região C condiciona – indireta-
mente – os preços na região A. O argumento parece ser lógico, mas esconde várias 
incorreções. De acordo com o teste SSNIP, só se devem incluir no mesmo mer-
cado os produtos e áreas que levam a que, graças ao efeito de substituição, um 
pequeno aumento de preços do produto focal por um monopolista hipotético 
se revele não lucrativo. Ora, se é verdade que uma variação de preços na região 
C condiciona suficientemente os preços na região A, então a análise dos dados 
quantitativos tem de mostrar essa relação direta. É irrelevante passar pelo passo 
(i), supra indicado, porque nunca podemos dispensar o passo (ii). É nesse sen-
tido que a AdC afirma que “importa analisar a eventual interdependência dos preços 
dos produtos nos extremos da cadeia”2167.

2165 Cfr., e.g., Comunicação sobre Definição de Mercados, §57. Sobre este tema, ver, e.g.: O’Donoghue 
& Padilla, 2006:75-76.
2166 Comentando, na doutrina nacional, a dificuldade desta temática: Oliveira Pais, 2011:375. Para uma 
análise económica sucinta mas elucidativa desta temática, ver: Bishop & Walker, 2010:§4.72 e ss.
2167 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração ho-
rizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.49. Afirma-se, ainda: “a aplicação deste conceito deve ser criteriosa, sob 
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A falácia de pensamento que leva, na grande maioria dos casos, a dar-se inde-
vido valor às cadeias de substituição é a tentação de identificar um único mer-
cado, independentemente da perspetiva em que nos colocamos. Pensa-se, por 
exemplo, ser errado que num caso, relativo a uma empresa da região A, se iden-
tifique um mercado geográfico que abrange a região A e B, e que noutro caso, 
relativo a uma empresa da região B, se identifique um mercado geográfico que 
abrange as regiões A, B e C. Não significa isto que o primeiro mercado foi defi-
nido de modo demasiado restrito? Não necessariamente: estas duas conclusões 
podem ser corretas. Os mercados relevantes, tanto geográficos como de produ-
tos, podem corresponder a diferentes círculos com áreas parcialmente sobrepos-
tas. Basta, para tanto, por exemplo, que existam grupos de procura significativos 
com necessidades diferentes ou possibilidades distintas, e que seja possível dis-
criminar entre eles.

Assim, da perspetiva da procura da região A, a região C não é uma alternativa 
viável. Os preços na região A vão, em princípio, refletir isso mesmo. Já para os resi-
dentes da região B, é-lhes viável deslocarem-se tanto à região A como à região C, 
o que significa que ambas estão no seu mercado. Poder-se-ia pensar, então, que 
a oferta da região B tem de harmonizar o preço com a região C, o que significa 
que, indiretamente, o preço da região A fica também harmonizado com o preço 
da região C. E é verdade que isso se pode verificar. Mas também se pode verificar 
que os preços nas regiões variem de modo pouco significativo, levando, porém, a 
uma variação agregada significativa. Os preços entre as regiões podem variar, por 
exemplo, na medida em que essa variação seja tornada possível pelo acréscimo 
de custos de transporte inerentes à procura proveniente da região fronteiriça.

Se custa 9 euros ir e vir da região A à B, e outro tanto da B à C, e se o preço na 
região A e B for 110, o teste SSNIP indica-nos que estão no mesmo mercado. Pela 
mesma lógica, se o preço na região C for 102, o teste SSNIP centrado na região B 
como ponto focal dir-nos-á que esta se inclui no mesmo mercado que a A e a C. 
Mas se o aplicarmos com a região A como ponto focal, chegaremos à conclusão 
que um aumento de 10% do preço nessa região não será suficiente para justificar 
uma transição da procura para a região C (ou seja, as zonas A e C não estão no 
mesmo mercado). Se a zona C for o ponto focal, observaremos que um aumento 
de preço de 10% na região C não causaria uma transferência de procura nem para 

pena de se delimitarem mercados demasiado latos face ao real enquadramento das pressões concorrenciais. A verificação 
de que existe uma continuidade de produtos ou áreas geográficas não é per se indicativa de que estamos perante um 
único mercado relevante” (§1.6.47). No mesmo sentido: “De um ponto de vista prático, o conceito de cadeias de 
substituição deve ser corroborado por elementos comprovativos efetivos, por exemplo, elementos relacionados com a 
interdependência dos preços nos extremos das cadeias de substituição, a fim de conduzir a uma extensão do mercado 
relevante num caso específico. Os níveis dos preços nos extremos das cadeias deverão caraterizar-se pela mesma ordem 
de grandeza” – Comunicação sobre Definição de Mercados, §58.
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a zona A, nem para a zona B, o que significa que, para os seus habitantes, apenas 
a região C se inclui no mercado.

Nos mercados de produto, a aplicação falaciosa das cadeias de substituição 
pode estar associada a finalidades distintas dos produtos. Neste sentido, recorde-
mos que um mesmo produto se pode englobar em múltiplos mercados de produ-
tos, consoante o fim para o qual este é utilizado. Assim, imagine-se que o produto 
X, que só serve um fim, pode ser substituível com o produto Y; e imagine-se que 
este último serve dois fins possíveis, e pode ser substituível, também, com o pro-
duto Z, que serve para o “outro” fim. Ora, isto não significa que o produto Z seja 
substituível com o produto X.

A questão crucial está sempre em identificar um grau suficiente de pressão 
concorrencial entre o produto/área focal e os outros produtos/áreas que poderão, 
eventualmente, ser incluídos no mesmo mercado. A faculdade de discriminação 
entre clientes pode jogar um papel decisivo nesta aferição.

É neste sentido que a Comissão Europeia realça que, para se incluírem no 
mesmo mercado produtos ou áreas que não são substitutos diretos, é necessário 
que “a fixação de preços desses produtos [focais] seja restringida por um efeito de cadeia de 
substituição”2168, e que a AdC referiu, numa decisão recente, ser necessário “um 
suficiente grau de substituibilidade entre [produtos], ainda que esta seja entendida como 
indireta ao longo de uma «cadeia de substituição»”2169.

A interpretação aqui sustentada é, de resto, a única solução permitida pela 
jurisprudência europeia, segundo a qual o “conceito de mercado relevante implica 
(…) que possa haver uma concorrência efetiva entre os produtos que dele fazem parte, o que 
pressupõe um grau suficiente de permutabilidade para efeitos da mesma utilização entre 
todos os produtos que façam parte de um mesmo mercado”2170.

Isto dito, a verdade é que a realidade da prática decisória está longe desta 
dimensão teórica, cedendo-se frequentemente à tentação da simplificação, ditada 
pelas exigências (ou não) do caso concreto.

2168 Cfr., e.g., Comunicação sobre Definição de Mercados, §57.
2169 Decisão da AdC de 2005/08/10, Controlinveste/Lusomundo (Ccent. 17/2005), §130. Acrescenta-se, no 
§131: “Por «cadeia de substituição» entende-se uma sequência de produtos que concorrem entre si, quer direta quer 
indiretamente, na medida em que o produto A concorre diretamente com o produto B, este concorre diretamente com 
o produto C, e assim sucessivamente. Ou seja, um produto concorre com qualquer outro na sequência, justificando a 
inclusão de todos os produtos num mesmo mercado relevante, já que quaisquer dois são substituíveis entre si, em maior 
ou menor grau”. Em sentido semelhante, a Decisão da AdC de 2005/07/25, Controlauto/Iteuve Portugal 
(Ccent. 25/2005), §76: “entende a AdC que, em determinadas situações, a existência de cadeias de substituição 
pode levar a que seja definido um mercado geográfico relevante em que as áreas nos extremos do mercado não são 
diretamente substituíveis”.
2170 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §67, e 
jurisprudência aí citada.
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Exemplo paradigmático parece ser o cartel das cimenteiras, no qual a Comis-
são Europeia, depois de reconhecer os elevados custos de transporte e de con-
cluir que o mercado do cimento pode ser visto como um conjunto de mercados 
parcialmente sobrepostos, centrados em torno das várias fábricas, concluiu que 
existia interdependência em cadeia dos mercados e que, portanto, se devia deli-
mitar um único mercado de âmbito europeu2171. Naturalmente, a questão foi 
contestada perante o Tribunal Geral, mas este evitou, com considerável arte, dis-
cutir a questão2172. Não se pode retirar, daqui, uma validação implícita da posi-
ção da Comissão: o Tribunal limitou-se a considerar ser irrelevante, para o caso 
concreto (em que estava em causa um acordo horizontal entre concorrentes em 
toda a Europa), discutir a delimitação geográfica do mercado, já que esta não lhe 
parecia suscetível de alterar a conclusão.

Por contraste, note-se que, ao debruçar-se, recentemente, sobre o mercado 
dos cimentos, a AdC identificou mercados geográficos correspondentes à área 
de influência local das centrais produtoras, recusando, expressamente, aplicar 
uma lógica de cadeia de substituição, com base na identificação da possibilidade 
de discriminação de preços2173.

Um exemplo nacional de aplicação errónea do argumento da cadeia de subs-
tituição é o caso da delimitação dos mercados de imprensa, maxime na concen-
tração Controlinveste/Lusomundo2174. A AdC definiu um mercado dos leitores da 
imprensa diária, generalista e de circulação nacional, recusando a segmentação 
em “imprensa de referência” e “imprensa popular”. Sem prejuízo de poderem 
haver bons motivos para se afastar esta segmentação, o que nos preocupa aqui 
é o modo incorreto e injustificado como a AdC fundamentou aquela recusa na 
alegada existência de uma cadeia de substituição entre os diferentes jornais.

Primeiro, a AdC apresentou uma análise “qualitativa”, segundo a qual todos 
os jornais tinham uma determinada percentagem de leitores que liam também 
(duplicação de audiências) todos os outros jornais, com valores de duplicação 

2171 Decisão da Comissão de 1994/11/30, Cimento (33.126 e 33.322).
2172 Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, 
§§832-835 e 1092-1094. Ao contrário do que se sugere em Brenda & Sufrin, 2011:303-304, discordamos 
que os casos Hoffmann-La Roche e Akzo possam ser dados como exemplo de aplicação pelo Tribunal de 
uma lógica de cadeias de substituição (ver descrição destes casos na secção II.2.3.2).
2173 Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §§55-56: “a aplicação de 
cadeias de substituição poderá justificar-se quando não exista a possibilidade de discriminar preços, por parte dos 
fornecedores, dentro dessas áreas de influência. (…) Neste sentido, a possibilidade de discriminação de preços é susce-
tível de levar à delimitação de mercados geográficos mais restritos, do que aqueles que resultariam de uma aplicação 
das «cadeias de substituição», uma vez que um fornecedor poderá cobrar preços distintos a consumidores localizados 
em diferentes áreas geográficas, por estes terem acesso a um conjunto de alternativas de fornecimento distinto (…)” 
(conclusão nos §§59-61).
2174 Decisão da AdC de 2005/08/10, Controlinveste/Lusomundo (Ccent. 17/2005).
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variáveis entre 5% e 27%. No entanto, a mera duplicação de audiências não sig-
nifica a presença de um mercado comum. Antes, pelo contrário, pode, con-
soante as circunstâncias, significar a satisfação de necessidades distintas: um 
mesmo leitor pode comprar, no mesmo dia, um jornal “tabloide” e um jornal de 
referência, por retirar deles diferente informação e utilidade. Além do mais, a 
duplicação de audiências não nos diz nada sobre a existência de uma cadeia de  
substituição.

Em segundo lugar, a decisão apresenta uma análise “quantitativa”, centrada 
na evolução dos preços dos diferentes jornais ao longo de vários anos. Extraordi-
nariamente, esta evolução de preços mostra que o preço do jornal “Público” não 
variou em reação à variação de preços dos restantes, nomeadamente no momento 
da entrada em cena do “24 Horas”, que levou a uma baixa dos preços dos res-
tantes jornais2175.

E esta não era a única evidência da ausência de concorrência significativa 
entre todos os jornais. Sabia-se também que o modo de financiamento dos jor-
nais populares e de referência era diferente – estes últimos dependem muito mais 
da receita publicitária, devido à sua tiragem mais reduzida2176. A análise da AdC 
contornou a perspetiva da procura. Um leitor do “Público” não considera este 
substituível pelo “Correio da Manhã” ou pelo “24 Horas”. Será que a substitui-
bilidade do lado da oferta seria suficiente para contrariar esta tendência para a 
autonomização? Talvez, mas a questão não foi analisada. Uma coisa é certa: não 
se encontra na decisão qualquer fundamentação que indique a presença de uma 
cadeia de substituição, pelo menos não de uma cadeia que integre todos os jor-
nais incluídos no mesmo mercado.

Quanto a exemplos de aplicação nacional da teoria das cadeias de substi-
tuição no que se refere ao âmbito geográfico do mercado, servem de exemplos 
(negativos) os casos Controlauto/Iteuve Portugal e Sonae Distribuição/Carrefour. No 
primeiro, relativo a serviços de inspeção de veículos, a AdC recusou a presença 
de um efeito de substituição em cadeia, com base num argumento baseado nos 
factos do caso concreto – a interrupção da cadeia devido à menor proliferação 
da oferta em certas áreas do país (“ausência de sobreposições significativas entre áreas 
de influência de centros vizinhos”) – e de um argumento que parece ser de âmbito 
geral. De acordo com a AdC:

“Uma vez que, à medida que os limites geográficos do hipotético mercado se vão alargando, 
reforçam-se os incentivos para que um hipotético monopolista, que controle todos os centros de 
inspeção localizados no mercado geográfico hipotético, proceda a um pequeno aumento de pre-

2175 Decisão da AdC de 2005/08/10, Controlinveste/Lusomundo (Ccent. 17/2005), §158.
2176 Decisão da AdC de 2005/08/10, Controlinveste/Lusomundo (Ccent. 17/2005), §138.
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ços (entre 5 a 10%), na medida em que, a proporção dos respetivos clientes que veem os centros 
vizinhos como alternativas viáveis, vai diminuindo”2177.

No segundo caso, uma das partes procurou convencer a AdC a alterar a sua 
prática consistente de delimitar mercados locais da distribuição retalhista de 
bens de base alimentar, argumentando que o efeito de cadeia de substituição 
levava a uma harmonização dos preços a nível nacional. A AdC rejeitou o argu-
mento, mas notou que o efeito de cadeia de substituição era tido em conta no 
alargamento do âmbito de alguns mercados locais2178.

Curiosamente, a prática de delimitação de mercados pela Comissão Euro-
peia no setor da distribuição retalhista de bens alimentares é variável. Ao mesmo 
tempo que afirma que, em geral, deverão tratar-se de mercados de âmbito local2179, 
não deixa de encontrar argumentos para concluir por delimitações de âmbito 
nacional. Em Rewe/Meinl, por exemplo, a Comissão concluiu que o mercado aus-
tríaco neste setor não devia ser subdividido, com base num conjunto de argu-
mentos que tiveram pouco ou nada a ver com a cadeia de substituição, e tudo a 
ver com critérios genéricos de definição de mercados (homogeneidade da estru-
tura da oferta, ausência de variações significativas da oferta, decisões centraliza-
das, campanhas de âmbito nacional, etc.), mostrando que é possível chegar, por 
meios mais evidentes, ao mesmo resultado permitido pela teoria da cadeia de 
substituição2180. Por outro lado, a ANC britânica partilha a prática consistente 
da AdC de considerar estes mercados como tendo um âmbito local, sem por isso 
deixar de ter em conta as implicações nacionais que podem ter as concentra-
ções neste setor2181.

Não se deve perder de vista que o facto de não se incluir no mercado relevante 
um determinado produto ou uma determinada área não quer dizer que não se 
tenha em conta a pressão concorrencial (considerada insuficiente, para efeitos de 
inclusão no mesmo mercado) exercida por esse outro produto/área, num passo 
subsequente da análise, designadamente aquando da aferição do poder de mer-
cado ou dos efeitos restritivos da prática em causa.

2177 Decisão da AdC de 2005/07/25, Controlauto/Iteuve Portugal (Ccent. 25/2005), §80 (ver também 
§§65-66 e 76-79).
2178 Decisão da AdC de 2007/12/27, Sonae Distribuição/Carrefour (Ccent. 51/2007), §§226 e 248. Note-se, 
porém, que o dito alargamento de alguns mercados locais com base em cadeias de substituição não foi, 
propriamente, justificado na Decisão, assim como também não foi justificada com análise económica 
quantitativa a recusa do argumento de que se verifica uma harmonização nacional de preços, embora a 
realidade do mercado pareça sugerir que, de facto, esta não se verifica. Só uma análise detalhada – que 
não foi indicada – o permitiria confirmar.
2179 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2000/01/25, Carrefour/Promodes (M.1684), §§15-16.
2180 Decisão da Comissão de 1999/02/03, Rewe/Meinl (M.1221), §§18-20. Foi no mesmo sentido a Decisão 
da Comissão de 2000/01/25, Carrefour/Promodes (M.1684), §17.
2181 Cfr., e.g., Decisão da ANC britânica de 2009/07/14, Tesco/Spar store in Wroughton (ME/4162/09).
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Em suma, deve ter-se a maior cautela na aplicação da teoria das cadeias de 
substituição. Embora com fundamento teórico-económico e lógico sólido, as apli-
cações práticas desta teoria, na grande maioria dos casos, são exercícios manipula-
tivos e distorcivos que visam justificar um resultado pretendido no caso concreto, 
que não é apoiado pela abordagem de senso comum. É impressionante que tanto 
a aplicação desta teoria como a sua recusa pelas autoridades de concorrência seja 
quase sempre feita sem qualquer fundamentação significativa.

Só excecionalmente se verifica pressão concorrencial “indireta” que ainda 
é suficiente para se justificar a inclusão de dois produtos ou áreas no mesmo 
mercado (e aquela só será “suficiente” se o impacto dessa pressão concorrencial 
“indireta” for suficiente quando medido diretamente entre o ponto focal e a fonte 
“indireta” de pressão concorrencial). O argumento da cadeia de substituição 
deve ser tratado enquanto tal – uma exceção –, exigindo-se especial cuidado na 
sua demonstração e nunca se perdendo de vista que o teste do grau suficiente de 
substituibilidade se faz sempre por referência ao produto ou área focal.

IV.5.5. Direitos exclusivos
A delimitação de mercados na presença de direitos exclusivos ou de situações 
análogas merece também uma nota especial.

Quando uma autoridade de concorrência ou um tribunal se debruça sobre 
uma atividade a que corresponde um monopólio legal, stricto sensu, verifica-se 
uma expectável tendência para a delimitação de um mercado relevante corres-
pondente ao âmbito do monopólio legal em causa. O mesmo é verdade, embora 
de modo menos acentuado, quanto a outras situações de exclusividade numa 
determinada atividade, decorrentes, por exemplo, de direitos de propriedade 
inteletual2182 ou de contratos de concessão. Também a doutrina tende a indicar 
que, em tais casos, o mercado corresponde à atividade delimitada pelos direitos 
exclusivos (eventualmente, subdividida)2183.

2182 Sobre esta temática, em especial, cfr. Pinto Monteiro, 2010:72-73; e Moura e Silva, 1993. Como ponto 
de partida, cumpre salientar que a existência de um direito de propriedade intelectual não implica a 
definição de um mercado de produto autónomo (cfr., além das obras já referidas, e.g.: Seal, 1993). A de-
limitação de mercados na presença de direitos de propriedade intelectual ganha especial sensibilidade 
perante alegações de condutas abusivas de práticas de “tying” – para uma análise desta questão (com a 
qual não concordamos inteiramente), ver, e.g.: Schmidt, 2009:60 e ss.
2183 Cfr., e.g.: Cunha Rodrigues, 2012:63, que resume a prática decisória nacional quanto ao controlo de 
concentrações em atividade objeto de concessão nos seguintes termos: “Do ponto de vista do produto, pode 
afirmar-se que, nos contratos de concessão, o mercado será equivalente ao objeto da concessão, podendo apurar-se, a 
final, vários mercados dentro do objeto de concessão”. Outros autores partem do princípio de que um monopólio 
legal implica, necessariamente, um mercado relevante com o mesmo âmbito e uma posição dominante, 
sem discutirem a questão – cfr., e.g.: Guerra Martins, 2003:234.
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Trata-se, porém, de uma simplificação teoricamente incorreta, que pode con-
duzir, dependendo do caso concreto, a soluções não representativas da realidade 
do mercado.

Já discutimos, supra (ver secção III.3.3.1), na ótica da jurisprudência europeia, 
o impacto da presença de monopólios legais sobre a necessidade de delimitação 
de mercados para efeitos da identificação de posições dominantes. Sendo verí-
dico que a abordagem à delimitação dos mercados, nestes casos, tende a ser rela-
tivamente simples, podendo uma leitura superficial induzir em erro, concluímos 
(com os fundamentos supra referidos) que, de acordo com o Tribunal, a existência 
de um monopólio legal não dispensa a delimitação do mercado: continua a ser 
necessário aferir a substituibilidade com outros produtos, nos termos gerais2184.

É a conclusão a que obriga a lógica. O simples facto de uma empresa deter 
um exclusivo na comercialização do produto X não significa que o mercado se 
limite a esse produto. Se, por hipótese, a procura considera o produto X um suce-
dâneo do produto Y, verificando-se suficiente elasticidade cruzada para tornar 
não lucrativo um aumento de preços pequeno mas significativo e não transitó-
rio, então os produtos X e Y incluem-se no mesmo mercado, e a existência de um 
monopólio legal relativamente ao primeiro não terá qualquer impacto, designa-
damente, sobre o poder de mercado do suposto “monopolista”2185.

E note-se que, se um produto sujeito a direitos exclusivos for apto a satisfa-
zer mais que uma necessidade, é possível que o monopólio legal corresponda a 
um monopólio efetivo para alguma(s) dessas necessidades, enquanto que, para 
outra(s) necessidade(s), existam produtos sucedâneos que concorram com o pro-
duto coberto pelo monopólio legal.

Embora nos estejamos a debruçar sobre a delimitação do mercado de produto, 
escusado será dizer que estas conclusões são, em geral, igualmente extensíveis 
à delimitação do mercado geográfico. Assim, por exemplo, no caso Aeroportos de 
Paris, o Tribunal foi confrontado com a existência de um monopólio legal no mer-
cado do acesso a infraestruturas aeroportuárias em Paris e ponderou, não ape-
nas a substituibilidade com o acesso a outro tipo de infraestruturas, como ainda 

2184 Aqui pensamos, sobretudo, na substituibilidade da perspetiva da procura. No caso dos monopólios 
legais, não haverá lugar, em primeira linha, à consideração da substituibilidade do lado da oferta, já 
que esta será impossível, por força de lei. No entanto, não se pode excluir, em absoluto, a relevância da 
ponderação da substituibilidade do lado da oferta nestes casos. É possível, por exemplo, que o produ-
to Y, considerado pela procura como sendo sucedâneo do produto X (sujeito a monopólio legal), seja 
produzido com os mesmos fatores de produção que o produto Z. Ainda que o produto Z, em si, não seja 
considerado pela procura como um sucedâneo do produto X, se estiverem preenchidos os pressupostos 
da substituibilidade da perspetiva da oferta, para estes efeitos, entre os produtos Y e Z, os produtores 
deste último poderão ter de ser incluídos no âmbito do mercado em causa.
2185 Assim, num exemplo concreto, a detenção de uma patente que confira o direito exclusivo de produzir 
um saca-rolhas com determinado desenho não altera o facto de esse saca-rolhas se incluir no mercado 
mais amplo dos saca-rolhas (com os seus múltiplos desenhos). No mesmo sentido, ver, e.g.: Korah, 2007:97.
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a infraestruturas noutros locais e, especificamente, nos aeroportos de outras 
cidades2186. No entanto, como já salientámos, a existência de um monopólio legal 
dispensa argumentos adicionais de delimitação do mercado geográfico sempre 
que a natureza do produto ou serviço em causa inviabilize a procura fora da área 
sujeita a monopólio (como no caso de serviços de transportes ferroviários nacio-
nais que incluem o acesso à rede ferroviária2187). Por contraste, a concessão de um 
monopólio legal, geograficamente limitado e relativo a um produto ou serviço 
fácil e econonomicamente transportável não dispensa a análise da substituibili-
dade relativamente a áreas adjacentes.

As autoridades portuguesas cedo se debruçaram sobre o problema do impacto 
dos direitos exclusivos na definição de mercados.

Em 1988, confrontado com o monopólio legal da empresa Tabaqueira sobre o 
fabrico de produtos de tabaco (embora fosse legal a importação, esta tinha uma 
expressão muito reduzida na prática), o Conselho da Concorrência identificou, 
genericamente, um “mercado do tabaco”2188, e em 1997 continuava a identificar 
um “mercado dos produtos manufaturados de tabaco”2189. Sendo certo que a falta de 
justificação destas delimitações e as variações de definições do mesmo mercado 
noutros casos (ver secção II.3.1) não permitem extrair conclusões seguras sobre 
o impacto do monopólio legal na posição assumida pelas autoridades nacionais, 
não deixa de parecer razoável pressupor que a existência daquele monopólio 
pesou grandemente na formulação da posição do CC.

A Autoridade da Concorrência foi confrontada com várias situações de direi-
tos exclusivos, tendo, predominantemente, decidido que o mercado se define, 
designadamente quanto ao seu âmbito geográfico, de acordo com o direito exclu-
sivo em causa. Assim o será, forçosamente, quando se tratam de bens fornecidos, 
em exclusivo, numa determinada área e que, pela sua própria natureza, não se 
prestam a concorrência de outras áreas2190.

Em contrapartida, quando era possível a concorrência entre diferentes zonas 
cobertas por direitos exclusivos, a AdC continuou a tender a identificar merca-
dos geográficos correspondentes aos direitos exclusivos, é verdade, mas não, 
propriamente, por causa do direito exclusivo, em si (ainda que se possa enten-
der ter havido uma evolução, ou, no mínimo, um esclarecimento da posição da 
AdC a este respeito2191).

2186 Acórdão do TG de 2000/12/12, Aéroports de Paris c. Comissão (T-128/98), C.J. (2000) II-3929, §§140-143.
2187 Acórdão do TG de 1997/10/21, Deutsche Bahn c. Comissão (T-229/94), C.J. (1997) II-1689, §58.
2188 Decisão do CC de 1988/06/22, Tabaqueira (6/87).
2189 Decisão do CC de 1997/07/03, Tabaqueira (5/96).
2190 Ver, e.g.: Decisão da AdC de 2008/04/03, EDP/Portgás (Ccent. 18/2008).
2191 Cfr., como exemplos de decisões onde se poderá entender que a existência de um monopólio legal 
foi, aparentemente, referida como fundamento suficiente para uma delimitação de mercado: Decisão 
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Assim, por exemplo, quando confrontada com operações de concentração 
no setor da movimentação portuária de carga, a AdC realçou que “o acesso a esta 
atividade processa-se, geralmente, mediante contratos de concessão, os quais conferem à 
concessionária uma posição de monopólio legal, num dado espaço geográfico, sob jurisdição 
de uma determinada autoridade portuária, e cujas condições, designadamente, os preços 
máximos a praticar pelo concessionário, são fixadas pelo respetivo concedente, diferindo de 
porto para porto. Estes fatores regulamentares indiciam que o mercado se circunscreverá à 
jurisdição da administração do porto em que a empresa opera”2192. A AdC não se limi-
tou, portanto, a invocar a presença de um direito exclusivo, ou monopólio legal, 
tendo acrescentado diversos outros fatores regulamentares que justificavam a 
autonomização dos mercados.

Esta leitura encontra apoio no caso Brisa/AEA/AEO2193, hoje famoso como 
único exemplo de inversão pelo Governo de uma proibição de uma operação de 
concentração pela Autoridade da Concorrência. A posição da AdC neste caso con-
firma que a mera existência de uma concessão e, portanto, de um direito exclu-
sivo – no caso, sobre uma autoestrada – não implica que o âmbito do mercado 
geográfico em causa se defina pela extensão do direito exclusivo. Estava em causa 
a proposta de aquisição, pela concessionária de uma autoestrada, da empresa 
detentora da concessão de outra autoestrada cujo troço era relativamente para-
lelo (A1 e A8). Sem pretender mergulhar na elevada complexidade desta decisão, 
cumpre apenas sublinhar que o estudo de mercado realizado pela AdC a levou 
a concluir que estas duas infraestruturas rodoviárias, concessionadas em exclu-
sivo a duas empresas diferentes, concorriam entre si, por serem substituíveis, da 
perspetiva da procura, num determinado trajeto2194.

Também no caso Meas/R.L., apesar de ter definido mercados geográficos cor-
respondentes a cada porto para a movimentação de vários tipos de carga, a AdC 
deixou em aberto a possibilidade de uma dimensão nacional do mercado da pres-

da AdC de 2005/08/03, Multiterminal/Sotagus*Liscont (Ccent. 31/2005), §§44 e 57; e Decisão da AdC de 
2006/05/09, Meas/Sadoport (Ccent. 10/2006), §§43-45 e 51. Sublinhando uma evolução da posição da 
AdC neste domínio, ver: Cunha Rodrigues, 2012:65 (“a AdC afirmou que, para proceder ao recorte do mercado 
geográfico, deve considerar-se a atuação da entidade concedente (…) nacional. Noutros casos (…) a AdC considerou 
igualmente a realidade substantiva da atividade em causa não atendendo à limitação territorial decorrente do contrato 
de concessão. Trata-se, aliás, de um entendimento que secunda outras decisões da AdC em que foram apreciados 
mercados relevantes decorrentes de contratos de concessão”).
2192 Decisão da AdC de 2007/06/25, Mota Engil/Multiterminal (Ccent. 31/2007), §§46-47 (acrescendo 
ainda a enumeração de outros fatores de distinção no §48). No mesmo sentido, ver, e.g.: Decisão da AdC 
de 2006/12/27, Meas/R.L. (Ccent. 52/2006), §§42-46.
2193 Decisão da AdC de 2006/04/07, Brisa/AEA/AEO (Ccent. 22/2005).
2194 Decisão da AdC de 2006/04/07, Brisa/AEA/AEO (Ccent. 22/2005), §174. Veja-se, ainda, a Decisão da 
AdC de 2010/08/12, MSF.Lena/AEO (CCent. 32/2010). Embora sem indicar fundamentação, o Tribunal 
Geral já deu a entender que concorda com a possibilidade de uma delimitação deste género – cfr: Acórdão 
do TG de 2013/01/15, AISCAT c. Comissão (T-182/10), C.J. (2013) por publicar, §§70-71.
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tação de serviços de movimentação de carga contentorizada. Isto porque, apesar 
de se continuar a verificar um direito exclusivo em cada porto, a facilidade de 
transporte rodoviário a partir dos portos significa que estes se tornam substituí-
veis da perspetiva da procura2195.

IV.5.6. Mercados concursais
À partida, o mero facto de a procura e a oferta num mercado se encontrarem 
através de concursos, incluindo concursos organizados sob a forma de leilões2196, 
não requer qualquer especificidade de análise no âmbito da teoria de delimita-
ção de mercados (sem prejuízo de se imporem cuidados especiais ao nível da 
identificação do poder de mercado2197). No entanto, a análise da prática decisória 
nacional revela erros graves de definição dos mercados relevantes que surgem, 
tipicamente, na análise de concursos públicos2198.

Para os efeitos da presente análise, convém distinguir dois tipos de mercados 
concursais, consoante a contratação se destine a satisfazer necessidades finais 
próprias da entidade organizadora do concurso, ou se destine a satisfazer neces-
sidades finais de outras pessoas que não a entidade organizadora do concurso. 
O segundo tipo verifica-se, típica mas não necessariamente, no caso de concur-
sos organizados por entidades públicas. Ainda no âmbito do segundo tipo, pode 
ou não existir um mercado a jusante, consoante a satisfação de necessidades a 
jusante se processe em termos que dêm azo a um mercado2199.

2195 Decisão da AdC de 2006/12/27, Meas/R.L. (Ccent. 52/2006), §47.
2196 Embora a AdC trate separadamente a questão da definição de mercados de leilões (cfr.: AdC, Projeto 
de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração horizontais, 1 de 
fevereiro de 2013, §§1.6.50 e ss.), não identificamos problemas significativamente distintos daqueles que 
se verificam no âmbito dos mercados concursais, em geral. Sobre este tema, ver, e.g.: OCDE, 2006:127-
128 e 160.
2197 Cfr., e.g., Decisão da Comissão de 2005/07/13, Siemens/VA Tech (M.3653), §39: “the fact that there is 
bidding on a market does not in itself allow any conclusion to be drawn as to the intensity of competition to be ex-
pected or as to the significance of market shares as an indicator of possible market power. The key factor is rather the 
bidding pattern in individual cases. For example, even where there is a small number of credible bidders, particularly 
intensive competition is to be expected if, in a bidding market, a large proportion of tenders is awarded in a few, large 
transactions and the products of the various competitors and their cost structure are largely homogeneous. In this 
and similar cases, market shares would, in practice, provide very little information on the possible market power of a 
bidder”. Para outros exemplos de prática decisória da Comissão Europeia relativa a mercados concursais 
e de leilões, ver, e.g.: Decisão da Comissão de 2003/04/30, Siemens/Drägerwerk/JV (M.2861); Decisão da 
Comissão de 2003/09/02, GE/Instrumentarium (M.3083); Decisão da Comissão de 2004/09/15, VNU/
WPP/JV (M.3512); e Decisão da Comissão de 2004/10/26, Oracle/Peoplesoft (M.3216).
2198 Genericamente, sobre a definição de mercados em contexto de concessões e de contratação pública, 
ver: Cunha Rodrigues, 2011:319 e ss.: Cunha Rodrigues, 2012:63 e ss.
2199 Assim, por exemplo, se o Estado contrata, através de concurso público, a prestação de um determinado 
serviço numa determinada região e, posteriormente, o disponibiliza à população de modo gratuito, 
embora se verifique a satisfação de necessidades a jusante, esta é feita em termos que não dão azo a 
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Esclareçamos as diferentes possibilidades com alguns exemplos:

 (i) A contratação de determinados serviços de segurança privada (e.g. trans-
porte de valores) destina-se, tipicamente, a satisfazer necessidades da 
entidade que organiza o concurso e tende a ser feita, predominante mas 
não exclusivamente, através de concursos2200;

 (ii) A aquisição de elevadores também se destina a satisfazer necessidades 
imediatas e é, ocasional mas não predominantemente, feita através de 
concursos2201;

 (iii) O acesso à atividade de serviços de transporte público ou de construção 
e gestão de infraestruturas de transporte faz-se, tipicamente, por con-
curso público organizado por uma autoridade pública que confere uma 
concessão (exclusiva ou não) à empresa vencedora; subsequentemente, 
esta empresa, que podia ser apenas uma entre muitas no mercado con-
cursal, a montante, ficará, em muitos casos, em situação de monopólio 
no mercado a jusante, da procura dos transportes públicos relevantes 
(pagos) ou da infraestrutura rodoviária em causa na respetiva área2202.

Este último exemplo reflete, nomeadamente, o princípio, já bem assente na 
prática decisória europeia, de que o mercado para a atribuição de uma licença 
para a exploração de uma determinada atividade regulada pelo Estado é distinto 
do mercado do desempenho da atividade em causa2203.

É a falta de distinção entre estes diferentes tipos de mercados concursais, e 
dos diferentes níveis de concorrência (a montante e a jusante), que conduz, fre-
quentemente, sobretudo no contexto de atribuição de direitos exclusivos, ao 
eventual erro de se estabelecer uma equivalência automática entre o objeto de 
um concurso público e as fronteiras do mercado relevante2204.

um mercado. O único mercado, neste caso, para efeitos do direito da concorrência, situa-se ao nível da 
relação entre o Estado e as empresas que se apresentam aos respetivos concursos. Sobre esta questão, 
ver a secção IV.5.3.
2200 Cfr.: Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas (2/99).
2201 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2011/07/13, Kone Oyj et al c. Comissão (T-151/07), C.J. (2011) II-5313.
2202 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 2006/09/22, Abertis/Autostrade (M.4249); e Decisão da Comissão 
de 2010/08/11, DB/Arriva (M.5855).
2203 Cfr., e.g.: Decisão da Comissão de 1995/12/21, Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water (M.567); 
Decisão da Comissão de 2006/02/15, Eiffage/Macquarie/APRR (M.4087); e Decisão da Comissão de 
2006/09/22, Abertis/Autostrade (M.4249).
2204 Assim, escreve-se, por exemplo, em Cunha Rodrigues, 2011:323: “É igualmente de aceitar que o lan-
çamento de um procedimento pré-contratual possa implicar a criação de uma posição dominante (em alguns casos, 
de um verdadeiro monopólio), nomeadamente quando está em causa a atribuição de direitos exclusivos ou especiais. 
Nesta situação, o objeto do procedimento pré-contratual – nomeadamente do concurso público – constitui um indício 
da existência de um certo mercado relevante”. Ora, se é verdade que a atribuição de direitos exclusivos pode, 
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Já tivemos oportunidade de referir a prática nacional de definição de merca-
dos em contextos de concursos públicos como um dos exemplos de instrumenta-
lização nefasta desta operação, conduzindo a resultados muito distantes dos que 
seriam ditados por uma correta aplicação da teoria de delimitação de mercados.

Quando se delimita um mercado que se estrutura, predominante ou exclusi-
vamente, através de concursos num contexto abstrato (maxime, no plano do con-
trolo de concentrações), é mais fácil manter o exercício de delimitação ancorado 
nos princípios gerais. Por contraste, quando o mercado em causa é delimitado 
no contexto da aplicação da proibição de acordos anticoncorrenciais, verifica-
-se uma acentuada tendência para se chegar a uma definição de mercado ditada 
pelo objeto e âmbito do concurso no qual se verificaram as práticas sub judice.

O caso Aeronorte2205 exemplifica perfeitamente esta tendência. A AdC iden-
tificara um acordo anticoncorrencial entre duas empresas que se apresentaram 
conjuntamente a um concurso público para aquisição de helicópteros para com-
bate a incêndios florestais. O mercado de produto foi definido como o dos “heli-
cópteros pesados” (e serviços associados), “com as caraterísticas e especificidades técnicas 
constantes do programa do concurso”. No entanto, a título de justificação, referiram-
-se apenas os “vários concursos abertos anual e sucessivamente” e “os diferentes tipos de 
meios aéreos que vão sendo solicitados” (pelas autoridades portuguesas, entenda-se). 
Quanto ao mercado geográfico, o tribunal concordou com a AdC que este tinha 
uma dimensão nacional, devido ao facto de, citando a AdC, “as regras de contra-
tação pública que presidem aos procedimentos de aquisição abertos por entidades públicas 
(…) forma[rem] um quadro legislativo e administrativo de âmbito nacional homogéneo que 
permitem a consideração do território nacional como a dimensão geográfica relevante neste 
processo”. Mas logo acrescentou que se tratava de um concurso internacional, e que 
era possível que empresas estrangeiras estivessem em condições homogéneas de 
concorrência com as empresas nacionais (apesar de apenas empresas nacionais 
se terem apresentado aos concursos nos últimos anos).

Salta à vista que esta delimitação, e a respetiva fundamentação, em nada se 
relacionam com a teoria de delimitação de mercados. O mercado foi delimitado 
com base na perspetiva de um único agente da procura: a proteção civil por-
tuguesa. Ora, se é verdade que um pequeno grupo, ou até um único agente da 
procura, pode ter caraterísticas e exigências tão próprias que o conduzam a ser 
monopsonista num determinado mercado, parece pouco provável que as neces-

por si só, implicar (mas não implica necessariamente) a delimitação de um mercado autónomo a jusante 
(ver secção IV.5.5), e que, portanto, se verificará, nesse caso, uma equivalência entre o objeto do con-
curso público e as fronteiras do mercado, o mesmo já não é verdade do mercado a montante, no qual as 
empresas concorreram àquele concurso público específico. Aí, o facto de o concurso público resultar na 
atribuição de direitos exclusivos a jusante não é, em si, suscetível de influenciar as fronteiras do mercado.
2205 Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
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sidades da proteção civil portuguesa se distingam, significativamente, das neces-
sidades da proteção civil espanhola ou francesa. Onde ficou a harmonização 
europeia das regras de contratação pública? E onde ficou a substituibilidade do 
lado da oferta nesta delimitação de mercado? Um “helicóptero pesado”, prepa-
rado para combate a incêndios, não pode ser usado igualmente, com adaptações 
mínimas, para a satisfação de outras necessidades (e.g. militares)? E uma empresa 
que oferece helicópteros pesados com as especificidades técnicas exigidas por 
este concurso concreto não é capaz de oferecer os mesmos equipamentos com 
outras especificades técnicas2206?

A definição de um mercado de âmbito nacional por referência a um concurso 
internacional é contrária à prática decisória da Comissão Europeia, expressa na 
afirmação de que, quando estão em causa “fornecimentos através de concursos abertos à 
participação de empresas provenientes de qualquer ponto da Comunidade ou do EEE, consi-
derar-se-á, normalmente, que o mercado geográfico assume uma dimensão comunitária”2207.

2206 Podem-se identificar problemas semelhantes no caso Baxter e Glintt (Sentença do TCL de 2011/09/12, 
Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB); e Acórdão do TRL de julho de 2012, Baxter e Glintt (proc. nº 
199/11.0TYLSB)). Neste caso, definiu-se o mercado nacional do “fornecimento do equipamento automatizado 
de reembalagem de formas orais sólidas de medicamentos FDS 330, e respetivos serviços conexos, tais como montagem 
e parametrização do equipamento em causa, fornecimento de consumíveis, exclusivos ou não, e serviços de formação 
e manutenção/assistência técnica”. Novamente, tanto o âmbito geográfico como o mercado de produto 
foram delimitados em função dos concursos específicos que estiveram na base da Decisão da AdC. É 
verdade que, desta feita, ainda se esboçou uma tentativa de justificação segundo a qual, para uma parte 
significativa da procura, o equipamento em causa não era substituível por qualquer outro disponível 
no mercado, já que nenhum outro dispunha da funcionalidade de reembalagem de medicamentos. Mas 
esta justificação foi muito parcamente sustentada, e não se discutiu a substituibilidade do lado da oferta.
2207 Comunicação sobre Definição de Mercados, §48. No entanto, também não se pode pretender, como 
faz alguma doutrina, estabelecer um automatismo entre o atingir dos “limiares financeiros a partir dos quais se 
extrai presunções inilidíveis de que o mercado interno é afetado”, nos termos da legislação europeia de contratação 
pública, e a conclusão de que os “contratos públicos que ultrapassam aqueles limiares terão dimensão comuni-
tária” (cfr., e.g. Cunha Rodrigues, 2011:323-324), se com isso se quiser dizer que o mercado geográfico 
tem um âmbito comunitário. A identificação da afetação do mercado interno é algo bem diferente da 
delimitação do mercado geográfico (ver secção III.3.1.1). Aliás, o mesmo autor evidencia, logo de seguida, 
que pensava efetivamente na afetação das trocas entre EMs (e não no âmbito geográfico do mercado), ao 
referir-se ao Acórdão do TJ de 2008/05/15, SECAP (C-147/06 etc.), C.J. (2008) I-3565, e ao Acórdão do 
TJ de 2005/07/21, CONAME (C-231/03), C.J. (2005) I-7287 (nenhum dos quais respeita à delimitação 
geográfica dos mercados), e ao afirmar que se tratava de discutir a presença de um interesse transfron-
teiriço “determinante para a aplicação do direito europeu da concorrência” (Cunha Rodrigues, 2011:325). Só 
porque os agentes da oferta num determinado mercado estão sedeados noutros Estados, não quer dizer 
que o âmbito geográfico do mercado seja, necessariamente, supranacional. É isso que implica dizer-se 
que um concurso aberto a todas as empresas da UE tem, necessariamente, âmbito comunitário. Não se 
pode afastar, dessa maneira, todos os critérios de delimitação geográfica do mercado. Para o confirmar, 
basta verificar que pode haver um concurso público num mercado onde o Estado seja um pequeno agente 
da procura, entre muitos, e onde a aplicação dos critérios de delimitação de mercado conduzam a um 
âmbito nacional (sem prejuízo de estarem presentes no mercado empresas sedeadas noutros EMs). Ora, 
que motivo haveria, só porque a prática em causa se verifica no contexto de um concurso público, para 
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Isto dito, verificava-se, claramente, um problema prático: nos últimos anos, 
apenas empresas nacionais se tinham apresentado a concurso. No entanto, a jus-
tificação desse facto pode não decorrer das caraterísticas do mercado, mas das 
caraterísticas do concurso. Imagine-se que uma determinada autoridade pública 
tem por hábito definir exigências nos seus concursos que acabam por limitar, 
artificialmente, na prática, a oferta a empresas nacionais, ou que abre apenas o 
concurso a algumas empresas, convidadas a apresentar propostas. Significa isto 
que se possa definir um mercado que inclua apenas essas empresas que cumprem 
as exigências arbitrariamente definidas, ou apenas as que foram convidadas? Se 
assim for, as entidades que organizam os concursos têm o poder de criar, arti-
ficialmente, posições dominantes ou oligopólios em mercados onde exista ato-
micidade, subvertendo a aplicação das normas de concorrência. A mesma lógica 
levar-nos-ia a concluir que qualquer cliente num mercado de concorrência per-
feita poderia criar, para si mesmo, um mercado monopolista, pela simples decisão 
de se recusar sistematicamente a comprar o produto em causa a qualquer outro 
agente, sem que as necessidades que visa satisfazer tenham caraterísticas que 
justifiquem, objetivamente, essa recusa. Nestes casos, não se verifica verdadeiro 
poder de mercado, mas apenas uma aparência de poder de mercado criada pela 
própria procura. Ora, a definição de mercados não pode ser refém dos caprichos 
injustificados de um agente da procura.

A identificação de mercados concursais exige especial cuidado na aplica-
ção das inferências típicas de uma análise estrutural do mercado. Com efeito, 
dependendo do número e frequência dos concursos, da percentagem do volume 
de vendas no mercado que representam e do número potencial de vencedores, é 
possível que uma quota de mercado muito elevada não sinalize qualquer verda-
deiro poder de mercado, desde logo, por ser possível uma alteração estrutural 
radical do mercado na sequência de um ou dois concursos. Como recorda a AdC, 
isto será tanto mais verdade quanto mais próximos estivermos de uma situação 
de “winner takes all”, ou seja, quanto mais concentrado for o mercado do lado da 
procura, organizada em concursos2208.

Por último, um mercado concursal pode ter consequências no funcionamento 
de outros mercados que se encontrem a jusante. Assim, por exemplo, o acesso 
a um mercado de oferta de serviços a consumidores finais pode depender do 
sucesso num mercado, a montante, de concursos para exploração de infraestru-
turas públicas. Além disso, verifica-se, frequentemente, que os próprios termos 

autonomizar esse mercado do concurso público e conferir-lhe um âmbito europeu? No mesmo sentido 
da conclusão ora proposta, veja-se: OCDE, 2006:127.
2208 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.61.
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do concurso limitem a liberdade de atuação da oferta no mercado a jusante (e.g. 
impondo preços máximos)2209.

IV.5.7. Discriminação entre clientes
Já fomos referindo, ao longo das secções anteriores, a importância, frequente-
mente decisiva, que pode ter a possibilidade de discriminação entre clientes na 
delimitação dos mercados relevantes. Pretendemos, agora, deixar uma breve 
palavra especial sobre esta questão, que pode, por vezes, implicar desfechos não 
necessariamente intuitivos2210.

É importante que não se fique com uma ideia demasiado ampla do que sig-
nifica a discriminação entre clientes, neste contexto. O termo “discriminação” 
sugere, claramente, um tratamento desigual, remetendo para a cobrança de um 
preço diferente, cuja diferença não é justificada, proporcionalmente, pelas cara-
terísticas do produto/serviço em causa, ou dos custos do seu fornecimento/pres-
tação. Mas a discriminação entre clientes a que aqui nos referimos é algo ainda 
mais restrito que isto.

Aquela definição abrangeria, por exemplo, a venda de um produto a um preço 
superior, quando aquele produto só se distingue, verdadeiramente, pela dife-
rente imagem da embalagem e sua perceção pelo consumidor. Ora, este tipo de 
diferenciação entre clientes resulta do sucesso de uma estratégia de marketing, 
que cria uma perceção de heterogeneidade de produtos que, na realidade, não 
existe. Dependendo da elasticidade cruzada que se verifique entre os produtos 
e, nomeadamente, do resultado da aplicação do teste SSNIP, eles poderão ou não 
incluir-se no mesmo mercado. Só se a elasticidade cruzada for suficientemente 
reduzida para conduzir à conclusão de que os produtos se incluem em merca-
dos autónomos é que poderemos falar, neste sentido, numa situação de efetiva 
discriminação entre clientes.

Estas situações exigem, em suma, duas condições essenciais: (i) a capaci-
dade de se diferenciarem as condições de oferta de um produto/serviço homo-
géneo entre grupos de clientes ou áreas geográficas; e (ii) a impossibilidade (ou 
possibilidade muito limitada) do que se designa, em economia, “arbitragem de 
preços”, ou seja, o explorar da diferença de preços (entre clientes ou áreas) para 
obter lucro através da intermediação entre os dois2211.

2209 Como exemplo deste tipo de situação, veja-se o Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 
349/11.7TYLSB.11), p. 205.
2210 Para uma perspetiva económica sobre o impacto da discriminação de preços na definição de 
mercados, ver, e.g.: Hausman, Leonard & Vellturo, 1996.
2211 Neste sentido, cfr., e.g.: AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de 
operações de concentração horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.6.38. Como exemplo da relevância 
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Se, no que respeita aos mercados geográficos, a aplicação deste tipo de lógica 
pode ser mais intuitiva, é importante frisar que a mesma pode justificar a subdi-
visão dos mercados consoante os tipos de clientes.

Exemplo paradigmático de discriminação entre grupos de clientes, na mesma 
área geográfica, é o da distinção entre clientes residenciais e clientes empresariais, 
aos quais se praticam condições comerciais distintas, apesar do produto/serviço 
fornecido ser, essencialmente, idêntico. Assim pode suceder, por exemplo, em 
mercados de telecomunicações, ou em mercados de serviços bancários. Ao mesmo 
tempo, porém, é importante que não se confundam as verdadeiras situações de 
discriminação entre clientes com a oferta de condições diversas que se justificam 
pelas caraterísticas diferentes da procura. É natural, designadamente, que uma 
procura de maior volume tenha acesso a condições comerciais mais favoráveis.

Um grau significativo de fidelização jurídica (contratos de exclusividade) ou 
económica (custos de mudança significativos) de clientes, por períodos de maior 
ou menor duração, é uma das caraterísticas dos mercados que mais facilitam a 
discriminação. Já nos referimos a esta questão, designadamente, quando nos 
debruçámos sobre os mercados secundários (ver secção IV.2.3.1). Assim, outro 
exemplo paradigmático de possibilidade de discriminação verifica-se entre clien-
tes fidelizados e novos clientes.

Ao aplicar-se o teste SSNIP no contexto de mercados em que é possível a 
discriminação entre clientes, deve fazer-se o necessário ajuste. Pode revelar-se 
lucrativo um aumento de preços limitado a um grupo, ou a uma área específica, 
ao passo que o mesmo aumento não seria lucrativo se fosse aplicado ao conjunto 
dos clientes, ou a uma área mais ampla. Note-se como a aplicação do teste SSNIP, 
caso estejam disponíveis dados quantitativos para tal, já subsume um conjunto 
de variáveis que podem tornar o aumento de preços não lucrativo, mesmo em 
contextos onde a discriminação entre clientes é, à partida, possível. Assim, por 
exemplo, se a aplicação de condições mais desfavoráveis a um determinado grupo 
de clientes tiver repercussões sobre a reputação da marca que levem a uma redu-
ção mais que proporcional da procura por outros grupos, o teste SSNIP indicará 
que os dois grupos integram o mesmo mercado.

dada à possibilidade de discriminação entre clientes na jurisprudência europeia, ver o Acórdão do TG 
de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §825.
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V. A prova e o controlo da definição de mercados

V.1. O problema da prova
V.1.1. Ónus da prova
Como foi salientado por Legal2212, é difícil discutir a extensão do ónus da prova 
de modo dissociado do dever de fundamentação (discutido na secção V.1.4). 
Ainda assim, debruçar-nos-emos, na presente secção, sobre algumas questões 
que podem ser, mais facilmente, autonomizáveis e associadas, em exclusivo, ao 
problema do ónus da prova.

São bem conhecidos os princípios de base da distribuição do ónus da prova 
no âmbito da aplicação do direito da concorrência pelas autoridades administra-
tivas. No ordenamento europeu, decorre do artigo 2º do Regulamento (CE) n.° 
1/2003 (aplicável também aos processos nacionais em que se apliquem as nor-
mas de concorrência europeias):

“Em todos os processos nacionais e comunitários de aplicação dos artigos [101º e 102º do 
Tratado, o ónus da prova de uma violação do [artigo 101º(1) ou do artigo 102º] do Tratado 
incumbe à parte ou à autoridade que alega tal violação. Incumbe à empresa ou associação de 
empresas que invoca o benefício do disposto no [artigo 101º(3)] do Tratado o ónus da prova do 
preenchimento das condições nele previstas”.

É também jurisprudência assente que:

“é à parte ou à autoridade que alega uma violação das regras da concorrência que cabe 
provar essa violação demonstrando de forma juridicamente suficiente os factos constitutivos 
de uma infração e, por outro, compete à empresa que invoca um meio de defesa contra a decla-

2212 Legal, 2005:113: “Imposing a burden of demonstration on the Commission only makes sense if the failure to 
discharge this obligation it apt to cause judicial annulment”.
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ração da existência de uma infração fazer prova de que se encontram preenchidos os requisitos 
de aplicação desse meio de defesa, pelo que a referida autoridade deverá, pois, recorrer a outros 
elementos de prova”2213.

Embora a definição de mercados não seja, em si, um elemento do tipo objetivo 
das infrações concorrenciais, ela é, em vários dos casos identificados no capítulo 
III.3, um “elemento essencial constitutivo do conceito de infração” em causa, “elemento 
esse cujo ónus da prova incumbe, a título principal, à Comissão”2214.

Isto dito, cumpre destacar que pode caber à recorrente que contesta a defini-
ção do mercado demonstrar que a própria discussão dessa definição é relevante 
para a decisão da causa, ou seja, que não é uma questão supérflua ou “moot”2215.

No ordenamento nacional, a distribuição do ónus da prova no âmbito do con-
trolo judicial das decisões da AdC, segue a mesma regra2216. E aplica-se a mesma 
lógica no âmbito dos processos cíveis (“private enforcement”). Assim, nos termos 
do artigo 342º(1) e (2) do CCivil2217:

“Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado. 
A prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado compete àquele 
contra quem a invocação é feita”.

2213 Acórdão do TG de 2006/11/16, Peróxidos Orgánicos c. Comissão (T-120/04), C.J. (2006) II-4441, §50. No 
mesmo sentido, cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1998/12/17, Baustahlgewebe c. Comissão (C-185/95 P), C.J. (1998) 
I-8417, §58 (“em caso de litígio quanto à existência de uma infração às regras da concorrência, compete à Comissão 
apresentar a prova das infrações por ela verificadas e produzir os elementos probatórios adequados à demonstração 
juridicamente satisfatória da existência dos factos constitutivos da infração”); Acórdão do TJ de 1999/07/08, Anic 
Partecipazioni c. Comissão (C-49/92 P), C.J. (1999) I-4125, §86; e Acórdão do TJ de 2004/01/07, Aalborg 
Portland et al c. Comissão (C-204/00 P etc.), C.J. (2004) I-123, §78.
2214 Acórdão do TG de 2006/11/16, Peróxidos Orgánicos c. Comissão (T-120/04), C.J. (2006) II-4441, §51 
(no qual se afirmou esta ideia a propósito da duração da infração).
2215 Ainda que esta ideia possa parecer surpreendente, na medida em que a relevância da definição de 
mercados é, à partida, uma questão de direito, deve-se ter em conta o contexto em que foi afirmada. 
Estava em causa a contestação do montante da coima aplicada, sendo que o mercado em causa é apenas 
um dos critérios que pode pesar na determinação da coima, em determinadas circunstâncias. Não se 
justificava, portanto, discutir a delimitação do mercado se a recorrente não mostrasse, à partida, que 
estavam reunidas as circunstâncias, no caso concreto, para que esta pudesse influenciar a determinação 
do montante da coima. Ver: Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-329/01), 
C.J. (2006) II-3255, §230 e ss.; Acórdão do TJ de 2009/03/19, Archer Daniels Midland c. Comissão (C-510/06 
P), C.J. (2009) I-1843, §§97-98 e 101-104; Acórdão do TJ de 2009/07/09, Archer Daniels Midland c. Comissão 
(C-511/06 P), C.J. (2009) I-5843, §125 e ss.; e discussão deste caso na secção III.3.2.6.
2216 Cfr., e.g., a Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
2217 Isto, claro, sem prejuízo das situações de inversão do ónus da prova previstas no artigo 342º do CCivil. 
A aplicabilidade deste artigo no âmbito do “private enforcement” do direito da concorrência foi afirmada, 
e.g., no Acórdão do TRL de 2001/05/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 3801/2001).
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Como o STJ já teve oportunidade de esclarecer, neste contexto específico, 
cabe à parte que invoque, por exemplo, um abuso de posição dominante ou de 
dependência económica demonstrar o preenchimento dos pressupostos dessa 
posição dominante (relativa ou absoluta), “relativamente ao mercado de bens ou ser-
viços prestados e, designadamente, qual a percentagem ou «quota» de mercado ocupado”, o 
que, naturalmente, inclui a delimitação do mercado em causa2218.

Em suma, sempre que a definição de mercados seja necessária à identificação 
da infração concorrencial em causa, cabe à parte que invoca a infração o ónus 
da prova do mercado em causa.

No entanto, este ónus pode ser aligeirado, em determinadas circunstâncias.
Em termos gerais, na falta de meios de prova direta, a jurisprudência aceita 

que “a Comissão se baseie, pelo menos, em elementos de prova relativos a factos suficiente-
mente próximos (…), de modo a que se possa razoavelmente admitir” o facto que se pre-
tende demonstrar2219. Trata-se de dar relevância à prova de factos indiciários, 
como também o fazem os tribunais nacionais2220.

Acima de tudo, têm-se verificado inúmeras aplicações práticas, no âmbito 
da definição de mercados, da ideia de que, “mesmo que o ónus legal da prova caiba, 
segundo estes princípios, quer à Comissão quer à empresa ou à associação em causa, os ele-
mentos de facto invocados por uma parte podem ser de natureza a obrigar a outra parte a 
fornecer uma explicação ou uma justificação, sob pena de se poder concluir que o ónus da 
prova foi respeitado”2221.

2218 Acórdão do STJ de 2002/04/24, Reuters c. Mundiglobo (proc. nº 01B4170). No mesmo sentido: “[t]
odos esses elementos integrativos do tipo legal do abuso de dependência económica configuram factos constitutivos 
da proibição estatuída e da correspondente sanção civil, recaindo o respetivo ónus probatório sobre a parte que desta 
se pretenda valer, nos termos do nº 1 do artigo 342º do CC, ainda que o possa conseguir através da prova de factos 
indiciários” – Acórdão do TRL de 2006/09/12, “G” c. “N” (proc. nº 2721/2006-7); e Acórdão do TRL de 
2011/10/04, Goodyear c. Eurovidal (proc. nº 107/2001.L1). Veja-se ainda, a propósito da prova da sensibilidade 
da restrição concorrencial: Acórdão do TRL de 2011/06/07, “S” c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1-7); 
e Acórdão do STJ de 2012/05/17, “S” c. “D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1.S1).
2219 Acórdão do TG de 2006/11/16, Peróxidos Orgánicos c. Comissão (T-120/04), C.J. (2006) II-4441, §51.
2220 Cfr.: Acórdão do TRL de 2006/09/12, “G” c. “N” (proc. nº 2721/2006-7); e Acórdão do TRL de 
2011/10/04, Goodyear c. Eurovidal (proc. nº 107/2001.L1).
2221 Acórdão do TJ de 2004/01/07, Aalborg Portland et al c. Comissão (C-204/00 P etc.), C.J. (2004) I-123, 
§79. No mesmo sentido, e.g.: Acórdão do TG de 2006/11/16, Peróxidos Orgánicos c. Comissão (T-120/04), 
C.J. (2006) II-4441, §53 (a “repartição do ónus da prova é (…) suscetível de variar na medida em que os elementos 
de facto invocados por uma parte podem ser de natureza a obrigar a outra parte a fornecer uma explicação ou uma 
justificação, sob pena de se poder concluir que foi feita a prova”). Salienta-se a diferença entre a teoria e a prática, 
ao nível deste princípio, em Castillo de la Torre, 2009:217: “However interesting some of these theoretical 
concepts are, I am afraid that very often they just rationalize what is a less formalized process. As it has been recently 
put, the evidential burden of proof does not change formally during the proceedings, the match is played as if both 
players were serving at the same time, and the judge would count the points at the end”.
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Conjugando estes dois princípios, resulta da jurisprudência europeia que a 
distribuição do ónus da prova da definição do mercado depende do tipo de prova 
incluído pela Comissão na decisão recorrida2222. Assim:

 a) Quando a Comissão baseou a delimitação do mercado apenas em “indícios” 
e, portanto, em “suposições”, basta à recorrente “provar circunstâncias que for-
necem uma visão diferente dos factos provados pela Comissão e permitissem, assim, 
dar uma explicação dos factos diferente da considerada na decisão da Comissão”2223;

  Mesmo nestas situações, não basta que a recorrente meramente conteste, 
com afirmações gerais, a definição de mercados, sem sequer propor uma 
definição alternativa2224. Se os indícios e a argumentação lógica da Comis-
são transferiram para a recorrente o ónus acima referido, esta não pode 
limitar-se a invocar a falta de estudos ou de outros elementos de prova, 
tendo de avançar argumentos para mostrar a inadequação dos critérios 
usados pela Comissão2225.

 b) Quando a Comissão baseou a delimitação do mercado, para além de indí-
cios, num raciocínio mais amplo que incluiu “elementos de facto precisos”, cabe 
à recorrente provar a “razoabilidade dos seus fundamentos”2226.

2222 Para uma análise genérica desta matéria, entre nós, centrada no direito da concorrência, ver, e.g.: 
Moura e Silva, 2007:50 e ss.
2223 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §§33-34. A aplicação 
prática deste princípio pode, porém, suscitar dúvidas. Assim, por exemplo, no Acórdão do TG de 
2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §134, o Tribunal afirmou 
que, se a Comissão invocou a língua como um fator relevante na delimitação geográfico do mercado, cabe 
aos recorrentes apresentarem algum “elemento de prova suscetível de refutar as conclusões da Comissão”. No 
entanto, aparentemente, a Comissão não tinha apresentado qualquer verdadeiro elemento probatório 
associado àquele argumento, pelo que se torna desproporcional a exigência de um elemento de prova 
concreto à recorrente (para além da formulação de contra-argumentos lógicos, no mesmo plano em 
que o fizera a Comissão). No que respeita ao ordenamento nacional, veja-se, em geral, a discussão 
das presunções e prova prima facie em Pires de Sousa, 2012:57 e ss. Para um estudo desta questão no 
ordenamento norte-americano, ver: Harris & Jorde, 1985:34 e ss.
2224 Acórdão do TG de 2000/03/15, Cimenteries CBR et al c. Comissão (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491, §831. 
No mesmo sentido, e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), 
C.J. (2003) II-4251, §154.
2225 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §529: “o 
facto de a recorrente referir [a falta de exemplos concretos de substituibilidade ou de estudos], sem explicar 
concretamente em que medida a definição do mercado referida pela Comissão é, no seu entender, errada, não pode 
inverter o ónus da prova, de forma a recair sobre a Comissão a obrigação de apresentar exemplos que demonstrem 
que a sua definição do mercado está correta. No caso vertente, tendo em conta que a Comissão tinha, em princípio, 
exposto uma argumentação suficiente para fundamentar a sua definição do mercado em causa, designadamente 
invocando critérios relativos ao perfil de missão dos aviões, cabia à recorrente demonstrar que estes critérios não eram 
adequados para a definição do mercado”. Veja-se ainda o Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão 
(T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §65.
2226 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §§35-38. No mesmo 
sentido, ver, e.g.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. 
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  Para cumprir o seu ónus da prova, a recorrente tem de apresentar pro-
vas concretas2227 e explicar em que termos é que os factos que invoca 
“constitu[em] a prova de um erro manifesto de apreciação da Comissão”2228 (ou 
de outro vício). E estas provas devem ser apresentadas no momento da 
petição inicial, sob pena de poderem ser consideradas extemporâneas2229.

A distribuição do ónus da prova deve, ainda, ser ajustada em função da rea-
lidade e das possibilidades práticas das partes (também a extensão do dever de 
fundamentação varia com base neste critério – ver secção V.1.4.1).

Assim, por exemplo, o Tribunal já rejeitou que devesse ser a empresa que 
recorre contra uma decisão que aprovou um auxílio de Estado a demonstrar a 
existência de submercados que justificariam uma conclusão diferente. De acordo 
com o TG, isso obrigaria as empresas cujos interesses são negativamente afetados 
pelo auxílio em causa a fornecerem informações a que, de modo geral, não têm 
acesso, e que a Comissão pode obter junto dos Estados-membros e das empre-
sas, através dos seus poderes de autoridade2230.

Seguindo a mesma lógica, o Tribunal também adapta a prova exigida em fun-
ção de um juízo “económico” que contrapõe a sua utilidade à sua desutilidade. 
Assim, por exemplo, já excluiu a exigibilidade de um estudo económico com o 
seguinte fundamento: “seria desproporcionado exigir essa demonstração, que envolve-
ria recursos consideráveis, dado que implicaria considerar cálculos hipotéticos baseados em 
modelos económicos cuja exatidão só dificilmente poderia ser verificada pelo juiz e cuja infa-
libilidade não está de todo provada”2231.

(2002) II-875, §§271, 273, 276 e 296; e Acórdão do TG de 2003/12/16, NFVGEGTU c. Comissão (T-5/00 
e T-6/00), C.J. (2003) II-5761, §119.
2227 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2006/07/04, easyJet c. Comissão (T-177/04), C.J. (2006) II-1931, §§101 e 
105; e Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) 
por publicar, e.g. §§174-175 e 219.
2228 Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §147. Reafirmado 
em: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, 
§§135 e 138 (deve demonstrar-se em que medida o facto ou possibilidade invocada é suscetível de 
contrariar a definição feita pela Comissão Europeia). Ver também o Acórdão do TG de 2009/05/07, 
NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §76 in fine; e o Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar 
Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) por publicar, §§122-125.
2229 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §274.
2230 Acórdão do TG de 1995/09/18, SIDE c. Comissão (T-49/93), C.J. (1995) II-2501, §§70-71; e Acórdão do 
TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), C.J. (2002) II-1179, §§65-66. Veja-se ainda o Acórdão do 
TG de 2008/11/28, Hotel Cipriani c. Comissão (T-254/00 etc.), C.J. (2008) II-3269, §§231-243; e o Acórdão 
do TG de 2006/02/22, EURL et al c. Comissão (T-34/02), C.J. (2006) II-267, §§123-124.
2231 Acórdão do TG de 2006/12/14, Raiffeisen Zentralbank et al c. Comissão (T-259/02 etc.), C.J. (2006) 
II-5169, §286.
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O Tribunal tende a não valorar a mera repetição de argumentos e elementos 
de prova já apresentados durante a fase administrativa, quando a Comissão já 
refutou esses argumentos na sua Decisão2232.

Por outro lado, decorre da aplicação dos princípios supra citados que, ainda 
na fase administrativa, se gera um diálogo e um possível movimento pendular do 
ónus da prova entre a Comissão e as empresas visadas pelo processo. Neste sen-
tido, afirmou o Tribunal que “a Comissão [não se pode basear] apenas na prova que 
recolheu através das suas próprias investigações”, devendo “fundar a sua análise ainda em 
prova apresentada por participantes no processo administrativo, desde que esta prova seja 
fiável e relevante, cabendo à Comissão o ónus, se necessário, de a complementar com outra 
prova, quando a prova fornecida pelos participantes no processo administrativo se revele 
insuficiente ou defeituosa”2233.

O controlo judicial das definições de mercado realizadas pela Comissão 
Europeia suscita, frequentemente, dúvidas quanto ao estrito respeito por estes 
princípios na prática dos tribunais europeus. No mínimo, podemos dizer que se 
verificam variações das interpretações das consequências daqueles princípios, 
as quais se traduzem, ocasionalmente, num considerável nível de exigência para 
com a prova a ser apresentada pelas recorrentes.

Estamos bem cientes da dificuldade da aferição externa de processos judi-
ciais, por quem não está totalmente ciente dos detalhes dos elementos de prova 
apresentados2234. No entanto, com esta ressalva, cremos que a análise de um caso, 
a título de exemplo, é suficientemente importante, pelos esclarecimentos que 
permite sobre as implicações concretas dos princípios gerais, para justificar qual-
quer eventual injustiça.

Num caso relativo a mercados de gelado, o Tribunal deu como provado que 
os gelados vendidos em “multipacks” são, regra geral, oferecidos “pelo comércio de 
produtos alimentares para armazenagem no domicílio, e pelos serviços de venda ao domi-
cílio”. Com base nesse facto, a Comissão excluira os “multipacks” do mercado 
identificado, por estes “não est[arem] disponíve[is], regra geral, para a satisfação de 
uma necessidade surgida de modo impulsivo fora do domicílio”2235. Ora, esta conclusão 

2232 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) 
II-875, §297; Acórdão do TG de 2003/12/16, NFVGEGTU c. Comissão (T-5/00 e T-6/00), C.J. (2003) 
II-5761, §122; Acórdão do TG de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457, §99; e 
Acórdão do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. (2014) por publicar, §§48-49.
2233 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §79 (nossa 
tradução).
2234 Neste sentido, afirma-se em Castillo de la Torre, 2009:506: “Issues of evidence must always be approached 
with caution. When it comes to assessing whether the Commission has proven something or the Court has exercised 
sufficient judicial review, one is normally not familiar with all the details of the evidence relied upon by the parties”.
2235 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §65; Acórdão 
do TG de 1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611, §44.
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não era um facto provado. Tratava-se de algo indiciado por aquele facto provado, 
de uma suposição. E mais, tratava-se, quanto a nós, notoriamente, de um facto 
falso: todos sabemos que os “multipacks” incluem, regra geral, gelados embalados 
individualmente que estão “disponíveis” para serem consumidos de imediato. 
A única dúvida razoável é a de saber se eles são “efetivamente” adquiridos para 
satisfação de uma necessidade impulsiva. Perante o Tribunal, a recorrente invo-
cou ser frequente que uma “parte dos gelados em embalagem individual proveniente de 
“multipacks” [seja] consumida no próprio local de compra”2236.

Na realidade, estavam em confronto dois argumentos, nenhum apoiado em 
elementos de prova concretos, ambos baseados no senso comum: (i) normal-
mente, os consumidores que compram pacotes de gelados em supermercados, 
fazem-no para os consumir em casa; (ii) alguns consumidores que compram 
pacotes de gelados em supermercados consomem um gelado de imediato, para 
satisfazer uma necessidade impulsiva. Note-se que não há qualquer contradição 
entre as duas proposições.

Esteve mal o TG, portanto, ao excluir o argumento da recorrente, afirmando 
que esta “não adianta elementos de facto suficientes para contrariar a afirmação da Comis-
são”. A recorrente fez exatamente o mesmo que a Comissão: apresentou uma 
suposição baseada em experiência comum, e esta poderia conduzir a uma con-
clusão diferente daquela que tinha sido sustentada pela autoridade administra-
tiva. Não podia o Tribunal exigir que a recorrente provasse que alguns clientes 
consomem de imediato gelados de “multipacks”, quando não exigira que a Comis-
são provasse que estes gelados só são consumidos em casa. Tanto uma realidade 
como a outra são meras possibilidades, suposições, e ambas são igualmente pro-
váveis à luz da experiência comum.

Em vez disso, o Tribunal devia ter centrado a atenção em duas questões. Pri-
meiro, havia que saber se os “multipacks” e os gelados individuais satisfazem a 
mesma necessidade2237. Segundo, teria que se saber se o consumo imediato de 
gelados de “multipacks” representava uma pressão concorrencial suficiente sobre 
os gelados vendidos individualmente, noutros contextos. Perante o argumento 
da recorrente, cabia à Comissão, no mínimo, fornecer indícios de que tal não se 
verificava, o que (tanto quanto sabemos) não fizera.

Contraste-se a abordagem do Tribunal, no mesmo caso, à exclusão do mer-
cado, pela Comissão, dos gelados industriais acondicionados para grandes con-
sumidores (gelados “scooping”). Quanto aos argumentos da Comissão relativos 

2236 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §48.
2237 Só porque um consumidor que compra um “multipack” cede à tentação de comer um dos gelados 
de imediato, isso não quer dizer que um consumidor que esteja na rua e tenha o impulso de consumir 
um gelado considere, por via de regra, substituível a compra de um gelado individual e a compra de 
um “multipack”.
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a este tipo de gelados, o Tribunal entendeu que aquela não adiantara elementos 
de facto suficientes e que admitira elementos que contraditavam a sua definição, 
dando ainda relevância a argumentos puramente lógicos da recorrente2238. Incli-
nado, possivelmente com base na experiência comum, a considerar que os gelados 
“scooping” concorriam com os gelados em embalagem individual, o Tribunal não 
se contentou com os factos que tinha perante si, antes colocou perguntas às Par-
tes para completar o quadro factual de modo a viabilizar a conclusão visada2239.

Assim se demonstra como o poder do Tribunal de pedir informações adi-
cionais às Partes pode conduzir a resultados que não são ditados pelo ónus da 
prova, em si, mas pela curiosidade do Tribunal, aumentando ainda mais a varia-
ção do nível de exigência judicial, quanto à prova da definição de mercados, de 
caso para caso2240. A este respeito, a posição do TJ é linear, conferindo total liber-
dade ao TG:

“o Tribunal, que dispunha de diferentes elementos dos autos para decidir sobre o ponto em 
questão, não estava de modo nenhum obrigado a ordenar oficiosamente uma medida comple-
mentar de produção de prova. Nem sequer seria obrigado a tal se tivesse chegado à conclusão que 
nenhum destes elementos lhe parecia probatório no termo da sua análise. Poderia, nesse caso, 
ter decidido por aplicação das regras que regem o ónus da prova”2241.

Especial e surpreendentemente ausente do âmbito do controlo judicial da 
delimitação de mercados tem estado o princípio in dubio pro reo. Não há dúvida 
que este princípio – decorrente do artigo 6º(2) da Convenção Europeia dos Direi-
tos do Homem e do artigo 48º(1) da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

2238 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §69.
2239 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §70. Para um 
exemplo mais recente de aparente desvio aos critérios de distribuição do ónus da prova, ver o Acórdão 
do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão (T-406/09), C.J. (2014) por publicar, §§52 e 54 (TG 
colocou sobre a Recorrente o ónus de provar que a diminuição de procura de um produto se devera 
a um efeito de substituição por outro e da possibilidade de substituição entre dois outros produtos e 
considerou que este ónus não fora preenchido, apesar de aquela ter apresentado um exemplo concreto 
que parecia demonstrar a substituibilidade e apesar de a definição feita pela Comissão estar escassamente 
fundamentada e não assentar, aparentemente, em significativos elementos de facto).
2240 Como salientou Castillo de la Torre: “The Court has frequently entered the evidential arena and (either 
formally or informally) asked written or oral questions and demanded the production of documents or (less frequently 
nowadays) the attendance of witnesses. (…) This means ultimately that the CFI is not restricted to evidence adduced 
purely on the initiative of the parties. (…) The CFI has great discretion for using its powers of enquiry. However, 
it does not make extensive use of its powers” (Castillo de la Torre, 2009:520). Os esclarecimentos factuais 
adicionais, que acabam por ser significativa ou até decisivamente valorados pelo Tribunal, acontecem, 
com alguma frequência, na própria audiência de julgamento – cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2012/03/29, 
Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §127.
2241 Acórdão do TJ de 2002/10/15, Limburgse Vinyl Maatschappij et al c. Comissão (C-238/99 P etc.), C.J. 
(2002) I-8375, §404.
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Europeia – se aplica no âmbito das decisões da Comissão Europeia que aplicam 
o direito da concorrência2242. E, no entanto, não só não encontramos qualquer 
referência a este princípio no contexto das discussões das fronteiras do mer-
cado, como cremos ser defensável que ele tenha sido violado, em vários casos, na 
medida em que se aceitou uma delimitação de mercado não fundamentada, ou 
com uma fundamentação demasiado sucinta, com efeitos restritivos dos direi-
tos e interesses das empresas destinatárias das decisões. Importa, pois, recordar 
que, em caso de dúvida sobre a delimitação do mercado, deve optar-se pela deli-
mitação que favorece a arguida.

Quanto à prática nacional, conhecemos um caso em que a decisão da AdC 
foi anulada, por não ter sequer definido o mercado em causa, sendo este passo 
indispensável no contexto2243; e um caso em que o tribunal concluiu que a AdC 
não cumprira o seu ónus da prova, no âmbito da caraterização do mercado rele-
vante: em Aeronorte, o TCL afirmou que não podia a AdC reduzir a estrutura 
da oferta, no mercado em causa, às empresas nacionais, sem demonstrar que as 
empresas estrangeiras não podiam concorrer em condições homogéneas com 
empresas nacionais (aparentemente, não resultavam da Decisão sequer motivos 
lógicos ou indícios dessa desigualdade na concorrência)2244.

V.1.2. Elementos probatórios
Saber quais os elementos de prova que podem ser ponderados, bem como o seu 
eventual peso relativo, é uma questão que se pode revelar crucial para a delimi-
tação do mercado relevante num caso concreto.

Não pretendemos fazer um apanhado geral das questões jurídicas associa-
das à admissibilidade e acesso a elementos de prova de infrações concorrenciais 
(algumas destas questões têm recebido especial atenção na doutrina, nos últimos 
anos2245), cuja discussão nos levaria para muito longe do propósito desta tese. Não 
existem especificidades, ao nível da teoria da prova, no âmbito da definição de 
mercados que justifique uma análise global dos princípios aplicáveis2246. Assim, 

2242 Neste sentido, ver, e.g.: Acórdão do TJ de 1999/07/08, Hüls AG c. Comissão (C-199/92 P), C.J. (1999) 
I-4287, §§149-150. Confirmando a aplicação do mesmo princípio no ordenamento nacional, no âmbito 
das decisões da AdC, e.g.: Sentença do TCL de 2006/01/12, Ordem dos Médicos Veterinários (proc. nº 
1302/05.5TYLSB), p. 17. Quanto aos efeitos jurídicos da Carta dos Direitos Fundamentais antes do 
Tratado de Lisboa, ver: Duarte, 2006:146 e ss. 
2243 Despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04).
2244 Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
2245 É o caso dos limites aos poderes de apreensão de documentos das autoridades da concorrência 
(correspondência eletrónica, documentos de advogados internos da empresa, etc.) e, mais recentemente, 
do acesso a documentos fornecidos às autoridades de concorrência no âmbito de programas de clemência.
2246 Sobre a ponderação dos diferentes tipos de prova pelo Tribunal, em geral, veja-se, pela influência 
que estas reflexões tiveram na jurisprudência, as Conclusões do Juiz Vesterdorf, designado como AG, 
de 1991/07/10, Rhône-Poulenc et al c. Comissão (T-1/89 etc.), C.J. (1991) II-867, capítulo E.
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o nosso objetivo é, antes, resumir o tipo de elementos probatórios que têm sido 
apresentados, especificamente, no âmbito da discussão dos limites dos mercados 
em causa e o modo como estes têm sido valorados pelos tribunais.

No que respeita a princípios de âmbito geral, cumpre começar por recordar 
que certos factos são notórios e não necessitam de ser provados. Com efeito, 
o TG já deu por provados elementos cruciais para a definição do mercado em 
causa recorrendo ao que entendeu serem factos de conhecimento geral2247. Por 
outro lado, com base numa lógica de contraditório e confissão, o Tribunal tende 
a dar por provadas caraterísticas do mercado que sejam alegadas pela Comissão, 
mesmo que não acompanhadas de elementos de prova, se não forem contestadas 
pelos recorrentes2248.

Mas, sendo necessário recorrer a elementos de prova, o Tribunal já esclare-
ceu que, em consonância com o princípio da livre apreciação da prova2249, não 
há qualquer hierarquia entre elementos de prova. Tipicamente, esta questão 
surge, no âmbito da ponderação da delimitação do mercado relevante, por se 
pensar (ou se argumentar) que os elementos probatórios de natureza económica 
(e.g. estudos econométricos) são indispensáveis ou que devem prevalecer sobre 
outros elementos de natureza não económica2250. Este argumento já foi afastado 
pelo Tribunal2251, bem como pelo CAT do Reino Unido2252.

2247 Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, §109 (“não 
é de modo algum contestável que, na maior parte dos casos, os viajantes reservem os bilhetes de avião nos seus países de 
residência”). Por outro lado, recorde-se que, entre nós, se esclareceu no Acórdão do TRL de 2013/04/09, 
“J” c. “P” (proc. nº 627/09.5TVLSB.L1-7), que, se é verdade que os “factos notórios não carecem de alegação 
nem prova, devendo considerar-se como tal os factos que são do conhecimento geral – art. 514º, nº 1, do CPC”, o 
tribunal concluiu, após súmula das divergências em torno deste tema, que: “temos por absolutamente seguro 
que (…) a quota de mercado da ré e o seu posicionamento no mercado não constituem factos notórios, impondo-se a 
sua alegação e prova pela parte a quem aproveitam”.
2248 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, 
§83.
2249 Cfr., e.g., Acórdão do TG de 2004/07/08, Dalmine c. Comissão (T-50/00), C.J. (2004) II-2395, §72 (“O 
princípio que prevalece no direito comunitário é o da livre apreciação da prova e o único critério pertinente para apreciar 
as provas apresentadas reside na sua credibilidade”), confirmado pelo Acórdão do TJ de 2007/01/25, Dalmine c. 
Comissão (C-407/04 P), C.J. (2007) I-829, §49. No ordenamento português, veja-se o artigo 127º do CPP.
2250 Um dos motivos pelos quais a prova económica nunca poderá ser suficiente perante um tribunal é o de 
que este tem de aferir a sua fidelidade e solidez, formando uma convicção sobre a veracidade da realidade 
descrita por essa prova, aferição e convicção estas que só são possíveis por referência a outros fatores 
e parâmetros. Será tanto mais provável um tribunal ser persuadido por uma demonstração económica 
quanto mais as conclusões dessa demonstração forem consistentes com as conclusões que resultam de 
outros elementos de prova e factos conhecidos.
2251 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457, §§156-
158; e Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §§518-530. 
No mesmo sentido, veja-se a Comunicação sobre Definição de Mercados, §25; e Comissão Europeia, 
2012:§19 (“There is no hierarchy between different types of evidence or different sources of information”).
2252 Cfr.: Acórdão do CAT de 2002/03/19, Aberdeen Journals (1005/1/1/01).
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A isto acresce que, quando o mercado em causa comporta um âmbito amplo de 
produtos e/ou áreas, a prova produzida relativamente a apenas uma parte desses 
produtos e/ou áreas (uma amostra) só será persuasiva se for “representativa” (ainda 
que não tenham sido fornecidos critérios para aferir essa representatividade)2253. 
Note-se, porém, que a conclusão sobre a representatividade da amostra pode estar 
dependente de um pré-juízo sobre as fronteiras do mercado em causa, criando 
paradoxos lógicos óbvios quando a apreciação da prova em causa tenha, preci-
samente, por objetivo fundamentar uma determinada conclusão sobre a delimi-
tação do mercado.

São inúmeros os tipos de prova documental que o Tribunal já ponderou no 
âmbito da delimitação dos mercados relevantes, entre os quais destacamos:

 •	 testes	de	mercado	realizados	pela	Comissão2254;
	 •	 estudos	realizados	pela	Comissão	fora	do	quadro	do	processo2255;
	 •	 estudos	de	mercado	e	estudos	econométricos	independentes	elaborados	

para efeitos comerciais gerais ou académicos2256;

2253 Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §278.
2254 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, 
§65; Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §528; 
Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §90 (teste de 
mercado direcionado, especificamente, para a aplicação do teste SSNIP); Acórdão do TG de 2007/09/17, 
Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §§487 e 489 (ver análise em detalhe, quantitativa 
e qualitativa, dos resultados nos §§489-496); Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-
151/05), C.J. (2009) II-1219, §§88-89, 103 e 131 (ver o modo como o Tribunal afastou a invocação de falta 
de independência dos terceiros que responderam aos inquéritos da Comissão – §§90-92); Acórdão do 
TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §§51 e 69; Acórdão do TG 
de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457, §§107 e 118. A AdC também tem 
por prática basear as suas definições de mercado, parcialmente, em estudos de mercado realizados por 
inquérito a concorrentes, clientes e/ou fornecedores – cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e 
Zon (PRC 2003/05), §776; Decisão da AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), 
§§45, 59, etc; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §49 e ss.; Decisão 
da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §64 e ss.; e Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro 
News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §79. Para uma análise doutrinal dos problemas associados a este tipo 
de teste de mercado, ver: Reynolds & Walters, 2008.
2255 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §§143 
e 146.
2256 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §§73 e 76; 
Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) II-875, §289; 
Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §§25 e 43; Acórdão 
do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §§134-135; Acórdão do 
TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, e.g. §§808, 
835, 837, 840, 859, 877-878, etc. (este estudo revelou-se decisivo para a convicção do Tribunal, sendo-lhe 
atribuído um peso, manifestamente, muito superior ao de outros tipos de prova); Acórdão do TG de 
2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) II-1011, §124; Acórdão 
do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. (2007) II-107, §82; Acórdão do TG de 
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	 •	 relatórios	e	dados	de	organizações	internacionais2257;
	 •	 informações	estatísticas2258;
	 •	 declarações	de	empresas	e	de	gestores	de	empresas	intervenientes	ou	não	

intervenientes no processo2259;
	 •	 informações	concedidas	por	empresas	não	intervenientes	quanto	aos	ser-

viços prestados e clientes fornecidos2260;
	 •	 comunicações	entre	concorrentes2261;
	 •	 declarações	de	peritos2262;
	 •	 classificações	adotadas	por	associações	setoriais2263;

2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-59/02), C.J. (2006) II-3627, §§199 e 201. Também a 
AdC cita este tipo de fontes – cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 
51/2005), §23; Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 16/2011), §92 e ss.; e Decisão da 
AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §79 e ss.
2257 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) 
I-1375, §148; e Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §76.
2258 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1998/03/31, França et al c. Comissão (C-68/94 e C-30/95), C.J. (1998) 
I-1375, §145; Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) 
II-875, §§277-278; Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), 
C.J. (2003) II-3275, §806; Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) 
II-2805, §§63 e 84.
2259 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §§24-
28; Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfilunion c. Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, §§29-32; Acór-
dão do TG de 1995/04/06, Sotralentz c. Comissão (T-149/89), C.J. (1995) II-1127, §35; Acórdão do TG de 
2003/07/08, VFR et al c. Comissão (T-374/00), C.J. (2003) II-2275, §144; Acórdão do TG de 2003/09/30, 
Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §§783, 786 e 805; Acórdão 
do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §§498-499 (declarações de 
clientes apresentados pela empresa visada durante o procedimento administrativo); Acórdão do TG 
de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§88-89 e 102; Acórdão do TG de 
2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §§68, 78 e 83 e ss; Acórdão 
do TG de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457, §108. Para exemplos de rele-
vância dada pela AdC a este tipo de elementos, ver: Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 
8/2006), §331 e ss.; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §49 e ss.; e 
Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §87 e ss.
2260 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), 
C.J. (2003) II-3275, §868; e Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão (T-340/03), C.J. 
(2007) II-107, §89.
2261 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §§24-
28; Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfilunion c. Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, §§29-32; e 
Acórdão do TG de 1995/04/06, Sotralentz c. Comissão (T-149/89), C.J. (1995) II-1127, §35.
2262 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, 
§§67-70 e 80.
2263 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, 
§155. Como exemplo da relevância dada pela AdC à opinião de associações setoriais, ver: Decisão da 
AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §133 e ss.
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	 •	 termos	de	concursos	públicos2264;
	 •	 estudos	de	mercado	internos	ou	outros	documentos	internos	das	empre-

sas intervenientes2265;
	 •	 informação	contida	ou	opções	tomadas	em	páginas	de	internet	de	empre-

sas2266;
	 •	 informação	contida	ou	opções	tomadas	na	organização	de	catálogos	de	

empresas2267;
	 •	 relatórios	de	contas	e	atividades	das	empresas	em	causa2268;
	 •	 contratos	com	clientes2269; e
	 •	 caraterizações	do	mercado	constantes	de	Regulamentos	comunitários2270.

2264 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. 
(2003) II-3275, §868; Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. 
(2011) II-975, §93.
2265 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §20; Acór-
dão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §§24-28; Acórdão do 
TG de 1995/04/06, Tréfilunion c. Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, §§29-32; Acórdão do TG de 
1995/04/06, Sotralentz c. Comissão (T-149/89), C.J. (1995) II-1127, §35; Acórdão do TG de 2003/09/30, 
Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §874; Acórdão do TG de 
2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §§503-504 e 534-537; Acórdão 
do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §75. No Acórdão do TG de 
2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) por publicar, o Tribunal 
rejeitou o argumento de que a Comissão não se podia basear em dados internos das empresas relativos 
a divisões geográficas distritais quando os únicos dados independentes disponíveis para o mercado em 
causa tinham um âmbito regional ou local, ainda que ressalvando que foram tidos cuidados de aferição 
da fiabilidade dos dados por comparação com outras fontes (cfr. §§125-128). No ordenamento interno, 
ver, e.g.: Parecer do CC 1999/07/22, Sport TV (3/99); Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99); e 
Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et al (4/01).
2266 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) 
II-1255, §87 (presença, em geral, de uma rubrica distinta para um tipo de produto referida como indício 
adicional da autonomia de um mercado de produto).
2267 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §40.
2268 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2011/03/22, Alstoff Recycling Austria c. Comissão (T-419/03), C.J. (2011) 
II-975, §93. No ordenamento jurídico nacional, ver, e.g.: Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §73.
2269 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfileurope c. Comissão (T-141/89), C.J. (1995) II-791, §§24-28; 
Acórdão do TG de 1995/04/06, Tréfilunion c. Comissão (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, §§29-32; Acórdão 
do TG de 1995/04/06, Sotralentz c. Comissão (T-149/89), C.J. (1995) II-1127, §35.
2270 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Atlantic Container Line c. Comissão (T-395/94), C.J. (2002) 
II-875, §§284-287 (a propósito de um considerando e de algumas normas de um Regulamento que 
referia a existência de pressão concorrencial entre diferentes tipos de transporte marítimo, sem excluir 
a relevância em abstrato de tal argumento, o TG qualificou essa referência como “muito geral e cheia de 
reservas” e discordou da interpretação feita pela Recorrente). Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic 
Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) II-3275, §841. Ver também o Acórdão do TG 
de 2010/07/06, Ryanair c. Comissão (T-342/07), C.J. (2010) II-3457, §114, e a referência à caraterização de 
um mercado numa Comunicação da Comissão, no Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão 
(T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §63.
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Por outro lado, a prova testemunhal presencial não parece desempenhar, na 
prática, uma função significativa no âmbito da ponderação judicial da delimita-
ção de mercados. Identificámos, aliás, casos em que, mesmo quando solicitado 
pelas recorrentes, o Tribunal considerou ser desnecessário ouvir a opinião de um 
perito2271 ou de testemunhas2272. E isto, apesar de já ter dado relevância a teste-
munhos documentados durante o procedimento administrativo2273.

Naturalmente, certas caraterísticas e circunstâncias dotam ou privam os ele-
mentos probatórios de valor persuasivo. Os documentos serão mais persuasivos 
se forem contemporâneos ou antecederem o litígio ou a investigação, ou seja, se 
tiverem sido produzidos “in tempore non suspecto”, sobretudo quando foram produ-
zidos no âmbito da infração em causa e sem prever que viessem a ser do conhe-
cimento das autoridades2274. Inversamente, o conteúdo de um documento terá, 
em princípio, menos valor se tiver produzido “in tempore suspecto”2275.

Elementos probatórios que apontem num sentido contrário aos interesses dos 
seus autores também são especialmente valorados, por ser mais provável a sua 
veracidade2276. Seguindo esta lógica, a existência de documentação interna da 
empresa, anterior ao litígio, que indica um determinado mercado tende a ser vista 

2271 Acórdão do TG de 1995/04/06, Baustahlgewebe c. Comissão (T-145/89), C.J. (1995) II-987, §43.
2272 Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533, §72.
2273 Ver, e.g.: Acórdão do TJ de 1983/11/09, Michelin c. Comissão (322/81), C.J. (1983) 3461, §49; e Acórdão 
do TJ de 1991/07/03, Akzo c. Comissão (C-62/86), C.J. (1991) I-3359, §44.
2274 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2012/06/29, E.On c. Comissão (T-360/09), C.J. por publicar, §211 (“O 
correio eletrónico de 16 de março de 2004, redigido in tempore non suspecto, (…) corrobora assim sem equívoco as 
conclusões da Comissão…”); Acórdão do TG de 2002/03/20, HFB et al c. Comissão (T-9/99), C.J. (2002) II-1487.
2275 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2006/09/27, Archer Daniels Midland c. Comissão (T-59/02), C.J. (2006) 
II-3627, §§275, 277 (“a Comissão não cometeu erros manifestos de apreciação ao conceder uma força probatória 
superior ao relatório do FBI apresentado no procedimento administrativo, em relação a declarações posteriores, efe-
tuadas in tempore suspecto para efeitos do presente processo”) e 290; Acórdão do TG de 2011/10/05, Mindo c. 
Comissão (T-19/06), C.J. (2011) II-6795, §100; Acórdão do TG de 2012/06/29, E.On c. Comissão (T-360/09), 
C.J. por publicar, §201; e Acórdão do TG de 2013/06/18, Fluorsid c. Comissão (T-404/08), C.J. (2013) por 
publicar, §167. Ver ainda as Conclusões da AG Kokott de 2005/12/08, Technische Unie c. Comissão (C-113/04 
P), C.J. (2006) I-8831, §28: “o valor probatório de um documento deve ser examinado atendendo sempre a todas as 
circunstâncias do caso concreto. Assim, uma presumida prova de defesa pode ser refutada se, por exemplo, tiver sido 
formada por iniciativa do acusado e num momento – posterior ao início das investigações ou à notificação – em que 
era já claro que a Comissão suspeitava da existência de uma infracção à concorrência e as empresas em causa estavam, 
por isso, avisadas («in tempore suspecto»)”.
2276 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2004/07/08, JFE Engineering et al c. Comissão (T-67/00), C.J. (2004) II-
2501, §211 (“a Comissão observa acertadamente que as declarações que vão contra interesses do declarante devem, 
em princípio, ser consideradas elementos de prova particularmente fiáveis”). Para exemplos relativos à especial 
valoração de elementos afirmados ou admitidos pela recorrente durante o procedimento administrativo, 
especificamente no âmbito da definição de mercados, ver, e.g.: Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. 
Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §78; e Acórdão do TG de 1995/02/21, VSPOB et al c. Comissão 
(T-29/92), C.J. (1995) II-289, §76, no qual a conclusão do Tribunal quanto à delimitação do mercado 
se fundou, inter alia, no facto de as próprias empresas terem definido o mercado nesses termos na sua 
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como um fator decisivo, pelo menos no que respeita à perceção dessa empresa da 
concorrência a que se vê exposta2277; assim como documentos internos que afir-
mem a existência de determinado nível de concorrência, negada durante o lití-
gio, são a proverbial “smoking gun” que persuadirá, seguramente, o Tribunal2278.

Inversamente, o Tribunal já desconsiderou ou atribuiu valor probatório redu-
zido, expressamente, a vários elementos apresentados no âmbito da delimitação 
de mercados. Assim, por exemplo, a tentativa de provar um efeito significativo 
de substituição entre dois serviços com base num extracto de notícia de jornal 
foi rejeitada, por esta não indicar fontes2279. O facto de determinados documen-
tos dizerem respeito a outros Estados e a outros períodos de tempo que não os 
que estão em causa no caso concreto também pode levar à exclusão da sua rele-
vância2280.

Noutras situações, é a análise concreta do elemento probatório apresentado, 
ou o seu contraste com outros, que levam à exclusão da sua relevância, como no 
caso de: (i) um estudo realizado por uma empresa de análise de mercado com 
base numa metodologia que padecia de “algumas imperfeições”2281; ou (ii) um 
artigo de imprensa especializada que descrevia a opinião de algumas empresas 
do lado da procura, opinião essa que era contrariada por um estudo de mercado 
independente apresentado ao Tribunal2282.

Naturalmente, o facto de um documento da empresa ou de uma publicação 
setorial afirmar uma determinada delimitação de mercado não é, de modo algum, 
persuasivo para o Tribunal, se este entender que essa delimitação não foi reali-

notificação do acordo (para isenção) e na sua resposta à comunicação de acusações e apresentado nessas 
fases argumentos contra uma delimitação diferente.
2277 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1984/02/21, Hasselblad c. Comissão (86/82), C.J. (1984) 883, §20; e Acórdão 
do TJ de 1991/07/03, Akzo c. Comissão (C-62/86), C.J. (1991) I-3359, §53. Para um exemplo desta mesma 
atitude na prática decisória nacional, ver a Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer (2/99), §73.
2278 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, 
§§503-504 e 534-537.
2279 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. 
(2003) II-3275, §787.
2280 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, 
§70. No entanto, pode ser legítimo, em certos casos, extrair, por analogia, conclusões de estudos ou de 
decisões de autoridades relativos, por exemplo, a outros mercados geográficos – ver, e.g.: Acórdão do 
TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §§27 e 82; e Acórdão do 
TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §137 (sobre esta questão, 
ver a secção V.1.3).
2281 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §502 (não 
obstante, o Tribunal acrescentou outros motivos pelos quais o conteúdo desse estudo não contrariaria 
a definição de mercados adotada pela Comissão).
2282 Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §876.
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zada de acordo com os critérios que norteiam a operação de definição de mer-
cados no direito da concorrência2283.

Entendemos dever-se, ainda, sublinhar que o TG se tem mostrado, repe-
tidamente, avesso à ponderação de argumentos e prova já apresentados pelos 
recorrentes durante a fase administrativa, quando estes nada acrescentam para 
refutar os contra-argumentos da Comissão já avançados na Decisão em causa, 
referindo este facto, aparentemente, como bastando para começar a pôr em causa 
o possível fundamento ou, pelo menos, o não cumprimento do ónus da prova dos 
recorrentes2284.

V.1.3. Valor dos precedentes de definição de mercados
Em teoria, de modo geral, as definições de mercados realizadas anteriormente 
pelas autoridades administrativas e judiciais não as vinculam quanto às defini-
ções de mercados, relativas aos mesmos produtos e áreas, que venham a realizar 
no futuro2285.

Em Coca-Cola, o TG foi confrontado com uma tentativa de anulação, inter 
alia, de uma definição de mercados numa decisão de controlo de concentrações 
cuja decisão final fora favorável à empresa recorrente. A empresa recorrera, por-
que receava que a Comissão continuasse a adotar a mesma definição de mercado 
no futuro, definição essa que lhe conferiria posição dominante, restringindo a 
sua liberdade de atuação no mercado. Se a definição do mercado vinculasse a 
Comissão em casos futuros, a decisão quanto a esse ponto concreto seria suscetí-
vel de produzir, por si só, efeitos jurídicos externos e seria, em princípio, passível 
de impugnação autónoma. No entanto, o Tribunal entendeu que o recurso era 
inadmissível, assim recusando, nitidamente, a teoria do precedente vinculativo:

“no âmbito de uma eventual decisão de aplicação do artigo [102º] do Tratado, a Comissão 
deverá definir de novo o mercado pertinente e proceder a uma nova análise das condições da con-
corrência, que não se baseará necessariamente nas mesmas considerações que as que estiveram 

2283 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) 
II-1881, §§41-43.
2284 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. 
(2003) II-3275, §§803, 811, 837 e 840; e o Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), 
C.J. (2007) II-3601, §§483 e 529. Para uma discussão da admissibilidade de documentos internos e dos 
limites temporais à legítima produção de prova documental perante o Tribunal, ver, e.g.: Acórdão do TG 
de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §§505-509 e 533; e Acórdão 
do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §63.
2285 É ponto assente que não pode haver qualquer hipótese de vinculação a um precedente quando a 
decisão anterior, alegadamente contraditória, não definira com precisão o mercado, por essa definição 
ter sido supérflua nesse caso – cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), 
C.J. (2012) por publicar, §132. Para uma reflexão geral sobre o valor de precedente da jurisprudência 
europeia, em geral, ver Gorjão-Henriques, 1998:386-391, e doutrina aí citada.
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na base da declaração anterior da existência de posição dominante. Assim, no caso sub judice, o 
facto de, na hipótese de uma decisão de aplicação do artigo [102º] do Tratado, a Comissão poder, 
tal como ela própria declarou na audiência, ser influenciada pela declaração controvertida não 
significa que, apenas por essa razão, esta declaração produza efeitos jurídicos vinculativos”2286.

Em Colin Arthur Roberts, a Comissão seguira uma definição de mercados ante-
riormente realizada pelo próprio Tribunal. Debruçando-se sobre a correção dessa 
delimitação, o Tribunal não se limitou a identificar a existência de um precedente, 
antes realçou que só era legítima a utilização da definição resultante desse pre-
cedente “porque as razões que a justificaram [no caso anterior] são aplicáveis ao presente 
caso”2287, prosseguindo com a descrição dos fatores que permitiam essa transpo-
sição, neste caso. E acrescentou que, mesmo que se identifique uma “inconsistên-
cia” nas definições adotadas pela Comissão em “dois casos diferentes mas similares”, 
tal não implica que a definição de mercado no caso sub judice esteja incorreta2288.

Poucos anos depois, o Tribunal tomou uma posição mais clara quanto à ausên-
cia de valor do precedente administrativo de definição de mercados. De acordo 
com o TG, “segundo jurisprudência assente, os operadores económicos não podem legiti-
mamente confiar na manutenção de uma prática decisória anterior que pode ser modificada 
no âmbito do poder de apreciação das instituições comunitárias”2289. Numa situação des-
tas, “a recorrente não pode invocar uma confiança legítima”, sendo que “nem a Comis-
são nem, por maioria de razão, o Tribunal (…) estão vinculados pelas afirmações contidas 
na decisão” anterior2290.

2286 Acórdão do TG de 2000/03/22, Coca-Cola c. Comissão (T-125/97 etc.), C.J. (2000) II-1733, §82. O TG 
esclareceu ainda que os tribunais nacionais também não estariam vinculados à posição assumida pela 
Comissão (embora esta passagem se refira à conclusão sobre a existência de uma posição dominante, 
está implicitamente incluída, como componente essencial daquela, a posição sobre a delimitação do 
mercado): “a possibilidade de um órgão jurisdicional nacional poder, aplicando diretamente o artigo [102º] do 
Tratado à luz da prática das decisões da Comissão, chegar à mesma declaração de existência de posição dominante 
(…) também não significa que a declaração controvertida produza efeitos jurídicos vinculativos. Com efeito, um órgão 
jurisdicional nacional que visa apreciar os comportamentos posteriores à decisão impugnada (…) no âmbito de um 
diferendo que opõe esta empresa a um terceiro não está vinculado pelas declarações anteriores da Comissão. Com efeito, 
nada o impede de concluir que, contrariamente àquilo que a Comissão tinha concluído aquando da adoção da decisão 
impugnada, a [empresa em causa] já não está em posição dominante” (§85). Ver ainda, e.g.: Whish, 2008:35; 
e Korah, 2006b:105. No mesmo sentido: Acórdão do CAT de 2002/03/19, Aberdeen Journals Limited v. 
Diretor General of Fair Trading (1005/1/1/01), §139.
2287 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §29.
2288 Acórdão do TG de 2001/07/05, Colin Arthur Roberts et al c. Comissão (T-25/99), C.J. (2001) II-1881, §49.
2289 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §512. 
Reafirmado no Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, 
§136; e no Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. 
(2013) por publicar, §133.
2290 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §514. 
Reafirmado no Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §136.
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O acórdão NVV reafirmou esta linha jurisprudencial, acrescentando que a 
análise feita pela Comissão em decisões anteriores relativas ao mesmo mercado 
de produto, mas em diferentes zonas geográficas, “não é necessariamente aplicável 
a outros mercados geográficos na medida em que as condições concorrenciais nos diferentes 
Estados-membros podem ser fundamentalmente diferentes”2291.

Em Clearstream, o Tribunal recordou que “a Comissão deve proceder a uma aná-
lise individualizada das circunstâncias próprias de cada processo, sem estar vinculada por 
decisões anteriores respeitantes a outros operadores económicos, outros mercados de pro-
dutos e de serviços ou outros mercados geográficos, em momentos diferentes (…). Assim, as 
recorrentes não podem pôr em causa as constatações da Comissão pelo facto de diferirem 
das feitas anteriormente noutro processo, mesmo supondo que os mercados em questão nos 
dois processos sejam similares ou mesmo idênticos”2292.

Em Spar Österreichische Warenhandels, foram pequenas diferenças factuais que 
haviam ocorrido no mercado com a passagem dos anos (relativas a quotas de mer-
cados e número e distribuição de pontos de venda) que justificaram a conclusão 
de que não se podia legitimamente confiar na manutenção da posição anterior-
mente tomada pela Comissão Europeia2293. 

O Tribunal também já excluiu a vinculação da Comissão a precedentes de 
definições de mercado estabelecidos por ANCs, no âmbito do controlo de con-
centrações, com base em dois argumentos: (i) a Comissão não poderia ser vin-
culada pelas decisões das ANCs, “atendendo à repartição precisa de competências em 
que assenta o Regulamento n.° 139/2004”; e (ii) atendendo ao facto de a Comissão e 
as ANCs se pronunciarem “à luz de critérios diferentes”2294.

É certo que decorre desta jurisprudência uma clara tendência para recusar a 
natureza vinculativa do precedente no âmbito das definições de mercados ante-

2291 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §137.
2292 Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §55. No 
Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, o Tribunal afirmou: 
“deve-se observar que, ainda que as circunstâncias do caso em apreço sejam muito específicas, devido ao facto de se 
tratar, por um lado, de um mercado de produtos e, por outro, de um mercado de serviços pós-venda, a Comissão não 
podia deixar de ter em conta a jurisprudência relativa à definição do mercado relevante quando decidiu considerar o 
mercado de pós-venda conjuntamente com o mercado primário e, eventualmente, como um único mercado relevante” 
(§114). No entanto, o contexto esclarece que o Tribunal se referia aos princípios jurisprudenciais sobre 
definição de mercados, e não a um precedente judicial de definição do mesmo mercado. 
2293 Acórdão do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) 
por publicar, §§133-137.
2294 Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §139. Se é 
compreensível que uma autoridade administrativa não possa estar juridicamente vinculada a seguir 
as posições adotadas por outras autoridades, de outros ordenamentos, com as quais não tem qualquer 
relação hierárquica, menos compreensível é a referência pelo Tribunal à decisão com base em “critérios 
diferentes”, já que o método de definição de mercados e a ciência económica subjacente às delimitações 
de mercados realizadas por todas as autoridades europeias de concorrência são os mesmos.
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riormente realizadas pela Comissão Europeia e pelo Tribunal. No entanto, isto 
não quer dizer que o Tribunal não recorra aos precedentes e não os valorize em 
múltiplos contextos2295. E também não quer dizer que a Comissão e o Tribunal 
sejam absolutamente livres de contrariar outras delimitações de mercado por 
si adotadas, em todas as circunstâncias. Desde logo, suscitam-se, em tais casos 
de contradições, questões problemáticas de dever de fundamentação, que serão 
discutidas infra (ver secção V.1.4.3).

De seguida, há que reconhecer que não se pode considerar que se trate, pro-
priamente, de jurisprudência assente. Na realidade, até agora, o Tribunal foi 
confrontado com esta questão apenas num número muito reduzido de vezes2296. 
A isto acresce que, frequentemente, em apoio das suas conclusões sobre este 
ponto, citou acórdãos que não respeitavam à delimitação de mercados, não sendo 
legítima a analogia com a negação do valor do precedente a propósito de outras 
questões, nesses casos2297. No mínimo, há ainda várias questões por resolver no 
âmbito desta temática.

2295 Assim, por exemplo, no Acórdão do TG de 2012/11/14, Nexans c. Comissão (T-135/09), C.J. (2012) por 
publicar, e no Acórdão do TG de 2012/11/14, Prysmian c. Comissão (T-140/09), C.J. (2012) por publicar, o 
Tribunal anulou parcialmente uma decisão da Comissão que ordenara uma inspeção, invalidando prova 
recolhida relativamente a alguns produtos, porque esses produtos não se incluíam no mercado relevante 
no qual a Comissão identificara os indícios de infrações concorrenciais (cartel) com que havia justifi-
cado a decisão de inspeção. Sucede que o Tribunal baseou a sua conclusão sobre o âmbito do mercado 
em causa na prática decisória anterior da Comissão, no domínio do controlo de concentrações, com 
destaque para uma decisão que se debruçara sobre a delimitação dos mercados destes produtos uma 
década antes da decisão em causa (num mercado onde a evolução tecnológica e a passagem do tempo 
não parecia suscetível de alterar as conclusões da Comissão). No ordenamento nacional, veja-se a citação 
de um precedente de definição de mercados pela AdC em contexto de controlo de concentração para 
fundamentar a mesma delimitação num caso de “private enforcement” de abuso de posição dominante 
– cfr. Acórdão do TRL de 2014/04/03, ANF e Farminveste c. IMS Health (proc. 672/11.0YRLSB), p. 131.
2296 E, nalguns casos, mesmo quando é confrontado com o argumento, o Tribunal evita debruçar-se 
sobre esta questão – cf., e.g.: Acórdão do TG de 2013/09/16, Villeroy & Boch et al c. Comissão (T-373/10 
etc.), C.J. (2013) por publicar, §52.
2297 O Tribunal invocou como precedente, nesta linha jurisprudencial, por exemplo, o Acórdão do TG 
de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §191. Sucede que esse 
parágrafo negava o valor de precedentes para decisões quanto à remessa de uma operação de concentração 
da Comissão Europeia para autoridades nacionais (uma decisão eminentemente individualizada pelas 
caraterísticas específicas de cada caso), não se referindo, de todo, à definição de mercados. De facto, em 
Cableuropa, o Tribunal afirmara expressamente a inexistência de contradições, ao nível da definição de 
mercados, com a prática decisória anterior da Comissão (§§128-131). Foi também invocado o Acórdão do 
TG de 2007/07/09, Sun Chemical Group et al c. Comissão (T-282/06), C.J. (2007) II-2149, §88, que se referia 
à análise das caraterísticas para aferir o impacto de uma operação de concentração, no qual esclareceu o 
TG que a “apreciação da credibilidade de fornecedores alternativos deve ser efetuada em função das circunstâncias 
próprias de cada processo. Por conseguinte, as apreciações da Comissão sobre as circunstâncias fatuais dos processos 
precedentes não são transponíveis para o caso em apreço. Ora, tendo em conta as conclusões dos números precedentes, 
a Comissão não pode ser acusada de não ter feito as mesmas apreciações sobre os factos do caso em apreço e sobre os 
dos processos aos quais foi feita referência”.
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Acima de tudo, toda esta linha jurisprudencial assenta no pressuposto de que 
o novo exercício de delimitação de mercado se realiza em circunstâncias diversas 
das que se verificavam aquando da anterior tomada de posição pela instituição 
europeia sobre os limites desse mercado.

É isto, de resto, que está subjacente ao princípio que serviu de base à deli-
beração do Tribunal no caso Coca-Cola, em que o Tribunal estava a discutir se 
a definição de mercados naquele caso concreto produziria efeitos “no âmbito de 
uma eventual decisão de aplicação do artigo [102º] do Tratado”, decisão essa que seria, 
necessariamente, adotada num momento subsequente e, provavelmente, em cir-
cunstâncias diferentes. O mesmo se diga do caso General Electric. Ao afirmar-se 
que os particulares “não podem legitimamente confiar na manutenção de uma prática 
decisória anterior que pode ser modificada no âmbito do poder de apreciação das institui-
ções comunitárias”, está-se necessariamente a pensar em modificações “subse-
quentes” de uma prática “anterior” (como se verificava no caso concreto), sendo 
que, no mínimo, se teria verificado uma alteração do enquadramento temporal 
da prática decisória.

De facto, todos os acórdãos supra indicados se referiram a situações em que 
estavam em causa, e basearam expressamente as suas conclusões no facto de 
estarem em causa (ou de virem a estar em causa): (i) um momento diferente; 
(ii) mercados de produto diferentes; (iii) mercados geográficos diferentes; e/ou 
(iv) empresas diferentes. É especialmente revelador o facto de, em Colin Arthur 
Roberts, só se ter afastado a vinculação ao precedente quando estejam em causa 
“dois casos diferentes mas similares”, não explicando o Tribunal o que sucederia se 
os dois casos fossem “idênticos”2298.

Com efeito, se a delimitação de mercados assenta na aplicação de um método 
com fundamentos científico-económicos2299, que lhe permitem conferir um grau de 
objetividade necessário à própria legitimidade da punição – eliminando o caráter 
de arbitrariedade das decisões das autoridades –, então não se pode admitir que, 
confrontada com precisamente as mesmas circunstâncias e caraterísticas, a mesma 
instituição europeia chegue a soluções diversas sobre os limites de um mercado.

O que diria o Tribunal se a Comissão Europeia adotasse delimitações de mer-
cado diferentes em contextos absolutamente idênticos? Imagine-se, por exemplo, 
decisões com definições de mercado contraditórias nos seguintes contextos: (i) 

2298 É verdade que, em Clearstream, o Tribunal afirmou que a conclusão se mantinha mesmo que os 
mercados fossem “idênticos”, mas esta escolha de palavras deve ser interpretada no contexto específico, 
no qual não estavam, de modo algum, em causa circunstâncias idênticas, como o próprio Tribunal realçou.
2299 Na medida em que o mesmo método é aplicado noutros domínios, como na regulação ex ante das 
comunicações eletrónicas, aplica-se precisamente o mesmo raciocínio, aqui exposto, ao valor do prece-
dente. Isto, claro, sem prejuízo de a Comissão insistir em negar que esteja vinculada a seguir, no âmbito 
do direito da concorrência, definições de mercado adotadas no âmbito da regulação económica ex ante 
– cfr., e.g.: Institut für Europäisches Medienrecht, 2005:23.



A PROVA E O CONTROLO DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS

591

decisões autónomas adotadas relativamente ao mesmo cartel, no mesmo perí-
odo2300; (ii) uma decisão relativa à mesma prática, readotada após a anulação judi-
cial da primeira decisão (não tendo o tribunal focado, ou tendo até confirmado a 
delimitação de mercado); ou (iii) duas decisões adotadas sobre práticas diferen-
tes da mesma empresa, relativas ao mesmo produto e período2301. Em todos estes 
casos, é possível (ou necessário) que exista um desfasamento temporal entre os 
momentos de adoção das decisões contraditórias e, no entanto, as circunstâncias 
a que se refeririam seriam precisamente idênticas.

Cremos que, nestes casos, é possível chegar ao resultado da proibição de deli-
mitações de mercado diferentes sem reconhecer valor vinculativo ao precedente, 
em si. Com efeito, em todas as situações descritas, estaria, fundamentalmente, 
posto em causa o princípio da igualdade e, ainda, um efeito de autovinculação 
da autoridade à apreciação de um caso concreto. Com efeito, invariavelmente, 
uma empresa estaria a ser desfavorecida por uma aplicação distinta do direito 
às mesmas circunstâncias, comparada com a aplicação feita, noutro momento, 
para outras empresas ou até para a mesma empresa. E, por outro lado, uma auto-
ridade administrativa não pode pretender afastar toda e qualquer consequência 
jurídica para si de tomar uma posição sobre a aferição de um caso concreto. Em 
nenhum dos cenários supra descritos seria correto falar-se da existência de um 
“precedente”, em sentido próprio, já que a expressão pressupõe, justamente, a 
diversidade e analogia das situações em causa, e não a sua precisa identidade.

Aqui encontramos, em nosso entender, o limite lógico à legítima recusa do 
valor do precedente na prática decisória de definição de mercados: as autorida-
des não estão vinculadas a reafirmar definições de mercados previamente rea-
lizadas a propósito de situações distintas, mas não podem – exceto no caso de 
obrigação judicial nesse sentido, num caso concreto – adotar definições de mer-
cado diferentes relativamente a situações absolutamente idênticas, já que sem-
pre se verificaria uma violação do princípio da igualdade e/ou do princípio da 
autovinculação administrativa.

Isto dito, até no âmbito do mesmo caso, as autoridades de concorrência podem 
não estar vinculadas a delimitações que realizaram anteriormente, apesar de se 
tratar da mesma empresa, mesmo produto, mesma área e mesma dimensão tem-

2300 A Comissão Europeia pode ser obrigada a adotar decisões autónomas relativamente a um mesmo 
cartel, por exemplo, se uma das empresas participantes apenas participava numa das dimensões desse 
cartel (e.g. um dos produtos) e não tinha conhecimento da existência das restantes dimensões.
2301 Imagine-se, por exemplo, que a Comissão adota, num ano, uma decisão relativa a um acordo an-
ticoncorrencial entre a empresa A e a empresa B, definindo um mercado que engloba os produtos X, 
Y e Z; e que, no ano seguinte, adota outra decisão, sobre práticas unilaterais da empresa A, verificadas 
no mesmo período do referido acordo, em que lhe confere uma posição dominante com base numa 
delimitação do mercado que engloba apenas o produto X.
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poral. Com efeito, uma autoridade não está impedida de repensar uma definição 
de mercado entre a fase de providências cautelares (com natureza, por definição, 
provisória) e a fase da decisão final num mesmo processo. Neste sentido, confir-
mou já o Tribunal Geral que uma definição de mercados adotada para efeitos de 
uma decisão preliminar de providências cautelares “não pode vincular a Comissão, 
que pode sempre, após uma investigação aprofundada (…), manter ou alterar a sua posição 
inicial”2302. Nestas situações, a primeira definição não foi uma verdadeira “defi-
nição” do mercado.

Esta argumentação é inteiramente transponível para o ordenamento jurídico 
nacional2303, no qual esta questão ainda carece de ser esclarecida.

São raras as referências a precedentes de delimitação de mercados na juris-
prudência nacional e nenhumas se fizeram em contextos de que se possa reti-
rar uma noção de vinculação ou de obrigatoriedade de repetição.2304 Antes pelo 
contrário, diríamos que os tribunais nacionais têm adotado posições semelhan-
tes às dos tribunais europeus. Num caso, o TCL repetiu a ideia expressa no acór-
dão NVV, supra citado, afirmando: “mesmo que a definição do mercado geográfico, nesse 
outro processo, seja diversa, daí não resulta necessariamente que haja uma contradição”2305. 
Note-se como esta formulação realça, implicitamente, a relevância da identifica-
ção de uma contradição – que existiria, efetivamente, no caso de identidade de 
circunstâncias na delimitação de um mercado.

Não queremos, porém, deixar de sublinhar uma particularidade (ou não) do 
nosso ordenamento que pode conferir, pelo menos num contexto estrito, valor 
jurídico efetivo à existência de precedentes de delimitação de mercado. Assim, 
a inexistência de precedentes (nacionais ou europeus) de delimitação de mer-
cados, poderá levar à exclusão do direito de utilizar o formulário simplificado 
para notificar à AdC uma operação de concentração, com a consequência de ter 

2302 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §76.
2303 No Reino Unido, a OFT expressou uma posição consonante com o que acabámos de expor: “Sometimes 
earlier definitions can be informative when considering the appropriate product or area to use on commencing the 
hypothetical monopolist test. However, although previous cases can provide useful information, the market definition 
used may not always be the appropriate one for future cases. First, competitive conditions may change over time. In 
particular, innovation may make substitution between products easier or more difficult, and so change the market 
definition. Therefore, the relevant market concerned must be identified according to the particular facts of the case in 
hand. Second, a previous market product definition that concerned an area outside the Unietd Kingdom would not 
necessarily apply to an area in the United Kingdom if the purchasing behaviour of customers differed significantly 
between those two areas. Third, behavior by an undertaking with market power can affect market definition…” – ANC 
britânica, Market definition: understanding competition law, OFT 403, 2004, §§5.7-5.9.
2304 Veja-se, e.g., a citação, num caso de “private enforcement”, de um precedente de definição de mercados 
que fora feita pela AdC noutra área do direito da concorrência – Acórdão do TRL de 2014/04/03, ANF 
e Farminveste c. IMS Health (proc. 672/11.0YRLSB), p. 131.
2305 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), p. 145.
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de reunir e fornecer um conjunto mais alargado de dados e informações2306. Esta 
norma explica-se pelo facto de, na ausência de precedentes que possam servir à 
AdC de inspiração e de fontes de informação adicionais, revela-se prudente que 
esta reúna um nível alargado de informações, antes de proceder a uma primeira 
delimitação do mercado em causa.

V.1.4. Dever de fundamentação
V.1.4.1. Dever de fundamentação em geral
Não podíamos deixar de nos debruçarmos sobre a determinação da extensão 
do dever de fundamentação das definições de mercado realizadas pelas autori-
dades administrativas, nas decisões em que aplicam o direito da concorrência.

Por um lado, a violação do dever de fundamentação no âmbito da delimita-
ção dos mercados em causa é, por si só, um fundamento da invalidade de deci-
sões administrativas.

De facto, quanto ao ordenamento europeu, recorde-se que foi no contexto 
da anulação de uma decisão por falta de fundamentação, devido à não identifi-
cação do mercado relevante, que a definição de mercados foi primeiro discutida 
pelo Tribunal de Justiça2307. Desde então, a anulação de decisões com este fun-
damento tornou-se muito rara, mas não inaudita2308.

Em Portugal, é também indiscutível que a violação do dever de fundamen-
tação é uma causa de invalidade da decisão, seja aplicável ao procedimento o 
CPA (maxime, no caso de controlo de concentrações)2309, seja aplicável o RGCO 
(maxime, no caso de práticas restritivas da concorrência)2310, tratando-se, mesmo, 

2306 Ou, pelo menos, assim se indicava em: AdC, Projeto de Regulamento dos nºs 3 e 4 do artigo 44º da 
Lei nº 19/2012, de 8 de maio (Formulários de notificação de operações de concentração de empresas), 
6 de julho de 2012, p. 3. Se é verdade que o regulamento finalmente adotado (AdC, Regulamento nº 
60/2013, de 14 de fevereiro, que aprovou os formulários de notificação de operações de concentração de 
empresas) não indica isto, expressamente, manteve-se a mesma regra relativamente à qual o exemplo de 
ausência de precedentes de definição era dado no documento preparatório (“casos em que se revele difícil a 
definição dos mercados relevantes”). Poderá discutir-se em que medida não se verifica a mesma dimensão de 
relevância dos precedentes no ordenamento europeu, já que a utilização do procedimento simplificado, 
nesse ordenamento, também está sujeita à mesma regra (cfr. secção III.3.4.4) .
2307 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215, §37. Como o Tribunal 
recordou mais recentemente, “a falta ou a insuficiência de fundamentação constitui um fundamento baseado 
na violação de formalidades essenciais” – Acórdão do TG de 2006/12/12, SELEX c. Comissão (T-155/04), C.J. 
(2006) II-4797, §120.
2308 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2006/02/22, EURL et al c. Comissão (T-34/02), C.J. (2006) II-267, §123.
2309 Cfr. artigos 123º(1)(d), 124º(1)(a) e 135º do CPA. Vai neste sentido a jurisprudência constante do STA, 
reafirmada, recentemente, e.g., no Acórdão do STA de 2012/10/18, PCE e MNE c. A. (proc. nº 012/11); e 
no Acórdão do STA de 2011/01/25, STFPSA c. MADRP (proc. nº 0538/10). Ver ainda: Esteves de Oliveira, 
Costa Gonçalves & Pacheco de Amorim, 2005:589-590; e Vieira de Andrade, 2007.
2310 Cfr. artigo 58º(1)(c) do RGCO.
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de uma exigência constitucional relativamente a qualquer ato administrativo que 
afete direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos2311.

No âmbito de aplicação do RGCO, o TCL já esclareceu, expressamente, que 
um vício de fundamentação de uma decisão condenatória da AdC importa uma 
nulidade dependente de arguição, devendo ser suscitada no prazo de interposi-
ção do recurso2312. O mesmo é verdade, não apenas da decisão final do processo, 
mas também da nota de ilicitude2313. Concretamente, o TCL já declarou nula uma 
decisão da AdC por esta ser “completamente omissa” quanto ao mercado relevante, 
havendo legítimas dúvidas sobre a sua delimitação, não se encontrando, portanto, 
na decisão, “a descrição integral dos factos imputados, ou seja, não [contendo] a respetiva 
fundamentação de facto já que não contém os factos respeitantes ao mercado relevante…”2314.

Por outro lado, sendo a fundamentação da decisão o requisito essencial para a 
viabilização do controlo judicial, o nível de exigência dos tribunais relativamente 
àquela vai condicionar, fundamentalmente, a garantia de uma tutela jurisdicio-
nal efetiva. In extremis, em conjunto com o reconhecimento de uma ampla mar-
gem de discricionariedade às autoridades administrativas e com um controlo 
limitado ao erro manifesto de apreciação (ver secção V.2), um reduzido nível de 

2311 Cfr. artigo 268º(3) da CRP; e Esteves de Oliveira, Costa Gonçalves & Pacheco de Amorim, 2005:589. 
Por analogia, a mesma exigência de natureza “constitucional” decorre, no ordenamento europeu, do 
artigo 296º(2) do TFUE.
2312 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), pp. 55-56: “Já no 
que concerce à consequência da inobservância do preceito em análise, não se preceitua nesta norma (art. 58º), nem 
em nenhuma outra do regime das contraordenações, qual a consequência para a inobservância da disposição legal 
que delimita o conteúdo da decisão. [Para alguns autores – e.g. Beça Pereira -, a consequência é uma mera 
irregularidade]. Para outros autores, nomeadamente Sinas Santos e Lopes de Sousa (…), cuja opinião perfilhamos, 
aplicam-se aqui as regras processuais penais referentes à sentença, ex vi do art. 41º, nº 1, do RGCOC, designadamente 
os arts. 379º e 380º. Assim, é nula a decisão que não contiver, designadamente, a respetiva fundamentação (neste 
sentido Ac. RL de 28.04.04, Proc. 1947/2004-3). Trata-se de uma nulidade dependente de arguição dado não estar 
enunciada nas nulidades insanáveis nem o art. 379º do Cod. Proc. Penal a classificar como tal. As nulidades depen-
dentes de arguição têm de ser suscitadas, nos termos do art. 120º, nº 3. No caso da arguição da nulidade de sentença 
tem-se entendido que o interessado a pode invocar, caso interponha recurso, no prazo para a respetiva motivação (Ac. 
STJ 21 de junho de 1989, Proc. 10023/3ª; Ac. STJ de 5 de junho de 1989, Proc. 40094/3ª e Assento nº 1/2003). 
Adaptando esta regra às contraordenações, concluímos que o interessado pode invocar a nulidade da decisão no prazo 
de interposição de recurso, isto é, atualmente, no prazo de 20 dias a contar do conhecimento da decisão por parte do 
arquido (…). A ininteligibilidade da fundamentação de uma decisão pode acarretar a nulidade da mesma por falta de 
fundamentação. Com efeito, a decisão tem de ser clara, objetiva, passível de ser facilmente entendida e compreendida, 
isto é, tem de ser inteligível. Se não o for, isto é, se for obscura e não entendível, então a decisão poderá considerar-se como 
não fundamentada e, por conseguinte, nula”. No mesmo sentido, veja-se o Despacho do TCL de 2004/03/31, 
Arriva (proc. nº 154/04): “é nula a decisão que não contiver um dos requisitos” do artigo 58º RGCO, tratando-
-se de uma “nulidade dependente de arguição”, sendo que “o interessado pode invocar a nulidade da decisão no 
prazo de interposição de recurso”.
2313 Neste sentido, cfr.: Assento do STJ nº 1/2003 (proc. nº 467/2002). Sobre os contornos desta figura 
no direito nacional da concorrência, ver, e.g.: Leones Dantas, 2007:107.
2314 Despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04).
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exigência quanto à fundamentação da delimitação do mercado relevante pode 
resultar, de facto (ainda que não de direito) na admissibilidade da arbitrariedade 
nas decisões condenatórias.

Como veremos, há motivos para diferenciar este nível de exigência na teo-
ria e na prática.

Em termos gerais, no ordenamento jurídico da União Europeia:

“No que respeita à fiscalização do dever de fundamentação, é jurisprudência assente que a fun-
damentação exigida pelo [atual artigo 296º(2) do TFUE] deve deixar transparecer, de forma clara 
e inequívoca, a argumentação da instituição autora do ato, por forma a permitir aos interessados 
conhecerem as razões da medida adotada e ao tribunal competente exercer a sua fiscalização”2315.

“Além disso, a fundamentação deve ser lógica, não apresentando, nomeadamente, contra-
dições internas”2316.

No ordenamento nacional, as exigências de fundamentação das decisões da 
AdC não variam, significativamente, consoante seja aplicável o processo admi-
nistrativo ou o processo contraordenacional. E também não são diversas relati-
vamente aos níveis de exigência de fundamentação no ordenamento europeu2317.

Nos termos do artigo 125º(1) e (2) do CPA:

“A fundamentação [dos atos administrativos] deve ser expressa, através de sucinta expo-
sição dos fundamentos de facto e de direito da decisão (…). Equivale à falta de fundamentação 
a adoção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam 
concretamente a motivação do ato”.

De acordo com a jurisprudência constante do STA:

“A fundamentação dos atos administrativos pode variar conforme o tipo de ato e as circuns-
tâncias do caso concreto, mas só é suficiente quando permite a um destinatário normal aperce-
ber-se do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo autor do ato para proferir a decisão, 
isto é, quando aquele possa conhecer as razões por que o autor do ato decidiu como decidiu e não 
de forma diferente, de forma a poder desencadear os mecanismos administrativos ou contencio-
sos de impugnação”2318.

2315 Acórdão do TG de 2005/12/06, Brouwerij Haacht c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259, §45. No 
mesmo sentido: Acórdão do TJ de 1985/03/13, Holanda c. Comissão (296/82 e 318/82), C.J. (1985) 809, 
§19; Acórdão do TJ de 2008/07/10, Bertelsmann (C-413/06 P), C.J. (2008) I-4951, §166; e Acórdão do TG 
de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §116.
2316 Acórdão do TJ de 2008/07/10, Bertelsmann (C-413/06 P), C.J. (2008) I-4951, §169.
2317 Como o TCL afirmou, expressamente, na Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas 
(1065/07.0TYLSB), p. 55.
2318 Acórdão do STA de 2008/09/18, MNE c. A. (proc. nº 0941/05). No mesmo sentido, ver, e.g.: Acórdão 
do STA de 2009/04/15, A c. Fazenda Pública (proc. n.° 065/09); e Acórdão do STA de 2005/12/06, A. c. 
Ministro da Cultura (proc. nº 1126/02).
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No âmbito do controlo de decisões da AdC sujeitas ao RGCO, esclareceu o 
TCL:

“Os requisitos previstos [no artigo 58º do RGCO] visam assegurar ao arguido a possibi-
lidade de exercício efetivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento 
perfeito dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e condições 
em que pode impugnar judicialmente aquela decisão. Por isso as exigências aqui feitas deverão 
considerar-se satisfeitas quando as indicações contidas na decisão sejam suficientes para permi-
tir ao arguido o exercício desses direitos”2319.

E note-se que, como decorre do princípio geral afirmado no Assento  
nº 1/20032320, este dever de fundamentação abrange não apenas a decisão final, 
mas também a nota de ilicitude. Aliás, esta questão já foi expressamente escla-
recida pelo TCL, no contexto da fundamentação da definição de mercados2321. E 
também já foi esclarecida no âmbito do ordenamento europeu2322.

Mas em que é que estes princípios se traduzem, ao nível da realidade prática 
da exigência de fundamentação da definição de mercados?

Comecemos por esclarecer que as discussões sobre o dever de fundamen-
tação, no que respeita a delimitações de mercados, têm dois âmbitos distintos.

Por um lado, em certas circunstâncias (que esclarecemos no capítulo III.3), 
a definição do mercado relevante é necessária para preencher alguns dos ele-
mentos do tipo legal da proibição a aplicar. Nesses casos, a não identificação do 
mercado relevante constitui, naturalmente, uma violação do dever de fundamen-

2319 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (1065/07.0TYLSB), p. 55. Para uma 
anotação detalhada, ver: Lopes de Sousa & Simas Santos, 2011.
2320 “Quando, em cumprimento do disposto no artigo 50º do regime geral das contraordenações, o órgão instrutor 
optar, no termo da instrução contraordenacional, pela audiência escrita do arguido, mas, na correspondente notifica-
ção, não lhe fornecer todos os elementos necessários para que este fique a conhecer a totalidade dos aspetos relevantes 
para a decisão, nas matérias de facto e de direito, o processo ficará doravante afetado de nulidade, dependente de 
arguição, pelo interessado/notificado, no prazo de 10 dias após a notificação, perante a própria administração, ou, 
judicialmente, no ato de impugnação da subsequente decisão/acusação administrativa” – Assento do STJ nº 1/2003 
(proc. nº 467/2002).
2321 Despacho do TCL de 2007/04/26, Abbot et al (proc. nº 406/05.9TYLSB), pp. 4-5 e 7-10: “O que releva é 
que ao arguido sejam dadas as razões de facto e de direito que fundamentam a (eventual) condenação e que as mesmas 
permitam, na posterior sindicância da impugnação judicial, a avaliação do processo lógico de formação da decisão 
administrativa. (…) [A nota de ilicitude já deve indicar o] objeto, constituído pelos factos que são imputados como 
infrações do direito da concorrência. A construção desse objeto cabe à Autoridade da Concorrência – não incumbe às 
arguidas! – e tal objeto deverá conter os elementos essenciais da infração, sob pena de ocorrer menoscabo do direito 
de audição e do princípio do contraditório. (…) [V]isa-se assegurar que o arguido seja devidamente informado de 
«todos os elementos necessários para que este fique a conhecer a totalidade dos aspetos relevantes para a decisão, nas 
matérias de facto e de direito»”.
2322 Acórdão do TG de 2010/09/08, Deltafina c. Comissão (T-29/05), C.J. (2010) II-4077, §152 (no 
ordenamento europeu, usa-se a expressão “comunicação de acusações”, e não nota de ilicitude).



A PROVA E O CONTROLO DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS

597

tação que importa a invalidade da decisão. Ainda assim, cumpre salientar que a 
jurisprudência já admitiu como suficiente uma delimitação implícita do mercado 
em causa, embora o tenha afirmado, predominantemente, em contextos que nos 
suscitam as maiores reservas2323.

O Tribunal também já afirmou não ser exigível a inclusão, nas decisões da 
Comissão que têm de se debruçar sobre esta questão, de “uma parte específica rela-
tiva à definição do mercado em causa e subordinada a esse título”2324.

Por outro lado, nos casos em que a definição do mercado relevante é uma 
componente indispensável da fundamentação da decisão, e nos quais ela foi, 
efetivamente, realizada, suscita-se a questão de saber qual o grau de fundamen-
tação exigível para as opções de delimitação. É desta segunda questão que nos 
ocuparemos de seguida.

À luz desta distinção, é importante que se saliente que nunca os tribunais 
europeus ou portugueses anularam uma decisão das autoridades de concorrência, 
devido a um vício de falta de fundamentação da delimitação de mercados, sem 
que esse vício se reconduzisse à própria não delimitação do mercado em causa. 
O que significa que só nos casos extremos têm os recorrentes conseguido a anu-

2323 Veja-se, e.g.: Acórdão do TG de 2010/09/08, Deltafina c. Comissão (T-29/05), C.J. (2010) II-4077, §§84 
e 153; Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §156; 
Acórdão do TG de 2011/06/16, Ziegler c. Comissão (T-199/08), C.J. (2011) II-3507, §§69-70; Acórdão do 
TG de 2011/06/16, Gosselin Group et al c. Comissão (T-208/08 e T-209/08), C.J. (2011) II-3639, §§112-113. 
Em teoria, concordamos que é possível que a identificação de um mercado seja suficientemente clara 
para o destinatário da decisão, ainda que não esteja feita, de modo expresso, na decisão. De facto, no 
caso Deltafina, o TG realçou que as alegações das recorrentes mostravam que estas “compreenderam per-
feitamente” a definição adotada pela Comissão, designadamente por uma das partes da argumentação 
se “alicerçar (…) precisamente nesta definição”. No entanto, parece-nos francamente improvável que uma 
decisão (num caso em que a definição de mercados seja um elemento indispensável à demonstração 
do preenchimento dos elementos do tipo contraordenacional) esteja suficientemente fundamentada 
quanto às razões pelas quais se delimitou um determinado mercado, se nem sequer indica claramente 
qual a conclusão a que se chegou. Neste sentido, o Acórdão Deltafina pode ser dado como um exemplo 
do reduzido nível de exigência demonstrado pelo Tribunal relativamente ao grau de fundamentação 
da definição de mercados relevantes.
A mesma afirmação pode ser feita relativamente ao Acórdão GlaxoSmithKline, mas este caso suscita-nos 
maior perplexidade. Desta feita, as conclusões do TG quanto ao mercado identificado (e, portanto, à 
fundamentação da Decisão) pareceram basear-se em explicações apresentadas pela Comissão durante 
o processo, o que, a confirmar-se, seria uma manifesta violação dos parâmetros do controlo da funda-
mentação da decisão recorrida. O caso GlaxoSmithKline mostra ainda ser possível, em consequência 
desta identificação da definição de mercado “implícita”, que o Tribunal e a Comissão discordem, efeti-
vamente, quanto à definição de mercado realizada na decisão, e, ainda assim, que o Tribunal considere 
que o mercado estava identificado de modo suficientemente claro, não havendo uma violação do dever 
de fundamentação. Trata-se de uma situação, no mínimo, caricata: o Tribunal afirmar que a definição 
(implícita) é clara, mas que não é aquela que a própria Comissão diz ser.
2324 Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. (2002) 
II-1011, §114.
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lação de uma decisão com base na invocação deste vício, neste contexto. Ou, dito 
de outro modo, nunca um recorrente logrou obter a anulação de uma decisão 
com o fundamento (exclusivo) de que a delimitação do mercado relevante (efe-
tivamente realizada) não fora suficientemente justificada2325. No recente cartel 
dos serviços de mudanças internacionais na Bélgica, o TG, com a concordância 
do TJ, aceitou que, para aplicar o limiar de quota de mercado das orientações 
da Comissão sobre a afetação do comércio entre EMs, bastava uma definição 
implícita do mercado que não era acompanhada de qualquer fundamentação2326.  
A surpresa desta posição de princípio só é atenuada pelo facto de, nesse caso 
concreto, parecer absurda a anulação da Decisão com base numa questão que, 
aparentemente, o Tribunal considerou formal e inconsequente.

A correta fundamentação de qualquer definição de mercado comporta duas 
componentes:

 (i) elementos de facto: é necessário que a decisão inclua os factos, bem como 
as referências aos respetivos elementos de prova, que servirão de base às 
conclusões2327; e

 (ii) elementos de direito: a decisão deve aplicar o direito e, especificamente, 
o método de definição de mercados aos factos indicados, concluindo por 
uma determinada delimitação de mercado (ou concluindo ser irrelevante 
a delimitação precisa, para efeitos do caso concreto).

Aos dois tipos de elementos que integram a fundamentação da definição de 
mercados corresponderão, posteriormente, diferentes níveis de controlo judi-
cial (ver capítulo V.2).

A extensão precisa do dever de fundamentação (nas duas componentes supra 
referidas) só pode ser aferida no caso concreto2328:

“A exigência de fundamentação deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso em 
apreço, designadamente, do conteúdo do ato, da natureza dos fundamentos invocados e do inte-
resse que os destinatários ou outras pessoas direta e individualmente afetadas pelo ato podem 
ter em obter explicações. Não é exigido que a fundamentação especifique todos os elementos de 
facto e de direito pertinentes, na medida em que a questão de saber se a fundamentação de um 
ato satisfaz as exigências do referido [atual artigo 296º(2) do TFUE] deve ser apreciada à 

2325 No Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §261 e ss., e 
no Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §108, o Tribunal 
considerou insuficiente a fundamentação da delimitação dos mercados, mas também identificou um 
erro manifesto de apreciação, discordando, efetivamente, das delimitações realizadas pela Comissão.
2326 Ver descrição, supra, na secção II.2.4.3.
2327 Neste sentido, ver o Despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04): “têm de ser imputados 
à arguida factos concretos de onde resulte qual o mercado relevante”.
2328 Quanto ao ordenamento jurídico português, o mesmo já decorre da jurisprudência supra citada.



A PROVA E O CONTROLO DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS

599

luz não somente do seu teor mas também do seu contexto e do conjunto das normas jurídicas 
que regem a matéria em causa”2329.

Assim sendo, “basta que a Comissão exponha, nas suas decisões, os factos e as consi-
derações jurídicas que revestem uma importância essencial na sua economia”2330.

Mais, a autoridade administrativa “não está obrigad[a] a tomar posição sobre ele-
mentos claramente secundários ou a antecipar potenciais objeções”, e “o grau de precisão 
da fundamentação de uma decisão deve ser proporcionado às possibilidades materiais e às 
condições técnicas ou de prazo em que deve ser adotada”2331.

Não sendo exigível que uma decisão inclua mais do que é estritamente neces-
sário para justificar, suficientemente, a conclusão em causa, não constitui um 
vício de fundamentação, por exemplo, a inclusão na decisão de factos erróneos, 
ou de conclusões lógicas falaciosas, se estes não são essenciais à conclusão última 
sobre a definição do mercado, o que sucederá sempre que esta se mantivesse (e 
estivesse suficientemente fundamentada) mesmo na ausência de tais factos ou 
conclusões2332.

Também não pode ser censurada a autoridade administrativa por não incluir 
na decisão uma apreciação de aspetos “que lhe pareçam manifestamente desproposi-
tados, destituídos de significado ou claramente secundários”2333 para a conclusão sobre 

2329 Acórdão do TJ de 2008/07/10, Bertelsmann (C-413/06 P), C.J. (2008) I-4951, §166. No mesmo sentido, 
ver, e.g.: Acórdão do TJ de 1996/02/29, Bélgica c. Comissão (C-56/93), C.J. (1996) I-723, §86; Acórdão do 
TJ de 1998/04/02, Comissão c. Sytraval e Brink’s France (C-367/95), C.J. (1998) I-1719, §63; Acórdão do TG 
de 2004/07/08, Dalmine c. Comissão (T-50/00), C.J. (2004) II-2395, §145; Acórdão do TG de 2005/12/06, 
Brouwerij Haacht c. Comissão (T-48/02), C.J. (2005) II-5259, §45; e Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. 
Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §116.
2330 Acórdão do TG de 2004/07/08, Dalmine c. Comissão (T-50/00), C.J. (2004) II-2395, §145. No mesmo 
sentido: Acórdão do TG de 1998/07/17, ITT Promedia c. Comissão (T-111/96), C.J. (1998) II-2937, §131; 
Acórdão do TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. (1998) II-3141, 
§95; e Acórdão do TJ de 2008/07/10, Bertelsmann (C-413/06 P), C.J. (2008) I-4951, §169.
2331 Acórdão do TJ de 2008/07/10, Bertelsmann (C-413/06 P), C.J. (2008) I-4951, §167. A referência 
ao “prazo em que deve ser adotada” foi feita no contexto de controlo de concentrações, sugerindo 
(compreensivelmente) um nível de exigência de fundamentação da delimitação de mercado nesse 
contexto (em que a autoridade administrativa está legalmente vinculada a adotar uma decisão dentro 
de um prazo relativamente curto) menor do que aquele que seria aplicado no contexto do controlo 
de decisões sobre práticas restritivas da concorrência. Neste sentido, é interessante observar que, no 
Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, que se referia a práticas 
restritivas da concorrência, o TG optou por citar apenas a primeira parte da jurisprudência afirmada 
naquele caso (ver §116).
2332 Nas palavras do Tribunal: “as acusações dirigidas contra os fundamentos subsidiários de uma decisão da 
Comissão devem, desde logo, ser rejeitadas por inoperantes, por não poderem levar à anulação desse ato” – cfr.: 
Acórdão do TG de 2004/07/08, Dalmine c. Comissão (T-50/00), C.J. (2004) II-2395, §146. No mesmo 
sentido: Acórdão do TJ de 2003/05/08, T. Port c. Comissão (C-122/01 P), C.J. (2003) I-4261, §17.
2333 Acórdão do TJ de 2008/07/10, Bertelsmann (C-413/06 P), C.J. (2008) I-4951, §167.
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o mercado em causa, claro está, desde que tenha razão nessa aferição. Daqui 
decorre que a autoridade administrativa não tem de “tomar posição sobre todos os 
elementos e argumentos invocados perante si”2334.

A aplicação destes princípios pelo Tribunal, deixa, porém, dúvidas quanto ao 
efetivo nível de exigência que lhes está associado.

Assim, por exemplo, no recente caso CB, a Comissão identificara como mer-
cado em causa o mercado da emissão de cartões de pagamento em França. A 
recorrente propusera, durante o procedimento administrativo, uma delimitação 
alternativa (mercado dos serviços globais de proximidade). No seu entender, por 
não justificar os motivos pelos quais não adotara essa delimitação alternativa, a 
decisão estava insuficientemente fundamentada. O Tribunal discordou, afir-
mando que a Comissão só tinha de fundamentar a delimitação adotada, e não de 
“responder de modo detalhado ao conjunto dos argumentos da requerente relativos a uma 
definição de mercado alternativa”2335.

Quererá isto dizer que a autoridade administrativa não é obrigada a excluir 
as definições de mercados alternativas propostas pelas empresas visadas? Quanto 
a nós, a resposta depende das caraterísticas do caso concreto. A Comissão e a 
AdC não podem estar obrigadas a explicar os motivos pelos quais recusam toda 
e qualquer delimitação de mercado alternativa proposta, desde logo porque estas 
podem ser “manifestamente despropositadas”. No entanto, a devida justificação 
da delimitação realizada implica que se ponderem e se respondam aos argumen-
tos e elementos razoáveis e relevantes apresentados pelas empresas visadas. O 
que significa, nomeadamente, que, se foi proposta uma delimitação alternativa 
plausível, a decisão pode não discutir, expressa e especificamente, os motivos 
pelos quais esta não foi adotada, mas esses motivos têm de resultar da fundamen-
tação no seu conjunto (maxime, da fundamentação da definição de mercado por 
que se optou), têm de ser identificáveis pelo destinatário da decisão e permitir 
o respetivo controlo judicial.

Seguindo o mesmo raciocínio, a autoridade administrativa tem a obrigação 
de ponderar todos os elementos factuais apresentados durante o procedimento 
que antecedeu a adoção da decisão, na medida em que estes tenham servido, 
especificamente, de base a argumentos das empresas visadas, cuja ponderação 
se mostrava relevante para a delimitação do mercado em causa. Mas a pondera-
ção desses elementos pode resultar, implicitamente, da análise do conjunto da 
motivação. Com efeito, resulta da jurisprudência do Tribunal:

“é importante que a Comissão baseie a sua aferição em toda a informação relevante que deve 
ser tida em conta num determinado caso (…). Isso implica, inter alia, que a Comissão é obrigada 

2334 Acórdão do TJ de 2008/07/10, Bertelsmann (C-413/06 P), C.J. (2008) I-4951, §169.
2335 Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §119.
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a examinar, com especial atenção, os argumentos e prova relevantes que lhe foram apresentados 
pelas empresas que participaram no procedimento administrativo”2336.

“... a Comissão só é obrigada a indicar os motivos de não usar certas informações de um 
estudo, na medida em que as participantes no processo administrativo tenham apresentado 
argumentos durante o procedimento que se baseavam especificamente nessas informações e que 
seja aparente que essas informações são relevantes. Em qualquer caso, a Comissão não pode ser 
obrigada a indicar sistematicamente as razões de não usar ou de rejeitar certas informações de 
um estudo, já que basta que indique os motivos nos quais baseia a sua decisão, referindo os fac-
tos e questões de direito que constituem a base legal da medida e as considerações que a levaram 
a adotar a decisão. Isto é tanto mais verdade quando é jurisprudência assente que a Comissão 
não é obrigada a discutir todos os pontos de facto e de direito que foram suscitadas pela parte 
interessada durante o procedimento administrativo”2337.

É inquestionável que, por via de regra, os tribunais se mostram extremamente 
permissivos com a fundamentação das delimitações de mercado realizadas pelas 
autoridades administrativas. Isto é especialmente verdade quanto ao TJ, quando 
se debruça sobre decisões da Comissão Europeia em primeira instância2338. Mas 
isso só torna mais relevante a análise dos casos excecionais em que se chegou à 
conclusão de que a fundamentação era insuficiente, para se procurar identificar 
o elemento crucial de distinção desses casos relativamente aos restantes.

Numa das primeiras pronúncias do TG sobre a definição de mercados, embora 
reconhecendo os mesmos princípios de base, o Tribunal considerou que, no caso 
concreto, “a análise [dos] elementos [apresentados pela empresa visada] era indis-
pensável para a apreciação da questão da posição dominante”2339, e que, existindo indí-
cios de pressão concorrencial dos produtores de um Estado sobre os de outro, a 

2336 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §78 (nossa 
tradução).
2337 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §81 (nossa 
tradução). Atente-se no facto de que, na fase do controlo judicial, o Tribunal não se satisfaz com uma 
mera invocação genérica de um estudo, ou das suas conclusões, num âmbito de um argumento sobre a 
não ponderação de todos os elementos relevantes para a delimitação do mercado. Para que o eventual 
menosprezo destes elementos de facto seja ponderado pelo Tribunal, a recorrente deve indicar, especi-
ficamente, quais os elementos concretos que a Comissão não levou em conta na sua análise – Acórdão 
do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §82.
2338 Veja-se, e.g., o Acórdão do TJ de 2000/10/05, Alemanha c. Comissão (C-288/96), C.J. (2000) I-8237, em 
que o Tribunal afastou o argumento de que a definição de mercado não fora devidamente fundamentada, 
constatando apenas que o Estado-membro recorrente não propusera uma definição alternativa nem 
avançara elementos concretos (cfr. §76), e isto apesar de a Decisão recorrida não conter qualquer funda-
mentação da definição de mercado – ver: Decisão da Comissão de 1996/05/29, JAKO Jadekost (96/563/CE).
2339 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403, 
§363. Contrastar, e.g., o Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 
etc.), C.J. (2003) II-3275, §§859-861.
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Comissão devia, no mínimo, examinar a relevância das distâncias para aferir da 
substancialidade dessa pressão concorrencial2340.

Em Tetra Laval, um caso de controlo de concentrações, em que se discutia se 
o mercado de determinadas máquinas de embalagem de líquidos devia ser sub-
dividido consoante o tipo de líquido, o Tribunal identificou um amplo leque de 
falhas na fundamentação da definição do mercado, nomeadamente:

 (i) premissas lógicas não demonstradas, apesar de terem sido contestadas2341;
 (ii) erros lógicos2342, incluindo contradições internas à própria fundamen-

tação2343; e
 (iii) argumentos factuais relevantes não contraditados2344.

CEAHR foi um caso de rejeição de uma denúncia contra práticas de carteliza-
ção, com base num exame prima facie do mercado. Também aqui, o vício de funda-
mentação baseou-se num longo rol de constatações, algumas das quais idênticas:

 (i) premissas lógicas não demonstradas, apesar de terem sido contestadas2345;
 (ii) erros lógicos2346, incluindo contradições internas à própria fundamen-

tação2347;
 (iii) argumentos factuais relevantes das empresas não contraditados ou pon-

derados2348;
 (iv) omissão de tomada de posição sobre questão crucial2349;

2340 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-
1403, §364.
2341 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §261. O TG 
considerou que a delimitação de um dos mercado se baseava numa premissa lógica para a qual a Decisão 
“não fornec[ia] provas suficientemente sólidas”, tendo aquela premissa sido expressamente contraditada pela 
recorrente durante o procedimento administrativo. O argumento da recorrente era simples e persuasivo: 
as máquinas em causa podiam ser adaptadas para servir diferentes necessidades (e a Comissão não 
procurara demonstrar que isso não era verdade).
2342 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §§262-263, 
265 e 268. 
2343 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §269 (“a Comissão 
cometeu assim um erro, por um lado, ao declarar que as máquinas SBM são «na sua maioria ‘genéricas’ […] e, por 
outro, ao distingui-las segundo a sua utilização final”).
2344 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §§263-264 e 266.
2345 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §89.
2346 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§98-99.
2347 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§94, 100-101, 
106 e 117.
2348 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§84, 87 e 95-96.
2349 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§84-85.
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 (v) contradição de posição expressa, anteriormente, no mesmo caso, a título 
provisório2350;

 (vi) não ponderação de argumentos potencialmente relevantes incluídos em 
decisões de ANCs sobre a delimitação do mesmo mercado2351;

 (vii) erros factuais2352; e
 (viii) erros de direito (configuração errada do método de definição de 

mercados)2353.

Estes dois últimos casos excecionais, sobretudo, têm em comum um contexto 
de profundo descontentamento do Tribunal com a decisão no seu conjunto. Em 
Tetra Laval, o TG discordou de inúmeros pontos da análise da Comissão. Em 
conjunto com a posterior confirmação pelo TJ, este caso foi reconhecido, una-
nimemente, como uma revolução no controlo judicial das decisões de controlo 
de concentrações2354. De igual modo, em CEAHR, o Tribunal foi confrontado 
com um processo gerido de modo francamente insatisfatório, no qual a Comissão 
rompera – injustificada e, diga-se, desnecessariamente – com a jurisprudência, 
com a Comunicação sobre Definição de Mercados e com a sua própria prática 
decisória (ver secção IV.2.3.1)2355. Nesta ótica, mais que qualquer outro, o caso 
CEAHR surge como a afirmação judicial da existência de um método jurídico 
de definição do mercado, ao qual a Comissão está vinculada.

É certo que as delimitações de mercado nestes casos eram criticáveis e que 
não estavam devidamente fundamentadas. Mas o mesmo se pode dizer de muitos 
outros casos (como fomos salientando ao longo dos capítulos II.2 e II.3). Ficamos 
com a perceção de que o que verdadeiramente distingue o desfecho da aprecia-
ção da fundamentação da delimitação de mercados nestes casos, relativamente 
ao largo número de casos em que a fundamentação era parca ou até inexistente 
e nem por isso foi considerada insuficiente, não é tanto o conteúdo da funda-
mentação, mas o “estado emocional” do Tribunal. Quando o TG pretende “des-
truir” a decisão, e sedimentar a sua pronúncia, tanto quanto possível, com vista 
ao expectável recurso para o TJ, mostra-se especialmente exigente com aspetos 
das decisões que, de outro modo, poderiam ter passado incólumes.

2350 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §86.
2351 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§88, 90 e 108.
2352 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §93 (a procura 
não era constituída pelos utilizadores dos relógios, mas pelos especialistas que os reparavam – este erro 
sobre a estrutura da procura também pode ser visto como um lapso de lógica).
2353 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§105, 114 e 118.
2354 Neste sentido, ver, e.g.: Bay & Ruiz Calzado, 2005; e Petit & Rabeux, 2008.
2355 Para uma análise doutrinal deste caso, ver, e.g.: Ginneken, 2011.
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Por último, note-se que se suscita, no ordenamento europeu, no contexto da 
aferição da fundamentação das decisões que aplicam o direito da concorrência, uma 
dificuldade jurídica que não ocorre no ordenamento nacional: qual a versão lin-
guística que deve ser usada para avaliar se a decisão está correta e suficientemente 
fundamentada? Acontece, frequentemente, que a Comissão Europeia redige uma 
decisão numa língua (normalmente, o inglês) e que depois a traduz para a língua 
oficial do Estado-membro do destinatário. O que fazer quando a tradução contém 
erros que, por exemplo, alteram o sentido da delimitação do mercado?

O TJ já se debruçou sobre esta questão tendo, quanto a nós, formulado uma 
resposta infeliz. De acordo com o TJ, não há qualquer vício de fundamentação 
se a versão original da decisão está “correta”, verificando-se um mero “erro de 
tradução”2356. Ora, importa salientar que a decisão em causa se destinava a empre-
sas em vários Estados-membros, incluindo o Reino Unido, e que, portanto, tinha 
de fazer fé nas várias línguas do processo. Assim, o problema (cuja solução no 
direito europeu está bem estabelecida2357), era um de interpretação à luz de ver-
sões linguísticas divergentes, quando todas fazem fé. Entendemos que a solução 
teria que ser diferente se a decisão se destinasse, unicamente, a uma empresa 
de um Estado-membro, e não tivesse sido redigida na língua desse Estado. Em 
semelhante circunstância, é na língua oficial do EM da empresa destinatária 
que a decisão tem de fazer fé, pelo que um erro de tradução pode, efetivamente, 
conduzir a um erro de fundamentação, a não ser que, por qualquer motivo, se 
demonstre que a empresa visada compreendera o erro e que este não pusera em 
causa os seus direitos de defesa.

V.1.4.2. Remissão para outras fontes de fundamentação
Deve salientar-se a possibilidade de atenuação (aparente) das exigências de fun-
damentação da delimitação de mercados, através da remissão para outras fontes 
de fundamentação2358.

É verdade que, “salvo circunstâncias excecionais, uma decisão deve incluir, no pró-
prio corpo da decisão, a sua fundamentação”2359. Mas estas situações nem chegam a 

2356 Acórdão do TG de 2007/09/12, Prym e Prym c. Comissão (T-30/05), C.J. (2007) II-107, §§95-97.
2357 Cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 1967/12/05, Soziale Verzekeringsbank (19/67), C.J. (1967) 445; Acórdão do 
TJ de 1988/07/07, Moksel (55/87), C.J. (1988) 3845, §15; Acórdão do TG de 2004/12/16, Pappas c. Comissão 
(T-11/02), C.J. (2004) II-1773, §34; e Acórdão do TG de 2005/10/06, Sumitomo Chemical c. Comissão (T-
22/02 etc.), C.J. (2005) II-4065, §§42 e 46-47.
2358 Nesta secção, ocupamo-nos, apenas, da fundamentação de decisões de autoridades administrativas 
que aplicam o direito da concorrência. Para uma exposição sumária dos princípios jurisprudenciais 
europeus aplicáveis à fundamentação, por remissão, de peças processuais perante o Tribunal, ver, e.g.: 
Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §94 e ss.
2359 Acórdão do TG de 1998/09/15, European Night Services et al c. Comissão (T-374/94 etc.), C.J. (1998) II-
3141, §95 (a citação completa prossegue: “e não pode ser fundamentada pela primeira vez e a posteriori perante 
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ser, propriamente, exceções a esta regra. Como se verá, não se verifica uma ver-
dadeira atenuação do dever de fundamentação, porque se continuam a aplicar 
os princípios gerais supra citados, permitindo-se apenas, mediante o preenchi-
mento de certos requisitos, que os elementos de facto e de direito exigíveis cons-
tem de outras fontes que não a própria decisão em causa. Além disso, a remissão 
tem por efeito a integração dos elementos para os quais se remete no conteúdo 
do ato remissor

Assim, no ordenamento jurídico da União Europeia, como decorre da juris-
prudência do Tribunal:

“a referência feita num ato a um ato distinto deve ser analisada à luz do [atual artigo 296º(2) 
do TFUE] e não viola o dever de fundamentação que incumbe às instituições comunitárias”2360.

No âmbito do direito nacional, a admissibilidade da fundamentação por remis-
são está expressamente consagrada no artigo 125º(1) do CPA, nos termos do qual 
a fundamentação pode “consistir em mera declaração de concordância com os funda-
mentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso parte 
integrante do respetivo ato”2361. Também no direito contraordenacional se permite 
a fundamentação dos atos decisórios por remissão2362.

o juiz comunitário”). No mesmo sentido, ver, e.g.: Acórdão do TG de 1992/07/02, Dansk Pelsdyravlerforening 
c. Comissão (T-61/89), C.J. (1992) II-1931, §131; Acórdão do TG de 1996/03/21, Farrugia c. Comissão (T-
230/94), C.J. (1996) II-195, §36; e Acórdão do TG de 1996/12/12, Rendo et al c. Comissão (T-16/91 RV), 
C.J. (1996) II-1827, §45.
2360 Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §51. No mesmo 
sentido: Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §54. O 
princípio aplicado pelo Tribunal no âmbito da fundamentação de uma petição inicial é semelhante, mas, 
aparentemente, mais exigente – cfr, e.g.: Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), 
C.J. (2009) II-1219, §§60-62. Conclui-se, no §62 deste Acórdão: “as referências aos anexos só serão levadas 
em conta pelo Tribunal na medida em que, em primeiro lugar, alicercem ou completem fundamentos ou argumentos 
expressamente invocados pelos recorrentes no corpo dos seus articulados e, em segundo lugar, permitam ao [TG] 
determinar com precisão quais os elementos em que os recorrentes baseiam as suas alegações contra a concentração 
ou os argumentos que completem os fundamentos desenvolvidos nos articulados”. Ver ainda o Acórdão do TG de 
2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §§483 e 94-99.
2361 Como se esclareceu no recente Acórdão do STA de 2010/12/02, A. c. Vereador da CMOeiras (proc. nº 
0554/10): “A fundamentação por remissão, expressamente prevista no art. 125º, nº 1 do CPA, consiste na remissão 
para os termos de uma informação, parecer ou proposta que contenha, ela mesma, a motivação do ato, de tal modo que 
essa remissão deve ser entendida no sentido de que o ato administrativo absorveu e se apropriou da respetiva motivação 
ou fundamentação, que, assim, dele ficará a fazer parte integrante”. E como se recorda em Esteves de Oliveira, 
Costa Gonçalves & Pacheco de Amorim, 2005:584: “A fundamentação do ato vai nele indicada especificamente 
ou por remissão (total ou parcial) e consiste na «exposição sucinta das razões de facto e de direito da decisão», constando 
sempre do documento ou da declaração em que se externa o ato (…). Fundamentação que conste de documento ou de 
declaração exterior ao ato, mesmo que inserida no procedimento (seja em que lugar for) – e que não esteja apropriada 
na própria decisão – não é fundamentação desta, nem pode ser tomada em conta para avaliar da sua validade”.
2362 Cfr., e.g.: Acórdão do TRP de 2002/02/27, processo nº 0111558; e Acórdão do TRC de 2010/10/27, 
processo nº 2654/08.0PBAVR.C1. Também o Tribunal Constitucional já confirmou repetidamente que 
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Obviamente, é um pressuposto essencial da fundamentação por remissão que 
o documento para o qual se remete esteja disponível ou seja facultado ao desti-
natário da decisão2363.

Já se tem argumentado não ser admissível a remissão para todo e qualquer 
documento ou ato. Assim, de acordo com o Advogado-Geral Ruiz-Jar abo 
Colomer:

“É evidente que se pode fundamentar por remissão, fazendo o órgão decisório sua a opinião 
de entidades assessoras ou consultivas, desde que satisfaça uma dupla condição: em primeiro 
lugar, o parecer alheio tido em conta deve estar justificado razoavelmente; em segundo lugar, deve 
provir de organismos ou de pessoas encarregados de instruir, assessorar e informar a autoridade 
competente para proferir a decisão e ser proferido no processo da sua adoção. Só assim se garante 
a objetividade e a satisfação dos interesses gerais na tomada de posição”2364.

Parece-nos dúbia, porém, a legitimidade desta restrição, já que não é exigida 
pelo princípio subjacente ao dever de fundamentação. No âmbito da definição 
de mercados, é muito frequente a remissão para fundamentações constantes de 
outras decisões, da mesma ou até de outra autoridade (e.g. remissão em decisão 
da AdC para fundamentação constante de decisão da Comissão Europeia), que 
se debruçaram, anteriormente, sobre os mesmos mercados ou sobre a mesma 
questão de delimitação de mercados. Em nosso entender, esta prática é legítima 
(podendo mesmo legitimar a completa ausência de qualquer fundamentação 
no próprio texto da decisão, para além da remissão2365), desde que respeitados 
os limites decorrentes dos princípios gerais de fundamentação supra descritos. 
Tanto assim que esta técnica já foi validada pela jurisprudência.

Com efeito, nas palavras do Tribunal:

“se a decisão se insere na linha de uma prática decisória constante, pode ser fundamentada 
de forma sumária, nomeadamente por uma referência a essa prática; mas já incumbe à autori-
dade comunitária desenvolver o seu raciocínio de forma explícita sempre que a decisão vá sensi-
velmente além das decisões precedentes”2366.

“a Constituição não obsta à fundamentação por remissão e não impõe, por isso, que a ela corresponda a nulidade do 
ato decisório” – cfr., e.g., o Acórdão do TC de 2000/03/21, nº 147/2000 (proc. nº 56/00).
2363 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §51; 
e Acórdão do TRP de 2002/02/27, processo nº 0111558.
2364 Conclusões do AG Ruiz-Jarabo Colomer de 2004/01/08, Comissão c. Itália (C-87/02), C.J. (2004) 
I-5975, §38.
2365 Cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2008/12/12, Auto Industrial/Negócio Mitsubishi (Ccent. 61/2008), §7.
2366 Acórdão do TJ de 1990/02/14, Delacre et al c. Comissão (C-350/88), C.J. (1990) I-395, §15. De acordo com 
o Tribunal, esta jurisprudência significa que a Comissão pode limitar-se a uma fundamentação sumária 
nos casos em que se mantenha dentro da linha de uma prática decisória constante. Veja-se ainda: Acórdão 
do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §513; Acórdão do TG 
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V.1.4.3. Dever de fundamentação especial em caso de contradição de pre-
cedentes
O Tribunal já foi confrontado com a questão de saber se a Comissão Europeia 
está sujeita a um dever de fundamentar as suas decisões de modo mais extenso 
ou cuidadoso, quando adota definições de mercado diferentes de definições por 
si adotadas em decisões anteriores, relativas aos mesmos produtos/serviços.

A questão tem imensa relevância prática, por serem vários os exemplos de 
decisões das autoridades de concorrência que contrariam os seus próprios pre-
cedentes (nos termos descritos no Capítulo II), suscitando dificuldades óbvias 
no plano da eventual existência de expetativas legítimas e das consequências 
para a segurança jurídica2367. A questão que se coloca, a final, é a de saber se, na 
ausência de uma fundamentação específica do motivo que leva uma nova deli-
mitação de mercados a ser diferente das anteriores, isso poderá, eventualmente, 
constituir um fundamento autónomo de invalidade da decisão, por fundamen-
tação insuficiente.

Na primeira ocasião em que a questão lhe foi expressamente colocada, o Tri-
bunal Geral evitou a controvérsia, afastando a relevância desta discussão, no caso 
concreto, ao observar que, no precedente alegado, não se fizera uma definição 
diferente do mercado, como sugeria a recorrente2368.

Subsequentemente, a linha jurisprudencial que negou a possibilidade de se 
fundar uma confiança legítima na existência de precedentes administrativos de 
definição de mercados (supra descrita, na secção V.1.3) veio retirar grande parte 
do fundamento aos argumentos em favor da existência de um especial dever 
de fundamentação. Mas, note-se, é possível a existência de um especial dever 
de fundamentação nestas circunstâncias, mesmo na ausência de uma vincula-
ção jurídica ao precedente. Só porque a Comissão não está obrigada a adotar a 
mesma definição de mercado que realizou em circunstâncias similares, isso não 
quer dizer que não seja exigível que esta instituição justifique, com particular 
cuidado, as razões que a levaram a chegar a uma conclusão diferente daquela a 
que chegara em casos anteriores.

de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §99; e Acórdão do TG de 2009/05/07, 
NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §136. Também no Reino Unido se tem realçado que a 
remissão para um precedente não basta quando as circunstâncias dos casos diferem significativamente 
(cfr.: Reino Unido, Acórdão do CAT de 2002/03/19, Aberdeen Journals (1005/1/1/01), §139).
2367 A questão pode ainda alargar-se a saber se existirá também um especial dever de fundamentação 
quando a delimitação de mercados diverge daquela que tem vindo a ser feita por outras autoridades: 
por exemplo, saber se, ao se debruçar pela primeira vez sobre um dado mercado, a AdC deve justificar 
com especial cuidado a decisão de seguir uma posição diferente daquela que tenha vindo a ser seguida 
pela Comissão Europeia.
2368 Acórdão do TG de 1997/06/12, Tiercé Ladbroke c. Comissão (T-504/93), C.J. (1997) II-923, §§75-80.
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A verdade é que os agentes económicos tendem, naturalmente, a aferir a lega-
lidade dos seus comportamentos no mercado em função do modo como as auto-
ridades de concorrência têm delimitado os mercados nos quais operam. Causará, 
certamente, surpresa e repulsa a qualquer observador externo que uma autori-
dade contrarie uma sua prática anterior de delimitação de mercados, sobretudo 
se, com base nessa nova delimitação, vier a proibir um comportamento ou a impor 
uma sanção que, de outro modo, não teria podido proibir ou impor, e se a nova 
delimitação não for acompanhada de uma explicação, suficientemente clara, da 
variação de circunstâncias ou de critérios de aferição que levaram à conclusão 
diferente. Tal comportamento reduziria drasticamente o nível de segurança jurí-
dica, aumentando a imprevisibilidade da interpretação do direito pelas autori-
dades e, portanto, para efeitos práticos (sujeitos a limites impostos pelo controlo 
judicial), das obrigações a que estão sujeitas as empresas.

No entanto, o Tribunal tem vindo a recusar, de modo geral, a existência de 
qualquer dever de fundamentação especial quando a Comissão se afasta da sua 
prática decisória anterior de delimitação de mercados. Com efeito, nas palavras 
do Tribunal, não decorre da sua jurisprudência que a Comissão “deva, para além 
do facto de fundamentar a sua decisão por referência aos autos do processo objeto da deci-
são, expor especificamente as razões pelas quais chegou a uma conclusão diferente da que foi 
acolhida num processo anterior relativo a situações similares ou idênticas ou com os mesmos 
operadores económicos”2369. Existe apenas a aplicação do usual dever de fundamen-
tação (incumbe à Comissão “fundamentar essa decisão de forma explícita”), o qual, 
nesse caso, não pode ser atenuado pela remissão para prática decisória anterior 
(ver supra), já que essa prática decisória seria em sentido diverso.

Admitimos que, em abstrato, esta posição é inteiramente legítima. Com efeito, 
dir-se-ia que não seria necessário exigir mais que o cumprimento do “normal” 
dever de fundamentação para que uma decisão incluísse já, necessariamente, 
todos os elementos necessários a controlar a sua legalidade e a confirmar a deli-
mitação de mercados realizada. No entanto, o argumento parece-nos ficar fragi-
lizado quando contraposto à realidade de uma fundamentação frequentemente 
insipiente da delimitação de mercados e de um reduzido nível de exigência pelo 
Tribunal. Como referimos supra, os precedentes sugerem que não é necessário 
um especial cuidado ou detalhe de fundamentação para que o Tribunal conclua 
que o dever de fundamentação foi cumprido. Amiúde, esse nível de exigência 
não será compatível, na prática, com a devida justificação da discrepância rela-
tivamente à prática decisória anterior. Por outras palavras, o “baixar da fasquia” 
pelo Tribunal, no controlo do nível de fundamentação da delimitação dos mer-

2369 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §513. 
Reafirmado no Acórdão do TG de 2012/11/29, CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §99.
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cados em causa, torna desconfortável a afirmação de que a normal exigência de 
fundamentação é suficiente nos casos em apreço.

Acima de tudo, aquela afirmação de princípio pelo Tribunal parece não pas-
sar disso mesmo: de um princípio, que o Tribunal sente ter de reafirmar, sem que 
isso implique, realmente, que não exija que a fundamentação de uma decisão da 
Comissão que adota uma delimitação de mercado contrária à prática anterior 
inclua a explicação dos motivos que a levaram a distanciar-se das opções ante-
riores. E é este, afinal, o cerne da discussão.

Ou seja, ainda que afirme o princípio supra citado, o Tribunal acaba por impor, 
na prática, senão um dever “especial” de fundamentação do distanciamento rela-
tivamente a decisões anteriores, sem dúvida um “dever de fundamentação” que 
abrange a ponderação (pelo menos) dos mesmos fatores que estiveram subjacen-
tes às conclusões das decisões anteriores.

E esta sua posição não está associada a qualquer efeito vinculativo do prece-
dente, mas apenas ao facto de ser exigível que, no cumprimento do seu ónus da 
prova, a Comissão pondere todos os elementos relevantes à sua disposição, desig-
nadamente, no âmbito da delimitação dos mercados em causa. Como resulta da 
nossa exposição anterior, isto é especialmente verdade quando esses elementos 
lhe foram apresentados pelas empresas visadas durante o procedimento admi-
nistrativo, num argumento estruturado.

Desde logo, mesmo nos casos paradigmáticos da negação do valor do pre-
cedente da delimitação de mercados – General Electric, NVV e Clearstream –, o 
Tribunal não deixa de entender que deve diferenciar os factos dos precedentes 
relativamente aos dos casos em análise2370.

A abordagem supra descrita do Tribunal conheceu a sua manifestação mais 
clara no caso CEAHR. Neste acórdão, o Tribunal anulou a decisão da Comis-
são com base em vícios de fundamentação e erros manifestos de apreciação na 
delimitação dos mercados relevantes. Durante o procedimento administrativo, 
a entidade visada pela decisão procurara, sem sucesso, convencer a Comissão 
a adotar uma definição de mercado diferente, juntando decisões de ANCs que 
haviam concluído pela inexistência de substituibilidade entre alguns dos pro-
dutos incluídos pela Comissão no mesmo mercado.

2370 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §515; 
Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§137-138; e Acórdão 
do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão (T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §55. O único caso que se 
pode apontar como uma exceção a esta abordagem cautelosa é CB, no qual o TG se limitou a reafirmar 
o princípio supra citado do Acórdão General Electric, sem se debruçar sobre os motivos da divergência 
quanto aos precedentes decisórios da Comissão, ainda que o tenha feita num contexto em que já se 
mostrara convencido pelos motivos apresentados para a definição retida (Acórdão do TG de 2012/11/29, 
CB c. Comissão (T-491/07), C.J. (2012) por publicar, §§97-99).
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Apesar de o TG ter evitado esclarecer, expressamente, se os elementos cons-
tantes das decisões anteriores – de outras autoridades, note-se – “deviam ser tidos 
em consideração pela Comissão na decisão recorrida, ou se são suscetíveis de infirmar a apre-
ciação da Comissão”, afirmou que: “não se pode excluir que, se a Comissão tivesse decidido 
tomar posição quanto à substituibilidade das peças sobresselentes, teria chegado à conclusão, 
nomeadamente com base na sua apreciação na posição provisória e nos elementos factuais 
que a decisão das autoridades suíças da concorrência e a posição provisória da autoridade 
neerlandesa da concorrência continham que, geralmente, não existe substituibilidade”2371. E, 
na verdade, o Tribunal mostrou-se sensível aos argumentos valorados nas referi-
das decisões das ANCs2372, os quais, pelo menos na sua substância, contribuíram 
para a rejeição da delimitação de mercado realizada pela Comissão.

Em Telefónica, um dos argumentos usados pelo Tribunal para confirmar a 
delimitação de mercado realizada pela Comissão foi o facto de: “todas as ARN que 
analisaram o mercado grossista de acesso à alta velocidade nos respetivos países, incluindo 
a CMT no mercado espanhol, [terem considerado], por razões semelhantes, que a desa-
gregação do lacete local e os produtos do mercado grossista de acesso indireto constituíam 
mercados distintos. Tal abordagem está, como acertadamente refere a Comissão, também 
em conformidade com a Recomendação 2003/311/CE da Comissão, de 11 de fevereiro de 
2003, relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no setor das comunicações 
eletrónicas suscetíveis de regulamentação ex ante”2373. Seguidamente, em resposta ao 
argumento das recorrentes de que a Comissão contraditara a posição que assu-
mira numa sua recomendação, afirmou o TG: “há que lembrar que a Recomendação 
2003/311, na sua exposição de motivos, por um lado, expressamente exclui do seu âmbito 
de aplicação o mercado [em causa] (…) e, por outro, sublinhou a existência de grandes bar-
reiras à entrada relativamente ao fornecimento” do serviço em causa2374.

2371 Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§89-90.
2372 Também no Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, 
o Tribunal, em vez de afastar, pura e simplesmente, a relevância da invocação de um precedente de 
definição do mercado por uma ANC, optou por afastar a ponderação desse precedente com a observação 
de que não fora, nesse contexto, necessário definir o mercado com precisão (§132).
2373 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §133.
2374 Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §141. O 
Tribunal ainda afastou outro argumento relativo a precedentes, debruçando-se sobre a prática decisória 
da ARN espanhola: “as recorrentes alegam que a CMT, na sua decisão de 6 de abril de 2006, ratificada pela sua 
decisão de 1 de junho de 2006, considerou igualmente que o produto grossista regional e o produto do mercado grossista 
nacional fazem parte do mesmo mercado. A este respeito, contrariamente ao que refere a decisão impugnada, a decisão 
da CMT de 1 de junho de 2006 insere-se no quadro de uma análise prospetiva. Além disso, a Comissão, nas observações 
formuladas a propósito do projeto de decisão da CMT, tinha aliás comunicado que os concorrentes atuais e as condições 
do mercado espanhol da alta velocidade poderiam potencialmente justificar uma segmentação do mercado grossista 
de acesso em banda larga em dois mercados de produtos em causa. Por último, a própria CMT, na sua decisão de 1 de 
junho de 2006, excluiu a ADSL-IP Total do mercado 12. Ora, a Telefónica não contesta que a ADSL-IP e ADSL-IP 
Total fazem parte do mesmo mercado de acesso grossista nacional” (§142).
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Em suma (sem prejuízo da conclusão a que chegámos supra sobre a vinculativi-
dade das definições anteriores em casos de identidade de circunstâncias), resulta 
da análise da jurisprudência europeia que, quando confrontado com preceden-
tes de delimitações distintas dos mercados em causa, o Tribunal Geral tende a 
debruçar-se sobre esses precedentes, afirmando e demonstrando as diferenças 
de um caso para outro que fazem com que a conclusão de um não seja transpo-
nível para o outro, identificando os fatores ponderados num dos casos que não 
foram ponderados no outro e que podiam ter levado a uma conclusão diferente, 
ou referindo as similitudes que permitem confirmar a apreciação do novo caso. O 
que se valoriza, portanto, não é a existência de um precedente, ou uma eventual 
autovinculação da Comissão a uma prévia delimitação, mas sim o conteúdo dos 
argumentos que estiveram na base das decisões com sentido diverso, na medida 
em que estes sejam relevantes para o caso em apreço2375.

Daqui retiramos que é, efetivamente, possível – como, aliás, já sucedeu no 
caso CEAHR – que se identifique um vício de fundamentação de uma decisão 
da Comissão, no contexto e, em larga medida, por causa da contradição de pre-
cedentes de definições de mercado. Porém, esse defeito de fundamentação não 
consistirá na ausência de discussão específica desses precedentes, mas sim de 
uma justificação insuficiente da opção retida, por não refletir fatores, critérios 
ou caraterísticas dos mercados referidos nos precedentes e que eram potencial-
mente relevantes no caso concreto2376. Para este efeito, portanto, é indiferente 
a origem dos precedentes, como sublinha o facto de o TG já ter dado o mesmo 
peso e consideração a precedentes/critérios de delimitação constantes de deci-
sões de ANCs, de decisões de autoridades reguladoras setoriais nacionais e de 
orientações da Comissão.

A mesma conclusão é transponível para o ordenamento jurídico nacional.
Desde logo, no nosso ordenamento, reconhece-se, nomeadamente no âmbito 

do procedimento administrativo, que o facto de se decidir “de modo diferente da 
prática habitualmente seguida na resolução de casos semelhantes” é, por si só, gerador 
do dever de fundamentação2377.

2375 Neste sentido, note-se, não há, em princípio, qualquer razão para tratar diferentemente os argumentos 
incluídos num precedente administrativo ou judicial e aqueles desenvolvidos, por exemplo, no âmbito de 
um estudo de mercado ou de uma obra de doutrina apresentada durante o procedimento administrativo 
em defesa de uma dada posição.
2376 Consequentemente, mesmo que não se refira às decisões com precedentes contraditórios, ou que não 
se refira sequer a motivos que se revelaram decisivos nessas outras decisões, uma decisão da Comissão 
Europeia não padecerá de um vício de fundamentação (por este motivo) se dela se depreenderem as 
razões (ainda que implícitas) pelas quais os ditos precedentes, ou os motivos neles ponderados, não 
relevavam no caso em apreço.
2377 Cfr. artigo 124º(1)(d) do CPA.
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Tanto quanto nos foi possível determinar, os tribunais nacionais ainda não 
tomaram uma posição clara sobre a questão precisa que aqui nos ocupa. Não 
sendo certo que se possa, verdadeiramente, identificar uma tendência, encontra-
mos, pelo menos, alguns exemplos de citação judicial de precedentes europeus 
e nacionais de definições de mercados, em sentido confirmativo2378.

Num destes casos, o TCL remeteu para precedentes de delimitação da Comis-
são Europeia por os considerar “pertinentes”, “mutatis mutandis”2379 – uma abor-
dagem que assenta, claramente, na que tem sido seguida pelo Tribunal de Justiça, 
supra descrita.

E no caso PT Comunicações – condutas, em resposta à invocação pela recorrente 
de um precedente de definição de um mercado geográfico mais amplo pela AdC, 
o tribunal afirmou: “não pode aqui levar-se em linha de conta a posição que a AdC tenha 
tomado num outro processo, processo que o tribunal desconhece em absoluto (estando, pois, 
impedido de aquilatar da pertinência do alegado pela PTC e da eventual contradição de 
posições da AdC) e cuja decisão nem sequer foi junta aos autos. Acresce que, mesmo que a 
definição do mercado geográfico, nesse outro processo, seja diversa, daí não resulta necessa-
riamente que haja uma contradição”2380. Daqui resulta, a contrario, que, se o tribu-
nal conhecesse os pormenores do outro processo, teria podido “aquilatar (…) da 
eventual contradição de posições da AdC” e daí, entre outros fatores, retirar as as suas 
conclusões quanto à correção da delimitação no caso sub judice.

A conclusão da presente secção é confortada pelo facto de corresponder, 
largamente, à prática decisória das autoridades e à prática judicial. Com efeito, 
como tem sido salientado, tanto a Comissão Europeia e o Tribunal como a AdC 
e os tribunais nacionais preocupam-se, por via de regra, em incluir nas suas deli-
mitações de mercados referências aos precedentes existentes e, especialmente, 
em justificar divergências relativamente a esses precedentes, mesmo que prove-
nham de outras autoridades ou até de outros ordenamentos2381.

2378 Cfr., e.g.: Acórdão do TRL de 2009/11/10, VSC & FPF c. RTP (proc. nº 4292/1999.L1-S1); Sentença 
do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB); Sentença do TCL de 
2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002); Sentença do TJL de 2005/03/14, Sociedade Central de Cervejas 
c. Carmo Nascimento (proc. nº 8942/03); e Sentença do TJL de 2005/11/02, Sociedade Central de Cervejas 
c. Factorfina (proc. nº 67/02).
2379 Sentença do TCL de 2004/07/15, Brisa et al (proc. nº 150/2002), p. 27.
2380 Sentença do TCL de 2010/03/02, PT Comunicações – condutas (proc. nº 1065/07.0TYLSB), p. 145.
2381 Neste sentido, no que respeita à prática decisória da Comissão Europeia, veja-se, e.g., a Decisão da 
Comissão de 2012/11/27, Dia/Schlecker (M.6749), §16, que cita a prática decisória portuguesa e espanhola 
em apoio da delimitação dos mercados geográficos em causa, nesses territórios.
No que respeita à prática decisória da AdC que cita a sua própria prática de definição de mercados – 
cfr., e.g.: Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §29; Decisão da AdC de 
2005/03/21, Espírito Santo Tourism (Europe)/Espírito Santo Viagens (Ccent. 9/2005), §24; Decisão da AdC de 
2006/12/22, Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §§212, 357, etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media 
Capital (Ccent. 54/2006), §§18, 23, 29, 32, 45 e 49; Decisão da AdC de 2010/07/28, Alliance Healthcare 



A PROVA E O CONTROLO DA DEFINIÇÃO DE MERCADOS

613

V.2. Caraterísticas e limites do controlo judicial
A análise do “private enforcement” do direito da concorrência nos tribunais nacio-
nais (ver secção II.3.2.1) permitiu-nos concluir que ainda nunca se verificou, 
nesse contexto, uma discussão significativa do modo de delimitar um mercado 
em causa. Mesmo nos casos raros em que se identifica o mercado relevante, a 
opção não é justificada.

Esta realidade parece confirmar a conclusão, para a qual nos inclinávamos 
intuitivamente, de que os tribunais portugueses se sentem pouco aptos ou que 
têm uma reduzida inclinação para discutir as fronteiras dos mercados, nos termos 
exigidos pelo método de definição de mercados adotado no âmbito do direito 
da concorrência.

À primeira vista, poderá parecer que a situação é diferente no controlo judicial 
de decisões administrativas, já que aí se encontram, tanto nos tribunais europeus 
como nos tribunais nacionais, discussões significativas da delimitação dos mer-
cados. No entanto, uma análise mais cuidada mostra que, no âmbito do controlo 
judicial do “public enforcement”, não nos afastamos significativamente da inclina-
ção que identificamos no âmbito do “private enforcement”.

A definição de mercados no âmbito do direito da concorrência exige a apli-
cação de um método extremamente complexo, onde as incertezas são muitas, as 
disputas doutrinais constantes e as conclusões quase sempre discutíveis. Além 
disso, invocam-se, frequentemente, conhecimentos e testes e instrumentos eco-
nómicos que os juristas raramente estão preparados para compreender inteira-
mente, em teoria, e ainda menos para os aplicar a um caso concreto.

/ Medimadeira * Funchalfar (Ccent. 17/2010), §§32-33 e 41; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/
Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §§38, 52, 219 e 221; Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/Laso (Ccent. 
16/2011), §46 e ss.; e Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §33 e ss.
Para exemplos de decisões que citam precedentes de definição de mercados da Comissão Europeia, 
ocasionalmente discordando, cfr.: Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT Multimédia/TV Cabo (PRC 
2001/14), §§145 e 174; Decisão da AdC de 2004/04/19, Lusomundo/Ocasião (Ccent. 3/2004), §29; Decisão 
da AdC de 2005/11/23, Adobe Systems/Macromedia (Ccent. 51/2005), §83; Decisão da AdC de 2006/12/22, 
Sonaecom/PT (Ccent. 8/2006), §§62-63, 211, 357, etc.; Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/Media Capital 
(Ccent. 54/2006), §§18, 20, 23, 29, 36, 41, 44 e 46-47; Decisão da AdC de 2009/11/19, TAP/SPdH (Ccent. 
12/2009), §§52, 60 e 70; Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/Lafarge Betões (Ccent. 1/2011), §223; 
Decisão da AdC de 2011/12/15, Sagard/Negócio de Massa Refrigerada da Sara Lee (Ccent. 42/2011), §§15-
16; e Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §§80, 122-129 e 143-146.
Para um exemplo de decisão que cita jurisprudência europeia, cfr.: Decisão da AdC de 2006/08/08, Sic/
PT Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14), §164. E para exemplos de decisões que citam precedentes de defi-
nições de mercado por autoridades da concorrência de outros Estados-membros, cfr.: Decisão da AdC de 
2006/12/29, Prisa/Media Capital (Ccent. 54/2006), §§32, 37 e 41; Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/
Monteadriano (Ccent. 16/2007), §§33 e 48; Decisão da AdC de 2009/11/19, TAP/SPdH (Ccent. 12/2009), 
§§52 e 57; e Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro News/Holdimédia (Ccent. 21/2011), §§50, 78, 80 e 121.
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Não é surpreendente, portanto, que a tendência predominante nos tribunais 
seja a de encontrar maneiras de contornar a necessidade de se aventurarem pelo 
que parecem pressentir como um pântano extrajurídico de debates intermináveis.

Naturalmente, no âmbito do controlo judicial das decisões adotadas pelas 
autoridades de concorrência, esta tendência é temperada pela necessidade de 
garantir uma tutela jurisdicional efetiva2382. No entanto, como resulta da análise 
jurisprudencial realizada no Capítulo II.2 e na secção II.3.2.2, na grande maio-
ria das ocasiões, esta última acaba por ser parcialmente sacrificada. E são várias 
as maneiras pelas quais se chega, infelizmente, a este resultado, como veremos 
de seguida.

De facto, podemos resumir a atitude tendencial dos tribunais no controlo 
de delimitação dos mercados na seguinte ideia: a definição de mercados é uma 
operação economicamente complexa, não devendo o tribunal substituir a sua 
opinião à da autoridade administrativa, exceto em caso de erro manifesto de 
apreciação2383. Ora, não é correto olhar-se para o controlo judicial da definição 
de mercados nestes termos.

Em resultado desta tendência judicial, por via de regra, a margem de discri-
cionariedade que os tribunais conferem à administração na delimitação do mer-
cado relevante, no âmbito da aplicação do direito da concorrência, é demasiado 
ampla, sacrificando-se o sistema de “checks and balances” cuja necessidade tem sido 
realçada nalguma doutrina2384. E é curioso que ainda hoje assim seja, quando 
foi, justamente, a necessidade de limitar a arbitrariedade e a recusa de justiça 
resultante da falta de controlo judicial que levou à imposição jurisprudencial, em 
1973, da obrigação de delimitação dos mercados relevantes (ver secção II.2.1).

A crua realidade dos números mostra-nos que, numa ótica de probabilidade 
estatística, os recorrentes que pretendam uma anulação ou alteração de uma defi-
nição de mercados realizada pela Comissão Europeia defrontam-se com proba-
bilidades de sucesso muito reduzidas.

2382 Cfr., quanto ao ordenamento português, o artigo 268º(4) da CRP.
2383 Como exemplos de expressões desta ideia em termos genéricos, a propósito da definição de mercados, 
veja-se, e.g.: Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §66 
(“na medida em que [a definição de mercados] envolve apreciações económicas complexas por parte da Comissão, 
só pode ser objeto de uma fiscalização limitada por parte do juiz da União”); Acórdão do TG de 1999/04/28, 
Endemol Entertainment c. Comissão (T-221/95), C.J. (1999) II-1299, §106 (a Comissão dispõe de “um poder 
discricionário, designadamente no que respeita às apreciações de ordem económica. Consequentemente, o controlo, 
pelo órgão jurisdicional comunitário, do exercício desse poder (…) deve ser efetuado tendo em conta a margem de 
apreciação subjacente às normas de caráter económico que fazem parte do regime das concentrações”); e Acórdão 
do TG de 2013/06/07, Spar Österreichische Warenhandels c. Comissão (T-405/08), C.J. (2013) por publicar, 
§118 (“selon une jurisprudence constante, le contrôle juridictionnel des appréciations de la Commission en matière 
de définition des marchés de référence est celui de l’erreur manifeste”).
2384 Cfr., e.g.: Petit & Rabeux, 2008:21; e Morais, 2006:796-797.
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Identificámos, desde o primeiro acórdão do Tribunal de Justiça que afirmou 
a necessidade da delimitação de mercados (inclusive), um total de 658 acórdãos 
(do TJ e do TG) que se debruçaram sobre questões (substantivas) de concorrên-
cia2385. Nestes, apenas em 133 se discutiu (ou, pelo menos, se suscitou) a questão 
da definição de mercados. Só em 5 destes casos (3,75% deste último grupo)2386 foi 
a decisão da Comissão anulada com base (ao menos, parcialmente) numa incor-
reta definição de mercados, ou numa delimitação insuficientemente fundamen-
tada. Noutros 4, o Tribunal mostrou-se parcialmente insatisfeito com a definição 
de mercado, mas os vícios identificados não levaram à anulação da Decisão2387. 
Ao todo, isto significa que os recorrentes conseguiram persuadir o Tribunal de 
que a definição de mercados não fora bem realizada em 6,75% dos acórdãos em 
que esta questão foi discutida, e em 1,35% do total de acórdãos de concorrência.

No ordenamento nacional, as probabilidades de sucesso são ainda mais redu-
zidas. Analisámos um total de 23 processos judiciais que discutiram questões 
substantivas de direito da concorrência, no âmbito do controlo de decisões da 
AdC, das quais apenas em 10 o tribunal se debruçou sobre a justificação do mer-
cado relevante. De entre estas, apenas num caso se anulou a decisão da AdC (por 
falta de definição de mercado – vício de fundamentação) 2388 e, noutro, discor-
dou-se apenas da caraterização da estrutura da oferta, e não da delimitação do 
mercado em si2389. Ou seja, até agora, os tribunais nacionais ainda nunca discor-
daram de uma definição de mercado realizada pela AdC2390, e em apenas 4% dos 
casos identificaram um vício de fundamentação.

V.2.1. Limitação do controlo judicial às questões relevantes
Um dos motivos que conduz, legitimamente, com significativa frequência, à exclu-
são da discussão da definição de mercados do âmbito do controlo judicial é a 
irrelevância dessa discussão para a solução do caso concreto. Numa formulação 

2385 Recorde-se que estes números não incluem casos de controlo de auxílios de Estado – ver secções 
II.2.3.1 e II.2.4.1.
2386 Acórdão do TJ de 1973/02/21, Continental Can c. Comissão (6/72), C.J. (1973) 215; Acórdão do TG de 
1995/09/18, SIDE c. Comissão (T-49/93), C.J. (1995) II-2501; Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval 
c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381; Acórdão do TG de 2002/02/28, SIDE c. Comissão (T-155/98), 
C.J. (2002) II-1179; e Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865.
2387 Acórdão do TG de 1992/03/10, Società Italiana Vetro et al c. Comissão (T-68/89 etc.), C.J. (1992) II-1403; 
Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. (1995) II-1533; Acórdão do TG de 
1995/06/08, Schöller Lebensmittel c. Comissão (T-9/93), C.J. (1995) II-1611; e Acórdão do TG de 2003/12/11, 
Adriatica di Navigazione c. Comissão (T-61/99), C.J. (2003) II-5349.
2388 Despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04).
2389 Sentença do TCL de 2008/05/21, Aeronorte et al (proc. nº 48/08.7TYLSB).
2390 E isto, note-se, apesar do âmbito mais alargado do controlo judicial no processo contraordenacional 
português (ver final da secção V.2.3).
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recente desta ideia pelo Tribunal: um erro na definição do mercado relevante 
“não [pode] justificar a anulação da decisão da Comissão” quando “esse erro não pode-
ria ter tido uma influência determinante no resultado”2391. 

Esta questão está intimamente associada à compreensão dos casos nos quais 
é efetivamente necessário, ou pode ser útil, definir o mercado relevante, nos ter-
mos esclarecidos no capítulo III.3, para o qual remetemos.

Para uma descrição de algumas das situações em que os tribunais europeus 
já excluiram a discussão desta temática com base na sua superfluidade para a 
solução do caso concreto (ser uma questão “moot”), veja-se a secção II.2.4.32392.

Também no âmbito do recurso de 2ª instância se tem afastado a discussão de 
questões sobre a delimitação de mercados com o argumento de que essa discus-
são seria supérflua. Assim, por exempo, o TJ tem optado por não discutir, iso-
ladamente, cada um dos juízos do TG posto em causa pela recorrente, sempre 
que estes se incluíam num conjunto de vários fundamentos da conclusão (como 
acontece na esmagadora maioria dos casos), afirmando que a questão em causa é 
“apenas um elemento de um conjunto de considerações nos quais se baseou” o Tribunal2393.

V.2.2. Controlo de questões de facto
Como referimos na secção V.1.4.1, a fundamentação de uma determinada defi-
nição de mercado implica a conjugação de elementos de facto e de elementos 
de direito, aos quais correspondem diferentes níveis de controlo judicial (com 
a ressalva da especialidade do direito contraordenacional português, que será 
discutida no final da secção seguinte)2394.

No âmbito da definição de mercados, é, frequentemente, difícil estabelecer 
a fronteira precisa entre elementos de facto e elementos de direito. No entanto, 

2391 Acórdão do TG de 2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621, §259. No mesmo 
sentido, no ordenamento nacional, ver, e.g., o recente Acórdão do TRL de 2013/04/09, “J” c. “P” (proc. 
nº 627/09.5TVLSB.L1-7): “convém lembrar que o tribunal não está adstrito à apreciação de todos os argumentos 
apresentados pelas partes (…), mas tão somente aqueles que forem relevantes mo contexto da ação, ponderando o pedido 
formulado e a causa de pedir invocada (…), sem que daí decorra qualquer omissão de pronúncia”.
2392 Para um exemplo do mesmo tipo de abordagem na prática judicial portuguesa, veja-se, e.g., o Acórdão 
do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), p. 207.
2393 Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §28 (ver também 
§24). Em sentido similar, o Acórdão do TJ de 1996/11/14, Tetra Pak c. Comissão (C-333/94 P), C.J. (1996) 
I-5951, §§17-19.
2394 Cfr., e.g.: Áustria, Acórdão do Supremo Tribunal de 2008/12/17, Styria Medien AG – Moser Holding AG 
(proc. nº 16 Ok 15/08). Na prática decisória da AdC, a delimitação de mercados é inserida, estruturalmente, 
no capítulo “do Direito” das decisões, apesar de, no âmbito dessas discussões, as decisões apresentarem, 
frequentemente, elementos de facto. Para um exemplo de uma separação (algo confusa) entre questões 
de facto e questões de direito, ver a Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon (PRC 2003/05), secções 
3.3. e 4.1.1. Confirmando, na jurisprudência nacional, que a delimitação de mercardos importa, também, 
questões de facto: Despacho do TCL de 2004/03/31, Arriva (proc. nº 154/04). 
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esta distinção pode revelar-se fundamental para o desfecho de casos concretos, 
não só por dela depender o “rigor” do controlo judicial das decisões administra-
tivas, como ainda por ela determinar o âmbito do recurso judicial.

A nossa análise da prática judicial revelou que a falta de uma clara distinção 
entre questões de facto e questões de direito (e, dentro destas, do âmbito dos 
erros de direito e dos erros manifestos de apreciação) contribui para aumentar, 
significativa e indevidamente, a margem de discricionariedade conferida pelos 
tribunais às autoridades administrativas na delimitação dos mercados em causa, 
em detrimento da justiça e da proteção dos direitos das empresas visadas pelas 
decisões que aplicam o direito da concorrência.

Assim sendo, e ainda que não seja este o local para uma análise aprofundada 
desta matéria, cumpre procurar prestar alguns esclarecimentos, aplicados ao 
nosso tema.

Os elementos de facto incluem não apenas os factos em si, mas também os 
respetivos elementos de prova que permitem a sua constatação e, ainda, os fac-
tos que são afirmados com base em conclusões lógicas, decorrentes da interpre-
tação de outros factos.

Os elementos de direito correspondem às normas e critérios normativos apli-
cáveis (e.g. o próprio método de definição de mercados) e às conclusões lógicas 
resultantes da aplicação do método jurídico de definição de mercados ao quadro 
factual identificado. Tratam-se, aqui, de normas e de qualificações jurídicas2395.

Assim, por exemplo, afirmar-se que existem 5 fornecedores de um bem, 
quando existem 10, é um elemento de facto. Afirmar-se que uma empresa sem-
pre considerou que estava a concorrer num mercado com determinadas fron-
teiras, com base num documento preparado após o início do litígio em causa, é 
um elemento de facto.

Mas também é um elemento de facto afirmar-se que não há qualquer substitui-
bilidade entre dois bens, quando a prova disponível no processo permite concluir 
que a procura podia, efetivamente, escolher satisfazer uma mesma necessidade 
através de um ou do outro bem, ainda que essa escolha estivesse de algum modo 
condicionada2396. Não há aqui qualquer conclusão jurídica. Trata-se de uma con-
clusão lógica, que não está dependente da aplicação de qualquer norma nem de 
qualquer conceito normativo.

Diversamente, a identificação do mercado em causa (a conclusão final da apli-
cação do método de definição de mercados ao caso concreto) é, sem margem para 

2395 Como exemplo destas distinções concetuais, veja-se, e.g.: Acórdão do TJ de 1994/06/01, Comissão c. 
Brazzelli Lualdi et al (C-136/92 P), C.J. (1994) I-1981, §§48-49.
2396 Veja-se, a título de exemplo, o Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), 
C.J. (2005) II-5575, §497. No âmbito do ordenamento nacional, cfr., e.g.: Acórdão do TRL de julho de 
2012, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB), p. 28.
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dúvidas, um elemento de direito2397. Mas há passos lógicos prévios a esta conclusão 
que também são elementos de direito – será o caso de toda e qualquer conclusão 
lógica que importe a aplicação de uma norma ou de um conceito normativo2398.

Saber se um determinado grau de substituibilidade entre dois bens é “sufi-
ciente” é um elemento de direito: a “suficiência” da sucedaneidade dos produ-
tos, neste contexto, está dependente do modo como esta tem sido definida para 
efeitos da aplicação do direito da concorrência.

É ainda um elemento de direito a própria identificação do conceito ou crité-
rio normativo a aplicar, como, por exemplo, no caso de discussões sobre a noção 
de mercado, sobre o devido enquadramento temporal da definição de merca-
dos, sobre as circunstâncias que exigem a autonomização de mercados secun-
dários, etc2399.

Isto dito, resulta da jurisprudência constante do Tribunal, afirmada, especi-
ficamente, no âmbito do controlo da definição de mercados, que “a Comissão não 
tem qualquer margem de apreciação no que diz respeito às questões de facto”2400.

Assim, sempre que um recorrente conteste os elementos de facto subjacen-
tes a uma definição de mercado2401, situamo-nos no âmbito do controlo judicial 
de erros de facto, ao abrigo do qual o Tribunal é inteiramente livre de substi-
tuir a sua opinião pela da Administração, não se reconhecendo a esta qualquer 
margem de discricionariedade2402.

2397 Neste sentido, e.g.: Tucker, Reiter & Yingling, 2007:551.
2398 Veja-se, a título de exemplo, o Acórdão do TG de 1995/06/08, Langnese Iglo c. Comissão (T-7/93), C.J. 
(1995) II-1533, §69: “o [TG] considera que o facto de poder existir uma diferença entre os dois produtos no que 
toca à técnica de produção não basta, por si só, para distinguir dois mercados distintos quando essa diferença não é 
tida em consideração pelo consumidor de maneira determinante”. Ou ainda, o Acórdão do TG de 2003/09/30, 
Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) II-4251, §133: “a presença, num determinado 
mercado, de operadoras cujas atividades são internacionais nem por isso significa que a dimensão geográfica do referido 
mercado ultrapassa o mercado nacional”.
2399 A possibilidade de se recorrer a determinados critérios para a delimitação do mercado, ou, nas 
palavras do TJ, a “escolha dos elementos relevantes para a análise do mercado em causa” (tais como quotas de 
mercado e sua estabilidade, barreiras de entrada e grau de homogeneidade entre produtos), que se 
reconduz, no fundo, ao método de definição de mercados, também constitui um elemento de direito, 
passível de controlo ilimitado pelo TG e, em recurso, pelo TJ – cfr. o Acórdão do TJ de 1998/05/28, John 
Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111, §48.
2400 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575, §490 (ver 
também §491).
2401 Recorde-se que o Tribunal não pode conhecer, de sua própria iniciativa, erros de facto que não foram 
invocados pelas partes (neste sentido, e.g.: Castillo de la Torre, 2009:520-521).
2402 Como exemplo do controlo exercido pelo Tribunal neste tipo de questão, veja-se o Acórdão do TG 
de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, e.g. §§115 e ss. Ver: Vesterdorf, 
2005:15.
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Neste âmbito:

“o juiz comunitário deve, designadamente, verificar a exatidão material dos elementos de 
prova invocados, a sua fiabilidade e a sua coerência, mas também verificar se estes elementos cons-
tituem a totalidade dos dados pertinentes que devem ser tomados em consideração para apreciar 
uma situação complexa e se são suscetíveis de fundamentar as conclusões que deles se retiram”2403.

É à luz deste princípio e destas considerações que se deve interpretar a afir-
mação do Tribunal segundo a qual, “na medida em que a decisão da Comissão seja o 
resultado de apreciações técnicas complexas, estas são, em princípio, objeto de uma fisca-
lização judicial limitada, que implica que o juiz comunitário não possa substituir a apre-
ciação dos elementos de facto da Comissão pela sua”2404. Esta “apreciação” refere-se à 
qualificação e conclusões jurídicas extraídas da análise dos elementos de facto, 
remetendo-nos já para o plano do controlo de questões de direito.

Um tribunal não pode, por exemplo, permitir que uma autoridade administra-
tiva justifique uma delimitação de mercado com base num estudo econométrico, 
sem controlar, ele próprio, se esse estudo é suscetível de fundamentar a conclu-
são sobre o facto que visa provar (e.g. a rentabilidade de um SSNIP). As conclu-
sões do estudo, por si, não são factos. O estudo serve para persuadir o tribunal 
de um determinado facto2405. Ora, se é verdade que a apreciação de tais estudos 
pode ser tecnicamente complexa, conferir uma margem de discricionariedade 
às autoridades administrativas na fixação das conclusões factuais, com base em 
tais estudos, significa, para todos os efeitos, uma distorção do ónus da prova e, 
eventualmente, do princípio da presunção de inocência.

2403 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §33 (veja-se, 
ainda, o §78: “a Comissão deve basear a sua interpretação na totalidade dos dados pertinentes que devem ser tomados 
em consideração num caso concreto”). No mesmo sentido, cfr., e.g.: Acórdão do TJ de 2005/02/15, Comissão 
c. Tetra Laval (C-12/03 P), C.J. (2005) I-987, §39; e Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão 
(T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §89.
2404 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §32.
2405 Neste sentido, vejam-se as Conclusões do Juiz Vesterdorf, designado como AG, de 1991/07/10, Rhône-
Poulenc et al c. Comissão (T-1/89 etc.), C.J. (1991) II-867, Capítulo E(5). Veja-se ainda Castillo de la Torre, 
2009:557-558: “reports made by economists (…) often tend to make an interpretation of certain observed facts, and 
they are not, as such, facts. They are mainly economic argument or economic analysis of the facts which is certainly 
useful as regards certain aspects of cartel litigation, but cannot be given some sort of scientific status”. Este autor realça 
o modo errado como tendem a ser formuladas as conclusões das peritagens económicas apresentadas aos 
tribunais: “Instead of trying to explain a certain reality, they are often presented in terms which appear to attempt 
to usurp the role of the judges: «it is demonstrated that…» or similar expressions are used, often drafted in the legal 
terms used for defining the offence. Clearly, it is for the judges to decide, not for economists”.
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V.2.3. Controlo de questões de direito
As considerações que seguem respeitam ao ordenamento jurídico europeu (em 
que os recursos judiciais seguem a linha administrativista) e aos processos nacio-
nais a que seja aplicável o direito administrativo (e.g. autorização/proibição de 
uma operação de concentração). Como veremos, o direito contraordenacional 
português apresenta uma especialidade que implica que se analisem, autonoma-
mente, as caraterísticas do controlo judicial das delimitações de mercado feitas 
pela AdC, quando elas foram realizadas neste âmbito.

Sempre que um recorrente conteste questões de direito subjacentes a uma 
definição de mercado, situamo-nos no âmbito do controlo judicial de erros de 
direito ou de um controlo limitado à identificação de erros manifestos de apre-
ciação2406.

No fundo, se é o próprio critério normativo aplicado que está errado (e.g., se 
a decisão afirma que o método de definição de mercados adotado no direito da 
concorrência permite a delimitação de “mercados futuros”), trata-se de um erro 
de direito, que os tribunais podem e devem controlar, sem qualquer limitação2407. 
O número de disputas sobre definições de mercado que se centram em erros de 
direito é muito maior do que parece ser a convicção generalizada2408.

Se não é o direito aplicável, em si, que é contestado, mas sim uma conclusão 
lógica resultante da aplicação do direito (do método de definição de mercados) ao 
quadro factual concreto, dependente de uma interpretação desse quadro factual 
que é suscetível de debate, sendo que esse debate exige apreciações económicas 
complexas (e.g., se, depois de identificar corretamente o critério normativo da 
“suficiência” da substituibilidade entre bens, a decisão conclui que os factos do 
caso não evidenciam suficiente substituibilidade entre os bens para a sua inclu-

2406 Isto claro, sem prejuízo da invocabilidade de outros vícios admissíveis, nos termos das normas 
processuais gerais, como é o caso do desvio de poder. Neste sentido, ver, e.g.: Acórdão do TG de 
2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §65.
2407 Como exemplos de controlo de uma questão de direito, neste sentido, veja-se o Acórdão do TG 
de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, §123; e o Acórdão do TG de 
2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §§105, 114 e 118. Ver, e.g.: Vesterdorf, 
2005:12 (“As regards matters of law, the Community courts exercise full jurisdictional control. Indeed, it is for the 
Community courts to provide the definitive interpretation of Community law (…), and this goes for both procedural 
and substantive legal provisions. The Community courts interpret the law and then check whether the Commission 
has applied the correct legal principles in the case under examination. There is no margin of appreciation left to the 
Commission in respect as to what are the legal criteria to apply”).
2408 Como se observou em Castillo de la Torre, 2009:577-578: “too much noise is made (…) about the alleged 
limited review of complex economic assessments. Situations where this issue is crucial may not be as common as some 
appear to believe. Not only does the Commission often work with a safety margin, using calculations which, if anything, 
tend to favour the applicant in order to have a «robust» case, but very often the real [dispute] with the applicant in 
litigation is about the legal test, and not so much about complex economic assessments”.
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são no mesmo mercado2409), situar-nos-emos no âmbito do controlo dos erros 
manifestos de apreciação2410.

Logo daqui se depreende que a margem de discricionariedade das autorida-
des administrativas na definição de mercados é, afinal, muito mais limitada do 
que, frequentemente, se pensa e do que os próprios tribunais parecem enten-
der, na maioria dos casos.

O tradicional fundamento desta discricionariedade – os conhecimentos téc-
nicos e a especialização destas autoridades, que as deixam, em princípio, melhor 
posicionadas para aplicar o direito a quadro factuais e económicos complexos2411 
– só justifica a limitação do controlo judicial no âmbito da aplicação do direito 
ao caso concreto (e isto, apenas quando os factos deixam margem para inter-
pretação à luz dos critérios normativos), e não da determinação dos factos ou 
do direito aplicável.

A isto acresce que, no caso dos tribunais que contam com quadros altamente 
especializados em direito da concorrência (como é caso do TG ou do CAT), não 
parece razoável afirmar-se que as autoridades administrativas de concorrência 
estão melhor posicionadas do que as autoridades judiciais para realizar estas 
apreciações económicas complexas. Esta maneira de pensar parece estar enrai-
zada na noção – frequentemente errada – de que estão em causa apreciações de 
natureza económica, quando na verdade o que se exige são, predominantemente, 
conclusões jurídicas.

E, mesmo quando se trata de apreciações de natureza económica, aquela 
justificação tradicional também poderá já não fazer sentido, no caso de alguns 
tribunais2412. Acima de tudo, mesmo no âmbito destas apreciações, como a juris-
prudência já realçou, o Tribunal “não se deve abster de fiscalizar a interpretação que a 
Comissão faz dos dados de natureza económica”2413.

2409 Como exemplo do tipo de controlo exercido pelo Tribunal no contexto, precisamente, da aferição 
da “suficiência” da substituibilidade entre dois produtos, ver, o Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours 
c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §25 e ss.; e Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão 
(T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §71 e ss.
2410 Neste sentido, afirmou o TG: “a definição do mercado de produtos, na medida em que envolve apreciações 
económicas complexas por parte da Comissão, só pode ser objeto de uma fiscalização limitada por parte do juiz 
comunitário” – Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §482.
2411 Cfr., e.g.: Petit, 2010:45.
2412 Devemos ter em conta, como alguns autores têm salientado, que vários tribunais de concorrência 
passaram a integrar economistas nos seus quadros. Veja-se, e.g.: Petit & Rabeux, 2008:22 (“the usual 
concerns associated with intensive standards of judicial review are not necessarily present in the case of the French 
courts. In France, courts indeed appear well-qualified to review complex economic assessments as they are increasingly 
composed of economists”).
2413 Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §482. 
Reafirmando o Acórdão do TJ de 2005/02/15, Comissão c. Tetra Laval (C-12/03 P), C.J. (2005) I-987, §39.



622

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

Recordemos o princípio de base que tem sido afirmado, predominantemente, 
na jurisprudência europeia, a este respeito:

“resulta de jurisprudência assente que, embora o juiz comunitário exerça, de modo geral, 
uma fiscalização integral no que respeita à questão de saber se estão ou não reunidas as condições 
de aplicação das regras de concorrência, a fiscalização que exerce sobre as apreciações económi-
cas complexas feitas pela Comissão deve, contudo, limitar-se à verificação do respeito das regras 
processuais e de fundamentação, bem como da exatidão material dos factos, da inexistência de 
erro manifesto de apreciação e de desvio de poder”2414.

Como já salientámos no capítulo II.2, detetámos alguma variação da abor-
dagem do Tribunal à questão do controlo do erro manifesto de apreciação e da 
opção pelas várias formulações destes princípios, consoante as caraterísticas do 
caso concreto e as fases da jurisprudência do Tribunal.

Assim, por exemplo, não se inclui na formulação supra citada do âmbito do 
controlo judicial a identificação de erros de direito, quando não há dúvida que 
(também) compete ao Tribunal esse controlo2415.

Num lado do espetro, vários são os acórdãos, neste contexto específico, em 
que o Tribunal se refere, única e exclusivamente, ao controlo do erro manifesto 
de apreciação, ignorando as outras vertentes do controlo judicial das definições 
de mercado realizadas pela Comissão Europeia2416.

Do outro do lado do espetro, nos casos em que o Tribunal se revelou mais 
exigente com a fundamentação da definição de mercados, fê-lo, sobretudo, pelo 
recurso aos princípios jurisprudenciais relativos ao controlo das questões de facto:

“o tribunal comunitário deve, designadamente, verificar não só a exatidão material dos ele-
mentos de prova invocados, a sua fiabilidade e a sua coerência, mas também fiscalizar se estes 
elementos constituem a totalidade dos dados pertinentes que devem ser tomados em considera-

2414 Acórdão do TG de 2010/07/01, AstraZeneca c. Comissão (T-321/05), C.J. (2010) II-2805, §32. No mesmo 
sentido, e.g.: Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111, §48; 
Acórdão do TG de 2000/03/30, Kish Glass c. Comissão (T-65/96), C.J. (2000) II-1885, §64. No mesmo 
sentido: Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), C.J. (2003) 
II-3275, §788; Acórdão do TG de 2003/12/17, British Airways c. Comissão (T-219/99), C.J. (2003) II-5917, 
§107; Acórdão do TG de 2006/09/27, GlaxoSmithKline c. Comissão (T-168/01), C.J. (2006) II-2969, §159; 
Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §87; e Acórdão do 
TG de 2009/12/17, Solvay c. Comissão (T-57/01), C.J. (2009) II-4621, §250.
2415 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2010/12/15, CEAHR c. Comissão (T-427/08), C.J. (2010) II-5865, §65.
2416 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2003/09/30, Cableuropa c. Comissão (T-346/02 e T-347/02), C.J. (2003) 
II-4251, §119; e Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §80. 
É também possível identificar casos em que o Tribunal procede, na prática, a um controlo limitado ao 
erro manifesto de apreciação, mas não deixa de referir, em passagem, a possibilidade de um controlo 
de erros de facto e de erros de direito – cf., e.g.: Acórdão do TG de 2014/05/14, Donau Chemie c. Comissão 
(T-406/09), C.J. (2014) por publicar, §57. 
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ção para apreciar uma situação complexa e se são suscetíveis de fundamentar as conclusões que 
deles se retiram”2417.

A questão crucial parece ser, não tanto a formulação ou afirmação dos prin-
cípios, mas sim a sua aplicação ou concretização pelo Tribunal, que traduz uma 
maior ou menor permissividade em função de fatores variáveis e, eminentemente, 
psicológicos. Só assim se compreende que os mesmos princípios jurisprudenciais 
permitam ao Tribunal concluir, num caso, que a multiplicidade de argumentos 
avançados pelos recorrentes não eram suficientes para concluir que a Comissão 
ultrapassara os “limites do seu poder de apreciação”, sem verdadeiramente os refutar 
para além da questão da diferença de preços2418, e, noutra ocasião, afastar uma 
definição realizada pela Comissão com uma justificação relativamente sucinta2419.

Seria desejável, em nosso entender, que se verificasse uma evolução jurispru-
dencial no sentido do esclarecimento das verdadeiras fronteiras da limitação do 
controlo judicial das definições de mercado e, especificamente, do tipo de ques-
tões cujo controlo se encontra limitado ao erro manifesto de apreciação.

Um dos grandes lapsos no modo como os tribunais abordam o controlo da defi-
nição de mercados, em nosso entender, é o de que partem do pressuposto de que 
se trata de uma operação que assenta, no seu conjunto ou predominantemente, 
em apreciações económicas (complexas), o que pressupõe que só seja possível 
chegar a uma resposta bem fundada para uma pergunta concreta se se dispuser 
de conhecimentos técnicos especializados (neste caso, de ciência económica).

Como bem realçou Werden2420, a operação jurídica de delimitação de mer-
cados é, mais do que uma aplicação da ciência económica, um exercício de lógica 
(uma inferência), realizado no quadro das regras do ónus da prova. A partir dos 
factos conhecidos, no quadro dos critérios normativos do método de definição 
de mercados, o mercado é identificado com base em:

2417 Acórdão do TJ de 2005/02/15, Comissão c. Tetra Laval (C-12/03 P), C.J. (2005) I-987, §39. Veja-se, 
ainda: Acórdão do TG de 2007/09/17, Microsoft c. Comissão (T-201/04), C.J. (2007) II-3601, §482 (“verificar 
se a Comissão baseou a sua apreciação em elementos de prova exatos, fiáveis e coerentes, se estes elementos constituem 
a totalidade dos dados pertinentes que devem ser tomados em consideração para apreciar uma situação complexa e 
se são suscetíveis de fundamentar as conclusões que deles se retiram”; continuando a aplicar-se o controlo do 
erro manifesto, como resulta claramente dos §§526 e 530); Acórdão do TG de 2009/05/07, NVV et al c. 
Comissão (T-151/05), C.J. (2009) II-1219, §§53-54; Acórdão do TG de 2009/09/09, Clearstream c. Comissão 
(T-301/04), C.J. (2009) II-3155, §§47, 67-68 e 73; Acórdão do TG de 2010/04/28, Amman & Sohne et al 
c. Comissão (T-446/05), C.J. (2010) II-1255, §54; e Acórdão do TG de 2012/05/24, MasterCard et al c. 
Comissão (T-111/08), C.J. (2012) por publicar, §169.
2418 Cfr.: Acórdão do TG de 2002/06/06, Airtours c. Comissão (T-342/99), C.J. (2002) II-2585, §44.
2419 Acórdão do TG de 2002/10/25, Tetra Laval c. Comissão (T-5/02), C.J. (2002) II-4381, §269.
2420 Werden, 2009:703 e ss.
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 (i) Abdução: a partir do efeito, inferimos a causa mais provável.
  A abdução não nos confere certezas, mas, se for devidamente realizada, 

permite um nível de segurança satisfatório no contexto do controlo judi-
cial e da formação da convicção do julgador. Depois de eliminarmos as 
explicações impossíveis, concentramo-nos na ponderação e teste das 
explicações alternativas, de modo a identificar aquela cuja veracidade 
se mostra mais provável. A abdução é especialmente útil para um con-
trolo negativo da delimitação de mercado, atenta a distribuição do ónus 
da prova.

  Assim, por exemplo, se uma autoridade da concorrência justifica a con-
clusão de substituibilidade entre duas áreas com base no argumento de 
que se verificou um decréscimo de procura numa ao mesmo tempo que 
se verificou um aumento da procura na outra, e que portanto a procura 
se teria transferido de uma para outra, o tribunal pode e deve verificar se 
não há explicações alternativas mais plausíveis para essa realidade. Com 
efeito, o aumento da procura numa zona pode ter motivos próprios, que 
nada têm a ver com a transferência da procura de outras zonas2421.

 (ii) Indução: partindo de elementos ou de premissas específicas, chega-se 
a uma conclusão geral, com maior abrangência que o conjunto das pre-
missas específicas consideradas (abordagem de baixo para cima)2422. É 
um processo lógico típico, por exemplo, da análise estatística.

 (iii) Dedução: partindo de uma premissa geral, derivam-se premissas espe-
cíficas (abordagem de cima para baixo). No contexto da definição de 
mercados, aplica-se um raciocínio dedutivo, por exemplo, quando, se 
constrói um modelo económico, com base em premissas gerais sobre o 
comportamento dos agentes económicos, tais como a sua racionalidade 
ou o objetivo de maximização de lucro.

2421 Como exemplo da utilização de raciocínio abdutivo para contrariar argumentos em favor de uma 
determinada delimitação de mercado, veja-se o Acórdão do TG de 2007/01/30, France Télécom c. Comissão 
(T-340/03), C.J. (2007) II-107, §60, reafirmado no Acórdão do TG de 2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-
336/07), C.J. (2012) por publicar, §140 (“resulta da jurisprudência do Tribunal Geral que uma forte desproporção 
das taxas de migração entre dois produtos não torna credível a tese da permutabilidade aos olhos dos consumidores”). 
Encontra-se outro exemplo no Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) 
I-667, §§33-34 (quando a Comissão baseou a delimitação do mercado apenas em “indícios” e, portanto, 
em “suposições”, basta à recorrente “provar circunstâncias que fornecem uma visão diferente dos factos provados 
pela Comissão e permitissem, assim, dar uma explicação dos factos diferente da considerada na decisão da Comissão”).
2422 Como exemplo de recusa de um raciocínio indutivo (falacioso) proposto por uma recorrente, veja-
se o Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão (T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §140: 
“Não se pode, portanto, inferir, necessariamente, do aumento das vendas de artigos em promoção uma propensão dos 
montadores e dos instaladores para uma rápida mudança de marca nem, consequentemente, uma forte elasticidade 
cruzada da procura por parte destes operadores”.
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É claro que, na aplicação destes raciocínios, as autoridades administrativas 
podem recorrer, nomeadamente, a testes económicos, cuja apreciação requer 
conhecimentos técnicos complexos. Nesse plano, decorre da jurisprudência que 
se deve respeitar uma margem de discricionariedade na apreciação. Mas a força 
persuasiva dos testes económicos depende, em larga medida, da sua contraposição 
a outros elementos de prova2423. Além disso, a própria realização ou omissão de 
determinados testes pode ser controlada pelos tribunais (especialmente impor-
tante no âmbito do raciocínio abdutivo), assim como podem ser controladas as 
premissas lógicas sobre as quais estes testes se basearam. A título de exemplo, no 
caso do raciocínio dedutivo, os tribunais podem e devem controlar se o estudo 
identifica, devidamente, as premissas gerais sobre as quais foi desenvolvido, bem 
como a veracidade dessas premissas e a sua adequação ao caso concreto2424.

Há duas maneiras de se olhar para este tipo de controlo, que permitem che-
gar ao mesmo resultado. Pode-se entender – como preferimos – que este tipo 
de elementos lógicos não pertence à esfera dos elementos técnicos (económicos) 
complexos que justificam a concessão de uma margem de discricionariedade à 
administração, não havendo motivo para se limitar o seu controlo ao erro mani-
festo de apreciação. Um juiz não é menos apto a aplicar argumentos de lógica 
filosófica que um economista. Ou pode-se entender, como sugere Werden, 
que estes elementos lógicos se integram na esfera da apreciação de elementos 
económicos complexos, mas que os erros lógicos constituem erros manifestos 
de apreciação2425.

2423 Os próprios economistas reconhecem esta interrelação. Como se afirma, e.g., em Baker & Rubinfeld, 
1999:430: “Because empirical analysis often appear complex to the lay person, there may be a tendency on the part 
of courts or others to separate the evaluation of the evidence resulting from these methodologies from other factual 
evidence. We believe that such a separation is inadvisable. Data analysis does not exist in a vacuum; it interacts with 
the analysis of nonstatistical information. As more nonstatistical information is brought to bear, the systematic em-
pirical evidence can often answer the key questions at issue in litigation more precisely. Conversely, the effort to come 
to grips with systematic empirical evidence often pays dividends by helping direct the search for nonstatistical evidence 
in documents or testimony. (…) In antitrust enforcement, it is often possible, as well as highly beneficial, to use docu-
ments and deposition or oral testimony to confirm the specification of the model being utilized in an empirical study”.
2424 Cfr., e.g.: Werden, 2009:708. Mesmo sem se compreender, inteiramente, o funcionamento concreto 
de um modelo, podem haver circunstâncias que permitam a um tribunal afastar, por inferência, a fiabili-
dade do estudo em causa. Será o caso, por exemplo, quando se tenham observado variações no mercado 
que não deveriam acontecer de acordo com o modelo económico, ou que não são explicadas por este. 
Note-se que isto não quer dizer que o modelo económico em causa perca toda a utilidade, podendo 
continuar a ser um elemento de ponderação relevante, a par de outros elementos.
2425 Neste sentido, Werden, 2009:703, 715 e 719 (“Accepting a particular explanation without proper testing 
or consideration of alternatives is a manifest error of appreciation”. “Proper deductive economic reasoning often is 
critical in the delineation of the relevant market (…). An illogical inference on an issue so central to a merger assess-
ment is a manifest error of appreciation and could warrant annulment of a merger decision. The Community Courts 
should examine the factual premises for deductions as well as the chain of deductive economic reasoning connecting 
facts to conclusions. Some links in the chain could entail matters of judgment on which judicial review is limited, 
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Isto dito, deve-se esclarecer que, na esmagadora maioria dos casos de apli-
cação do direito da concorrência, tanto no âmbito do “public enforcement” como 
do “private enforcement”, a definição de mercados é realizada, exclusivamente, 
com base em factos e argumentos lógicos que se apoiam, é certo, na ciência 
económica, mas que não são “complexos” e que não recorrem a testes ou mode-
los económicos do género em torno do qual as discussões desta matéria, de modo 
geral, se concentram. Ora, pelo menos nos casos em que desenvolve análises mais 
detalhadas, o Tribunal não deixa (como não poderia deixar) de realizar um con-
trolo exaustivo deste tipo de raciocínio lógico2426.

Quanto a estudos económicos, propriamente ditos, estes não surgem com fre-
quência na jurisprudência relativa à definição de mercados. Normalmente, são 
referidos em apoio da convicção do Tribunal relativamente a um determinado 
facto e conclusão jurídica associada, mas o estudo é utilizado como uma descri-
ção de um quadro factual, e não por qualquer análise económica complexa nele 
incluída2427. Raras são as ocasiões em que identificamos referências do Tribunal 
a conclusões de estudos económicos que possam ser consideradas, efetivamente, 
apreciações económicas complexas. Decisivamente, mesmo nesses casos, quando 
a questão é suscitada, o TG não deixa de aplicar argumentos de lógica filosófica 
para controlar as conclusões desses estudos2428. Encontramos um exemplo cla-
ríssimo deste controlo no caso Hilti:

perhaps to whether the Commission’s judgment had a sufficient basis in fact. Most links in the chain, however, are 
neither highly technical nor a matter of judgment, and the Community courts should examine the soundness of the 
reasoning at each such link”. “The Community courts should not take at face value any prediction based on reduced-
form estimation. Rather, the inductive economic reasoning connecting the data to the prediction should be carefully 
reviewed. The absence of any articulated basis for connecting the two, or an articulated connection that is mere ipse 
dixit, is a manifest error of appreciation and could warrant annulment of a merger decision”).
2426 Veja-se, a título de exemplo, a discussão da definição de mercados num dos mais recentes casos 
de abuso de posição dominante em que esta questão foi suscitada perante o TG – Acórdão do TG de 
2012/03/29, Telefónica c. Comissão (T-336/07), C.J. (2012) por publicar, e.g. §116 e ss.
2427 Cfr., e.g.: Acórdão do TG de 2002/02/28, Compagnie générale maritime et al c. Comissão (T-86/95), C.J. 
(2002) II-1011, §124; Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 
etc.), C.J. (2003) II-3275, e.g. §§808, 840 e 859. 
2428 Cfr., e.g., o Acórdão do TG de 2003/09/30, Atlantic Container Line et al c. Comissão (T-191/98 etc.), 
C.J. (2003) II-3275, e.g. §§877-878: “deve, porém, referir-se que as impressões dos carregadores (…) a propósito 
da ligação Extremo Oriente-América do Norte, não podem razoavelmente pôr em causa as conclusões contrárias 
extraídas do relatório Drewry (Global Container Markets, Londres, 1996), que figura no considerando 82 da decisão 
recorrida, nos termos do qual «os portos do Mediterrâneo não parecem [poder substituir os] portos do Norte da 
Europa mesmo para transportes Europa/Extremo Oriente». Em qualquer caso, deve salientar-se que os artigos de 
imprensa invocados pelas recorrentes a este respeito se limitam a relatar o aumento do tráfego nos portos mediterrâ-
nicos do Sul da Europa, em nada demonstrando que o referido aumento se deve a transferências de carga efetuadas 
por carregadores do Norte da Europa. Quanto ao facto de os portos mediterrânicos do Sul da Europa reivindicarem a 
sua competitividade relativamente aos portos do Norte da Europa, basta constatar que o único elemento apresentado 
nesse sentido pelas recorrentes corresponde a uma publicidade da autoridade portuária de Marselha, cujo teor não 
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“há que ter presente que os estudos econométricos do professor Albach apenas têm em conta 
o fator preço, quando é certo que dos autos e, nomeadamente, dos inquéritos efetuados pelo Ins-
tituto Rosslyn Research, resulta que a escolha do consumidor depende, em larga medida, de cir-
cunstância não quantificáveis”2429.

Por último, não podemos deixar de concordar com Castillo de la Torre 
quando afirma que o “erro manifesto” é aquilo que os tribunais quiserem que 
seja2430. Também esta constatação recomenda, em nosso entender, que se inter-
prete restritivamente o âmbito de aplicação deste controlo judicial limitado, sob 
pena de se recair na insegurança jurídica, na arbitrariedade judicial e na ine-
quidade casuística. À luz desta afirmação, recorde-se que, como salientou Ves-
terdorf, o TG já demonstrou, repetidamente, a sua propensão para realizar 
um escrutínio mais intenso da margem de apreciação da Comissão Europeia 
quando esta aplica as normas concorrenciais recorrendo a novas teorias econó-
micas2431, um facto que poderá ter o maior impacto na tentativa de introdução 
de métodos mais sofisticados de análise económica na operação de definição de  
mercados.

Devemos agora chamar a atenção para a especialidade do controlo judicial 
de definições de mercado realizadas pela AdC no âmbito de processos con-
traordenacionais. Como realça Lobo Moutinho, o processo contraordena-
cional português segue um regime “híbrido”2432, de influência alemã, que não se 
identifica com a orientação administrativista do recurso de anulação europeu.

Aos recursos de decisões da AdC adotadas no âmbito de processos contraor-
denacionais aplicam-se a secção I do capítulo IX da LdC e, subsidiariamente, o 
RGCO e o CPP2433. É verdade que a LdC atribui à AdC direitos processuais espe-

pode manifestamente pôr em causa as conclusões extraídas pela Comissão com base no relatório Drewry, tendo em 
atenção o seu objeto”. No mesmo sentido, ver o Acórdão do TG de 2002/10/22, Schneider Electric c. Comissão 
(T-310/01), C.J. (2002) II-4071, §134 e ss.
2429 Acórdão do TG de 1991/12/12, Hilti c. Comissão (T-30/89), C.J. (1991) II-1439, §76.
2430 Castillo de la Torre, 2009:566: “Ultimately, «manifest» is whatever the judges consider to be «manifest». 
(…) Even if the standard of «manifest error» as regards «complex economic assessments» is presented in mandatory 
terms, the reality is that should the Community Courts substitute their own assessment for that of the Commission, 
they would be careful enough to present the issue as one of manifest error or simply of adequate reasoning, as the recent 
appeals in the area of mergers show. Whether or not «the factual and evidential position reasonably allows different 
assessments» is a factual question which can hardly be controlled on appeal. Therefore, it is enough for the CFI to 
say that the factual record reasonably allowed a different assessment, or did not reasonably allow the one taken by 
the Commission, in order to avoid in practice any criticism on appeal”.
2431 Cfr.: Vesterdorf, 2005:23-25.
2432 Lobo Moutinho, 2008:38 e ss.; Lobo Moutinho & Garcia Marques, 2013:842. Para um contraste com 
a natureza do regime europeu, ver, e.g.: Prata Roque, 2011:392 e ss.
2433 Cfr. artigo 83º da LdC. Neste sentido, ver, e.g.: Moura e Silva, 2008:186-187.
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ciais, derrogando, nesse âmbito, o regime geral2434, mas não decorre da lei qual-
quer especialidade relativamente ao âmbito ou aos limites do controlo judicial2435.

Ora, nos termos do artigo 62º do RGCO, a decisão da AdC (com os respetivos 
autos) é apresentada pelo Ministério Público ao tribunal, “valendo este ato como 
acusação”. A própria LdC confirma que o Ministério Público apresenta ao tribu-
nal uma “acusação”2436. Na verdade, portanto, mais do que “controlar”, o tribunal 
“julga” a questão, de novo, com base na decisão (acusação) e nos demais docu-
mentos juntos aos autos. Daqui decorre que o processo judicial de “controlo” 
da decisão da AdC que aplica uma contraordenação – incluindo a definição 
de mercado – não está limitado, a qualquer nível, ao controlo do erro mani-
festo de apreciação. Antes, pelo contrário, o tribunal procede a uma (re)apre-
ciação plena dos elementos de facto e de direito que lhe são apresentados, como 
teria de fazer num caso de “private enforcement”2437.

Por influência do ordenamento europeu, verifica-se que alguns recorrentes 
de decisões da AdC que aplicam contraordenações invocam “erros manifestos de 
apreciação”, mas os tribunais não respondem nesses termos, verificando, efetiva e 
completamente, o preenchimento dos elementos do tipo contraordenacional2438. 
De facto, deve-se observar que, por contraste com a jurisprudência europeia, em 
que se afirma, muito frequentemente, a limitação do âmbito do controlo judicial 
ao erro manifesto de apreciação, não identificámos qualquer pronúncia de um 
tribunal nacional que, ao controlar uma decisão da AdC no âmbito do direito 

2434 Cfr., e.g.: Costeira & Reis Silva, 2013; e Leones Dantas, 2007:110.
2435 Nos termos do artigo 88º(1), relativo ao controlo das decisões da AdC pelo TCRS: “O Tribunal da 
Concorrência, Regulação e Supervisão conhece com plena jurisdição dos recursos interpostos das decisões em que tenha 
sido fixada pela Autoridade da Concorrência uma coima ou uma sanção pecuniária compulsória, podendo reduzir 
ou aumentar a coima ou a sanção pecuniária compulsória”. A introdução desta norma teve, claramente, por 
objetivo adotar a mesma solução vigente no ordenamento europeu (de jurisdição “plena” do Tribunal) e, 
possivelmente, precaver alegações de ilegalidade e (eventualmente, sem sucesso) de inconstitucionalidade 
da reformatio in pejus. No entanto, dela não decorre qualquer derrogação à solução geral do RGCO para o 
âmbito do controlo judicial de decisões administrativas que impõem contraordenações. Quanto muito, 
poderá ver-se no uso da expressão “plena jurisdição”, uma confirmação daquela solução geral (ainda 
que saibamos que se trata da repetição da expressão usada no ordenamento europeu, onde tem um 
sentido limitado à possibilidade de alteração das coimas). Na verdade, atento o regime geral, aplicável 
subsidiariamente, a expressão revela-se supérflua, como notam Lobo Moutinho & Garcia Marques, 
infra citados.
2436 Cfr. artigo 87º(6) da LdC.
2437 Neste sentido, ver, e.g.: Lobo Moutinho & Garcia Marques, 2013:842: “o tribunal, a final, não se limita 
a apreciar a decisão impugnada, decidindo, ele próprio, «ordenar o arquivamento do processo, absolver o arguido 
ou alterar a condenação» (artigo 64º, nº 3, do RGCO, regime que é naturalmente transponível para o julgamento 
mediante audiência e sentença) (…). Perante isto, é bom de ver que afirmar que o Tribunal conhece com plena jurisdição 
(…) nada traz verdadeiramente de novo”.
2438 Ver, a título de exemplo: Sentença do TCL de 2006/07/28, AGEPOR (proc. nº 261/06.1TYLSB).
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contraordenacional, se referisse ao “erro manifesto de apreciação” ou a qualquer 
margem de discricionariedade da AdC, confirmando a conclusão acima indicada.

V.2.4. Controlo do respeito pela autovinculação administrativa
Ocasionalmente, o Tribunal Geral controla a delimitação dos mercados em causa, 
realizada pela Comissão Europeia, não através da aplicação do método de defi-
nição de mercados adotado no âmbito do direito da concorrência, proprio sensu, 
mas através da aplicação do método descrito na Comunicação sobre Definição 
de Mercados.

Ora, ainda que se verifique, na prática, uma quase equivalência entre os dois, 
o método descrito na Comunicação não corresponde, necessária e exatamente, 
ao método jurídico de definição de mercados, tal como ele tem vindo a ser deter-
minado pela jurisprudência. Daí que a técnica, usual e corretamente, seguida 
pelo Tribunal seja a de se referir à Comunicação em complemento (confirma-
tório) de referências aos princípios jurisprudenciais de definição de mercados. 
Mas nem sempre assim é.

Em General Electric2439, por exemplo, o TG desenvolveu uma longa análise da 
delimitação de mercado realizada pela Comissão Europeia sem se referir a um 
único princípio jurisprudencial de definição de mercados. Limitou-se a citar e 
a verificar se as opções feitas na delimitação estavam em conformidade com o 
conteúdo da Comunicação sobre Definição de Mercados.

Ora, se esta realidade poderá, talvez, ser explicada pelo âmbito dos argu-
mentos da recorrente e pelo princípio da vinculação ao pedido, não deixa de 
ser surpreendente que o Tribunal confirme uma definição de mercado, única e 
exclusivamente, com base no respeito pelo princípio da autovinculação admi-
nistrativa (sobre este tema, ver a secção III.6).

O principal problema da limitação do controlo judicial da definição de mer-
cados aos termos da Comunicação (ou de qualquer outro documento adminis-
trativo de âmbito geral) decorre do facto de esta ser formulada em termos que 
deixam, já por si, uma ampla margem de discricionariedade à Comissão2440.

2439 Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. (2005) II-5575.
2440 Neste sentido, veja-se o Acórdão do TG de 2005/12/14, General Electric c. Comissão (T-210/01), C.J. 
(2005) II-5575, §§519-520: “Importa considerar que, quando se exprime numa comunicação em termos que lhe 
deixam a possibilidade de, entre os tipos de elementos ou de abordagens que podem teoricamente ser pertinentes, 
escolher os mais adequados nas circunstâncias de um determinado caso, a Comissão conserva uma grande liberdade 
de ação. (…) Assim, no caso vertente, importa observar que a Comissão não se comprometeu, na comunicação relativa 
à definição do mercado, a utilizar um método preciso e especial para efeitos de apreciação da substituibilidade ao nível 
da procura. Ao invés, observou que a abordagem que adotar deverá variar em função das circunstâncias de cada caso 
individual e reservou-se uma parte importante da sua margem de apreciação a fim de poder tratar cada caso concreto 
de uma maneira adaptada. É tendo em conta a margem de apreciação importante conservada pela Comissão que 
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Em consequência, a limitação do controlo ao respeito pela autovinculação 
administrativa leva à duplicação dos níveis de discricionariedade. Não só as con-
clusões de direito são controladas, apenas, com base em erro manifesto de apre-
ciação (ampla margem discricionária), mas os próprios critérios que servem de 
base a esse controlo passam a ser discricionários. O resultado prático é a recusa 
de qualquer conteúdo normativo próprio ao método de definição de mercados 
no direito da concorrência (para além do que resulta da autovinculação), a recusa 
da existência de um método jurídico, único e definido, para delimitar mercados 
no âmbito do direito da concorrência (ver secção IV.1.1.1).

Não pretendemos, de modo algum, recusar toda a relevância ao princípio da 
autovinculação administrativa no âmbito do controlo judicial da definição de 
mercados. Simplesmente, a Administração só pode, legitimamente, vincular-se a 
uma determinada interpretação ou método dentro do espaço ou margem que seja 
permitida pelas normas aplicáveis. Quando sabemos que a aplicação do método 
descrito na Comunicação sobre Definição de Mercados, com as amplas margens 
interpretativas que permite, pode levar a definições de mercado irreconciliáveis 
com o método de definição de mercados, tal como este decorre da jurisprudên-
cia do Tribunal (veja-se, a título de exemplo, a questão dos “mercados futuros”, 
descrita na secção IV.4.1), não podemos permitir que o controlo judicial se limite 
a verificar se a Administração desrespeitou os princípios que ela própria fixou.

Os tribunais não estão limitados aos fundamentos jurídicos invocados pelos 
recorrentes2441. Sempre que a definição do mercado seja relevante para a solução 
do caso concreto, e na medida em que as questões factuais relevantes sejam sus-
citadas pelas partes e em que estas contestem a conclusão jurídica sobre a defini-
ção, as autoridades judiciais devem aplicar o direito vigente e, especificamente, o 
método de definição de mercados adotado no âmbito do direito da concorrência, 
não estando limitadas a controlar a definição de mercado, exclusivamente, à luz 
da Comunicação sobre Definição de Mercados (ou de qualquer outro documento 
administrativo), mesmo que a recorrente tenha invocado apenas a violação desta.

V.2.5. Recurso de decisões judiciais
Já tivemos oportunidade de constatar que, tanto no ordenamento europeu como 
no ordenamento nacional, a definição de mercados no direito da concorrência 
(no âmbito do “public enforcement” e do “private enforcement”) tornou-se num reino 
(praticamente) exclusivo da primeira instância judicial, sendo muito limitadas as 
intervenções e os contributos das instâncias superiores, neste âmbito.

devem ser examinados os argumentos que a recorrente pretende basear noutros pontos da comunicação relativa à 
definição do mercado”.
2441 Cfr., e.g. (no âmbito do processo civil), o artigo 664º do CPC.
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Esta realidade tem algumas razões jurídicas, mas decorre, acima de tudo, de 
opções judiciais e, eventualmente, de interpretações erróneas da limitação do 
âmbito de revisão no recurso, em casos concretos.

Desde logo, a vinculação ao objeto do pedido2442 leva a que sejam pouco fre-
quentes as oportunidades para os tribunais superiores se pronunciarem sobre a 
definição de mercados. Se é já apenas numa minoria dos casos de aplicação de 
direito da concorrência que chegam aos tribunais que se contesta a delimitação 
dos mercados, estes números tornam-se mais reduzidos nas instâncias subse-
quentes, por ser ainda mais raro que essas questões sejam suscitadas, de novo, 
no âmbito do recurso.

Depois, o âmbito do recurso é limitado, excluindo-se, em princípio, a rea-
preciação de questões de facto.

Assim, no que respeita ao ordenamento europeu, nos termos do artigo 256º(1)
(2) do TFUE, as “decisões proferidas pelo Tribunal Geral (…) podem ser objeto de recurso 
para o Tribunal de Justiça limitado às questões de direito, nas condições e limites previstos 
no Estatuto”. Este enquadramento jurídico de base é completado pelo artigo 58º 
do Estatuto do TJ2443.

Ora, as conclusões da primeira instância relativas às questões de facto podem 
condicionar, incontornavelmente, o desfecho da aplicação do método de defini-
ção de mercados ao caso concreto. No entanto, como procurámos já evidenciar 
nas secções V.2.2 e V.2.3, há muito mais espaço para a reapreciação da definição 

2442 Cfr., e.g.: Acórdão do TRL de 2007/07/05, Ordem dos Médicos Veterinários (proc. nº 8638/06-9TYLSB): 
“Como é sabido, o objeto do recurso é delimitado pelas conclusões que o recorrente extrai da correspondente motivação 
(art. 412º, nº 1, do CPP, aplicável, subsidiariamente, ao processo contraordenacional ex vi art. 41º, nº 1, do RGCC e 
49º da Lei nº 18/2003, de 11/6)”. No mesmo sentido, o Acórdão do TRL de 2007/11/22, Ordem dos Médicos 
(proc. nº 5352/07), p. 52; e, no domínio do private enforcement, o Acórdão do TRL de 2011/06/07, “S” c. 
“D” (proc. nº 3855/05.9TVLSB.L1-7).
2443 Nos termos do qual: “O recurso para o Tribunal de Justiça é limitado às questões de direito e pode ter por 
fundamento a incompetência do Tribunal Geral, irregularidades processuais perante este Tribunal que prejudiquem 
os interesses do recorrente, bem como a violação do direito da União pelo Tribunal Geral”. Assim, como salienta 
o TJ: “a apreciação, pelo Tribunal [Geral], dos elementos de prova que lhe foram apresentados não constitui, ex-
ceto em caso de deformação desses elementos, uma questão de direito sujeita, como tal, ao controlo do Tribunal de 
Justiça” – Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §42. Para uma 
abordagem mais recente desta temática, ver: Acórdão do TJ de 2013/07/11, Ziegler c. Comissão (C-439/11 
P), C.J. (2013) por publicar, §§74-75.
De modo geral, vigora a mesma solução no ordenamento jurídico português, com algumas ressalvas. 
No âmbito do “public enforcement”, decorre do artigo 75º(1) do RGCO que “a 2ª instância apenas conhecerá 
da matéria de direito, não cabendo recurso das suas decisões”. O TC já confirmou a validade da inexistência de 
recurso quanto à matéria de facto no contexto das decisões administrativas que aplicam o direito da 
concorrência – cfr., e.g., Acórdão do TC de 2009/12/03, Ordem dos Médicos (proc. nº 103/08), p. 43. A este 
respeito, veja-se, e.g.: Simas Santos, 2013:855. No âmbito do “private enforcement”, a solução é diversa, já 
que a matéria de facto não é excluída do âmbito do recurso na 2ª instância, sendo apenas o recurso para 
o STJ que é limitado às questões de direito (cfr., e.g.: artigo 26º da LOFTJ).
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de mercados pelos tribunais superiores do que se pode, à partida, pensar, e do 
que tem, efetivamente, sido a sua prática.

Não é verdade que as questões de facto não possam, em absoluto, ser reapreciadas 
no âmbito do recurso. De facto, como decorre da jurisprudência assente do Tribunal:

“só o [TG] tem competência para a apreciação da matéria de facto, exceto em casos nos quais a 
inexatidão material das suas conclusões resulte de peças dos autos que lhe foram apresentadas”2444;

“o apuramento da matéria de facto e a apreciação dos elementos de prova pelo [TG] consti-
tuem questões de direito submetidas à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso 
de uma decisão do [TG], respetivamente, quando a inexatidão material das constatações do [TG] 
resulte dos documentos juntos aos autos e em caso de desvirtuação dos elementos de prova”2445.

A exclusão da matéria de facto do âmbito do recurso não pode conduzir a 
uma negação de justiça. O recurso só deixa incólume o apuramento de factos e 
a apreciação de elementos de prova quando essas operações implicavam alguma 
margem de discricionariedade e a apreciação judicial se manteve dentro dos 
limites dessa discricionariedade2446.

2444 Acórdão do TJ de 1994/06/01, Comissão c. Brazzelli Lualdi et al (C-136/92 P), C.J. (1994) I-1981, §48. 
No mesmo sentido, ver, e.g.: Despacho do TJ de 2009/10/01, Agrar-Invest-Taschl c. Comissão (C-552/08 
P), C.J. (2009) I-9265, §46.
2445 Acórdão do TJ de 2009/07/16, Comissão c. Schneider Electric (C-440/07 P), C.J. (2009) I-6413, §104. 
Ou, noutra formulação: “[o TG] é o único competente para apreciação do valor a atribuir aos elementos de prova 
que lhe foram submetidos, exceto em caso de desvirtuação dos referidos factos ou elementos de prova” – Despacho 
do TJ de 2003/11/11, Martinez c. PE (C-488/01 P), C.J. não publicado, §53.
Quanto ao ordenamento jurídico nacional, recordemos os termos do Acórdão do TRL de 2007/06/29, 
Ordem dos Médicos Dentistas (proc. nº 1372/07-9), segundo o qual a Relação pode verificar se ocorreu uma 
“contradição insanável entre a matéria dada como provada e a decisão, a que alude a al. b) do nº 2, do art. 410º do 
CPP, [tendo] de constar do texto da decisão recorrida, sobre a mesma questão, posições antagónicas e inconciliáveis, 
como por exemplo dar o mesmo facto provado e como não provado, quando se afirma e nega a mesma coisa, ao mesmo 
tempo, ou quando simultaneamente se dão como provados factos contraditórios ou quando a contradição se estabelece 
entre a fundamentação probatória da matéria de facto, em situações em que não possam ser ultrapassadas pelo tribunal 
de recurso, e tem de resultar do próprio texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência 
comum”. Neste caso, o TRL entendeu que existia tal contradição insanável, embora numa questão não 
relacionada com a definição de mercados.
Recordando a jurisprudência do STJ noutras áreas do direito, inteiramente transponível para a presente: 
“Os poderes de cognição do STJ em matéria de facto restringem-se à apreciação dos vícios dessa matéria, não podendo 
fazer uma reapreciação dos elementos de prova apurados, em ordem à formulação de um novo juízo sobre os mesmos. 
Quer dizer, compete ao STJ não a formulação de um (novo) juízo sobre a valoração da prova, mas apenas a apreciação 
da validade e legalidade dos meios de prova, por um lado, e da razoabilidade e coerência da matéria de facto fixada, por 
outro. Cabe-lhe, pois, neste âmbito, avaliar contradições, incoerências, insuficiências das provas, e erros notórios na 
sua apreciação, desde que tais vícios sejam manifestos e evidentes. São esses «erros de facto» que o STJ pode conhecer, 
o que não inclui um reexame da prova recolhida para formular um autónomo juízo sobre ela” – Acórdão do STJ de 
2013/03/21, processo nº 15/12.6YFLSB, nº XI do sumário.
2446 Cfr.: Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) I-667, §§19 e 42, em 
que o TJ exclui do âmbito do recurso a revisão das conclusões do TG sobre as implicações dos estudos 
econométricos, dos estudos de mercado e da peritagem realizada.
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Diversamente, quando um elemento de prova junto ao processo só permite 
uma conclusão e o tribunal de primeira instância afirmou outra, há uma desvir-
tuação desse elemento de prova e a violação de uma vinculação a decidir num 
determinado sentido. Assim sucederia, por exemplo, se um tribunal confrontado 
com uma lista de agentes da oferta idêntica para diversas áreas desse por provado 
que a estrutura da oferta variava nessas áreas.

Em acréscimo, compete ao tribunal de recurso apreciar as questões de direito, 
o que, na matéria de que nos ocupamos, significa que este pode e deve contro-
lar os erros de direito, tanto em sentido estrito (e.g. a admissibilidade jurídica 
da delimitação de um “mercado gratuito”2447), como no sentido de qualificações 
jurídicas erróneas em passos intermédios da aplicação do método de definição 
de mercados (e.g. a “suficiência” jurídica da substituibilidade2448). Consequen-
temente, o tribunal superior pode e deve alterar a conclusão quanto à delimita-
ção do mercado em causa, com base no quadro factual identificado na primeira 
instância (de modo não desvirtuado), na medida em que essa conclusão assente 
em erros de direito2449.

Com efeito, recorde-se que, segundo a jurisprudência do TJ:

“a qualificação jurídica de um facto ou de um ato pelo [TG]”, “bem como as consequências 
que daí retirou”, “é uma questão de direito que pode ser suscitada no âmbito de um recurso”2450;

“tendo o [TG] conhecido de ou apreciado determinados factos, o Tribunal de Justiça é com-
petente para exercer o controlo que lhe é imposto pelo [atual artigo 256º(1)(2) do TFUE], a 
partir do momento em que tenha havido qualificação jurídica e conclusões em matéria de direito 
dos mesmos factos”2451.

2447 Ver secção IV.5.3.
2448 Assim, por exemplo, a quantificação da elasticidade-cruzada entre dois produtos ou duas áreas é 
uma questão de facto. Mas, uma vez admitido, por hipótese, o facto de que um aumento de 20% dos 
preços de um produto não leva a transferência suficiente da procura para outro produto, de modo a tornar 
aquele aumento não lucrativo, já é uma questão jurídica saber se, ainda assim, se pode concluir que há 
substituibilidade “suficiente” entre os dois produtos, para efeitos da aplicação do método de definição 
de mercados adotado no direito da concorrência. Diversamente, esteve bem o TJ ao afirmar, em Hilti, que 
não lhe cabia rever as conclusões do TG sobre a falta de substituibilidade entre produtos com base em 
estudos econométricos e estudos de mercado (Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 
P), C.J. (1994) I-667, §42), já que estavam aí em causa conclusões de facto, e não de direito.
2449 Neste sentido, ver, e.g., o Acórdão do TRL de julho de 2012, Baxter e Glintt (proc. nº 199/11.0TYLSB), 
p. 15; e o Acórdão do Supremo Tribunal austríaco de 2008/12/17, Styria Medien AG – Moser Holding AG 
(proc. nº 16 Ok 15/08).
2450 Acórdão do TJ de 2000/06/29, Politi c. FEF (C-154/99 P), C.J. (2000) I-5019, §11.
2451 Acórdão do TJ de 1994/06/01, Comissão c. Brazzelli Lualdi et al (C-136/92 P), C.J. (1994) I-1981, §§48-
49. No mesmo sentido, ver, e.g.: Despacho do TJ de 2009/10/01, Agrar-Invest-Taschl c. Comissão (C-552/08 
P), C.J. (2009) I-9265, §46.
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Deverá ainda considerar-se a possibilidade do recurso se debruçar sobre uma 
omissão de pronúncia, que poderá consistir, em última rácio, na não definição 
do mercado em causa quando tal pudesse, eventualmente, alterar o sentido final 
da decisão do caso concreto2452.

Importa ainda recordar que a possibilidade de um controlo efetivo pelo tri-
bunal de recurso está dependente da devida fundamentação da decisão judicial, 
o que suscita ainda a possibilidade de um recurso relativo à delimitação do mer-
cado relevante vir a vingar (pelo menos, em certo sentido) com base numa vio-
lação do dever de fundamentação da sentença ou acórdão em causa.

Mostra-se especialmente importante salientar esta eventualidade no orde-
namento jurídico nacional. De facto, no ordenamento jurídico europeu, verifi-
cou-se uma drástica evolução do nível de fundamentação das decisões judiciais 
no momento em que as decisões da Comissão Europeia no âmbito do direito da 
concorrência passaram a ser controladas, em primeira instância, pelo TG2453. Em 
contraste, no ordenamento nacional, como vimos, a fundamentação das deci-
sões judiciais sobre a definição de mercados tende a ser extremamente sucinta 
e, mesmo quando mais desenvolvida, pouco clara.

Resulta da jurisprudência nacional, afirmada, especificamente, no âmbito do 
direito da concorrência, que a decisão judicial deve conter uma “fundamentação 
expressa, clara, coerente e suficiente”2454. A isto acresce que:

“desde que sejam inteligíveis as razões de facto e de direito que sustentam a decisão do Tri-
bunal a quo num determinado sentido, permitindo ao seu destinatário, ciente dos fundamen-
tos, decidir conformar-se com os mesmos ou proceder à sua impugnação, não há invalidade da 
decisão por falta de fundamentação”; e

2452 Veja-se o artigo 155º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça e, a título de exemplo, 
o Acórdão do TJ de 2011/05/05, Evropaïki Dynamiki c. Comissão (C-200/10 P), C.J. (2011) I-67, §§32-33 
e 42-43. Para o ordenamento nacional, ver, e.g., o Acórdão do TRL de 2007/11/22, Ordem dos Médicos 
(proc. nº 5352/07), p. 60, no qual, referindo-se aos artigos 379º e 374º do CPC (artigo 41º RGCO), o TRL 
considerou que, neste caso, não haviam sido “tomados em consideração certos factos e questões invocados pela 
recorrente, existindo quanto a eles, omissão de pronúncia” e “se tivessem sido tomados na devida conta, seguramente 
a decisão teria sido no sentido da absolvição da recorrente”.
2453 O TG alonga-se, com frequência, numa análise detalhada das questões de facto e de direito subja-
centes à contestação das definições de mercado, recorrendo mesmo, como é seu apanágio, a argumentos 
subsidiários ou alternativos, para solidificar a sua conclusão, caso algum argumento venha a cair em 
sede de recurso. No entanto, também é verdade, como já salientámos, que o TJ não se tem mostrado 
particularmente exigente com a fundamentação dos acórdãos do TG nesta matéria – veja-se, a título 
de exemplo: Acórdão do TJ de 1998/05/28, John Deere c. Comissão (C-7/95 P), C.J. (1998) I-3111, §49; e 
Acórdão do TJ de 1998/05/28, New Holland Ford c. Comissão (C-8/95 P), C.J. (1998) I-3111, §§55-56. Ainda 
assim, resulta, implicitamente, do Acórdão do TJ de 1994/03/02, Hilti c. Comissão (C-53/92 P), C.J. (1994) 
I-667, §§19 e 44-47, que o TG tem a obrigação de fundamentar, suficientemente, as suas conclusões e 
de considerar todos os elementos de prova apresentados pela recorrente.
2454 Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), p. 181.
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“o exame crítico [da prova] basta-se com o fornecimento das informações suficientes a per-
mitir perceber o processo lógico que subjaz à formulação da convicção do julgador. Deixando ver 
a razão do apreço que cada um desses meios de prova mereceu, esse exame crítico é suficiente para 
se concluir que a decisão recorrida assentou na prova produzida e não é fruto de qualquer discri-
cionariedade, arbitrariedade ou de uma leitura caprichosa da prova por parte do julgador”2455.

É especialmente relevante, no âmbito da análise da fundamentação da decisão 
sobre a definição de mercado, que se tenha em conta que é permitida a remissão 
para passagens de outros documentos, designadamente para a decisão adminis-
trativa impugnada2456 (ou para um contributo amicus curiae de uma autoridade 
administrativa), e que o tribunal não tem de abordar todos os possíveis argumen-
tos2457. Designadamente, não há qualquer violação do dever de fundamentação 
se um tribunal não aplicar um determinado passo do método de definição de 
mercados (ver secção IV.1.1.1), quando esse passo era manifestamente supérfluo 
no caso concreto.

Clarificados os termos em que os tribunais de recurso podem e devem contro-
lar as definições de mercado realizadas (ou aceites) pelos tribunais de primeira 
instância, cumpre recordar que o TJ nunca discordou de posições tomadas 
pelo TG quanto à delimitação de mercados, assim como nenhum tribunal de 
primeira instância português viu a sua posição sobre a delimitação de mercados 
alterada por uma instância superior.

2455 Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), pp. 177 e 180.
2456 Cfr., e.g.: Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), p. 179 (“não é exigível 
que na decisão se esgotem todos os possíveis posicionamentos que se colocam a quem decide, esgotando todas as questões 
que lhe foram suscitadas ou que o pudessem ser. O essencial é que a motivação seja forçosamente objetiva e clara, e 
assaz vasta em relação às questões suscitadas, de modo que se perceba o raciocínio seguido”).
2457 Cfr., e.g.: Acórdão do TRL de 2013/04/04, ANEPE (proc. nº 349/11.7TYLSB.11), pp. 180-181 (“Esta 
possibilidade não contraria o previsto na lei quando haja lugar a uma total confirmação do anteriormente decidido, 
desde que se indiquem as razões pelas quais se valida a conclusão fáctica e jurídica em apreço”).
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VI. As novas tendências económicas:  
adeus à definição de mercados?

Antes de discutirmos as mais recentes tendências da doutrina económica que 
se tem debruçado sobre a problemática da definição de mercados no contexto 
da aplicação do direito da concorrência, convém não partir da ilusão de que as 
“novidades” que serão apresentadas sejam, inteiramente, inovadoras ao nível 
doutrinário, pelo menos em termos da ideologia básica que lhes subjaz.

Na verdade, parece razoável afirmar-se que predomina na ciência económica, 
há muito tempo, uma aversão à ideia da identificação precisa das fronteiras de um 
mercado. É frequente ouvirem-se especialistas de economia industrial afirmarem 
que não sabem, verdadeiramente, o que seja um mercado, em termos concretos.

Nos meados da década de 1970, Posner afirmava que era apenas a reali-
dade prática da dificuldade de medir corretamente elasticidades que nos levava 
à opção de delimitar mercados, deixando, já então, a porta entreaberta para a 
possibilidade de se vir a adotar, no direito da concorrência, uma abordagem mais 
puramente económica que não exigisse aquele passo2458. Poucos anos depois, o 
mesmo autor viria mesmo a sugerir que, se conseguíssemos medir corretamente 
a elasticidade da procura, os mercados poderiam ser delimitados de modo quase 
arbitrário2459. Em sentido muito semelhante se pronunciaram, na mesma época, 
Areeda e Turner2460. E também na doutrina jurídica (ou jurídico-económica) 
se ouviram, pelo menos desde os anos 70, críticas ao paradigma da definição de 
mercados no direito “antitrust”2461.

2458 Posner, 1976:125: “It is only because we lack confidence in our ability to measure elasticities, or perhaps because 
we do not think of adopting so explicitly economic an approach, that we have to define markets instead”.
2459 Landes & Posner, 1981:962.
2460 Areeda & Turner, 1978:330.
2461 Cfr., e.g.: Markovits, 1978; e, mais recentemente, Baker, 2000 (sugerindo um distanciamento do 
paradigma da definição de mercados quando está em causa a apreciação de efeitos concorrenciais 
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As resistências que se verificaram, na Europa, na década de 80, à dissemina-
ção do método de definição de mercados, estiveram intimamente associadas ao 
repúdio da ideia de que a estrutura de mercado podia ser um indicador fiável de 
poder de mercado2462. Glais e Laurent, por exemplo, recusavam a adequação 
da operação de definição de mercados para a análise de poder de mercado em 
contextos de relações verticais ou conglomerais2463.

Ao mesmo tempo que se disseminava e tomava raízes firmes, entre os juris-
tas, a crença na indispensabilidade da definição de mercados no âmbito da apli-
cação do direito da concorrência, nunca se deixaram, verdadeiramente, de ouvir 
as vozes discordantes de economistas a quem não agradava a inevitável abstração 
e falibilidade da operação de delimitação de mercados.

Isto dito, tem-se verificado, mais recentemente, um notável ganho de peso 
destas vozes, sobretudo nos Estados Unidos da América, intimamente ligadas 
à esperança de uma aplicação do direito “antitrust” cada vez mais próxima dos 
ditames da teoria económica, sobretudo no que respeita ao controlo de concen-
trações. Algumas destas teses começaram a ser acolhidas por autoridades de 
concorrência, entre as quais a portuguesa, como se verá.

De facto, parece pacífico dizer-se, como o faz Schmalensee, que a maioria 
dos economistas considera que a abordagem tradicional, assente na definição 
de mercados, não é, frequentemente, o melhor método disponível para aferir o 
impacto concorrencial de concentrações, sobretudo em mercados com produ-
tos diferenciados2464.

As novas tendências, que passaremos a referir, não refletem, portanto, qual-
quer mudança fundamental de perspetiva dos economistas quanto ao mérito 
da teoria de definição de mercados, mas sim o desenvolvimento de abordagens 
e métodos alternativos a uma análise estrutural assente na definição de merca-
dos, que permitem chegar – diz-se, com maior rigor – aos mesmos resultados.

Como já referimos, a área do direito da concorrência onde estas novas cor-
rentes de pensamento mais se têm afirmado é no controlo de concentrações.

Há já vários anos que os economistas têm proposto – e procurado promover, 
ativamente, com graus variáveis de sucesso – a adoção de modelos económicos de 
simulação das concentrações e de modelos econométricos como modo de prever 
o impacto de concentrações no mercado. Estes modelos não passam, necessaria-
mente, pela delimitação do mercado relevante no sentido jurídico-técnico2465.

unilaterais). Ver, ainda, a descrição de sugestões económicas de medição direta de poder de mercado 
como alternativa à definição de mercados, em Massey, 2000:323-324.
2462 Cfr., e.g.: Fishwick, 1986:5-7.
2463 Cfr.: Glais & Laurent, 1983.
2464 Schmalensee, 2009:6.
2465 Para um exemplo de uma abordagem deste género no contexto do controlo de uma concentração 
de empresas pela Autoridade da Concorrência, ver Gollier & Ivaldi, 2005.
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Como um passo em frente, desenvolvendo ideias avançadas anteriormente 
por Werden2466 e por O’Brien e Salop2467, Farrell e Shapiro defende-
ram, num artigo de 2010, entretanto já famoso, que se poderia – aliás, que se 
deveria – dispensar a definição de mercados na apreciação da compatibilidade 
com o direito da concorrência de determinadas operações de concentração2468.

Mais especificamente, estes autores propuseram um teste económico que 
pode ser utilizado pelas autoridades de concorrência para aferir da probabili-
dade de uma operação de concentração horizontal (i.e., entre concorrentes), 
numa indústria com um nível significativo de diferenciação de produtos, causar 
um aumento de preços, atendendo aos efeitos unilaterais da concentração. O 
teste, que assenta no cálculo do que designaram “upward pricing pressure” (UPP), 
passa ao lado da definição de mercado e trabalha, direta e exclusivamente, com 
informação sobre preços e custos (ou seja, margens de lucro), e suas variações, e 
sobre elasticidades cruzadas (rácios de transferência).

A revisão de 2010 das orientações das autoridades americanas sobre a avalia-
ção de concentrações horizontais já admite a utilização de um teste UPP, embora 
sem determinar o método específico que deve ser usado para o implementar. Os 
autores supra referidos, a quem se deve largamente a dita revisão, propuseram, 
justamente, um tal método.

Não é este o local (desde logo porque, por definição, o teste UPP leva-nos para 
fora do âmbito do tema deste trabalho: a definição de mercados), nem nos seria 
possível, na verdade, discutir os méritos deste método, da perspetiva da ciência 
económica. No entanto, da perspetiva jurídica, que aqui mais nos importa, este 
teste suscita-nos desconforto.

Num primeiro ponto, de menor monta, convém recordar que, num ordena-
mento jurídico como o português, em que a obrigação de notificação de ope-
rações de concentração pode ser despoletada, nomeadamente, por limiares de 
quotas de mercado, verificar-se-ão, certamente, vários casos em que, mesmo que 
seja admissível o recurso a esta abordagem, não se poderá evitar a definição do 
mercado relevante.

Mas o principal problema encontra-se ao nível da conjugação deste teste com 
as imposições legais às condições de aprovação ou proibição de concentrações.  
Os seus autores são os primeiros a reconhecer que o teste é um mero instrumento 
de diagnóstico que visa identificar as concentrações horizontais em mercados de 

2466 Cfr. Werden, 1996.
2467 Cfr. O’Brien & Salop, 2000.
2468 Cfr. Farrel & Shapiro, 2010a. Na realidade, este artigo foi divulgado, publicamente, pela primeira 
vez, em novembro de 2008, como “working paper” da Universidade da Califórnia, Berkeley. Para outros 
autores que têm discutido esta temática, ver, e.g.: Schmalensee, 2009; e Moresi, 2010.
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produtos diferenciados que poderão suscitar preocupações concorrenciais2469.  
A questão jurídica crucial não está em saber, como sugerem estes autores, se 
esta abordagem se coaduna melhor com a teoria económica dos efeitos unilate-
rais do que a tradicional abordagem baseada na delimitação dos mercados rele-
vantes, mas sim em saber se o direito da concorrência permite o recurso a esta 
abordagem alternativa.

Ora, tanto o direito nacional como o direito europeu da concorrência obri-
gam, no âmbito da aprovação ou proibição de uma concentração, à ponderação 
da “estrutura dos mercados relevantes” e da “posição das empresas em causa nos mercados 
relevantes”2470. A utilização da expressão “designadamente” significa que podem ser 
ponderados outros fatores, mas que os fatores elencados não podem ser ignora-
dos. A adoção do método defendido por estes autores, natural e expressamente 
averso à atribuição de relevância à estrutura do mercado, implicaria desrespeitar 
estes imperativos normativos2471.

Assim, parece razoável concluir que, fora dos casos em que o sentido decisó-
rio seria, claramente, o mesmo em qualquer delimitação alternativa do mercado, 
qualquer decisão da AdC ou Comissão Europeia que proibisse uma operação de 
concentração com base – apenas – no índice UPP, sem chegar sequer a identifi-
car o mercado relevante e a estrutura da oferta nesse mercado, padeceria, forço-
samente, de um vício de fundamentação, sendo, por essa via, anulável.

Por outro lado, o teste substantivo de base para a autorização ou proibição 
de concentrações centra-se na suscetibilidade de criar entraves significativos à 
concorrência efetiva no mercado (nacional ou comum) ou numa parte substan-
cial deste2472. Por si só, este teste não implica, necessariamente, uma delimita-
ção precisa do mercado relevante, em qualquer uma das suas três dimensões.  
A aplicação exclusiva do teste UPP é, portanto, compatível com este teste, permi-
tindo, aparentemente, formar uma convicção firme de que uma operação de con-
centração – especificamente devido aos seus efeitos unilaterais e ao seu impacto 
nos preços – criará entraves significativos à concorrência efetiva no mercado, 
devendo ser proibida.

2469 Farrel & Shapiro, 2010a:34: “We have described a simple diagnostic test to flag horizontal mergers that are 
most likely to lead to unilateral anticompetitive price effects in markets for differentiated products”.
2470 Artigo 41º(2)(a) e (b) da LdC. Ou “estrutura de todos os mercados em causa” e “posição que as empresas em 
causa ocupam no mercado”, no artigo 2º(1)(a) e (b) do Regulamento (CE) nº 139/2004.
2471 Em sentido semelhante, embora no contexto de uma discussão algo diferente, Oliveira Pais, 2011:378: 
“Neste momento, atendendo à redação de várias disposições (quer do Tratado, como os artigos 101º e 102º, quer dos 
vários Regulamentos de isenção e Comunicações da Comissão (…)), e à prática da Comissão, parece-nos improvável 
(até por razões de segurança jurídica) que esta última recorra à análise direta dos efeitos no mercado dos acordos 
restritivos da concorrência, prescindindo do conceito de mercado relevante”.
2472 Artigo 41º(3) e (4) da LdC; artigo 2º(2) e (3) do Regulamento (CE) nº 139/2004.
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Mas o teste substantivo não se fica por aquele critério de base. Em deferên-
cia ou por apego ao critério fixado anteriormente no direito da concorrência, 
continua a especificar-se que se verificarão entraves significativos à concorrên-
cia, naquele sentido, “em particular”, quando a concentração levar à “criação ou 
(…) reforço de uma posição dominante”2473. Ora, como já referimos (ver, e.g., secção 
III.3.3.1), para o direito da concorrência, tal como tem vindo a ser interpretado 
pelos tribunais, a identificação de uma posição dominante implica, necessaria-
mente, a delimitação do(s) mercado(s) em causa. Note-se que, tal como entre 
nós, também no direito “antitrust” norte-americano existe a dita “presunção 
estrutural”2474, que tanto enfurece os economistas proponentes destes novos 
métodos2475. A verdade é que, sempre que se pretender proibir uma concentra-
ção com fundamento na criação ou reforço de uma posição dominante, o direito 
também não permite que se recorra, em exclusivo, ao teste UPP, dispensando a 
delimitação do mercado em causa. No entanto, cremos que, muitas vezes, a ira 
dos teóricos da economia assenta na indistinção entre as possibilidades ofereci-
das pela teoria jurídica e os desfechos imperfeitos de casos concretos.

Em resumo, pelo menos no que respeita ao direito europeu e português da 
concorrência, as normas em vigor e a interpretação jurisprudencial assente dessas 
normas não permite acolher, por enquanto, a sugestão dos economistas que defen-
dem que se deixe de delimitar o mercado relevante na análise de concentrações 
horizontais em mercados de produtos diferenciados, passando-se a recorrer a tes-
tes económicos alternativos e, supostamente, mais fidedignos, como seja o método 
do índice UPP2476. Portanto, a proposta de Farrell e Shapiro, pelo menos se 
levada ao extremo, só pode, entre nós, ser entendida numa ótica de jure condendum.

Mostra-se, assim, francamente surpreendente a aparente tentativa da Auto-
ridade da Concorrência de integrar o teste UPP no direito nacional da concor-

2473 Artigo 41º(3) e (4) da LdC; artigo 2º(2) e (3) do Regulamento (CE) nº 139/2004.
2474 Cfr., e.g.: EUA, United States v. Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321 (1963), p. 363: “This intense 
congressional concern with the trend toward concentration warrants dispensing, in certain cases, with elaborate proof 
of market structure, market behavior, or probable anticompetitive effects. Specifically, we think that a merger which 
produces a firm controlling an undue percentage share of the relevant market, and results in a significant increase in 
the concentration of firms in that market, is so inherently likely to lessen competition substantially that it must be 
enjoined in the absence of evidence clearly showing that the merger is not likely to have such anticompetitive effects”.
2475 Cfr. Farrel & Shapiro, 2010a:3.
2476 Em sentido semelhante, entre nós, centrando-se na aplicação deste tipo de teoria económica no 
âmbito do artigo 102º do TFUE, ver: Oliveira Pais, 2011:455: “Pensamos que a aplicação do teste de Steven Salop 
tem vantagens evidentes no caso de indústrias tecnológicas, ou caraterizadas pelo efeito de rede, não só pela simplicidade 
com que é formulado, como pelo facto de centrar a análise concorrencial nos efeitos da conduta abusiva, cuja prevenção 
e punição é, sem dúvida, a missão das autoridades da concorrência. Face ao exposto, importa, contudo, esclarecer que, 
neste momento, não julgamos ser possível defender a aplicação deste teste, com alcance geral, no ordenamento jurídico 
da União. De facto, a tal solução opõe-se a redação do artigo 102º [tal como interpretado pelo TJ, o qual] (…) 
sustentou que para a apreciação da posição dominante da empresa «é fundamental a definição de mercado relevante…»”.
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rência, por via doutrinal, certamente por influência do documento com o mesmo 
âmbito e propósito, da autoria das autoridades norte-americanas, e/ou das auto-
ridades britânicas2477. De facto, no seu recente projeto de linhas de orientação 
sobre concentrações horizontais, a AdC afirmou:

“quando existe um grau de diferenciação de produto significativo, a essência da avaliação 
jusconcorrencial não assenta necessariamente em indicadores estruturais associados ao mercado 
relevante, mas antes na aferição da proximidade concorrencial entre as partes. Adicionalmente, 
existem especificidades de mercado que, para além de dificultarem o exercício de delimitação do 
mercado relevante, limitam a extração de inferências assentes em indicadores estruturais. Nestes 
casos, pode revelar-se mais adequado proceder diretamente à análise dos efeitos da operação”2478.

Esta posição contrasta com a da Comissão Europeia, segundo a qual o teste 
UPP é uma ferramenta útil, mas que só pode ser vista como complementar e não 
dispensa a necessidade de delimitar o mercado em causa2479.

Embora seja compreensível o entusiasmo dos economistas da AdC – que têm 
repetidamente demonstrado acompanhar de perto os desenvolvimentos de ponta 
da ciência económica aplicada à regulação da concorrência, e devem ser louvados 
por isso –, urge introduzir um elemento de cautela quanto aos limites impostos 
pelo ordenamento jurídico, neste plano. Uma coisa é criticar e pretender refor-
mar o quadro normativo vigente, outra é procurar revolucionar a realidade prá-
tica, contornando o direito.

Não estamos, sequer, convictos, de que seja aconselhável, da perspetiva da 
ciência jurídica, aderir à linha de pensamento de Farrell e Shapiro e pro-
mover uma alteração do direito da concorrência, de modo a que seja possível às 
autoridades de concorrência autorizarem ou proibirem uma operação de concen-
tração sem definirem os mercados em causa (excluídos os casos em que, como já 
hoje se verifica, esta definição precisa não alteraria a conclusão final).

2477 Cfr.: OFT & Competition Commission, Merger assessment guidelines, OFT 1254, setembro de 2010, 
§5.4.6 e ss. Crucialmente, ao contrário do documento nacional, este documento das autoridades 
britânicas não propõe as simulações económicas como alternativa à definição de mercados, antes como 
um dos métodos que pode ser usado para ponderar os efeitos de uma concentração. Ao mesmo tempo, 
indica-se, de modo geral, que haverá sempre lugar a uma definição de mercados, a não ser que a definição 
precisa não altere as conclusões do caso concreto (§§5.2.1. e 5.2.4).
2478 AdC, Projeto de Linhas de Orientação para a análise económica de operações de concentração 
horizontais, 1 de fevereiro de 2013, §1.1.6. A AdC não está sozinha, entre as suas parceiras da Rede 
Europeia de Concorrência, nesta tentativa – veja-se, e.g.: ANC francesa, Lignes directrices relatives au 
contrôle de concentrations, julho de 2013.
2479 Cfr.: Comissão Europeia, 2012:8-9. No mesmo sentido se pronunciou a ANC britânica, nos termos 
supra referidos.
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Não devemos perder de vista o facto de que o teste UPP só poderá ser apli-
cado a um número limitado de operações de concentração, por várias razões2480. 
Desde logo, poderão não estar disponíveis, de modo completo, os dados neces-
sários à sua aplicação. Vários economistas realçaram a dificuldade de determi-
nar com precisão os custos marginais, ou até os preços, em determinados casos, 
bem como de obter dados que permitam calcular de modo fiável a elasticidade-
-preço e a elasticidade cruzada com que uma empresa se vê confrontada. Não 
deixa de ser esclarecedor que mesmo os mais acérrimos defensores da abolição 
da definição de mercados confessam a intransponibilidade deste obstáculo2481.

Depois, o teste só foi proposto para a apreciação de operações de concentra-
ção em mercados com produtos diferenciados. No caso de mercados de produtos 
relativamente indiferenciados, a análise estrutural continua a mostrar-se fiável.

O teste só analisa efeitos unilaterais, o que significa que não se adequa à iden-
tificação de preocupações concorrenciais decorrentes de efeitos coordenados (e.g. 
da criação de uma estrutura de mercado que, associada a determinadas carate-
rísticas, será prejudicial para a concorrência, não por causa do comportamento 
unilateral da empresa resultante da concentração, mas por causa do conjunto 
dos comportamentos das empresas, tipicamente num contexto de oligopólio).

O teste só analisa efeitos ao nível dos preços, não permite prever outro tipo 
de efeitos anticoncorrenciais da concentração, tais como a redução do incentivo 
à inovação tecnológica.

E o teste não integra, adequadamente, a pressão concorrencial decorrente da 
entrada de novos concorrentes2482. Isto significa, não só, que o teste UPP não se 
adequa a todas as concentrações, como ainda que não permite uma visão com-
pleta dos potenciais efeitos anticoncorrenciais, mesmo nas concentrações a que 
se pode aplicar.

2480 Como reconhecem os seus autores: “we do not claim that our test is always tractable, only that it often 
is” – Farrell & Shapiro, 2010a:17.
2481 Enquanto, em Farrell & Shapiro, 2010a:18, se refere, superficialmente, a possibilidade das autoridades 
administrativas ordenarem a apresentação das informações necessárias a estes cálculos, e se refere que 
os tribunais também têm esse poder, em Kaplow, 2010:447, afirma-se: “Simple application of the Lerner 
index formula [de identificação de poder de mercado] requires measuring price and marginal cost. Price is 
usually straightforward, although difficulties may arise, for example, in the presence of bundled pricing (whether 
multiple products are sold together or various services, including delivery and credit, are supplied jointly) or when 
different customers are charged different prices. Marginal cost is far more challenging, both because of difficulties in 
identifying which costs are variable (which depends on the relevant time period) and due to the presence of common 
costs that may be hard to allocate among the multiple products a firm produces. The problem of measuring marginal 
cost is usually regarded to be serious or at least problematic with sufficient frequency that other means of inferring 
market power are potentially attractive”.
2482 Epstein & Rubenfeld, 2010:9.
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Mesmo que todas as condições estejam reunidas para permitir a aplicação 
do teste UPP num caso concreto, ainda assim a conclusão final assentará num 
método e em pressupostos que não é razoável esperar que a esmagadora maioria 
dos juristas seja capaz de compreender. Crucialmente, muito menos será razo-
ável esperar que um juiz forme uma convicção firme quanto aos efeitos expec-
táveis da concentração, com base, exclusivamente, nos resultados do teste UPP, 
sobretudo quando se deve esperar – assim o sugere a experiência – que a notifi-
cante da concentração contra-argumente com opiniões divergentes quanto aos 
efeitos da operação, preparadas por outros economistas, com base nos mesmos 
ou noutros pressupostos.

É também necessária uma ponderação de custos/benefícios do recurso a estes 
testes (cuja aplicação requer esforços e custos significativos, que aumentariam o 
hiato já existente na realidade do direito da concorrência consoante os recursos 
económicos das partes envolvidas), à luz do princípio da proporcionalidade2483.

Não pretendemos, de modo algum, negar a importância e utilidade do teste 
UPP na avaliação de operações de concentração horizontais em mercados com 
produtos diferenciados. Pretendemos, simplesmente, realçar que o recurso a este 
método económico não só não pode, à luz do direito vigente, dispensar a delimi-
tação do mercado em causa e a sua análise estrutural, como não seria prudente 
que o pudesse fazer.

É expectável que comecemos, a curto prazo, a ver decisões de algumas auto-
ridades europeias sobre operações de concentrações em que a decisão final se 
baseia no índice UPP, mas este não pode ser o único teste aplicado. A decisão 
não pode ignorar outras abordagens e testes económicos úteis a uma visão global 
das diferentes perspetivas e efeitos da concentração, entre as quais se incluem 
uma análise estrutural assente na delimitação de mercados e a ponderação de 
outras caraterísticas do mercado cuja identificação está dependente da delimi-
tação deste.

Tanto quanto é do nosso conhecimento, nenhuma destas novas abordagens 
económicas que dispensam a definição de mercados foram, até ao momento, acei-
tes por autoridades judiciais. Aliás, nos ordenamentos jurídicos português e da 
União Europeia, pelo menos, não conhecemos sequer exemplos de os tribunais 
terem sido confrontados com uma aplicação do teste UPP. Nos EUA, a reação dos 
tribunais foi, como seria de esperar, a de tender a recusar a relevância deste teste, 
quando usado de modo exclusivo, face à longa linha de jurisprudência assente 
que exige a delimitação do mercado em causa2484.

2483 Realçando a necessidade desta ponderação e a ausência de estudos, até ao momento, que a permitam: 
Budzinski, 2011:126-127.
2484 Cfr.: EUA, City of New York v Group Health Inc et al, nº 06 Civ 13122 (RJS), 11 de maio de 2010.
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A doutrina económica especializada na aplicação do direito da concorrência 
também não recebeu estas novas abordagens de maneira unanimemente favorá-
vel. O ponto mais comum nas críticas é o de que o teste UPP, como aliás qualquer 
abordagem assente em modelos de simulação económica, exigem uma parame-
terização detalhada que se mostra impossível na esmagadora maioria dos casos, 
por falta de dados (mesmo quando é possível proceder a uma investigação com-
pleta, o que não é comum).

 Coate e Fischer, por exemplo, consideram que a definição de mercados 
é indispensável, em qualquer caso de controlo de concentrações, e que deve ser 
usada em conjunto com outros instrumentos de análise económica2485. Especi-
ficamente, estes autores chamam a atenção para o facto de os modelos econó-
micos propostos, que dizem dispensar a delimitação de mercados, conduzirem 
apenas a uma possibilidade ou, em essência, a uma opinião sobre os efeitos de 
uma operação, que assentam em vários pressupostos que poderão não se verifi-
car num caso concreto e que, portanto, têm de ser testados no ambiente concor-
rencial específico, teste esse que só é possível após a definição do mercado2486.

Simons e Coate chamam a atenção para o facto de este tipo de simulação 
económica, centrada nos preços, ignorar os elementos de concorrência através de 
outros fatores, que não o preço, que podem ser decisivos em muitos mercados2487. 

Tal como estes autores, também Carlton frisou que um dos principais argu-
mentos contra a eliminação da definição de mercados, como passo indispensável 
na aplicação do direito da concorrência, é o de que, não obstante as suas muitas 
imperfeições, este método permite, ao menos, eliminar em maior medida a arbi-
trariedade que resultaria de uma tentativa de aplicação direta de teoria econó-
mica pelos tribunais e autoridades administrativas2488.

2485 Coate & Fischer, 2010:1: “Market definition provides a necessary reality check on any formal economic study 
of a merger’s competitive effect. (…) [E]conomic studies serve to predict the price effects of the merger and, to the extent 
that the predictions are consistent with a market analysis, those predictions may be given significant weight. On the 
other hand, if the predictions are diametrically at odds with the insights gleaned from structural market analysis, 
close review of all the evidence is necessary to resolve any inconsistencies found”.
2486 Coate & Fischer, 2010:3. Em sentido semelhante, Simons & Coate, 2010:382-383: “While theorists 
argue demand simulation generates price effects without the need to define markets, failure to ground the simulation 
in a relevant market makes it particularly difficult to fully evaluate the price predictions. If the simulation model does 
not represent a relevant market, can the analyst complete the market-based repositioning and entry analyses needed to 
support the final conclusion that the merger substantially lesses competition within some (undefined) area of rivalry? 
(…) Without some exogenous evidence to eliminate a large number of model-parameter combinations, UPP simulation 
is simply not scientific. Thus, we believe it is necessary to exogenously confirm the results of any UPP simulation with 
natural experiment data, thereby demonstrating reliability”.
2487 Simons & Coate, 2010:383.
2488 Este autor afirma que a eliminação do passo da delimitação de mercados “would likely lead to arbitrariness 
and discretionary havoc in courts and at agencies where economics is poorly understood” – Carlton, 2011:4.
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Ainda outros autores têm realçado que a experiência prática mostra que os 
modelos de simulação económica não têm produzido previsões fiáveis das varia-
ções dos preços nos mercados, e que ainda não se provou que o teste UPP con-
siga produzir previsões fiáveis2489.

Como era expectável, já começaram a surgir propostas de configurações de 
testes UPP adaptados, que pretendem ser soluções de compromisso, preservando 
a componente da definição de mercados relevantes (e, portanto, algum elemento 
de análise estrutural do mercado) ao mesmo tempo que integram a lógica essen-
cial da identificação de um incentivo para um efeito unilateral de aumento de 
preços subsequente à concentração.

Esptein e Rubenfeld – fãs do recurso a modelos económicos de simula-
ção de concentrações – descrevem o teste UPP (para profundo desagrado dos 
seus autores2490) como um caso especial destes modelos, cujo sucesso e fiabili-
dade está crucialmente dependente da informação disponível sobre elasticida-
des2491. Estes autores recordaram, concordando, que Shapiro reconhecera ser 
razoável presumir que as quotas de mercado transmitem uma ideia aproximada 
sobre os rácios de transferência2492, o que implica reconhecer à análise estrutu-
ral do mercado algum mérito e, no mínimo, uma missão complementar dos tes-
tes económicos mais sofisticados. Tal como estes autores, também Zimmerman 
realçou que é possível aplicar o teste UPP com base em conclusões sobre rácios 
de transferência derivadas da análise das quotas de mercado2493.

Ao longo desta secção, concentrámo-nos, exclusivamente, nas normas relati-
vas ao controlo de operações de concentração. Mas há que esclarecer que as con-
sequências destas novas linhas de pensamento económico não se limitam a essa 
área do direito da concorrência. Desde logo, uma teoria económica que assenta 

2489 Cfr., e.g., Simons & Coate, 2010:378-380, que chegam mesmo a afirmar: “absent a showing that the UPP 
analysis is likely to predict price effects correctly in the industry in question, the methodology would be unscientific 
and thus should not be admissible in court”.
2490 Cfr. Farrell & Shapiro, 2010b:6.
2491 Epstein & Rubenfeld, 2010.
2492 Epstein & Rubenfeld, 2010:8: “The largest challenge in both UPP analysis and merger simulation is to 
arrive at reasonable values for the necessary parameters for practical implementations of the approaches. We stress 
that the accuracy and reliability of the UPP diagnostic depends crucially on the accuracy of the diversion ratio. It is 
important not to understate the difficulty of getting this information. A plausible assumption in many instances is 
that diversion is proportional to current market shares. When that assumption fails to hold, the UPP diagnostic is 
likely to generate misleading results”.
2493 Zimmerman, 2011:412. Este autor conclui: “the UPP test is a potentially useful tool that competition 
authorities could employ to screen proposed mergers. At the same time, on occasion, the data demands needed to 
implement the «strict» specification of the test may be unmet, which in turn requires use of routinely available market 
share measures to approximate diversion. While this treatment requires defining a relevant market (one of the analytical 
steps UPP was designed to avoid), the fact remains that the courts are likely to maintain the market definition paradigm 
in the foreseeable future”.
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na análise de margens de lucro e de elasticidades para identificar uma tendência 
para o aumento de preços – o mesmo é dizer que identifica um poder de mer-
cado unilateral que torna possível e rentável o aumento de preços – poderá, even-
tualmente, ser adaptada para a identificação de posições dominantes. De novo, 
porém, aplicar-se-ão as mesmas limitações que já discutimos supra.

O expoente máximo – ou, pelo menos, a materialização mais extremada – 
destas novas tendências do pensamento económico sobre o papel da definição 
de mercado foi o artigo, também de 2010, de Louis Kaplow, professor de “Law 
& Economics” da Universidade de Harvard e colaborador próximo de Shapiro. 
De acordo com este autor2494, nunca se deve definir o mercado ao aplicar o direito 
“antitrust”, já que há melhores meios disponíveis para aferir o poder de mercado 
das empresas2495. As suas ideias suscitaram um debate de tal modo aceso nos EUA 
que levaram à recente publicação de um número especial do Antitrust Bulletin, 
inteiramente dedicado a esta questão.

Sendo impossível, neste contexto, passar em revista todos os argumentos e 
contra-argumentos que já foram avançados neste debate, são as seguintes, em 
suma, as principais linhas de pensamento económico expostas neste artigo:

 (i) a definição de mercados só é útil no caso de produtos homogéneos, tor-
nando-se inútil a partir do momento em que se tenta “redefinir” o mer-
cado (ou seja, alargar o âmbito do mercado, incluindo novos produtos 
que levam à sua heterogeneização);

 (ii) embora seja possível, em determinadas circunstâncias, inferir poder de 
mercado a partir de quotas de mercado, é necessário que essa conclusão 
se baseie em valores de referência (benchmarks) dos quais não dispomos, 
em forma testada;

2494 Note-se que Kaplow é, desde há muito, um crítico acérrimo das inferências estruturais de poder de 
mercado – cfr.: Kaplow, 1982. O autor já teve a oportunidade de defender e desenvolver a sua tese, e.g., 
em Kaplow, 2012. A sua perspetiva recebeu o apoio de alguns nomes de peso. Veja-se, e.g.: Carstensen, 
2012, que sugere que o caminho futuro possa passar pela adoção de padrões presuntivos que permitam 
contornar, por completo, a definição de mercados e a identificação de poder de mercado. Para uma defesa 
limitada a uma perspetiva específica: Hovenkamp, 2012b. Outro autor, concordando com a conclusão, 
reivindicou a sua autoria original e discordou dos fundamentos de Kaplow – ver: Markovits, 2012. Em 
sentido oposto à sua tese se pronunciaram, e.g.: Werden, 2012; Coate & Simons, 2012; e Cameron, Glick 
& Mangum, 2012 (que concluem, na p. 744: “Although it is true that market definition cannot accomplish the 
narrow goals that Professor Kaplow assigns to it, the exercise is nonetheless valuable as part of a bull-blown competi-
tive analysis. In other words, Professor Kaplow seeks to throw the baby out with the bathwater. This is unfortunate, 
because the market definition exercise can help identify what restraints on an exercise of market power are important, 
which is a necessary step in any competitive analysis”).
2495 Kaplow, 2010:515 (na p. 440, o autor resume nos seguintes termos a sua tese: “The thesis of this article 
is that the market definition process should be abandoned”).
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 (iii) a única maneira de escolher qual de duas definições possíveis é melhor é 
a de já se partir de uma estimativa de poder de mercado, o que significa 
que a resposta visada pela definição de mercados está viciada à partida, 
e o processo de definição não traz qualquer valor acrescentado à estima-
tiva inicial de poder de mercado; e

 (iv) ao concentrar-se na identificação de substitutos específicos e na elastici-
dade cruzada entre esses produtos, a definição de mercados negligencia 
o elemento essencial que é a elasticidade-preço da procura, na sua glo-
balidade, não podendo conferir uma visão correta do poder de mercado.

Curiosamente, esta posição, extremamente provocadora, não logrou gerar – 
pelo menos, até ao momento – significativo debate académico jurídico deste lado 
do Atlântico. Tal poder-se-á justificar pela menor atenção dada a esta temática, em 
geral, pela doutrina na Europa, por comparação aos EUA, e pela ligação menos 
pronunciada entre a ciência económica e a ciência jurídica. Pode ainda contri-
buir, significativamente, para a falta de impacto desta tempestade na bonança 
europeia o facto de que as críticas desta escola de pensamento estão intimamente 
associadas a caraterísticas própria do ordenamento jurídico americano – não se 
podendo transpor, automaticamente, para os nossos ordenamentos –, bem como 
a um movimento de revolta contra decisões de tribunais americanos em casos 
concretos, não existindo entre nós casos recentes cuja delimitação de mercados 
tenha gerado tamanho descontentamento.

Diga-se, à partida, que não concordamos com a perspetiva de Kaplow, por 
inúmeros motivos que abordaremos, seguidamente, de modo resumido.

Primeiro, toda a construção teórica de Kaplow assenta no pressuposto de 
que a definição de mercados serve para permitir inferências quanto ao poder de 
mercado a partir das quotas de mercado. No fundo, este autor concebe a operação 
de delimitação de mercados como tendo um resultado imediato: a identificação 
do poder de mercado das empresas, expressa nas suas quotas de mercado. Ora, 
como já referimos, pelo menos nos ordenamentos jurídicos europeus, embora se 
pretenda uma tendencial correspondência entre as quotas de mercado e o poder 
de mercado, é aceite, pacificamente, que esta nem sempre existe2496. A definição 
de mercados é um primeiro passo metodológico, ao qual se segue um segundo 
passo de determinação do poder de mercado. Neste segundo passo, ponderam-se 
vários fatores que não são ponderados aquando da delimitação do mercado (e.g. 
elasticidade-preço da procura, concorrência potencial, importância da inovação 
tecnológica, etc.). Possivelmente por escrever num contexto de reação a decisões 
judiciais específicas, assentes numa análise puramente estrutural do mercado, 

2496 Neste mesmo sentido critico, e.g.: Cameron, Glick & Mangum, 2012.
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Kaplow ignora por completo este segundo passo, criticando o método de defi-
nição de mercados como se este pretendesse identificar, de imediato, o poder de 
mercado, o que não é o caso2497.

Esta dicotomia entre a definição do mercado e a identificação do poder de 
mercado é absolutamente evidente, por exemplo, na prática decisória europeia 
e portuguesa sobre posições dominantes, em que a delimitação do mercado é 
seguida da discussão da existência de uma posição dominante, e em que esta dis-
cussão não se limita (ou só excecional e, porventura, erroneamente se limitará) 
a ponderar a estrutura do mercado.

Segundo, as críticas de Kaplow partem da perspetiva da ciência económica. 
Só uma pequena parte do seu trabalho se dedica a discutir a compatibilidade 
da sua sugestão – eliminar a definição de mercados – com o direito “antitrust” 
vigente, e fá-lo em termos superficiais e não conclusivos. Embora não o diga nos 
termos mais explícitos, parece ser claro que as suas propostas são feitas, predo-
minantemente, numa lógica de jure condendum.

Terceiro, sem perder de vista que há diferenças entre os ordenamentos jurí-
dicos, e que há múltiplas situações na Europa que requerem a definição de mer-
cados que não encontram paralelo no direito norte-americano, não podemos 
deixar de realçar que K aplow se focou, excessivamente, na identificação de 
poder de mercado no contexto do controlo de concentrações horizontais e de 
casos de monopolização (abuso de posição dominante). Ora, como se descreve 
no Capítulo III.3, no direito da concorrência, é necessário proceder à delimita-
ção do mercado relevante em múltiplos outros contextos, nos quais as críticas 
a uma análise puramente estrutural perdem grande parte do seu fundamento 
(pense-se no caso da delimitação de mercados no contexto da aplicação do cri-
tério de minimis).

Quarto, quanto à crítica de Kaplow ao facto de a delimitação de mercados 
se fazer com base numa estimativa – de facto, um preconceito – sobre a existên-

2497 Em sentido semelhante, chamando a atenção para uma questão que já referimos supra, Werden realça: 
“Professor Kaplow fails to appreciate that delineating a relevant market in an antitrust case is not merely a means for 
enabling the assignment of market shares. The boundaries of the relevant market separate forces of competition that 
are part of the action of the case from those that are in the background. Background competitive forces, for example, 
the elasticity of market demand, do matter, but they are passive and typically of secondary importance. The active 
competitive forces at issue in every antitrust case are those within the relevant market. Separating active and passive 
competitive forces through market delineation serves an analytic function because antitrust analysis distinguishes 
the strategic action of competitors from background influences on them. In predicting the likely unilateral effects 
of proposed mergers, this distinction is often (though not always) important, and market delineation therefore is 
often necessary. And in assessing the risk of post-merger coordination, any sensible analysis requires that the scope 
of the coordination be specified through market delineation. Separating ative and passive competitive forces through 
market delineation also adds clarity and power to the narrative of the case. Because a relevant market identifies the 
competitive process at issue, alleging a relevant market communicates a great deal. And when the standard test for 
market delineation is used, market shares are given meaning and also further the narrative.” – Werden, 2012:20-21.
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cia de poder de mercado, ou sobre as fronteiras do mercado, esta não considera 
que pode haver bons motivos para se partir dessa estimativa e, até, para que essa 
estimativa condicione, até certo ponto, o resultado do processo de delimitação 
de mercados. A “estimativa” com que se parte para o exercício de definição de 
mercados corresponderá, largamente, a uma abordagem de senso comum, dire-
tamente influenciada ou, em todo o caso, previsivelmente próxima da perspetiva 
dos gestores das empresas que atuam nesse mercado. Naturalmente, os economis-
tas tendem a recusar a relevância da abordagem de senso comum, mas o direito 
não o deve fazer. O direito da concorrência não pretende regular uma realidade 
teórica, mas sim comportamentos reais das empresas nos mercados. Há aqui uma 
componente subjetiva crucial que os economistas tendem a afastar2498.

Os comportamentos reais das empresas são determinados por pessoas, pes-
soas que trabalham, em primeiro lugar, com noções de senso comum. Consoante 
os mercados, a dimensão das empresas e a sofisticação dos atores, essas noções 
podem ser afinadas, claro, por estudos e pela experiência prática do jogo da con-
corrência no mercado e, portanto, podem ser mais precisas que a de um consu-
midor, mas não correspondem, necessariamente, à conclusão da aplicação dos 
modelos teóricos que os economistas entendem representar, mais de perto, a rea-
lidade do mercado. Tanto assim que, com enorme frequência, as empresas são 
surpreendidas por e discordam das delimitações de mercados feitas pelos juristas 
e economistas. Ora, forçosamente, a conduta das empresas é determinada pela 
sua perceção das fronteiras do mercado em que atuam, e não pela “realidade” 
dessas fronteiras, ditada pela melhor teoria económica. Assim, a inclusão, na 
operação de delimitação de mercados, deste elemento subjetivo pode, de facto, 
contribuir para chegar a fronteiras que permitam representar de modo mais rea-
lista o comportamento das empresas, por contraste com a representação resul-
tante de um modelo teórico.

Quinto, esta construção é, essencialmente, desconstrutiva. Depois de dizer 
que este modelo não serve, Kaplow não tem, propriamente, um modelo alterna-
tivo para oferecer. Apresenta, é certo, fórmulas económicas que podem ser usadas 
para determinar, diretamente, o poder de mercado, e refere-se às abordagens eco-
nómicas que já referimos acima. Mas, como vimos, este tipo de abordagem direta 
não pode ser aplicada a todas as situações em que o direito da concorrência exige 
que se defina o mercado, não oferecendo, portanto, uma solução completa. Esta 
abordagem tem associadas todas as dificuldades já referidas, no que respeita à sua 
aplicação por juristas, à indisponibilidade de dados essenciais (maxime, relativos 
a custos marginais e a elasticidades) e à indesejabilidade pragmática (num juízo 

2498 Não defendemos, note-se, ao contrário de certos autores, que a operação de definição de mercados 
se deva pautar pelas delimitações feitas no âmbito do “marketing” – cfr., e.g.: Karp, 1984.
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de racionalidade económica) de proceder aos estudos necessários na esmagadora 
maioria dos casos. Além disso, os métodos económicos aplicáveis, ou indicados, 
variam de caso para caso, inviabilizando a adoção de um método único de afe-
rição do impacto concorrencial das práticas, e a doutrina não concorda que eles 
tenham sido devidamente fundamentados2499.

Não se pode entender a tese de Kaplow como uma crítica à definição de 
mercados tal como a conhecemos nos ordenamentos jurídicos europeus. É uma 
crítica, isso sim, recorrendo à terminologia do próprio autor, ao “paradigma da 
definição de mercados / quotas de mercado”2500, ou seja, uma crítica à perceção 
da definição de mercados como uma operação que permite ao intérprete inferir, 
de imediato, qual o poder de mercado das empresas e aplicar as normas jurídicas 
com esse pressuposto. Dito de outro modo, estas críticas têm muito mais a ver 
com o modo de identificação de poder de mercado (tipicamente no contexto da 
apreciação substancial de uma concentração, ou na identificação de uma posição 
dominante) do que com a delimitação de mercados, propriamente dita, e, nessa 
medida, extravasam o âmbito da presente tese. Em qualquer caso, tratam-se de 
críticas cujos pressupostos estão, há muito, ultrapassados, na doutrina domi-
nante. Podem ter o seu sentido no ordenamento jurídico americano, face a deci-
sões recentes, e mesmo entre nós poderão ter a sua utilidade, como contributo 
para combater a tendência – que nunca desaparecerá, por completo – de se dar 
demasiada importância às quotas de mercado das empresas na identificação do 
seu poder de mercado. Mas não são críticas que se adequem ao método de defi-
nição de mercados tal como ele existe, presentemente, no direito da concorrên-
cia português e da União Europeia.

Em conclusão, apesar do seu tom provocatório, revelador, acima de tudo, de 
desentendimentos resultantes das diferentes perspetivas das ciências económica 
e jurídica e da relativa incompreensão mútua, as mais recentes tendências econó-
micas que acabámos de referir estão longe de pôr em risco a continuada necessi-
dade de se definirem mercados na aplicação do direito da concorrência. Fazem 
parte de um movimento inesgotável de crítica a resultados injustos decorrentes 
da aplicação de um método imperfeito (devido a essas imperfeições, ou devido à 
sua incorreta aplicação), e trazem-nos novos instrumentos complementares dos 
que já hoje são utilizados. Estes mecanismos permitirão, em raros casos seletos, 
visões economicamente mais puras e precisas da realidade de um mercado, mas 
não excluirão, nem sequer nesses casos, a relevância da definição de mercados. 

2499 Neste sentido, ver, e.g.: Coate & Simons, 2012:716 (“His approach would replace standard market definition 
analysis with an economic theory that is not well substantiated. Moreover, his presentation fails to acknowledge that 
the price-cost margin model (or any more complicated PCE analysis) requires some form of benchmark to identify 
the magnitude of the monopoly power before the performance variable can be used to select the «correct» market”).
2500 Cfr., e.g.: Kaplow, 2010:439.



652

A DEFINIÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES...

Não a excluirão, desde logo, porque o direito vigente não o permite. Também não 
cremos que seja prudente, pelos motivos já indicados, alterar o direito de modo 
a permitir a utilização exclusiva de métodos económicos de medição do poder 
de mercado que não requeiram a definição de mercados2501.

2501 Defendendo a mesma conclusão, Werden escreveu: “Placing less emphasis on market delineation and 
market shares would be for the best in many antitrust cases, but market delineation serves analytical and narrative 
purposes not served by other tools. Professor Kaplow’s proposal to abandon market delineation would bring chaos to 
antitrust litigation” – Werden, 2012:21.
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VII. Conclusão

 A)  As razões e os objetivos da definição de mercados no direito da con-
corrência

 B) A objetividade e unicidade do método jurídico de definição de mer-
cados 

 C) A definição de mercados não visa a identificação imediata do poder 
de mercado

 D) A natureza jurídica do método de definição de mercados
 E) Quando é necessário definir o mercado em causa
 F) O conceito jurídico de mercado relevante
 G) O valor jurídico indireto e limitado da Comunicação sobre Defini-

ção de Mercados
 H) Desafios específicos da definição de certos mercados
 I) O valor dos precedentes de definições de mercados
 J) A prova das definições de mercados
 L) A perceção errónea do âmbito limitado do controlo judicial
 M) A realidade prática da definição de mercados

A) As razões e os objetivos da definição de mercados no direito da concor-
rência
Na ótica da ciência jurídica, a definição de mercados relevantes, de acordo com 
um método complexo, de inspiração económica, tem, hoje, um lugar garantido 
e incontornável no direito da concorrência.

Em linguagem vulgar, o termo “mercado” tem múltiplos significados e é cara-
terizado por uma profunda imprecisão e abstração. A ciência económica não 
se preocupa, por via de regra, em definir, de modo preciso, as fronteiras de um 
mercado, a não ser quando o faz para efeitos da aplicação do direito da concor-
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rência. Desde Posner nos anos 1970 às mais recentes propostas de Farrell e 
Shapiro e de Kaplow, que os economistas sonham com um direito “antitrust” 
sem definição de mercados2502. São múltiplos os ramos do direito que usam a 
expressão “mercado” em sentidos diversos e pouco claros. Alguns há em que se 
identificam distorções significativas da concorrência ou se discute a substituibi-
lidade entre bens para satisfação de uma mesma necessidade, sem se delimitar 
os mercados em causa.

A preocupação com a “definição de mercados” é, portanto, própria e exclu-
siva do direito da concorrência (ou quase, já que se verificou o contágio de alguns 
ramos do direito da regulação setorial).

Em acréscimo, a História mostra-nos que se trata de uma preocupação nas-
cida de opções interpretativas e não de qualquer essencialidade natural. O direito 
“antitrust” foi aplicado nos EUA durante seis décadas, antes da primeira delimi-
tação judicial do mercado em causa. No ordenamento jurídico europeu, apli-
cou-se o direito da concorrência durante duas décadas sem que alguma vez se 
suscitasse esta questão. Sejamos claros: em teoria, é perfeitamente concebível um 
regime de concorrência que seja aplicado sem se definir o mercado em causa, 
pelo menos não nos termos complexos em que se exige, atualmente (consoante 
o caso), esta definição.

Porque definimos, então, mercados?
Como vimos, a definição de mercados estreou-se no direito da concorrência 

como uma imposição judicial, em resposta a argumentos de empresas recorrentes 
de decisões administrativas lesivas dos seus interesses. Os tribunais afirmaram 
a necessidade da delimitação dos mercados em causa com base nos princípios 
gerais do acesso à justiça, do direito a um controlo judicial efetivo, da proteção 
dos direitos dos particulares e, em última linha, do próprio princípio do Estado 
de direito. Ou seja, a ideia de que a definição de mercados é um fundamento 
lógico necessário para a aplicação de certas normas de concorrência, em certos 
contextos, surgiu, em ambos os lados do Atlântico, como um travão à arbitrarie-
dade administrativa na aplicação deste ramo do direito.

Ao contrário do que sucede noutros ramos do direito, o conceito de “mercado” 
ganha um sentido normativo próprio no direito da concorrência. O “mercado 
em causa” é um elemento de conteúdo normativo cujo esclarecimento é neces-
sário para a verificação do preenchimento dos requisitos de aplicação de várias 
disposições, ou para a conclusão sobre o sentido em que devem ser aplicadas.

É incorreto afirmar-se – como se faz, amiúde, por contágio da doutrina econó-
mica – que a definição de mercados é um passo instrumental que tem por obje-

2502 Nas palavras de Schmalensee: “most of us [economists] hope that courts will come to recognize that whatever 
Congress meant by «in any line of commerce or in any activity affecting commerce in any section of the country», they 
did not mean «in a well-defined antitrust market»” (Schmalensee, 2009:6).
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tivo a identificação de poder de mercado. Na ótica jurídica, o objetivo (imediato) 
da definição de mercados no direito da concorrência (com algumas variações 
entre os ordenamentos jurídicos) é o de permitir, quando necessário, a análise 
da importância e impacto de práticas no mercado, com vista à determina-
ção da sua admissibilidade ou proibição, da extensão da responsabilidade 
pessoal e quantificação da coima, ou da atribuição de direitos e obrigações 
às empresas em causa, a terceiros e às próprias autoridades.

Mas a definição de mercados, em termos globais, serve ainda um outro obje-
tivo (mediato): é um instrumento essencial à legitimação das restrições da 
iniciativa económica privada e da liberdade contratual inerentes ao direito 
da concorrência. Estas restrições estão, constitucionalmente, sujeitas a uma afe-
rição de proporcionalidade que requer o confronto entre os interesses sacrificados 
e os interesses protegidos. Ora, é impossível a ponderação destes custos e bene-
fícios, em abstrato ou em concreto, se não existir um método que nos permita 
traçar as fronteiras dos mercados cujas falhas justificam a intervenção estatal. Se 
o Estado for livre de definir, como entender, um mercado, fica também livre de 
proibir toda e qualquer conduta que entender, recorrendo a normas cujos requi-
sitos dependem do modo como o mercado é delimitado.

B) A objetividade e unicidade do método jurídico de definição de mercados 
Atendendo aos fundamentos e propósitos da definição de mercados no âmbito 
do direito da concorrência, é necessário que esta seja realizada de acordo 
com um método predefinido, previsível e objetivo, passível de controlo  
judicial.

A fragilidade da definição de mercados – seja por indefinição teórica, seja por 
discrepância entre a teoria e a prática – implica, em última linha, a fragilidade do 
direito da concorrência, no seu conjunto, e das suas aplicações em casos concretos.

Cada ordenamento jurídico adota, portanto, um único método de definição 
de mercados, aplicável a todo e qualquer exercício de delimitação de mercados 
no âmbito do direito da concorrência, independentemente das normas (substan-
tivas – práticas coletivas, práticas unilaterais, controlo de concentrações e con-
trolo de auxílios de Estado – ou processuais) ou do contexto específico. No que 
respeita aos ordenamentos jurídicos europeu e português, este método (teórico) 
encontra-se plenamente harmonizado.

Assim o exigem o princípio da igualdade, a previsibilidade e a segurança jurí-
dica. Como as questões subjacentes são as mesmas, o conceito de mercado não 
pode variar em função da norma que esteja a ser aplicada ou das caraterísticas 
do caso concreto. Admitir a variação do método de definição de mercados em 
função de uma ou de outras resulta na admissão da arbitrariedade na aplicação 
do direito da concorrência.
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Mas, só porque existe um método único, isso não quer dizer que todos os 
casos concretos suscitem as mesmas questões e requeiram a aplicação das mes-
mas técnicas e critérios. O método centra-se num conceito jurídico de mercado, 
nas suas três dimensões. É esse conceito que tem de ser aplicado. Para se chegar 
à aplicação prática desse conceito em casos concretos, há uma vasta lista de fato-
res e de questões potenciais a ponderar. Esta lista não varia de caso para caso. 
O que varia é a relevância e a utilidade dessas questões para cada caso concreto.

Assim, para se definir, corretamente, um mercado, de acordo com este método 
jurídico, exige-se, em todos os casos, um processo de raciocínio que recorre à 
totalidade dos fatores e critérios, percorrendo-se uma lista mental das condi-
ções de relevância de cada um desses fatores e critérios, excluindo-se, à partida, 
aqueles que não se adequam ao caso concreto. Grande parte deste raciocínio é 
realizado de modo inconsciente e implícito.

Daqui resulta que a correta aplicação do método de definição de mercados 
não pode conduzir a diferentes resultados, consoante a norma que está a ser apli-
cada ou os detalhes do caso, a não ser que essa diferença decorra de uma varia-
ção decisiva de algum(ns) dos parâmetros cuja ponderação é exigida. Ou seja, 
quando as autoridades se debruçam sobre uma mesma realidade, têm de chegar 
à mesma conclusão quanto ao mercado em causa.

Note-se, porém, que pode ser suficiente uma variação do enquadramento tem-
poral da análise, ou uma mudança do ponto focal da análise, para que se verifique 
uma alteração decisiva da realidade analisada. Apenas neste sentido podemos 
concordar com a convicção, amplamente difundida, de que a definição dos merca-
dos pode – legitimamente – variar consoante as circunstâncias do caso concreto.

Esta ideia está associada à função instrumental da definição de mercados. 
Todo e qualquer exercício de delimitação de mercados é realizado para se respon-
der a uma questão última, num caso concreto. Este objetivo determina o ponto 
de partida da análise do mercado, ou seja, o seu ponto focal, correspondente 
ao(s) produto(s) e à(s) empresa(s) visados no caso concreto, bem como à área e 
ao tempo em que se verificaram os factos em apreço. De seguida, determina-se, 
através da aplicação dos critérios relevantes do método de definição de merca-
dos, quais os produtos, áreas e períodos de tempo que devem ser incluídos no 
mercado relevante, por serem suficientemente substituíveis.

É verdade que a delimitação do mercado é um mero instrumento para se 
alcançar um fim específico, num caso concreto, mas isso não pode por em causa 
a objetividade do método utilizado. Os fins (mediatos e imediatos) da definição 
de mercados são incompatíveis com a sua instrumentalização e com a variação 
(injustificada) dos resultados consoante o caso concreto. Assim, independente-
mente do ponto focal da análise, o desfecho de exercícios de definições de mer-
cado tem de ser idêntico se implicarem a ponderação da substituibilidade entre 
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as mesmas áreas e os mesmos produtos, no mesmo momento (ressalvadas as situ-
ações de substituibilidade unidirecional).

Uma das manifestações mais lamentáveis da instrumentalização da defini-
ção de mercados é a delimitação de mercados correspondentes, precisamente, 
aos produtos/serviços e/ou áreas abrangidos pela prática em causa, com o funda-
mento (expresso ou implícito) desta abrangência. Por via de regra, uma prática 
não é suscetível de alterar as fronteiras do mercado. Não se pode, portanto, pre-
sumir ou afirmar, por exemplo, que um mercado tem um determinado âmbito 
porque é esse o âmbito do acordo que está a ser analisado. Isto reconduz-se a 
uma recusa de aplicação do método de definição de mercados.

No entanto, não pretendemos exagerar a fiabilidade e objetividade do método 
jurídico de definição de mercados. Este não é, nem pode ser, um método per-
feito2503. Toda e qualquer definição (jurídica) de mercado comporta um nível 
variável – mas sempre presente – de abstração e de ficção jurídica. Seria, de resto, 
estranho que o direito pudesse alcançar o que nunca foi alcançado pela ciência 
económica2504. Mas, apesar das suas falhas, o método (teórico) de definição de 
mercados adotado no direito da concorrência revela-se adequado aos seus fins, 
e não entendemos que as suas imprecisões sejam de tal monta que ponham em 
causa a sua utilidade ou existência.

C) A definição de mercados não visa a identificação imediata do poder  
de mercado
Um dos preconceitos mais perniciosos com que se pode entrar no mundo da defi-
nição de mercados, para efeitos de aplicação do direito da concorrência, é o de 
pensar que esta tem por objetivo espelhar, perfeitamente, o poder de mercado 
das empresas e que, portanto, estará incorretamente realizada ou será, até, inú-
til se não alcançar esse resultado. Esta é, provavelmente, a principal causa das 
acérrimas críticas que muitos economistas nunca deixaram de expressar relati-
vamente à opção jurídica de adotar este método.

A definição de mercados não visa permitir chegar a conclusões sobre o poder 
de mercado com base em análises puramente estruturais, i.e., com base nas quo-
tas de mercado. Não se pretende ponderar todos os fatores que condicionam a 
elasticidade-preço da procura. Juridicamente, é ponto assente que a delimitação 
do mercado e a identificação de poder de mercado são dois passos metodológi-

2503 Não faltam autores que sublinham este facto. Entre nós, recorda-se em Moura e Silva, 2008:584: “Deve 
sempre ter-se presente que a definição de mercados é um exercício imperfeito e impreciso, mesmo quando recorremos 
a técnicas sofisticadas como estudos quantitativos de base econométrica”.
2504 Já em 1920, Alfred Marshall expressava a opinião de que a identificação dos limites de um mercado 
era, forçosamente, uma operação subjetiva (Marshall, 1920:85). Não se pode dizer que a opinião dos 
economistas contemporâneos seja significativamente díspar.
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cos distintos e sucessivos da análise concorrencial. Ao exigir-se exaustividade 
na ponderação dos limites da concorrência e dos condicionalismos concorren-
ciais efetivos, logo na fase da definição de mercados, condena-se este instituto 
ao fracasso e à desilusão.

O método jurídico de definição de mercados é, única e exclusivamente, um 
primeiro passo de enquadramento da análise, conscientemente imperfeito, ao 
qual se seguem, por via de regra, passos subsequentes nos quais se incluem fatores 
e critérios ainda não ponderados, que podem ter o maior impacto sobre o poder 
de mercado das empresas (e.g. concorrência potencial, importância da inovação, 
ritmo de crescimento ou de contração do mercado, etc.). A ponderação destes 
outros fatores é balizada e guiada pela definição de mercados.

Através da definição de mercados, identificam-se, de modo aproximado 
e sistemático, as pressões concorrenciais efetivas e imediatas à concorrên-
cia na oferta de determinado produto/serviço, mais aptas a dissuadir um 
pequeno aumento de preços ou uma pequena redução da quantidade ofe-
recida acima de níveis concorrenciais (sendo certo que esta definição assenta 
numa visão específica do conceito jurídico de mercado).

D) A natureza jurídica do método de definição de mercados
Embora o método de definição de mercados adotado no direito da concorrên-
cia tenha sido desenvolvido com base na ciência económica, podendo ser revisto 
com base em contributos da ciência económica, trata-se de um método jurídico, 
definido por lei e por interpretação da lei.

Tem de ser claro que o direito da concorrência não passa um “cheque em 
branco” à ciência económica para determinar o que seja, para efeitos de aplica-
ção destas normas, um “mercado relevante”. Demasiado amiúde, entramos em 
discussões sobre o melhor modo de definir um mercado, no âmbito de um caso 
concreto de aplicação das normas de concorrência, sem qualquer consideração 
pelos princípios jurídicos de delimitação de mercados. Só porque a (uma leitura 
da) ciência económica nos indica que uma maneira de delimitar o mercado é 
melhor, não quer dizer que seja esse o modo que o direito manda (ou permite) 
utilizar. Nem faria sentido que se remetesse, pura e simplesmente, para a ciên-
cia económica, porque esta não nos oferece respostas objetivas e unívocas. Essa 
solução não garantiria segurança jurídica2505. A identificação do conteúdo pre-
ciso das normas jurídicas não pode estar dependente de discórdias doutrinárias 
económicas.

2505 Como se realça em Morais, 2010:93, parece ser, de modo geral, um apanágio das reformas do direito 
da concorrência no sentido da introdução de uma maior complexidade de análise económica que estas 
tragam, invariavelmente, um menor nível de segurança jurídica.
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É verdade que se deve encontrar um compromisso entre, por um lado, a neces-
sidade de promoção de segurança jurídica e de uma aplicação eficiente do direito 
e, por outro lado, a justiça das soluções nos casos concretos. Mas esta pondera-
ção, pelo menos em termos imperativos, deve ser realizada pelo legislador e pelos 
tribunais, não pelos economistas.

Exagera-se a componente económica dos exercícios concretos de definição de 
mercados. Para a correta aplicação do método de definição de mercados, mostra-
-se, em regra, mais necessário um rigoroso domínio da lógica do que um domí-
nio da ciência económica. Muitas vezes, as respostas às questões suscitadas por 
esta última passam, acima de tudo, pelo cuidadoso evitar de falácias lógicas e 
pelo recurso a formulações simples de ideias firmemente assentes na ciência 
económica2506.

É verdade que a definição de mercados requer a interpretação de conceitos 
indeterminados, inspirados em noções económicas. Mas o que é que o direito 
proíbe quando utiliza um tal conceito indeterminado? Proíbe-se, apenas, o que 
resulta do conteúdo determinável desse conceito. Se o conceito tem um signifi-
cado que lhe é dado pela ciência económica, mas esse significado preciso não é 
determinável, de modo geral (será surpreendente, no mínimo, um caso de una-
nimidade entre economistas quanto às fronteiras de um mercado2507), não pode 
ser esse o conteúdo da norma. O que é verdade, em geral, tem também de ser 
verdade num caso concreto. E esta determinabilidade não pode ser considerada 
em termos teóricos, mas sim numa perspetiva do mundo real, das possibilidades 
pragmáticas que se oferecem aos aplicadores do direito.

E) Quando é necessário definir o mercado em causa
Não é verdade, ao contrário do que já afirmaram o TG, os tribunais nacionais e a 
doutrina, que a definição do mercado em causa seja uma condição necessária e 
prévia a qualquer decisão que incida sobre um comportamento pretensamente 
anticoncorrencial. Verifica-se uma tendência para a sobrestimação da impor-
tância da definição de mercados nalgumas áreas e nalguns passos de apli-
cação do direito da concorrência e, ao mesmo tempo, para a sua subestimação 
noutras áreas. Só é necessário definir o mercado em causa, num caso concreto, 
quando isso se revele necessário para alcançar o objetivo imediato supra referido. 

2506 Neste sentido, afirma-se em Bork, 1993:xiii: “it is not necessary for lawyers to become highly adept at 
economics; the simplest ideas are also the most powerful and entirely adequate to the tasks of the law”.
2507 Se é verdade, como se salienta em Vickers, 2007:1-3, que os economistas estão, largamente, em 
acordo sobre os princípios económicos relevantes, é bem diferente o cenário quanto às conclusões a tirar 
da aplicação prática desses princípios a casos concretos. A este nível, continua a ter um amplo fundo 
de verdade, quanto a nós, a perceção generalizada criticada por Milton Freedman: “The public has the 
impression that economists never agree. They have the impression that if three economists are in a room, they will get 
at least four opinions” (citado na obra referida, p. 2).
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De modo sucinto, a delimitação dos mercados em causa, no âmbito do 
direito da concorrência, é necessária, ou pode ser necessária ou útil (ainda 
que de modo apenas aproximado), nos seguintes contextos, variáveis conso-
ante o ordenamento jurídico em causa:

Questões de âmbito geral

	 •	 Para	demonstrar	o	preenchimento	do	critério	da	afetação (sensível) do 
comércio entre Estados-membros na aplicação dos artigos 101º e 102º do 
TFUE (delimitação necessária em regra, mas dispensável em certos casos) 
ou na aplicação do artigo 107º do TFUE (eventualmente útil, mas dispen-
sável, em regra);

	 •	 Para	demonstrar	um	interesse legítimo que confere o direito de apre-
sentar uma denúncia à Comissão Europeia e beneficiar dos respetivos 
direitos processuais (via possível para demonstrar este interesse);

	 •	 Para	determinar	o	âmbito dos poderes de inspeção das autoridades de 
concorrência (pode ser necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	delimitar	investigações gerais de mercado, e.g. no Reino Unido 
(necessária);

	 •	 Para	ponderar	a	gravidade	de	uma	eventual	infração,	ao	atribuir um grau 
de prioridade no exercício dos poderes sancionatórios da autoridade, 
num determinado caso (eventualmente útil);

	 •	 Para	demonstrar	o	preenchimento	do	requisito	do	fumus boni iuris no âmbito 
do decretamento de medidas cautelares (eventualmente útil).

Práticas coletivas

	 •	 Para	identificar uma restrição sensível da concorrência, independente-
mente de se tratar de uma restrição por objeto ou por efeito (delimitação 
necessária em regra, mas dispensável em certos casos), inclusivamente, para 
aplicar os limiares de quotas de mercado da Comunicação de minimis 
(necessária);

	 •	 Para	identificar um efeito restritivo da concorrência (necessária);
	 •	 Para	demonstrar	o	preenchimento dos critérios de isenção individual, 

ao abrigo do artigo 101º(3) do TFUE e/ou normas nacionais equivalen-
tes, especificamente, para demonstrar que não se permite a eliminação 
completa da concorrência numa parte substancial dos produtos em causa 
(necessária) e/ou que se reserva aos utilizadores uma parte equitativa do 
lucro resultante (pode ser necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	demonstrar	o	preenchimento dos critérios de isenção categorial, 
especificamente, para aplicar limiares de quotas de mercado, identificar 



CONCLUSÃO

661

concorrentes e aferir da admissibilidade de certas cláusulas contratuais 
(necessária, em regra);

	 •	 Para	habilitar a Comissão Europeia a adotar regulamentos de restri-
ção do âmbito de um regulamento de isenção categorial (necessária, 
no âmbito de certos regulamentos e situações);

	 •	 Para	habilitar uma ANC a retirar o benefício de uma isenção catego-
rial (pode ser necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	responsabilizar uma empresa pela totalidade de um acordo ou 
prática coletiva complexa ou demonstrar a impossibilidade de respon-
sabilização (pode ser necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	determinar o montante das coimas (pode ser necessária);
	 •	 Para	calcular o montante de base da coima (necessária, em regra) e para 

determinar o limite máximo da coima aplicável pela Comissão Euro-
peia a associações de empresas (pode ser necessária, dependendo do 
caso).

Práticas unilaterais

	 •	 Para	identificar uma posição dominante (delimitação sempre necessá-
ria);

	 •	 Para	identificar uma posição de dependência económica no ordena-
mento nacional e noutros EMs (sempre necessária);

	 •	 Para	identificar determinados comportamentos abusivos de posição 
dominante absoluta ou relativa (pode ser necessária, dependendo do caso).

Controlo de concentrações

	 •	 Para	aprovar ou proibir uma operação de concentração (delimitação 
pode ser necessária, dependendo do caso), incluindo para aplicar a pre-
sunção de minimis associada à quota de mercado das empresas participan-
tes (delimitação sempre necessária);

	 •	 Para	identificar uma obrigação de notificação de concentração com 
base nos limiares de quota de mercado, em Portugal e noutros EMs 
(necessária);

	 •	 Para verificar o preenchimento dos requisitos para atribuição a ANCs 
do poder de decisão sobre uma concentração com dimensão europeia 
(pode ser necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	determinar a aplicabilidade do procedimento simplificado de 
notificação (pode ser necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	cumprir as obrigações de prestação de informações na notifica-
ção de uma operação de concentração (sempre necessária).
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Auxílios de Estado

	 •	 Para	identificar um falseamento da concorrência, nos termos do artigo 
107º(1) do TFUE (delimitação eventualmente útil, mas dispensável, em 
regra);

	 •	 Para	a	Comissão	Europeia	excluir a necessidade de realização de uma 
investigação aprofundada de um alegado auxílio de Estado (pode ser 
necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	demonstrar	o	preenchimento dos critérios de isenção individual 
de um auxílio, ao abrigo do artigo 107º(3) do TFUE (pode ser necessária, 
dependendo do caso);

	 •	 Para	demonstrar	o	preenchimento dos critérios de isenção categorial 
de um auxílio (pode ser necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	demonstrar	um	interesse legítimo de um terceiro em recorrer 
de uma decisão da Comissão relativa a um auxílio de Estado (pode ser 
necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	determinar a aplicabilidade do procedimento simplificado de 
notificação de auxílios (pode ser necessária, dependendo do caso);

	 •	 Para	cumprir as obrigações de prestação de informações na notifica-
ção de um auxílio (pode ser necessária, dependendo do caso).

Sempre que for possível responder à questão última, visada no caso concreto, 
sem se delimitar de todo o mercado em causa, não se deve, sequer, discutir o 
tema. E sempre que aquela resposta for possível sem adotar uma definição pre-
cisa, deve-se deixar, expressamente, a definição em aberto, referindo apenas o 
que for estritamente necessário para demonstrar que a solução do caso concreto 
não se alteraria em qualquer uma das delimitações alternativas possíveis.

Com efeito, a adoção de (aparentes) definições de mercados em casos onde 
não se realizou uma verdadeira “definição”, por ser desnecessária, contribui, 
substancialmente, para a perceção de falta de cientificidade e de objetividade 
do método de definição de mercados, abalando, por sua vez, a perceção de legi-
timidade e de justificação de todo o edifício do direito da concorrência. A isto 
acresce que se introduz no ordenamento jurídico (falsos) precedentes que pode-
rão criar dificuldades adicionais na fundamentação de decisões subsequentes.

A aferição da necessidade e do nível de rigor na definição do mercado em 
causa não pode ser alheia a ponderações económicas. Quando as dúvidas que se 
suscitem sejam de tal modo diminutas que o custo associado ao seu esclareci-
mento seja muito superior ao benefício que daí poderia decorrer (ou não sejam 
justificadas pela probabilidade diminuta desse benefício), não faz sentido que 
se imponha este ónus acrescido. Propomos, assim, a aplicação do teste de pro-
porcionalidade, também a este nível.
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A decisão sobre a definição de mercados é uma decisão fundada, inevita-
velmente, em informação imperfeita. Como tal, é legítimo e racional que só se 
recolha e se pondere informação adicional até ao ponto em que o benefício pro-
vável desse acréscimo marginal seja igual ao seu custo. Dito de outro modo, não 
é racional que se façam mais esforços de definição de um mercado quando a uti-
lidade da próxima dose de informação seja inferior ao custo da sua aquisição.

F) O conceito jurídico de mercado relevante
O “mercado relevante” é definido a partir da conjugação de três perspetivas (ou 
dimensões) distintas e complementares: (i) a dimensão do produto; (ii) a dimen-
são geográfica; e (iii) a dimensão temporal. Só a conjugação das três dimensões 
permite chegar ao mercado em causa, sendo impossível delimitar uma dimen-
são de modo absolutamente autónomo das restantes, por se interrelacionarem e 
se poderem afetar mutuamente.

Só é possível definir um mercado por referência a um período de tempo espe-
cífico. Este “período de referência” varia consoante o objetivo último visado pelo 
exercício concreto de delimitação dos mercados em causa. Mas o período de refe-
rência situa-se, forçosamente, no presente ou num determinado período passado. 
Não se pode, como faz a Comissão num setor específico, delimitar “mercados 
futuros”.

De modo geral, a legislação de concorrência é omissa quanto ao conceito e 
método de definição de mercados relevantes. Diz-nos, simplesmente, que se deve 
identificar um mercado relevante, referente a determinados bens ou serviços e a 
uma determinada dimensão geográfica.

No direito nacional, é apenas num regulamento da AdC, no âmbito do con-
trolo de concentrações, que encontramos definições destes conceitos e orienta-
ções sobre o seu modo de aplicação. O mesmo é verdade do direito europeu, com 
a ressalva de que um dos regulamentos em causa, que inclui uma definição de 
“mercado geográfico relevante”, foi adotado pelo Conselho da União Europeia. 
Tratando-se de atos hierarquicamente subordinados às fontes primárias do direito 
da concorrência, as noções decorrentes de regulamentos têm de ser afastadas na 
medida em que proponham um método de definição de mercados incompatí-
vel com o que o intérprete entenda ser o conceito de “mercado relevante” que 
resulta da lei, recorrendo aos diversos instrumentos interpretativos ao seu dispor.

Assim sendo, por via de regra, só se pode chegar aos conceitos e ao método 
de definição de mercados no direito da concorrência através da interpretação, o 
que leva a que, com as devidas ressalvas, estejamos perante elementos normati-
vos de origem jurisprudencial.

Isto suscita dois grandes problemas.
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Primeiro, só através de um vasto exercício de ponderação global da jurispru-
dência, como procurámos realizar nesta tese, através de inferências, é possível 
identificar, claramente, os conceitos e princípios jurisprudenciais de definição 
de mercados. Só assim é possível reconhecer inconsistências e incoerências sis-
témicas que resultam da repetição acrítica de formulações jurisprudenciais ante-
riores e de abordagens fragmentárias a dificuldades sentidas em casos ou áreas 
concretas, eliminando as contradições internas ao sistema. Obviamente, esta 
situação não fomenta a segurança jurídica.

Segundo, no ordenamento jurídico europeu, o Tribunal de Justiça, pela sua 
inércia, tornou-se no grande travão à evolução concetual e metodológica da defi-
nição de mercados no direito da concorrência. O TJ definiu os conceitos e princí-
pios de base e saiu de cena. Há anos que não faz qualquer contributo significativo 
neste domínio e, nas raras ocasiões em que se pronuncia, limita-se a soprar o pó 
acumulado sobre os velhos princípios jurisprudenciais. Ainda que o TG revele, 
ocasionalmente, a vontade de inovar e de evoluir no sentido de uma maior exi-
gência e de um maior rigor no controlo das definições de mercado realizadas 
pela Comissão Europeia, está limitado pelos princípios fixados pelo TJ. Este 
contraste é especialmente evidente ao nível da impossibilidade de adoção com-
pleta do teste SSNIP.

À luz do que precede, embora tenhamos identificado os conceitos de mer-
cado de produto e de mercado geográfico repetidos na jurisprudência, entende-
mos necessário propor conceitos que, mantendo-se fiéis à interpretação judicial, 
constituem um apuramento (ou, no caso do conceito de mercado temporal, uma 
criação nova) em função de uma leitura global da jurisprudência sobre defini-
ção de mercados. Nestes termos, entende-se por:

	 •	 “mercado	de	produto	relevante”: o conjunto dos produtos e/ou serviços 
razoavelmente substituíveis pelos outros produtos e/ou serviços incluídos 
no conjunto, seja da perspetiva da procura, seja da perspetiva da oferta, 
atendendo às suas caraterísticas, às necessidades que satisfazem (ou uti-
lização a que se destinam) e ao contexto económico em que concorrem 
entre si (decorrente, designadamente, das condições de concorrência e da 
estrutura da oferta e da procura no mercado);

	 •	 “mercado	geográfico	relevante”: o conjunto das áreas razoavelmente 
substituíveis pela área ou áreas em que as empresas em causa oferecem e/
ou procuram produtos e/ou serviços, seja da perspetiva da procura, seja da 
perspetiva da oferta, atendendo à presença de condições concorrenciais 
suficientemente homogéneas;

	 •	 “mercado	temporal	relevante”: o conjunto dos períodos temporais razoa-
velmente substituíveis por outros períodos temporais, seja da perspetiva da 
procura, seja da perspetiva da oferta, em que se verifica oferta ou procura 
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pelas empresas em causa do produto/serviço em causa, na área em causa 
(só tem de ser definido quando se identifique uma significativa heteroge-
neidade de condições concorrenciais entre períodos temporais).

Vimos que a aplicação prática destes conceitos pauta-se pela ponderação con-
junta de múltiplos fatores (que não correspondem à aplicação de um método 
económico de definição de mercados, propriamente dito, mas sim a uma apro-
ximação jurídica, guiada por considerações de pragmatismo e inteligibilidade), 
entre os quais: estrutura da oferta e quotas de mercado; estrutura da procura e 
padrões estáveis da procura; preços; distâncias e custos de transporte; identidade 
e caraterísticas dos produtos; preferências da procura; testes de choque; exigên-
cias legais ou regulamentares; barreiras económicas; etc.

Embora as autoridades administrativas (inclusivamente, na Comunicação 
sobre Definição de Mercados) apresentem a ponderação da substituibilidade 
do lado da oferta como uma “opção”, esta é indispensável para a correta apli-
cação do método de definição de mercados, em todos os casos. Nem é correto 
afirmar-se que se deve dar prioridade à perspetiva da procura. No entanto, a 
substituibilidade do lado da oferta só releva quando estiverem preenchidos os 
seus requisitos, que se reconduzem à exigência de que essa substituibilidade seja 
possível no muito curto prazo (assim se distinguindo da concorrência potencial).

Sendo o conceito de mercado construído em torno da identificação da subs-
tituibilidade entre bens/áreas/períodos, torna-se crucial saber qual o grau de 
substituibilidade necessário para se alargar ou reduzir as fronteiras de um 
mercado. Aqui, a jurisprudência refugia-se em conceitos indeterminados: a con-
corrência deve ser “eficaz”, o que significa que os bens/áreas/períodos devem 
ser “razoavelmente substituíveis” entre si (ou que se verifique “um grau suficiente de 
substituibilidade”). Trata-se, nitidamente, de uma resposta pouco esclarecedora, 
que nos leva a realçar uma significativa diferença entre o conceito de mercado 
no direito da concorrência na Europa continental e o mesmo conceito no mundo 
anglo-saxónico.

Neste último, o conceito de mercado é definido em função do teste do mono-
polista hipotético (teste SSNIP). É este que fornece a quantificação e o método 
necessários à objetividade (pelo menos, em termos concetuais, sem prejuízo das 
dificuldades de aplicação prática) que falta à teoria de definição de mercados no 
direito europeu e português da concorrência. Isto porque, ao contrário do que 
muitos presumem ou crêem, o teste SSNIP não foi adotado pela jurisprudência 
europeia, ao nível concetual, e mesmo nos casos raros em que é referido (ape-
nas pelo TG), é apresentado como uma abordagem meramente possível e com-
plementar.
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Assim sendo, numa lógica de jure condendo, no sentido (impróprio) em que a 
adoção desta proposta exigiria uma alteração das interpretações judiciais domi-
nantes verificadas até ao momento (mas não no sentido em que seria necessária 
uma revisão do direito primário da concorrência), gostaríamos de ver os concei-
tos de mercados de produto, geográfico e temporal, no direito da concorrência, 
evoluírem para as seguintes formulações:

	 •	 “mercado	de	produto	relevante”:	o	conjunto	mais	estreito	dos	produtos	e/
ou serviços que exercem suficiente pressão concorrencial imediata sobre 
o produto focal da análise, devido à substituibilidade do lado da procura 
ou do lado da oferta, de modo a que não haja incentivo económico para um 
pequeno aumento não transitório de preços do produto focal, na ordem 
dos 10%, acima de níveis concorrenciais;

	 •	 “mercado	geográfico	relevante”:	o	conjunto	mais	estreito	das	áreas	que	
exercem suficiente pressão concorrencial imediata sobre a área focal da 
análise, devido à substituibilidade do lado da procura ou do lado da oferta, 
de modo a que não haja incentivo económico para um pequeno aumento 
não transitório de preços na área focal, na ordem dos 10%, acima de níveis 
concorrenciais;

	 •	 “mercado	temporal	relevante”:	o	conjunto	mais	estreito	dos	períodos	tem-
porais que exercem suficiente pressão concorrencial imediata sobre o perí-
odo temporal focal da análise, devido à substituibilidade do lado da procura 
ou do lado da oferta, de modo a que não haja incentivo económico para um 
pequeno aumento não transitório de preços no período focal, na ordem 
dos 10%, acima de níveis concorrenciais.

Considerando estas propostas, é possível reunir as três dimensões num único 
conceito de mercado. Assim, o “mercado relevante” corresponde ao conjunto mais 
estreito dos produtos e/ou serviços, áreas e períodos temporais que exercem sufi-
ciente pressão concorrencial imediata sobre o produto, a área e o período tempo-
ral focal da análise, devido à substituibilidade do lado da procura ou do lado da 
oferta, de modo a que não haja incentivo económico para um pequeno aumento 
não transitório de preços do produto, na área e no período focal, na ordem dos 
10%, acima de níveis concorrenciais.

Recordando o que escrevemos sobre o nível de abstração e a instrumentali-
dade da definição de mercados, convém sublinhar que não se deve ser “funda-
mentalista” na aplicação do método de definição de mercados. Excecionalmente, 
é possível incluir no mesmo mercado produtos e áreas que não são efetivamente 
substituíveis entre si, nem da perspetiva da procura nem da perspetiva da oferta, 
desde que se verifique uma homogeneidade das condições concorrenciais entre 
os mercados identificados, de tal modo que a autonomização de diferentes mer-
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cados não implicaria qualquer diferença de análise, no caso concreto. Em rigor, 
estas delimitações desviam-se do método reto, mas são desvios inconsequentes, 
justificados por um compreensível impulso de simplificação e, se feitas nos con-
textos devidos, juridicamente incriticáveis.

G) O valor jurídico indireto e limitado da Comunicação sobre Definição 
de Mercados
A Comunicação sobre Definição de Mercados não é fonte de direito, nem vin-
cula os tribunais ou as ANCs relativamente ao método de definição de merca-
dos a aplicar no âmbito do direito da concorrência. Isto dito, não se pode ignorar 
que se concedeu a esta Comunicação valor jurídico indireto, por diversas vias.

Tanto no ordenamento europeu, como no ordenamento nacional, os concei-
tos de mercado de produto e de mercado geográfico da Comunicação, bem como 
alguns dos fatores a ponderar na sua delimitação, foram reproduzidos em regu-
lamentos no âmbito do controlo de concentrações.

Tanto a Comissão Europeia como a AdC estão obrigadas a respeitar o conte-
údo imperativo da Comunicação, por força do princípio da autovinculação admi-
nistrativa (desde que compatível com o direito vigente).

Tanto o Tribunal de Justiça como os tribunais nacionais têm reproduzido e 
remetido para diversos parágrafos da Comunicação. No entanto, devem-se dis-
tinguir os casos de citação da Comunicação em sentido confirmatório da inter-
pretação judicial do direito, dos casos em que aquela foi citada apenas no âmbito 
da verificação do respeito pelo princípio da autovinculação administrativa.

Nalguns casos, o TG atribuiu, nitidamente, um valor excessivo à Comunica-
ção sobre Definição de Mercados, parecendo reduzir o objetivo e âmbito do seu 
controlo de decisões da Comissão à verificação do respeito pelos termos desta 
Comunicação, ignorando a existência de um método de definição de mercados 
no direito da concorrência que tem vindo a ser clarificado pelo Tribunal e ao qual 
a Comissão está vinculada (em vez de ser esta instituição a defini-lo). Nunca é 
demais recordar que a Comunicação e as normas incluídas nos regulamentos de 
controlo de concentrações só são atendíveis na medida em que não sejam con-
traditadas pelos conceitos e método de definição de mercados decorrentes das 
fontes legislativas hierarquicamente superiores, extraídos por via da interpre-
tação jurídica.

H) Desafios específicos da definição de certos mercados
Debruçámo-nos sobre múltiplos desafios específicos da definição de certos mer-
cados. Sem pretendermos redigir um resumo integral, cremos ser importante 
destacar algumas das conclusões a que chegámos, que evidenciaram conceções 
erradas do método de definição de mercados, amplamente difundidas.
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Concluímos não ser admissível, à luz do direito europeu e português da con-
corrência vigente, a delimitação de mercados de inovação.

Vimos que se verificam frequentes lapsos e incertezas na delimitação de 
mercados insulares ou de mercados nacionais em Estados, como Portugal, que 
incluem regiões autónomas insulares.

Esclarecemos que, em certos mercados, excecionalmente, a substituibili-
dade é (ou tende a ser) unidirecional ou assimétrica. Esta unidirecionalidade 
está, normalmente, associada a um diferente grau de eficiência na satisfação de 
uma mesma necessidade. Nestes casos, há que delimitar dois mercados rele-
vantes, por exemplo: um mercado onde está presente apenas um produto (e.g., 
o produto “novo”) e outro mercado onde estão presentes dois produtos (e.g., o 
produto “novo” e o produto “antigo”).

Debruçámo-nos sobre os mercados bilaterais, esclarecendo que cada um 
dos mercados que se encontra ligado por uma relação de multilateralidade deve 
ser definido de modo autónomo, atendendo às caraterísticas da sua procura e 
oferta específicas (sendo incorreto incluir-se na definição do mercado a pressão 
concorrencial indireta). As consequências da “bilateralidade” devem ser aferi-
das, não na fase de definição do mercado, mas na fase da identificação de poder 
de mercado ou de análise dos efeitos da prática em causa.

Concluímos que, ao contrário do que já tem sido repetidamente (embora 
não sistematicamente) defendido pela Comissão Europeia e AdC, não existem 
“mercados gratuitos”. A identificação de tais mercados não é compatível com 
o método de definição de mercados adotado no direito da concorrência.

Realçámos, por fim, que a delimitação de mercados com cadeias de subs-
tituição suscita sérios problemas na prática, conduzindo, amiúde, a mercados 
excessivamente amplos que, em última linha, dão relevância indevida à concor-
rência potencial ou à pressão concorrencial indireta. A questão crucial está, sem-
pre, em identificar um grau suficiente de pressão concorrencial entre o produto/
área focal e os outros produtos/áreas que poderão, eventualmente, ser incluídos 
no mesmo mercado.

I) O valor dos precedentes de definições de mercados
De modo geral, as definições de mercados realizadas, anteriormente, pelas auto-
ridades administrativas e judiciais não as vinculam, nem vinculam outras autori-
dades, quanto às definições de mercados, relativas aos mesmos produtos e áreas, 
que venham a realizar no futuro.

No entanto, as autoridades administrativas e judiciais não são inteiramente 
livres de contrariar outras delimitações de mercado por si adotadas. Embora o 
Tribunal já tenha negado, expressamente, o valor do precedente, no contexto da 
definição de mercados, toda esta linha jurisprudencial assenta no pressuposto 
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de que o novo exercício de delimitação de mercados se realiza em circunstân-
cias diversas das que se verificavam aquando da anterior tomada de posição pela 
mesma entidade sobre os limites desse mercado.

Se a delimitação de mercados assenta na aplicação de um método objetivo, não 
se pode admitir que, confrontada com precisamente as mesmas circunstâncias e 
caraterísticas, a mesma autoridade chegue a soluções diversas sobre as fronteiras 
de um mercado. Aqui encontramos, em nosso entender, o limite lógico à legítima 
recusa do valor do precedente na prática decisória de definição de mercados: as 
autoridades não podem – exceto no caso de obrigação judicial nesse sentido, num 
caso concreto – adotar definições de mercado diferentes relativamente a situações 
absolutamente idênticas, já que sempre se verificaria uma violação do princípio 
da igualdade e/ou do princípio da autovinculação administrativa.

O Tribunal também tem vindo a recusar, de modo geral, a existência de qual-
quer dever de fundamentação especial quando a Comissão se afasta da sua prá-
tica decisória anterior de delimitação de mercados, considerando que basta o 
cumprimento do usual dever de fundamentação. Esta posição seria legítima, se 
não fosse a reduzida exigência judicial de fundamentação das decisões quanto 
à definição de mercados.

Notámos, aliás, que o Tribunal afirma aquele princípio, mas não o segue, na 
prática, acabando por exigir que a fundamentação de uma decisão da Comissão 
que adota uma delimitação de mercado contrária à prática anterior inclua a expli-
cação dos motivos que a levaram a distanciar-se das opções passadas.

Impõe-se, na prática, um “dever de fundamentação” que abrange a pondera-
ção (pelo menos) dos mesmos fatores que estiveram subjacentes às conclusões das 
decisões anteriores, não porque haja um dever de explicar a diferença relativa-
mente a outras decisões, mas porque o Tribunal é confrontado com argumentos 
e raciocínios relevantes (incluídos noutras decisões) cuja ponderação considera 
indispensável para uma autoridade que foi autora ou que tomou conhecimento 
dessas outras decisões. O que se valoriza, portanto, não é a existência de um pre-
cedente, ou uma eventual autovinculação da Comissão a uma prévia delimita-
ção, mas sim o conteúdo dos argumentos que estiveram na base das decisões com 
sentido diverso, na medida em que estes sejam relevantes para o caso em apreço.

Estas conclusões são confortadas pelo facto de as autoridades administrati-
vas europeias e nacionais, bem como os tribunais, terem por hábito citar defini-
ções anteriores do mesmo mercado (suas e de outras autoridades) e justificarem 
diferenças nas delimitações.

J) A prova das definições de mercados
Sempre que a definição de mercados seja necessária à identificação da infração 
concorrencial em causa, cabe à parte que invoca a infração o ónus da prova 
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do mercado em causa. Se a definição de mercados é necessária para preencher 
os requisitos de uma causa de exclusão da ilicitude, cabe à parte que invoca essa 
causa o ónus da prova do mercado em causa. No entanto, o ónus da prova pode 
ser aligeirado, em determinadas circunstâncias. 

O poder dos tribunais de pedirem informações adicionais às Partes pode 
conduzir a resultados que não são ditados pelo ónus da prova, em si, mas pela 
curiosidade do Tribunal, aumentando ainda mais a variação casuística do nível 
de exigência judicial, quanto à prova da definição de mercados.

Observámos que tem estado, especial e surpreendentemente, ausente do 
âmbito do controlo judicial da delimitação de mercados o princípio in dubio pro 
reo. Importa, pois, recordar que, em caso de dúvida sobre a delimitação do mer-
cado, deve optar-se pela delimitação que favorece a arguida.

L) A perceção errónea do âmbito limitado do controlo judicial
De modo geral, os tribunais portugueses sentem-se pouco aptos ou mostram-se 
pouco inclinados a discutir as fronteiras dos mercados, nos termos exigidos pelo 
método de definição de mercados adotado no âmbito do direito da concorrên-
cia. O mesmo é verdade do TJ e (embora em menor grau e com drásticas varia-
ções entre casos) do TG.

Quando confrontados com a necessidade de controlar uma definição de mer-
cado realizada pela Comissão Europeia ou pela AdC, os tribunais revelam duas 
tendências predominantes. Primeiro, procuram maneiras de contornar a neces-
sidade de se aventurarem pelo que parecem pressentir como um pântano extra-
jurídico de debates intermináveis. Segundo, quando obrigados a aventurar-se 
no pântano, tendem a olhar para a definição de mercados como uma operação 
economicamente complexa e a entender que não devem substituir a sua opinião 
à da autoridade administrativa, exceto em caso de erro manifesto de apreciação. 
Estas duas tendências conjugam-se para conduzir, amiúde, à atribuição de uma 
margem excessivamente ampla de discricionariedade à administração e ao sacri-
fício da garantia de uma tutela jurisdicional efetiva.

Estatisticamente, os recorrentes de decisões das autoridades adminis-
trativas que aplicam o direito da concorrência têm uma probabilidade muito 
reduzida de sucesso na alteração da definição de mercado realizada na deci-
são recorrida.

Ao nível europeu, o Tribunal só discordou das definições de mercado rea-
lizadas pela Comissão Europeia em 6,75% dos acórdãos em que a questão foi 
suscitada. Ao nível nacional, os tribunais ainda nunca discordaram de defini-
ções realizadas pela AdC, embora num caso (4% do total) tenham identificado 
um vício de fundamentação (por completa falta de identificação do mercado em  
causa).
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Ora, este quadro resulta, em parte, de uma perceção incorreta dos limites 
do controlo judicial da definição de mercados.

Qualquer definição de mercado implica a conjugação de elementos de facto 
e de elementos de direito, aos quais correspondem diferentes níveis de controlo 
judicial no ordenamento europeu (e no ordenamento nacional, quando estiver 
em causa a aplicação do direito administrativo). Nem sempre é clara, na juris-
prudência, a distinção entre os dois tipos de elementos.

Sempre que um recorrente conteste questões de facto subjacentes a uma defi-
nição de mercado, situamo-nos no âmbito do controlo judicial de erros de facto, 
ao abrigo do qual o Tribunal é inteiramente livre de substituir a sua opinião pela 
da Administração, não se reconhecendo a esta qualquer margem de discriciona-
riedade. Sempre que um recorrente conteste questões de direito subjacentes a 
uma definição de mercado, situamo-nos no âmbito do controlo judicial de erros de 
direito, que os tribunais podem e devem controlar, sem qualquer limitação, ou de 
um controlo limitado à identificação de erros manifestos de apreciação. São bem 
mais frequentes as disputas que respeitam a erros de direito do que as que, efeti-
vamente, estão associadas a uma margem de discricionariedade administrativa.

No ordenamento português, estas distinções são inúteis, porque, num recurso 
judicial no âmbito do direito contraordenacional, o tribunal julga a questão, ad 
novum, não estando limitado, a qualquer nível, ao controlo do erro manifesto de 
apreciação.

O reduzido âmbito do controlo judicial vai de mão dada com a reduzida exi-
gência de fundamentação das decisões administrativas que aplicam o direito 
da concorrência. Embora a violação do dever de fundamentação seja, por si só, um 
fundamento de invalidade destas decisões (bem como das notas de ilicitude), a 
verdade é que os tribunais têm legitimado definições mesmo quando a sua fun-
damentação é manifestamente insuficiente. Nunca um recorrente perante tri-
bunais europeus ou portugueses logrou obter a anulação de uma decisão com o 
fundamento (exclusivo) de que a delimitação do mercado relevante (efetivamente 
realizada) não fora suficientemente justificada.

Sendo a fundamentação das decisões o requisito essencial para a viabiliza-
ção do controlo judicial, o nível de exigência dos tribunais relativamente àquela 
condiciona, decisivamente, a garantia de uma tutela jurisdicional efetiva. Em 
conjunto com a referida ampla margem de discricionariedade reconhecida às 
autoridades administrativas, um reduzido nível de exigência quanto à funda-
mentação da delimitação do mercado relevante pode resultar, de facto (ainda que 
não de direito) na admissibilidade da arbitrariedade nas decisões condenatórias.

Noutro ponto preocupante, é crucial que se combata a (ocasional) tendên-
cia do Tribunal Geral de limitar o controlo judicial de definições de merca-
dos pela Comissão Europeia ao respeito pelo princípio da autovinculação 
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administrativa (i.e. ao respeito pelos termos da Comunicação sobre Definição 
de Mercados). Primeiro, esta Comunicação não é fonte jurídica do método de 
definição de mercados e contém princípios que não correspondem às interpre-
tações jurisprudenciais. Segundo, o Tribunal deve conhecer do direito mesmo 
que os recorrentes invoquem apenas fontes administrativas. Terceiro, esta ten-
dência leva a que se duplique a discricionariedade conferida à Comissão: além 
da discricionariedade que já lhe é conferida nas apreciações economicamente 
complexas, passa a dispor da discricionariedade decorrente do facto de usar, na 
Comunicação, formulações que lhe deixam um amplo leque de escolhas na abor-
dagem a casos concretos.

No âmbito dos recursos de decisões judiciais, as tendências supra referidas 
e, porventura, a visão distorcida da natureza das questões que se suscitam, maio-
ritariamente, no âmbito de definições de mercado, levou a que este se tornasse 
num reino (praticamente) exclusivo da primeira instância judicial, sendo muito 
limitadas as intervenções e os contributos das instâncias superiores. O TJ nunca 
discordou de posições tomadas pelo TG quanto à delimitação de mercados, assim 
como nenhum tribunal de primeira instância português viu, até hoje, a sua posi-
ção sobre a delimitação de mercados alterada por uma instância superior.

Sendo certo que a vinculação ao objeto do pedido e a exclusão da reapreciação 
de questões de facto limita o âmbito da intervenção das instâncias superiores, 
há muito mais espaço para a reapreciação de definições de mercados realizadas 
ou confirmadas pela primeira instância do que é sugerido pela análise da prática 
judicial. Primeiro, as questões de facto podem ser reapreciadas, em determina-
das condições. Segundo, podem verificar-se situações de omissão de pronúncia 
(e.g. a própria não definição do mercado) ou de violação do dever de fundamen-
tação. Acima de tudo, compete sempre ao tribunal de recurso apreciar as ques-
tões de direito (invocadas). Este pode e deve controlar os erros de direito, tanto 
em sentido estrito como no sentido de qualificações jurídicas erróneas em passos 
intermédios ou na conclusão final quanto ao mercado em causa.

M) A realidade prática da definição de mercados
A análise estatística da prática judicial, europeia (a partir do primeiro caso 
em que foi afirmada a relevância da delimitação de mercados) e portuguesa, 
permite-nos concluir que a delimitação de mercados é uma questão discu-
tida, de modo geral, numa percentagem minoritária, mas significativa dos  
casos.

Ao nível europeu, a discussão da delimitação de mercados foi suscitada em 
19% dos acórdãos do Tribunal em que se discutiram questões substantivas de 
direito da concorrência (excluído o controlo de auxílios de Estado), com especial 
ênfase nos casos de abuso de posição dominante e de controlo de concentrações.
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Ao nível nacional, no âmbito do “public enforcement”, a discussão da delimita-
ção de mercados foi suscitada em 43% dos 23 casos que analisámos. Ao nível do 
“private enforcement”, ainda nenhum caso (no universo de 30 que identificámos) 
discutiu, efetivamente, a definição dos mercados em causa (com a exceção de 
um caso de arbitragem).

À luz da análise que realizámos da jurisprudência e da prática decisória, con-
cluímos que não há um entendimento claro das autoridades sobre qual seja 
o método de definição de mercados no direito da concorrência europeu e 
português, nem sequer de quando é que a definição de mercados pode ser 
relevante para a solução do caso concreto.

Os conceitos jurisprudenciais de base são imprecisos e imperfeitos, não tra-
duzindo o conjunto dos esclarecimentos da teoria de definição de mercados que 
têm vindo a ser prestados pela mesma jurisprudência. Os princípios de delimita-
ção de mercados variam, significativamente, entre casos e, sobretudo, entre seto-
res de atividade. Só por inferência é possível separar, do conjunto, os desvios ao 
padrão e identificar o método (jurisprudencial) completo e inadulterado de defi-
nição de mercados. Existem algumas divergências interpretativas significativas 
entre as autoridades administrativas e as autoridades judiciais sobre o método de 
definição de mercados, a maioria das quais passa despercebida (veja-se, a título 
de exemplo, as questões dos “mercados futuros”, dos “mercados gratuitos”, e da 
relevância dada à pressão concorrencial indireta).

Identificámos várias delimitações de mercados que não consideramos tra-
duzirem uma correta aplicação do método de definição de mercados, mesmo 
depois de excluídos os (muitos) casos em que a incorreção da definição se pode 
explicar pela irrelevância de uma delimitação mais rigorosa, no caso concreto. A 
esmagadora maioria das definições de mercados são justificadas de modo muito 
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sucinto, senão mesmo insuficiente. São também muito frequentes os exemplos de 
definições de mercado contraditórias (tanto ao nível de opções concretas, como 
de princípios subjacentes), quer na comparação da prática de diferentes autori-
dades de concorrência (que aplicam, em princípio, o mesmo método), quer na 
comparação de decisões adotadas pela mesma autoridade.

A este quadro, não podemos deixar de juntar a perspetiva dos representantes 
das empresas que invocam ou contra as quais é invocado o direito da concorrên-
cia. Esmagadoramente, os advogados limitam-se a identificar e a reproduzir pre-
cedentes de delimitação de mercados pelas autoridades nacionais e europeias (o 
que só reforça a importância crucial de se adotarem apenas “verdadeiras” defi-
nições de mercados). Por via de regra, só se recorre a uma aplicação proprio sensu 
do método de definição de mercados quando a posição visada não é confortada 
pelos precedentes. Nesses casos, dir-se-ia que os juristas ingressam no exercício 
de definição de mercados como quem arromba o domicílio alheio, atuando como 
se não lhes coubesse a si, mas aos economistas, responder à questão sub judice.

Atendendo aos objetivos mediatos e imediatos da definição de mercados, 
supra referidos, o quadro global que resulta da nossa análise da prática judicial e 
administrativa suscita preocupações significativas2508. São muito mais numero-
sos os casos com conclusões criticáveis e justificações insatisfatórias do que os 
casos com definições sólidas. Verifica-se, é certo, uma evolução qualitativa, de 
modo geral, mas esta não é, de modo algum, consistente. Mesmo entre os casos 
mais recentes, continuamos a identificar abordagens judiciais e administrativas 
à delimitação de mercados que nada têm a ver com o método teórico que iden-
tificámos na análise de conjunto da jurisprudência.

De que nos serve uma teoria de definição de mercados perfeita, se a realidade 
prática do direito fica tão distante dessa miragem de objetividade? Será que nos 
basta a teoria para alcançar a paz social e os objetivos da política de concorrência?

Só quem não esteja ciente desta realidade prática é que pode continuar a lutar 
pelo aperfeiçoamento do método teórico de definição de mercados, no sentido 
da sua aproximação gradual crescente aos ideais da ciência económica. Que nos 
trarão tais esforços, senão o alargamento do fosso entre teoria e prática? O que 
se precisa, isso sim, é um esforço de sistematização e de simplificação. Há que 
avançar na direção de um método mais rigoroso, é certo, mas, acima de tudo, 
mais claro e previsível, que garanta a segurança jurídica.

2508 Ao nível da realidade prática da definição de mercados, não estamos, hoje, muito longe da realidade 
que levou um comentador a observar, há três décadas: “this whole area is a bloody mess” (Turner, 1980:1150).
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Decisão do CC de 1994/07/07, Pregal et al 

(7/93)
Decisão do CC de 1996/04/18, Portline et 

al (8/95)
Decisão do CC de 1996/05/30, Auto-Sueco 

(6/95)
Decisão do CC de 1996/07/18, Anepsa 

(9/95)
Decisão do CC de 1997/03/06, Olivedespor-

tos et al (1/96)
Decisão do CC de 1997/07/03, Tabaqueira 

(5/96)
Decisão do CC de 1997/10/09, Deltapress 

(3/96)
Decisão do CC de 1998/05/07, APIFARMA 

(2/95)

PRÁTICA DECISÓRIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PORTUGUESAS
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Decisão do CC de 1998/05/07, APAN e 
AGENOR (2/96)

Decisão do CC de 1998/06/24, Sociedade 
Portuguesa de Ar Líquido et al (1/95)

Decisão do CC de 1998/07/01, Sumolis 
(1/97)

Decisão do CC de 1998/11/05, ADN (1/98)
Decisão do CC de 1999/01/28, Petrogal e 

Shell (2/98)
Decisão do CC de 1999/05/20, SAS Hotels 

et al (3/98)
Decisão do CC de 1999/12/15, Codifar et al 

(4/98)
Decisão do CC de 2000/07/13, Centralcer 

(3/98)
Decisão do CC de 2000/07/13, Unicer 

(2/99)
Decisão do CC de 2001/02/22, Associação da 

Bolsa de Valores de Lisboa (1/00)
Decisão do CC de 2001/03/14, PT Multi-

média (5/01)
Decisão do CC de 2001/06/22, Brisa et al 

(4/01)
Decisão do CC de 2001/10/18, Unicer (1/01)
Decisão do CC de 2001/10/18, Portugal Tele-

com (2/01)
Decisão do CC de 2001/12/06, Sociedade 

Luso-Helvética (3/2001)
Decisão do CC de 2002/01/31, Brisa et al 

(4/01)
Decisão do CC de 2002/11/14, TAP (6/01)
Decisão do CC de 2002/12/19, Unicre 

(1/98)
Parecer do CC de 1996/11/28, Seita (2/96)
Parecer do CC de 1996/11/28, UREX (3/96)
Parecer do CC de 1996/11/28, PMM (4/96)
Parecer do CC de 1998/03/05, Dia Portu-

gal (1/98)
Parecer do CC de 1999/06/15, Ar Líquido 

(1/99)
Parecer do CC de 1999/07/08, Securitas 

(2/99)
Parecer do CC de 1999/07/22, Sport TV 

(3/99)

Parecer do CC de 1999/10/27, Petrogal 
(4/99)

Parecer do CC de 1999/12/15, Lusomundo 
(5/99)

Parecer do CC de 2000/05/25, Lactogal 
(1/2000)

Parecer do CC de 2001/08/20, Porto Edi-
tora (1/2001)

Parecer do CC de 2002/04/16, Hoge/Luso-
mundo/Presselivre (1/02)

Parecer do CC de 2002/08/22, Porto Edi-
tora/Lisboa Editora (2/02)

Parecer do CC de 2002/11/14, NMC 
(3/2002)

Decisão da AdC de 2003/05/21, Otis Eleva-
dores/Elevaçores (Ccent. 2/2003)

Decisão da AdC de 2003/05/27, Udi-
far/Codifar/União Farmacêutica/Alfredo 
Videira (Ccent. 7/2003)

Decisão da AdC de 2003/07/03, GCT – Dis-
tribuição Grossista/Estevão Neves Comércio 
Grossista (Ccent. 16/2003)

Decisão da AdC de 2003/09/24, GestiReta-
lho/Irmãos Costa Pais (Ccent. 34/2003)

Decisão da AdC de 2003/11/06, Saint-
-Gobain Cristaleria/Gabelex-Indústria De 
Tectos Metálicos (Ccent. 41/2003)

Decisão da AdC de 2004/02/05, Colgate-
-Palmolive/Gaba (Ccent. 52/2003)

Decisão da AdC de 2004/04/19, Luso-
mundo/Ocasião (Ccent. 3/2004)

Decisão da AdC de 2004/07/19, Globalia 
Corporacion Empresarial/Serviços Portu-
gueses de Handling (CCent. 19/2004)

Decisão da AdC de 2004/08/25, Enersis/
Fespect (Ccent. 26/2004)

Decisão da AdC de 2005/01/19, Grula/Coo-
pertorres/Torrental (Ccent. 43/2004)

Decisão da AdC de 2005/02/11, Impresa/
SIC/BPI (Ccent. 1/2005)

Decisão da AdC de 2005/02/23, Retos Car-
tera/Recoletos (Ccent. 46/2004)

Decisão da AdC de 2005/03/07, Portugal 
Telecom/Weblab (Ccent. 2/2005)
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Decisão da AdC de 2005/03/21, Espírito 
Santo Tourism (Europe)/Espírito Santo 
Viagens (Ccent. 9/2005)

Decisão da AdC de 2005/04/14, Galp 
Madeira * Gasinsular (Ccent. 13/2005)

Decisão da AdC de 2005/05/19, Ordem dos 
Médicos Veterinários (PRC 2004/28)

Decisão da AdC de 2005/05/24, Pingo 
Doce/Imocom (Ccent. 19/2005)

Decisão da AdC de 2005/06/16, Modelo 
Continente/Pinto Ribeiro Supermercados 
(Ccent. 35/2005)

Decisão da AdC de 2005/06/30, Ordem dos 
Médicos Dentistas (PRC 2004/29)

Decisão da AdC de 2005/07/25, Contro-
lauto/Iteuve Portugal (Ccent. 25/2005)

Decisão da AdC de 2005/08/03, Multiter-
minal/Sotagus*Liscont (Ccent. 31/2005)

Decisão da AdC de 2005/08/10, Controlin-
veste/Lusomundo (Ccent. 17/2005)

Decisão da AdC de 2005/11/11, Feira Nova/
Leonel Horta (Ccent. 59/2005)

Decisão da AdC de 2005/11/23, Adobe Sys-
tems/Macromedia (Ccent. 51/2005)

Decisão da AdC de 2005/12/06, EDP/
Caima/EDP Bioelétrica (CCent. 65/2005)

Decisão da AdC de 2005/12/14, Petrogal/
Esso Portuguesa (Ccent. 45/2004)

Decisão da AdC de 2005/12/30, AGEPOR 
(PRC 2004/07)

Decisão da AdC de 2005/12/30, JMRS/Gel-
casa (Ccent. 73/2005)

Decisão da AdC de 2006/01/18, Pingo Doce/
Polisuper (Ccent. 74/2005)

Decisão da AdC de 2006/01/26, Pingo Doce/
Paradi (Ccent. 78/2005)

Decisão da AdC de 2006/02/02, Violas/Sol-
verde (Ccent. 81/2005)

Decisão da AdC de 2006/03/04, Unibetão/
Sicóbetão (Ccent. 30/2005)

Decisão da AdC de 2006/04/07, Brisa/
AEA/AEO (Ccent. 22/2005)

Decisão da AdC de 2006/04/12, Pingo 
Doce/Pedrais Santos/Catro Supermercados 
(Ccent. 12/2006)

Decisão da AdC de 2006/05/09, Meas/
Sadoport (Ccent. 10/2006)

Decisão da AdC de 2006/05/26, Ordem dos 
Médicos (PRC 2005/07)

Decisão da AdC de 2006/05/30, Modelo 
Continente/Macmoda/Tribo (Ccent. 
16/2006)

Decisão da AdC de 2006/06/06, Pingo 
Doce/Altamoura Supermercados (Ccent. 
20/2006)

Decisão da AdC de 2006/06/27, Dia Portu-
gal/Patrisuper (Ccent. 25/2006)

Decisão da AdC de 2006/07/11, Vatel et al 
(PRC 2005/25)

Decisão da AdC de 2006/08/08, SIC/PT 
Multimédia/TV Cabo (PRC 2001/14)

Decisão da AdC de 2006/09/11, PTG/Arcol-
gest (Ccent. 37/2006)

Decisão da AdC de 2006/11/02, Pingo Doce/
Ativos Faustino & Lopes (Ccent. 44/2006)

Decisão da AdC de 2006/12/22, Sonaecom/
PT (Ccent. 8/2006)

Decisão da AdC de 2006/12/27, Meas/R.L. 
(Ccent. 52/2006)

Decisão da AdC de 2006/12/29, Prisa/
Media Capital (Ccent. 54/2006)

Decisão da AdC de 2007/01/17, GCT/Qua-
lifrutas (Ccent. 56/2006)

Decisão da AdC de 2007/01/23, Pingo Doce/
Ativos Simões & Freitas (Ccent. 65/2006)

Decisão da AdC de 2007/01/31, Farmin-
dústria / JMP II / Alliance Santé / Alliance 
(Ccent. 80/2005)

Decisão da AdC de 2007/02/26, Enernova/
Eólica da Alagoa (Ccent. 6/2007)

Decisão da AdC de 2007/03/16, BCP/BPI 
(Ccent. 15/2006)

Decisão da AdC de 2007/04/09, ITMI 
Norte Sul Portugal/Marrachinho (Ccent. 
13/2007)

Decisão da AdC de 2007/04/11, Unedisa/
Recoletos (Ccent. 18/2007)

Decisão da AdC de 2007/04/16, Monte/
Monteadriano (Ccent. 16/2007)
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Decisão da AdC de 2007/04/16, Rebonave 
et al (PRC 2006/06)

Decisão da AdC de 2007/05/24, Secil/
Cimentos Madeira, Lda. (Ccent. 12/2007)

Decisão da AdC de 2007/06/17, Secil/
Lafarge Betões (Ccent. 1/2011)

Decisão da AdC de 2007/06/25, Mota 
Engil/Multiterminal (Ccent. 31/2007)

Decisão da AdC de 2007/08/29, Finançor/
NSL Indústria (Ccent. 47/2007)

Decisão da AdC de 2007/10/01, GCT Imo-
biliária/Grugest (Supermercados Ulmar) 
(Ccent. 52/2007)

Decisão da AdC de 2007/10/22, Body Shop/
Dibel (Ccent. 62/2007)

Decisão da AdC de 2007/10/23, Bencom/
NSL (Ccent. 30/2007)

Decisão da AdC de 2007/12/27, Sonae/Car-
refour (Ccent. 51/2007)

Decisão da AdC de 2008/04/03, EDP/Por-
tgás (Ccent. 18/2008)

Decisão da AdC de 2008/04/29, Pingo 
Doce/Plus Discount (Ccent. 1/2008)

Decisão da AdC de 2008/05/21, Monsanto/
De Ruiter (Ccent. 25/2008)

Decisão da AdC de 2008/06/25, EDP/
Pebble Hydro*H. Janeiro de Baixo (Ccent. 
02/2008)

Decisão da AdC de 2008/07/24, Impresa/
Edimpresa (Cent. 32/2008)

Decisão da AdC de 2008/08/14, OnGoing/
Económica (Ccent. 41/2008)

Decisão da AdC de 2008/08/21, Auchan/
Sonae (Ccent. 44/2008)

Decisão da AdC de 2008/09/08, Opway/
Construtora do Tâmega (Madeira) (Ccent. 
50/2008)

Decisão da AdC de 2008/11/21, CATVP/
TVTel (Ccent. 21/2008)

Decisão da AdC de 2008/12/12, Auto Indus-
trial/Negócio Mitsubishi (Ccent. 61/2008)

Decisão da AdC de 2009/02/04, Shin-Etsu/
Cires (Ccent. 66/2008)

Decisão da AdC de 2009/06/04, Domino/
Labeljet (Ccent. 14/2009)

Decisão da AdC de 2009/07/16, Cliris/Clí-
nica de Oiã (Ccent. 19/2009)

Decisão da AdC de 2009/08/28, PT e Zon 
(PRC 2003/05)

Decisão da AdC de 2009/09/09, Alliance 
Healthcare/Proconfar (Ccent. 21/2009)

Decisão da AdC de 2009/10/23, Gestmin/
Negócios do GPL, Lubrificantes e combustí-
veis de aviação da Galp (Ccent. 31/2009)

Decisão da AdC de 2009/11/19, TAP/SPdH 
(Ccent. 12/2009)

Decisão da AdC de 2010/02/19, Charon/
Ativos STAR (Ccent. 5/2010)

Decisão da AdC de 2010/07/28, Alliance 
Healthcare / Medimadeira * Funchalfar 
(Ccent. 17/2010)

Decisão da AdC de 2010/07/29, Masel Otis 
/ Activos Lifetech (Ccent. 28/2010)

Decisão da AdC de 2010/08/12, MSF.Lena/
AEO (CCent. 32/2010)

Decisão da AdC de 2010/08/23, Ilhas de 
Valor/Sinaga (Ccent. 33/2010)

Decisão da AdC de 2010/09/16, Via Marí-
tima/Box Lines (Ccent. 38/2010)

Decisão da AdC de 2010/11/12, Brisa-
-Ascendi/Via Verde (Ccent. 43/2010)

Decisão da AdC de 2010/12/12, EDP Produ-
ção/Greenvouga (Ccent. 23/2010)

Decisão da AdC de 2011/01/06, Oran-
gina Schweppes/Sunny Delight (Ccent. 
57/2010)

Decisão da AdC de 2011/02/08, Bencom/
Activos BP (Ccent. 40/2010)

Decisão da AdC de 2011/02/24, Escolas de 
condução da Madeira (PRC 2008/06)

Decisão da AdC de 2011/04/07, Essilor/Sha-
mir (Ccent. 44/2010)

Decisão da AdC de 2011/05/20, Finerge/TP 
(Ccent. 11/2011)

Decisão da AdC de 2011/06/01, FCR/
Coelima*JMA*A. Almeida & Filhos 
(Ccent. 18/2011)

Decisão da AdC de 2011/06/17, Secil Betões/
Lafarge Betões (Ccent. 1/2011)
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Decisão da AdC de 2011/07/01, Tratospital/
Activos Ambitral (Ccent. 22/2011)

Decisão da AdC de 2011/07/15, Hendrix/
FGH SAS (CCent. 20/2011)

Decisão da AdC de 2011/08/25, FMC/RPC 
(Ccent. 29/2011)

Decisão da AdC de 2011/09/13, TRPN 
(Grupo HJT)/Internorte (Ccent. 49/2010)

Decisão da AdC de 2011/12/15, Sagard/
Negócio de Massa Refrigerada da Sara Lee 
(Ccent. 42/2011)

Decisão da AdC de 2012/01/12, Powervia/
Laso (Ccent. 16/2011)

Decisão da AdC de 2012/02/23, Metro 
News/Holdimédia (Ccent. 21/2011)

Decisão da AdC de 2012/03/01, Zon/
Clientes Residenciais Ar Telecom (Ccent. 
47/2011)

Decisão da AdC de 2012/05/25, Semapa/
Secil (Ccent. 19/2012)

Decisão da AdC de 2012/07/27, Bencom/
Terparque (Ccent. 31/2011)

Decisão da AdC de 2012/08/09, FCR/Viroc 
(Ccent. 35/2012)

Decisão da AdC de 2012/10/11, [Partes des-
conhecidas] (PRC 2009/05)

Decisão da AdC de 2013/02/25, EDP 
Renewables / Ativos Gravitangle (Ccent. 
3/2013)

Decisão da AdC de 2013/02/21, Kapsch/Ati-
vos NEC (CCent. 1/2013)

Decisão da AdC de 2013/03/21, Arena 
Atlântida/Pavilhão Atlântico (Ccent. 
38/2012)
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Decisão da ANC britânica de 2002/09/16, 
Aberdeen Journal Limited (CE/1217-02)

Decisão da ANC britânica de 2002/12/17, 
BSkyB (CP/01916-00)

Decisão da ANC britânica de 2004/04/29, 
Archant (ME/1618/04)

Decisão da ANC britânica de 2009/07/14, 
Te s c o / S p a r  s t o r e  i n  Wr o u g h t o n 
(ME/4162/09)

Decisão da ANC checa de 2001/11/20, 
Image Čr (S 143/01-2341/01)

Decisão da ANC checa de 2013/01/10, 
Radio United (S732/2012)

Decisão da ANC espanhola de 2005/01/17, 
Godó/Planeta/CCC (N/05004)

Decisão da ANC espanhola de 2005/08/23, 
Adobe/Macromedia (N/05076)

Decisão da ANC espanhola de 2007/03/01, 
Unedisa/Recoletos (N/07021)

Decisão da ANC francesa de 2001/09/11, 
proc. nº 01-D-42 

Decisão da ANC francesa de 2004/08/03, 
20 Minutes France (04-D-40)

Decisão da ANC francesa de 2005/10/11, 
SIPA (05-A-18)

Decisão da ANC francesa de 2006/12/15, 
Impression des Pyrénées (06-D-39)

Decisão da ANC francesa de 2007/03/12, 
proc. nº 07-D-08

Decisão da ANC francesa de 2007/08/02, 
Delaroche (07-A-09)

Parecer da ANC francesa de 2009/09/08, 
proc. nº 09-A-45

Decisão da ANC francesa de 2009/12/14, 
EBRA (09-DCC-72)

Decisão da ANC francesa de 2011/02/23, 
Carrefour (11-D-04)

Decisão da ANC francesa de 2011/06/30, 
Société Antillaise des Pétroles Chevron (11-
DCC-102)

Decisão da ANC húngara de 2007/07/10, 
Népszabadság (Vj-169/2004)

Decisão da ANC irlandesa de 2007/12/07, 
Communicorp/SRH (M/07/040)

Decisão da ANC irlandesa de 2008/01/22, 
A l p h a  P u b l i c a t i o n s / T h e  H e r a l d 
(M/08/038)

Decisão da ANC irlandesa de 2008/02/19, 
Johnston Press/Clonnad (M/07/064)

Decisão da ANC irlandesa de 2009/11/06, 
Metro/Herald AM (M/09/013)

Decisão da ANC italiana de 2005/07/06, 
Monradio/Rami di Aziende (C7046)

Decisão da ANC polaca de 2002/12/16, 
Telewizja Polska (DDI 110/2002)

Decisão da ANC polaca de 2004/02/11, 
Polskapresse (RWR 7/2004)

PRÁTICA DECISÓRIA DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE OUTROS ESTADOS
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