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I 

 Analise a seguinte situação: 

 

Suponha que o Ministro da Economia decide nacionalizar a empresa Tás 

Seguro, SA, maior seguradora a nível nacional, com uma quota de mercado 

de 60%, na medida em que a mesma teve elevados lucros no último 

exercício.  

O Ministro da Economia decide, também, não pagar aos respetivos 

proprietários qualquer indemnização, uma vez que os mesmos já 

beneficiaram desses lucros. 

2.5  

Definir nacionalização; competência orgânica; procedimento; motivos 

atendíveis; indemnização; base constitucional/legal;  

Mais tarde, o Presidente da Assembleia da República decide privatizar 80% 

do capital social da empresa Tás Seguro, SA, porque entretanto os lucros da 

empresa diminuíram, por concurso limitado a empresários algarvios com ma 

2.5 

Definir reprivatização; competência orgânica; procedimento; motivos 

atendíveis; procedimento (casos em que pode não existir concurso público); 

violação de princípios constitucionais; base constitucional/legal; 

A empresa Tás Seguro, SA, já privatizada, adquire 80% do capital social da 

empresa Põe-te a Salvo, Lda., que tem uma quota de mercado de 20%, e 



passa a comercializar o produto Segurança Total, que incorpora um seguro 

de saúde e um seguro automóvel, não permitindo aos clientes contratarem 

tão só um seguro de saúde. 

 2.5 

identificação de operação de concentração de empresas; natureza da 

concentração; base legal; sujeita a notificação prévia? Seria autorizada? 

2.5  

conceito empresa para efeitos direito da concorrência; única empresa; 

posição dominante; abuso posição dominante; tying; base legal; 

suscetibilidade afetação comércio entre EM;  

O João, hipocondríaco, que não tem automóvel porque só é saudável andar 

de bicicleta, mas preocupado com o ambiente poluído da cidade, quer 

contratar tão só um seguro de saúde à Tás Seguro, SA. 

Perante a recusa desta em fazer tal seguro, o João queixa-se à Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão (ASF) alegando que a atuação da 

Tás Seguro, SA. viola as normas da Concorrência e que aquela empresa não 

podia ter adquirido a Põe-te a Salvo, Lda. sem o aval prévio da ASF. 

1 

Queixa à Autoridade da Concorrência; base legal; 

Autoridade da Concorrência faz o controlo prévio das concentrações de 

empresas; base legal; 

1 

Funções da ASF enquanto regulador setorial e articulação com a AdC; base 

legal; 

QI? 

 

II 

 

Comente duas das seguintes afirmações: 



 

a) “A Revisão Constitucional de 1989 provocou alterações substanciais 

na Constituição Económica, eliminando uma série de princípios e 

conceitos característicos da Constituição Económica originária”.  

 

- Definição de Constituição Económica; 1 

 - Explicação da RC 89 (principais alterações) 1 

 - Princípios constantes da CRP 76 que são “abandonados”; 1 

 

b) “Ao nível constitucional, o setor cooperativo conheceu, na versão 

originária do texto constitucional de 1976, enorme projeção”. 

- Definição de setor cooperativo e subdivisões; 1 

 - Base legal e constitucional; 1 

 - Importância ao longo das várias versões da CRP; 1 

 

c) “Na medida em que as empresas devem concorrer pelo mérito, 

qualquer acordo entre empresas é ilegal à luz das regras da 

concorrência”.  

- Bem protegido pelo Direito da Concorrência; base legal; 0,5 

 - Liberdade de atuação, mas com cumprimento das regras; 0,5 

 - Definição de acordos proibidos; regime e base legal; 1 

 - Justificação de acordos e isenção por categoria (base legal); 1 

 

Duração: 2 horas 

 

Cotação: I grupo – 12 valores; II grupo – 6 valores (3+3); Expressão escrita 

– 2 valores 


