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No mês passado, começaram negociações para a aquisição pelo Grupo XYZ, com sede nos EUA, 

da empresa Calçado, S.A., com sede em Portugal. Agora que o contrato está quase a ser fechado, 

o Grupo XYZ quer saber a perspetiva de um jurista especializado nas regras de concorrência na 

Europa. 

Em 2017, a Calçado, S.A., teve vendas totais de 130 milhões de EUR, dispersas por vários países, 

incluindo 40 milhões em Portugal, 31 milhões em Espanha e 30 milhões na França. Em 2017, o 

Grupo XYZ teve vendas totais de 3000 milhões de EUR, incluindo 31 milhões em Portugal, 60 

milhões em Espanha e 90 milhões em França. 

A Calçado, S.A., só está ativa no mercado do fabrico de calçado. O Grupo XYZ não tem qualquer 

atividade no domínio do calçado ou em mercados associados. 

Analise e qualifique esta situação à luz do direito da concorrência, indicando as normas aplicáveis 

e explicando as obrigações e consequências jurídicas para o Grupo XYZ, bem como a sua opinião 

sobre a probabilidade de autorização (se necessária) pelas autoridades competentes. 
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No mês passado, começaram negociações para a aquisição pelo Grupo XYZ, com sede nos EUA, 

de 60% das ações da empresa Calçado, S.A., com sede em Portugal. Agora que o contrato está 

quase a ser fechado, o Grupo XYZ quer saber a perspetiva de um jurista especializado nas regras 

de concorrência na Europa. 

Em 2017, a Calçado, S.A., teve vendas totais de 130 milhões de EUR, dispersas por vários países, 

incluindo 40 milhões em Portugal, 31 milhões em Espanha e 30 milhões na França. Em 2017, o 

Grupo XYZ teve vendas totais de 3000 milhões de EUR, incluindo 31 milhões em Portugal, 60 

milhões em Espanha e 90 milhões em França. 

A Calçado, S.A., só está ativa no mercado do fabrico de calçado. O Grupo XYZ não tem qualquer 

atividade no domínio do calçado ou em mercados associados. 

Analise e qualifique esta situação à luz do direito da concorrência, indicando as normas aplicáveis 

e explicando as obrigações e consequências jurídicas para o Grupo XYZ, bem como a sua opinião 

sobre a probabilidade de autorização (se necessária) pelas autoridades competentes. 

 

 Identificar o regime aplicável – Regulamento (CE) n.º 139/2004 



 Justificação da aplicabilidade do Regulamento – preenchimento dos requisitos do artigo 

1.º(3) 
 Breve referência à inaplicabilidade da Lei portuguesa da Concorrência, desnecessidade 

de notificação à AdC. 
 Conceito de concentração e transferência de controlo efetivo – aquisição de empresa. 

Explicar que adquirir mais de 50% do capital social, em princípio, é suficiente para se 

verificar uma transferência de controlo efetivo. 
 Afirmação justificada da obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia 
 Obrigação de stand-still 
 Critérios legais para autorização da operação de concentração e conclusão quanto a esta 

– não há problema porque não há qualquer sobreposição. 
 


