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TRIBUNAL DA CONCORRÊNCIA, REGULAÇÃO E SUPERVISÃO 
Presidência 

 
 

 

COMUNICADO  
 

Face ao interesse público notório sobre caso judicial no âmbito da cedência 

de dados comerciais de farmácias para a elaboração de estudos de mercado para a 

indústria farmacêutica, cuja sentença foi hoje lida no Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão, em Santarém, o Tribunal informa que:  

 

1. Na decisão impugnada a Autoridade da Concorrência condenou as 

quatro arguidas recorrentes pela prática de uma contraordenação de abuso de 

posição dominante, através de uma compressão de margens, previsto e punido 

pelos artºs 11.º, n.ºs 1 e 2, al. a), 68º e 69º, do Novo Regime Jurídico da 

Concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, bem como do artº 102.º do Tratado 

de Funcionamento da União Europeia, nas seguintes sanções: coima no valor de € 

635.000,00 aplicada a uma arguida; coima no valor de € 9.080.000,00 aplicada a 

outra arguida; coima no valor de € 360.000,00 aplicada a outra arguida; coima no 

valor de € 265.000,00 aplicada a outra arguida; todas as arguidas também na 

sanção acessória, de publicação, no prazo de 20 dias a contar do trânsito em 

julgado da decisão, um extrato da mesma, a delimitar pela AdC, no Diário da 

República e em jornal nacional de expansão nacional. 

2. Na sentença hoje proferida pelo Tribunal da Concorrência, Regulação 

e Supervisão, que apreciou os recursos interpostos pelas quatro arguidas quanto à 

decisão da Autoridade da Concorrência, o Tribunal decidiu condenar cada uma das 

arguidas pela prática de uma contraordenação prevista e punida pelos artºs 102º, 

§§ 1º e 2º, al. a), do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e 68º/1, al. b), 

do Novo Regime Jurídico da Concorrência, aprovado pela Lei nº 19/2012, de 8 de 

maio, por terem empreendido, nos anos de 2010 a 2013 inclusive, conjuntamente 

com as demais recorrentes uma prática de compressão de margens, tendo sido 

condenada: 

a) Uma arguida em coima no montante de € 409.741,30; 

b) Outra arguida em coima no montante de € 6.082.704,00; 

c) Outra arguida em coima no montante de € 233.530,80; 

d) Outra arguida em coima no montante de € 171.767,20; 

e) Todas as arguidas na sanção acessória de publicação no Diário da 

República e num dos jornais de maior circulação nacional, a suas expensas, de 

extrato da sentença ou, pelo menos, da sua parte decisória, no prazo de trinta dias 

após o trânsito em julgado. 

3. A sentença ainda não transitou em julgado.  

 

 

Santarém, 20 de outubro de 2016 


