
 

DIREITO DA CONCORRÊNCIA EM DEBATE  

  

Círculo dos Advogados Portugueses do Direito da Con corrência organiza em Lisboa a IV 

Conferência Luso-Espanhola de Direito da Concorrênc ia 

  

Lisboa, 17 de janeiro de 2018  

  

O Círculo dos Advogados Portugueses do Direito da Concorrência (CAPDC) promove e é 

anfitrião da IV Conferência Luso-Espanhola de Direito da Concorrência que se realiza nos dias 

25 e 26 de janeiro no Auditório João Morais Leitão, em Lisboa.  

Ao longo de dois dias vão ser debatidos os principais temas relacionados com o Direito da 

Concorrência e discutido o impacto das principais decisões jurisprudenciais e de autoridades 

da concorrência de Portugal, Espanha, França e Itália. As quatro jurisdições estão 

representadas no painel de oradores, que conta também com a presença Sra. Ministra da 

Justiça Dra Francisca Van Dunem , (que fará a abertura do segundo dia do encontro), da Sra. 

Presidente da Autoridade da Concorrência Dra Margarida Matos Rosa , e do Sr. Presidente da 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José Maria Marin Quemada , bem 

como com os representantes das congéneres do CAPDC em Espanha, Rafael Allendesalazar , 

em França, Pierre Zelenko e em Itália, Alberto Pera . Destaca-se ainda a participação dos 

juízes portugueses do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral da União Europeia, José Luís da 

Cruz Vilaça  e Maria José Costeira , e dos juízes do Tribunal da Concorrência, Regulação e 

Supervisão. A Comissão Europeia estará representada pelo Diretor-Adjunto das 

Concentrações da Direção-geral de Concorrência, Carles Esteva Mosso .  

A atual direção da CAPDC, eleita em abril de 2017 é composta por Advogados que também 

integram o painel de oradores - Carlos Pinto Correia , Presidente, Margarida Rosado 

Fonseca , Secretária Geral, e Gonçalo Machado Borges , Vice-Presidente.  

Estarão em debate não apenas questões que se suscitam no dia a dia das empresas, de que é 

exemplo o e-commerce e as restrições verticais (na cadeia de valor), como temas mais 

transversais, como por exemplo o controlo das operações de concentração, o impacto da 

diretiva sobre danos por infrações de concorrência, os direitos de defesa e do acesso à prova 

em sede de investigação, entre outros.  

Para mais informações sobre a conferência consulte por favor o programa através do link: IV 

Conferência Luso-Espanhola de Direito da Concorrênci a.  

Contacte-nos através do email geral@capdc.pt e visite o novo site em www.capdc.pt  

 



Sobre o Círculo dos Advogados Portugueses do Direit o da Concorrência (CAPDC)  

  

O Círculo dos Advogados Portugueses do Direito da Concorrência (CAPDC) foi fundado, em 

2009, por um conjunto de 14 advogados com experiência profissional na aplicação do Direito 

da Concorrência e que decidiu formalizar a criação de um círculo de debate e divulgação dos 

temas relacionados com o direito da concorrência, nas suas vertentes jurídica e económica. 

Nove anos depois, o CAPDC conta com cerca de 60 associados, agregando advogados de 

sociedades, “advogados de empresa” e advogados com percurso académico em simultâneo. 

  

Ao longo da sua existência, o CAPDC tem organizado regularmente eventos de reflexão sobre 

a aplicação do Direito da Concorrência, tanto a nível nacional, como ibérico, aos quais se 

associaram interlocutores institucionais (como é o caso da Autoridade da Concorrência ou da 

Comissão Europeia). Em paralelo, o CAPDC participou nos trabalhos de adoção do atual 

Regime Jurídico de defesa da Concorrência e, designadamente, em iniciativas de consulta 

pública promovidas pela Autoridade da Concorrência.  

  

A atual direção traçou como um dos principais objetivos o incentivo à participação de um 

universo mais abrangente de interlocutores na divulgação e discussão dos temas de Direito da 

Concorrência de maior atualidade, tendo em conta sobretudo que estes temas relevam para 

um conjunto muito alargado de entidades e para a economia em geral.  

 

Assim, é intenção do CAPDC reforçar a cooperação com os diferentes interlocutores – e, 

desde logo, com as várias entidades públicas, como sejam o legislador nacional, a Autoridade 

da Concorrência, os reguladores setoriais e a magistratura – no sentido de fomentar uma 

ampla discussão dos vários temas deste ramo do Direito. 

 

É já em concretização deste objetivo que se realiza a IV Conferência Luso-Espanhola, 

conferência aqui anunciada, que conta também, pela primeira vez, com uma participação 

institucional ativa das congéneres francesa e italiana do CAPDC e magistrados dos tribunais da 

União Europeia e do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.    

  

 


