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Decisão da Comissão Europeia de 23.1.2013 
 
 
A Portugal Telecom SGPS, S.A. (PT) tomou conhecimento de que a Comissão Europeia adotou uma decisão 
condenando a empresa, conjuntamente com a Telefónica, S.A. (Telefónica), por alegada violação do artigo 101 do 
TFUE, traduzida num suposto compromisso de não concorrência com incidência no mercado ibérico incluído no 
acordo de 28 de julho de 2010 relativo à aquisição pela Telefónica da participação da PT na operadora brasileira 
Vivo. À PT foi aplicada uma coima de 12.290.000 de euros. 
 
A referida decisão encerra uma investigação iniciada em janeiro de 2011 na qual a Comissão teve oportunidade de 
analisar o relacionamento entre ambas as empresas desde 1996, não tendo aparentemente encontrado outras 
razões de crítica. 
 
Relativamente à cláusula que conteria a alegada indicação de que ambas as empresas se absteriam de concorrer 
entre si, a PT considera oportuno esclarecer: (i) que o seu teor foi tornado público em 1 de junho de 2010, ainda 
antes de o acordo relativo à Vivo ter sido assinado; (ii) que não tinha por objeto a restrição da concorrência entre 
ambas as empresas nem a intenção de a restringir de forma ilícita; (iii) que a PT desenvolveu as iniciativas 
adequadas a prevenir a produção de quaisquer efeitos incompatíveis com as regras de concorrência; (iv) que tais 
efeitos não se produziram; (v) e que, por forma a remover quaisquer dúvidas a este respeito, a PT procedeu à 
eliminação da disposição em causa em 4 de fevereiro de 2011. 
 
Até à presente data a PT não foi formalmente notificada da decisão da Comissão Europeia. Não obstante, a PT 
considera a sanção tornada pública injustificada e inadequada a qualquer eventual desvalor da sua conduta. 
 
A PT ponderará a interposição de recurso de anulação para o Tribunal de Justiça da União Europeia logo que tenha 
a oportunidade de analisar o teor integral da referida decisão e dos seus fundamentos. 


