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Enquadramento

O RSE aplica-se a todas as atividades económicas 
na UE e agrega três ferramentas para:

• Concentrações 

• Contratação pública 

• Investigações ex officio pela DG COMP 

Decisores (DG COMP e DG TRADE)



Base da 
pirâmide

Concentrações notificáveis: Notificações em contratação
pública:

▪ Obrigação das empresas 
notificarem à Comissão Europeia 
as concentrações que envolvam 
uma contribuição financeira do 
governo de um país terceiro em 
que:

i) a empresa adquirida, uma das 
partes na concentração ou a
empresa comum gere um 
volume de negócios na UE de, 
pelo menos, 500 milhões de 
EUR;

ii) a contribuição financeira 
estrangeira em causa seja de, 
pelo menos, 50 milhões de 
EUR;

RSE, Artigo 18.º

▪ Obrigação das empresas
notificarem à Comissão Europeia
a participação em procedimentos
de contratação pública em que:

i) o valor estimado do contrato
seja de, pelo menos, 250
milhões de EUR e

ii) a contribuição financeira
estrangeira em causa seja de,
pelo menos, 4 milhões de EUR
por país terceiro.

Comissão Europeia pode proibir a
adjudicação de contratos no âmbito
desses procedimentos a empresas
que beneficiem de subvenções que
distorcem a concorrência.

RSE, Artigo 27.º

3



Notificação 
vs. 
Declaração
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• Notificações pelas empresas à DG COMP/autoridades adjudicantes (artigo
29.º do RSE) a partir de 12 de outubro de 2023.



Investigações 
ex officio

• Para todas as outras situações de mercado, a
Comissão Europeia pode dar início a investigações por
sua própria iniciativa (ex officio) se suspeitar que podem
estar envolvidas subvenções estrangeiras que distorcem
a concorrência.

• Tal inclui a possibilidade de solicitar notificações ad
hoc para procedimentos de contratação pública e
concentrações de menor dimensão.
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Sanções
• Comissão pode aplicar medidas corretivas estruturais e

não estruturais, realizar inspeções, coimas até 1% e
10% do VN em caso de informação incompleta e não
notificação, respetivamente.
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Questões por 
dirimir (1)
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Questões por 
dirimir (2)
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• Articulação do RSE com as regras da OMC (inaplicabilidade a
produtos subsidiados?) Subsidies and Countervailing
Measures. (“32.1 No specific action against a subsidy of
another Member can be taken except in accordance with the
provisions of GATT 1994, as interpreted by this Agreement.”)

• RSE limitado a Serviços? Não parece ser esse o entendimento
da Comissão Europeia.

• Papel das entidades adjudicantes nacionais.



Participação da 
ICC e
Datas relevantes
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• Consulta pública sobre a Proposta de Regulamento de
execução do RSE que contém 2 anexos (formulários para
concentrações e contratação pública): até 06 de março de
2023.

Elementos adicionais sobre o RSE:

• Em vigor desde 12 de janeiro de 2023.

• Aplicável a partir de 12 de julho de 2023 (investigações ex
officio pela DG COMP).

• Notificações e declarações obrigatórias para as empresas a
partir de 12 de outubro de 2023.



Obrigado

maiacadete@mlgts.pt

blsilva@mlgts.pt
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