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A Autoridade da Concorrência
diz terutilizado 75 dias úteis na
análise à concentração entre
Media Capital e Meo, tendo 47
diassidojánodecursodainves-
tigaçãoaprofundada,masabai-
xodolimitemáximoestabeleci-
doporlei(90dias,aquepodem
acrescermais20diasparaaná-
lisedecompromissos,mascom
oprojectodedecisãoaterdeser
emitido no prazo de 75 dias).
Neste decurso, o prazo esteve
suspenso 136 dias úteis, tendo
22 desses dias sido à espera do
parecer da ERC que utilizou 40
diasatédaroparecer.Partedes-
tasuspensãocoincidiucomsus-
pensõesporpedidosdeelemen-
tos adicionais à Altice. No total
doprocesso,ospedidosàAltice
levaramàsuspensãode80dias
úteis.Outrassuspensõesforam,
de15dias,paraaudiênciadein-
teressados e de 19 dias que le-
vou aavaliaçãodosremédios.

80 dias úteis à
espera da Altice

te, com o facto de, durante 11 me-
ses em Portugal, uma autoridade
nãotersidocapazdesepronunciar,
positiva ou negativamente”, disse
àLusaogestor,queacusouaAdC
detertrazidoapúblico,apósodes-
fecho do negócio, factos “que nós
desconhecíamos”.

O desfecho aconteceu a 19 de
Junho, quando a Autoridade da
Concorrênciaconsiderou extinto
o procedimento, apedido daAlti-
ce,nãochegandoaemitiroprojec-
to de decisão. Naaltura, aAdC fa-
lou, em comunicado, nadesistên-
ciadaAltice,oqueAlexandreFon-
secacontesta.Paraogestor,aem-
presanãodesistiu.“Oqueaconte-
ceéqueumadatacontratualmen-
tedefinidafoiincumprida,ouseja,
duranteesseperíodoaAdCnãose
mostroucapazecompetentepara
emitirumadecisão”,afirmou,cita-
dopelaLusa.

Segundo dados revelados ao
Negócios, a AdC utilizou 75 dias
úteis naanálise, tendo estado sus-
penso136diasúteis,tempoemque
esteve a aguardar o parecer da
ERC,mastambémelementosadi-
cionais pedidos à Altice e por au-
diência dos interessados, além da
avaliaçãodosremédios.�

Paulo Calado

“

Aquilo que
aconteceu tem a ver
com o facto de,
durante 11 meses
em Portugal, uma
autoridade não ter
sido capaz de se
pronunciar positiva
ou negativamente,
mas não foi capaz de
se pronunciar, não
se mostrou capaz,
não se mostrou
conhecedora, não se
mostrou competen-
te, para fazer uma
pronúncia objectiva,
clara, transparente
e documentada.
ALEXANDRE FONSECA
Presidente da Meo à Lusa

“

Publicidade

A Autoridade da Concorrência falou em desistência por parte da Altice. A operadora recusa ter desistido,
dizendo que o que aconteceu foi chegar ao fim um prazo contratual com o vendedor.

O que foi acontecendo no processo
CRONOLOGIA

14.07.2017
ACORDO DE VENDA
A Prisa e a Altice chegam a acordo para
a venda da Media Capital, por um valor
de 440 milhõesde euros.

19.09.2017
ANACOM CONTRA
No parecernão vinculativo, o regulador
dascomunicações(Anacom)manifestou
oposição ao negócio.

17.10.2017
ERC DECIDE (OU NÃO)
AEntidade ReguladoraparaaComuni-
cação Social (ERC), então liderada por
Carlos Magno e com apenas três ele-
mentosnaadministração, empurrou a
análise para a Concorrência, por não
ter votado de forma unânime no caso.

CarlosMagno votou afavor, osdoisou-
tros elementos contra.

15.02.2018
INVESTIGAÇÃO MAIOR
A Autoridade da Concorrência avança
cominvestigaçãoaprofundadaaonegó-
cio de compra.

13.04.2018
EXTENSÃO DO PRAZO
O prazo inicial para o negócio ficar con-
cluído termina e é prorrogado até 15 de
Junho.

30.04.2018
PROPOSTOS REMÉDIOS
Segundo informações obtidas pelo Ne-
gócios,énestadataqueaAlticefazapro-
postade compromissos.

28.05.2018
REMÉDIOS NÃO CHEGAM
AConcorrênciaconsiderouqueoconjun-
toderemédiospropostospelaAlticepara
fazerpassaronegócionãoeramsuficien-
tes.AAlticeoptoupornãofazermaispro-
postas.

15.06.2018
NOVO LIMITE
Anovadata-limitechegaaoseu termoe
não é prorrogada.

18.06.2018
COMUNICAÇÃODOFIM
A Concorrênciarecebeopedidodeextin-
çãodaconcentração.Nodiaseguinteco-
meçariaaaudiênciadeinteressadosso-
breoprojectofinaldedecisão,queseria
de chumbo.


