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Com os melhores cumprimentos, 

Nos termos dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.0 125/2014, de 18 de agosto, 
compete a Autoridade da Concorrencla (AdC) "contribuir para o aperfeir;oamento do sistema 
normativo portugues em todos os domf nios que possam afetar a livre concotrencie, por sua 
iniciativa ou a pedido da Assembleia da ReptJblica ou do Governo", bem como "formular 
sugestoes ou propostas com vista a criar;ao ou reviseo do quadro legal e regulat6rio"1• 

No ambito destas atribulcoes, vem a AdC apresentar a V. Exa. um projeto de recornendacao 
relativa as inspecoes autom6veis na Regiao Aut6noma da Madeira. 

Neste contexto, solicitamos que nos sejam transmitidas observacoes e lntorrnacoes 
relevantes sobre o objeto do presente projeto de recornendacao, no prazo indicative de 30 
dias. 

Mais se manifesta inteira disponibilidade para contribuir para a dlscussao destas ou outras 
medidas, no sentido de contribuir para o aperfelcoamento do sistema normative portuques em 
todos os dominios que possam afetar a livre concorrencla, 

Ass unto: Projeto de recomendacao relativo as lnspecoes autom6veis na Regiao 
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1 Cf Projeto AdC Impact 2020 (2016-2018), no arnblto do qual foi adotado o 
Relat6rio de Recomendacoes da OCDE (Portugal: Projeto de Avallacao de 
lmpacto Concorrenclal, OCDE, 2018), pp. 111-122 (recornendacoes de 
alteracao legislativa sobre os diplomas avaliados) e pp, 154-156 (Annex 3.D. 
Price effect from abolishing fixed fees and free entry for vehicle. inspection 
centres, estudo econ6mico sabre os beneffclos da implementacao das 
recomendacoes sobre precos e restricoes a entrada). 
2 Cf. Plano de Acao da AdC, pp. 277-282 (propostas de alteracao legislatlvas 
sobre os diplomas avaliados). 
3 Cf. Atteracao pelo Decreto-lei n.0 26/2013, de 19 de feverelro. Os requisites 
tecnicos estao definidos na Portaria n.0 221/2012, de 20 de julho, alterada pela 
Declaracao de Retificacao n." 49/2012, de 18 de setembro, e pela Portaria n." 
378-E/2013, de 31 de dezembro. 
4 De 27 500 eleitores registados para mais de 300 000 eleitores registados; se 
houver menos de 27 500 pode ser autorizado, desde que nao exista um centre 
de lnspecao no municfpio e nos municlplos vizinhos. 
5 NUTS - Nomenclature das Unldades Territoriais Estatfsticas. 
6 Cf lei n.• 11/2011, cit. supra, artigo 2.0, alfneas a), b), c) e d); e artigo 5.0• 

1. Em Portugal continental, a tnstatacao de centros de mspecao autom6vel esta sujeita a restricoes 
geograficas. Os precos praticados sao fixos e os centres nao podem exercer outras atividades 
alem da inspecao, por exemplo, nao podem fazer reparacoes autom6veis. 

2. No arnblto do Projeto AdC Impact 2020 e, de acordo com o estudo de Avallacao de lmpacto 
Concorrencial da OCDE em Portugal (AIC da OCDE)1 e o Relat6rio da AdC - Plano de A9ao da 
AdC para a Reforma Legislativa e Regulat6ria de 13 Profissoes Liberais Autorreguladas e para os 
Setores de Transporte Rodovlario, Ferroviarlo, Maritimo e Portuario (Plano de A9ao da AdC2), a 
AdC enderecou ao decisor publico, um conjunto de propostas de alteracao legislativas e/ou 
regulat6rias, com vista a ehmlnacao das restrlcoes identificadas, identificando formas alternativas, 
menos restritivas da concorrencia, de alcancar os objetivos de politica publica visados, em prol da 
concorrencla e do bem-estar dos consumidores. 

3. Sumariam-se as restrlcees identificadas, assim coma as propostas de atteracao legislativas em 
causa, e os beneficios esperados da sua implementacao. 

4. 0 regime juridico de acesso e de perrnanencia na atividade de inspecao tecnlca de veiculos a 
motor e seus reboques e o regime de funcionamento dos centres de mspecao consta da Lei n." 
11/2011, de 26 de abril3. A autorizacao para abrir um nova centre de inspecao de veiculos num 
determinado municipio depende da distancla entre os demais centres (de 1,5 km a 10 km), de 
raclos de populacao" e limita9oes a expansao dos operadores pre-existentes (nenhuma entidade 
gestora pode exercer a atividade de tnspecao em mais de 30 % dos centres de inspecao em 
funcionamento numa mesma regiao NUTS 115)6. 

5. As restrlcoes geograficas constituem uma barreira a entrada que limita o nurnero de operadores 
numa determinada area geografica. Estas restrlcoes reduzem a pressao competitiva sabre os 
operadores de uma determinada area. Tai e ainda agravado pela requlamentacao de precos fixos, 
que eliminam a variavel preco enquanto dirnensao de concorrencia, e pelo facto de os atuais 
centres de lnspecao de veiculos nao poderem oferecer servlcos de reparacao, que limitam as 
economias de gama. 

6. lmporta destacar, coma consta do Plano de Acao da AdC, que tratando-se de um setor que nao 
foi objeto de uma plena harmonlzacao a nivel europeu, continuam os Estados-Membros a ser 
competentes para definir as condicoes de acesso e exercicio das atividades de prestacao de 

1. Enquadramento em Portugal continental e recomendacao da OCDE/AdC relativa ao 
regime nacional das inspe1,oes autom6veis 

Projeto de Recomenda1,ao 
relativa as lnspecoes autom6veis na Regiao Aut6noma da Madeira 
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7 Cf. Processo C-338/09, Yellow Cab Verkehrsbetriebs v. Landeshauptmann von Wien, (2010). 
8 Cf. Processo C-168/14, Grupo 1/evelesa SL and o. v. OCA and Cetetune, Spain, [2015). 
9 Cf. Processo C-168/14, Grupo ltevelesa, cit. supra, paras. 79-81. 

1° Cf. Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), disponfvel aqui. 
11 Cf. Pagina do Mlnlsterio dos Transportes/"Prefef du departemenf" e o "Code de la Route", Artigo L.311-1, Artigo 
L.323-1, Artigo R. 323-1 to Artigo R. 323-26) e Decreto de 18 junho 1991. 
12 Cf. Relat6rio da Comisi6n nacional de los mercados y la competencia, CNMC, fPN/CNMC/18/16", disponlvel 
a qui. 
13 Cf. Lei n.0 11/2011, cit. supra, artigo 13.0, n." 3; e Portaria n.? 221/2012, cit. supra, artigo 8.0. 
14 Cf. Real Decreto n.? 2042/1994, Real Decreto n.? 24/2008, e Projeto de Decreto Real. 
15 Cf. Pagina do Ministerio dos Trahsportes/"Prefel du department" e o "Code de la Route", artigo R. 323-11. 
16 Cf. Paginas do UK Government, Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), disponfvel aqui e ;rnul. 
17 Cf. Pagina do Institute for Road Safety Research, disponivel aqul. 
18 Cf. Relat6rio da Comisi6n nacional de los mercados y la competencie, CNMC, IPN/CNMC/18/16, disponfvel aqui. 

services neste setor. Tai devera ser efetuado no respeito pelas liberdades fundamentais garantidas 
pelo Tratado sobre o Funcionamento da Uniao Europeia (TFUE), especificamente no artigo 49. 0 

do TFUE, tal como ja afirmado pela jurlsprudencla do Tribunal de Justica da Uniao Europeia 
(T JUE) (e.g. Yellow Cab7; Grupo lteve/esa8). lmporta, tarnbem, destacar, que o criteria de que 
"nenhuma entidade gestora possa exercer a atividade de inspeqao em mais de 30% dos centros 
de inspeceo em funcionamento numa mesma regiao NUTS II" carece de fundarnentacao. Esta 
restricao, foi, igualmente, apreciada pelo T JUE (e.g., Grupo ltevelesa, a prop6sito de um limiar de 
50%), que considerou que este criterlo "por poder ter repercussoes na atividade preexistente dos 
centros de tnsoeceo tecnice de vefcu/os ... , bem como na estrutura do mercado, nao parece, a 
priori, poder contribuir para a proter;ao dos consumidores", mais assinalando que "quanto ao 
objetivo da qualidade do service, que o conteudo das prestecoes de inspeqao tecnice de vefculos 
e objeto ... , de harmoniza9fio a nfvel da Unieo": 

7. A comparacao com outros Estados-Membros da UE mostra, coma consta do Plano de Acao da 
AdC, que os objetivos de politica publlca de garantir a seguranc;:a rodovlaria e a qualidade das 
inspe9oes tecnicas tambem podem ser alcanc;:ados atraves de meios menos restritivos. No Reino 
Unido, para criar um centro de lnspecao ("estac;:ao MOT"), uma empresa s6 necessita de uma 
autorizacao, ilimitada no tempo, com uma "aprovacao de princlpio", sem condlcoes previas de 
locahzacao geografica, populacao au participacao de mercado". Em Franca, os operadores 
independentes s6 devem solicitar uma autorizacao, ilimitada no tempo, passive! de auditoria de 
dais em dais anos de modo a garantir o cumprimento das condlcoes exigidas11. E, em Espanha, 
embora existam quatro regimes ao nfvel nacional para administrar um centro de lnspecao de 
veiculos, pelo menos em duas comunidades aut6nomas (Madrid e Canarias), o acesso a atividade 
e livre12. 

8. A llmltacao ao exercicio de atividades de reparacoes" pelos centros de lnspecao constitui uma 
barreira a concorrencia, limitando o objeto social das atividades que podem ser realizadas nas 
instatacoes de um centro de lnspecao de vefculos, restringindo as acoes e atividades comerciais 
de um agente no mercado, bem como os services prestados aos consumidores. Tambem limita a 
capacidade do proprietario do centro de inspecao de criar economias de gama par meio da 
acurnulacao de atividades. 

9. Esta prolblcao e entendida pelo legislador coma garante de tndependencla e objetividade, por 
forma a assegurar a seguranc;:a rodovlaria e evitar aproveitamentos dos consumidores pelos 
centros de mspecao em relacao a reparacoes oesnecessarlas ao fim ultimo da aprovacao da 
inspecao. 

10. Tai coma resulta do Plano de Ac;:ao da AdC, existe llmltacao de exercfcio de atividades de 
reparacao pelos centros de lnspecao tambem em Espanha14 (o centro de mspecao nao pode fazer 
reparacoes mas um grupo econ6mico pode ter centros de inspecao e oficinas de reparacao, desde 
que segregadas) e em Franc;:a1s (s6 em condlcoes excecionais o exercicio de reparacao e 
permitido, designadamente quando esteja em causa a cobertura geografica do servic;:o de 
inspecao). Ja no Reino Unido16 e nos Paises Baixos17 as garagens autom6veis funcionam tambern 
coma services de inspecao autom6vel e vice-versa. Em relacao a Espanha, a CNMC18 teve ja a 
oportunidade de analisar a leqlslacao e considerar a restricao existente como injustificada. 
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19 Cf. Lei n.0 11/2011, cit. supra, artigo 21.0, n.0 1; Portaria n.0 378-A/2013, cit. supra, artigo 2.0 e Anexo; e 
Deliberacao n. 0 95/2017 (IMT), de 4 de janeiro, que atualiza os valores das tarifas das inspecoes tecnlcas de 
vefculos (anode 2017), regulamentando o artigo 21.0 da Lei n." 11/2011, de 26 de abril. 
2° Cf. Em novembro de 2017, havia 171 centros de inspecao em Portugal continental localizados em 278 
municipios, a maioria dos quais localizados nas areas metropolitanas de Lisboa e Porto e em outras areas litorais 
(cf. Pagina do IMT, I.P., atualmente, estao disponfveis 221 centres, em Portugal continental, disponfvel aqui). 

Fonte: Portugal: Projeto de avalia9ao de lmpacto Concorrencia/, OCDE, 2018 

12. Analisando as experlencias de outros paises, a solucao de preco livre e de permissao de 
curnulacao de atividades nos services de inspecao com a reparacao autom6vel, pode aumentar a 
oferta, criar sinergias, melhorar a cobertura geografica e reduzir os custos de acesso ao service, 
mas pode tambem aumentar o preco face ao preco atualmente vigente em Portugal. Nessa 
medida, e relevante destacar que a proposta de alteracao legislativa do Plano de Acao da AdC 
propoe ao decisor publlco a acocao de um regime de preco rnaxlrno, que consubstancia uma 
alternativa menos restritiva da concorrsncia, em face a um regime de preco fixo, em prol da 
concorrencia e do bem-estar dos consumidores 

13. Reitera-se, que o modelo de restrlcao de acesso adotado em Portugal baseado na llmltacao 
numerica a expansao por NUTS II dos operadores pre-instalados tambem foi objeto de proposta 
de alteracao legislativa, tal coma consta do Plano de Acao da AdC, no sentido da sua eliminacao. 
Efetivamente, a adocao de llrnltacoes a instalacao de novas centres com base num criteria 
inadequado e desnecessario pode dar origem a barreiras a entrada com reduzida racionalidade 
econ6mica, obstando ao crescimento orqanico das empresas, nao se traduzindo em beneficios 
para a concorrencla. Este criterlo pode tarnbem limitar os beneficios para a concorrencia no caso 
de nenhum operador querer entrar e dos outros potenciais candidates ja terem mais de 30% dos 
centres de inspecao numa dada regiao NUTS II. 

14. A AdC, tal coma consta do Plano de Ac;:ao, propos tambem alternativas menos restritivas do que a 
atual prolblcao legalmente prevista a pluriatividade, porque considerou que os objetivos de polftica 
publlca a salvaguardar, nomeadamente o da seguranc;:a e qualidade das inspecoes autom6veis, 
se encontravam assegurados, na medida em que os requisites tecnicos relacionados com a 
seguranc;:a das inspecoes autom6veis ja estao harmonizados a nfvel da UE, pela Diretiva (UE) n.? 

vanes· 43.16 69.74 56.30 54.24 
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11. A comparacao com outros Estados Membros com preco livre (Franca e algumas regiOes de 
Espanha) revela que o preco fixado19 em Portugal e mais baixo, mas a oferta tarnbern e mais baixa 
no indicador por 100.000 habitantes, verificando-se que parte substancials? dos municipios em 
Portugal continental nao tern centros de inspecao, implicando, em media, um custo e esforco maior 
aos consumidores para acederem a esse servico. 

Tabela 1 - ccmparacao de precos de lnspecao autom6vel em Portugal, Espanha, Fran!;a e 
Reino Unido, em janelro de 2018 (USD PPP) 
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21 Cf. Diretiva (UE) n.? 2014/45/UE, de 3 de abril, relativa a lnspecao tecnlca peri6dica dos veiculos a motor e dos 
seus reboques e que revoga a Diretiva (CE) n.0 2009/40/CE. 
22 Cf. Decreto-Lei n.? 144/2017, de 29 de novembro, que altera o regime de inspecao tecnica peri6dica de veiculos 
em circulacao na via publics, e estabelece os requisites minimos de inspecao tecnica na estrada de veiculos 
comerciais em circulacao. 
23 Cf. Aiteracao pelo Decreto Legislatlvo Regional n." 19/2013/M, de 17 de junho. 
24 Cf. Lei n.0 11/2011, cit. supra, artigos 9.0 e 11.°. 
25 Cf. Lei n.0 11/2011, cit. supra, artigo 6.0. 

19. O regime juridico de acesso e de perrnanencia na atividade de inspecao tecnica de vefculos a 
motor e seus reboques e o regime de funcionamento dos centros de tnspecao consta da Lei n.? 
11/2011, que se aplica na Regiao Aut6noma da Madeira, com as adaptacoes constantes do 
Decreto Legislativo Regional n.019/2011/M, de 19 de agosto23. 

20. Na vigencia da Lei n.? 11 /2011, a atividade de inspecao de veiculos s6 pode ser exercida por 
entidades gestoras que, na sequencia de cetebracac de um contrato administrativo de gestao24 

com o lnstituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), adquiram o direito ao respetivo 
exercicio, em centros de inspecao aprovados. 

21. Nos termos do regime jurldico a celebracao de contratos administrativos de gestao para abertura 
de novos centros de inspecao e realizada atraves de procedimento iniciado a pedido dos 
interessados25. 

22. Na Regiao Aut6noma da Madeira as cornpetencias cometidas pela Lei n.? 11/2011 ao lnstituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I. P., e ao seu conselho diretivo sao exercidas, respetivamente, pela 
Direc;:ao Regional de Transportes Terrestres e pelo diretor regional de Transportes Terrestres. 

2. Contexto especiflco da atividade de mspecao na Regiao Aut6noma da Madeira 

2014/45/UE21, transposta para o ordenamento juridico nacional, pelo Decreto-Lei n.? 144/201722. 

De realcar, ainda, que os considerandos n.0s 15 e 34 da Diretiva (UE) n.? 2014/45/UE nao proibem 
que os agentes econ6micos privados efetuem reparacoes de vefculos e realizem inspecces 
tecnicas. 

15. Por outro lado, cumpre salientar, como consta do Plano de A9ao da AdC, que a AMT e o IMT tern 
atribulcoes e competencies no que concerne as atividades prosseguidas por um centro de 
inspecao de veiculos, garantindo a supervlsao dos agentes do mercado e a aplicabilidade dos 
mecanismos legais existentes para garantir que estes prestadores de services cumprem as regras 
de seguranc;:a. Desde modo, o julzo de proporcionalidade efetuado entre, por um lado, os objetivos 
de politica pubtica visados, o da sequranca e qualidade das mspecoes autom6veis, assim, como 
o das reparacoes, e, por outro lado, os eventuais riscos de dano a concorrencia, foram sopesados, 
e justificada a recomendacao, Entendeu por isso a AdC que os eventuais riscos, face ao contexto 
de lntorrnacao asslmetrlca, seriam obviados em face da prornocao da concorrencia e liberdade de 
instalacao de novos centros, face ao relativo defice de oferta em cornparacao com outros paises. 

16. Assim, na sequencia do estudo de AIC da OCDE, a AdC, no Plano de Ac;:ao, recomendou que o 
legislador revogasse as restrlcoes geograficas ao estabelecimento de centros de lnspecao de 
veiculos (requisitos mlnimos de distancia e populacao: e criterio de percentagem de 30% de 
centros por operador numa dada regiao NUTS II), revogasse o regime de preco fixo, introduzindo 
um regime de preco rnaxirno, permitindo descontos, e revogasse a prolblcao de reallzacao de 
outros servic;:os nas instalacoes de um centro de inspecao peri6dica, autorizando a reahzacao de 
economias de gama para os proprletarios de centros de mspecao. 

17. As medidas propostas no Plano de Ac;:ao da AdC preveem um regime de preco maxima, para 
equilibrar os objetivos de promocao da concorrencia com o da protecao do consumidor. 

18. 0 regime de prec;:o rnaximo, com liberdade de descontos, e a perrnlssao da livre entrada, beneficia 
o desenvolvimento da oferta e entrega ao teste (real) de mercado a decisao sabre qual o numero 
de operadores que opera em cada area geografica, para um dado nlvel de prec;:o maxrno, ao tnves 
de determinar esse nurnero com medidas dlscrlcionarias em relacao a areas de captacao de 
cons um idores. 
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25 Cf. Artigo 5. 0, n. 0 1, do Decreto Legislativo Regional n. 0 19/2011 /M. 

Fonte: Portugal: Projeto de avalia<;ao de lmpacto Concorrencial, OCDE, 2018, AdC " raclo Madeira 
considerando uma unidade m6vel 

28. Ate 2017, a ilha principal s6 tinha um centro de inspecao fixo e uma unidade m6vel, o que colocava 
a oferta de centros per capita muito abaixo do referencial de Portugal Continental (referencial esse 
[a de si mais balxo que o de outros parses). 

29. Com a entrada em vigor da Lei n." 11/2011 (e do Decreto Legislativo Regional n.? 19/2011/M) as 
autorlzacoes ate ai concedidas passaram a estar enquadradas atraves de contratos de gestao 
celebrados entre as entidades detentoras dessas autorizacoes e o IMT (a Direc;:ao Regional de 
Transportes Terrestres para o caso da RAM). 

30. Conforme resulta do artigo 34.0, n.0s 2 e 3, sob a epfgrafe "Centros de tnsoeceo existentes", da Lei 
n." 11/2011, que consubstancia uma disposlcao transit6ria, as autorizacoes existentes a data da 
entrada em vigor (2011) que passaram a estar enquadradas automaticamente atraves de contratos 
de gestao, assim como nas respetivas rsnovacees, nae tiveram de respeitar quaisquer das 
restrlcoes legais impostas no diploma (i.e., nem requisitos mfnimos de distancia e populacao: nem 
o criteria de percentagem maxima do limiar de 30% de centros por operador numa dada regiao 
NUTS II). A celebracao dos contratos em causa deveria ocorrer no prazo maxima de dais anos a 
contar da data de entrada em vigor da lei, isto e, ate 2013. Estas datas coincidem, igualmente, 

27. A oferta na RAM e claramente mais limitada que no continente, sobretudo quando se compara 
com a populacao residente, exceto na ilha de Porto Santo, onde existe um centro de lnspecao para 
uma populacao pouco superior a 5 mil habitantes. 

Tabela 2 - Comparacao do nurnero de centros de tnspecao em Portugal, Espanha, Franca, 
Reino Unido e RAM 

Portugal Es pan ha Franca Reino Madeira * Porto 
Unido Santo 

- N.o centros 178 456 6274 22.888 3 4 1 - lnspecoes .i Populacao 10.309.57 46.468.10 65.018.09 65.648.10 248.982 5.175 

~§ 
3 2 6 0 

N.o centros/100 1,73 0,98 9,65 34,86 1,2 1,61 19,32 

~1J 
000 hab. j 
Area Territorial 92.225 505.990 551.695 242.495 758,5 43 - (km2) 

N.0 centros/km2 0,002 0,001 0,011 0,094 0,004 0,00 0,023 
5 

23. Nos termos da Lei n." 11/2011 e do Decreto Legislativo Regional n.019/2011/M, a "Dire<;ao 
Regional de Transportes Terrestres assegura, no prazo de dois anos previstos no artigo 34. 0 da 
Lein. 0 1112011, de 26 de abril, relativamente aos centros de inspe9tjo existentes, a cetebreceo do 
contrato de gestao previsto nos capftulos iii e viii da referida let"26. 

24. A atividade de inspecao autom6vel na Regiao Aut6noma da Madeira (RAM) corresponde a um 
monop61io de um operador, a Madinsp, inspecceo de Autom6veis, S.A. (Madinsp). 

25. 0 primeiro concurso publlco para atnbulcao de uma autorizacao para o exercfcio da atividade de 
inspecoes peri6dicas obrigat6rias de vefculos na RAM foi aberto em 1996 e decidido em 1997. A 
esse concurso apresentaram-se 9 entidades, tendo sido ganho pela Madinsp, a qua! e detida por 
um ernpresario local. 

26. Esse procedimento concursal foi sujeito a longo contencioso administrativo, que terminou em 
2014, com a decisao final favoravel ao concorrente preterido (grupo CIMA, que tambern opera no 
continente). 
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27 Cf. Artigo 11°, n.? 1, da Lei n.? 11/2011. 
28 Notfcia no Diario Notfcias da Madeira de 14 de agosto de 2018. 

com o postulado nos termos do Decreto Legislative Regional n.? 19/2011/M, no [a citado artigo 5.0, 

n." 1 (cf. § 23 supra). 

31. Neste contexto, tendo estes contratos de gestao sido celebrados em 2011 e/ou ate 2013, pelo 
prazo de duracao inicial, ou da sua renovacao, respetivamente, pelo periodo legalmente instituido, 
de 1 O anos27, terao o seu termo, ou a possibilidade da sua prorroqacao, em 2021 e/ou ate 2023, 
respetivamente. 

32. lmporta, sem prejuizo, clarificar, tal como resulta do artigo 11.0, n." 1, da Lei n.? 11/2011, que, fora 
daquele periodo transit6rio de adaptacao a Lei, ou ao diploma de adaptacao regional a RAM, que 
vimos de elencar, os contratos de qestao apenas sao passfveis de renovacao "desde que se 
mantenham as condir;oes a que se referem os artigos 4. 0 e 5. 0", ou seja, dependem de rnanutencao 
da veriflcacao das condicoes de capacidade tecnica e de idoneidade da entidade gestora, assim 
como, da rnanutencao da vertttcacao dos limites a lnstalacao de centros de inspecao (i.e., de 30%, 
na NUTS II). 

33. Atento o exposto, e como nao houve, entretanto, lioerahzacao de acesso ao mercado (e.g., 
tmplementacao das propostas do Plano de Ar;:ao da AdC tarnbern na RAM), e se rnantern ainda a 
decorrer o prazo de duracao de 1 O a nos dos contratos de gestao que ten ham sido celebrados ao 
abrigo do regime transit6rio dos centros pre-exlstentes, e passive! de ser, assim, justificada, em 
termos normativos, a manutencao dos mesmos gestores, nesses centros, na RAM, desde os anos 
90, fundamentando a estrutura monopolista, na RAM. 

Por conseguinte, apenas num cenario de implementacao das propostas do Plano de Ar;:ao da AdC, 
em particular, da revoqacao das restricoes geograficas de acesso a atividade, sera passive! de 
ocorrer pluralidade da oferta, em resultado da entrada de novos operadores, na RAM. 

lmporta, tambern atentar em duas normas constantes do regime legal de adaptacao regional, da 
Lei n." 11/2011, na RAM. No exerclcio da competencia que lhe esta atribuida para legislar sabre 
a rnateria, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma da Madeira consagrou no n." 2 do artigo 
5.0 do Decreto Legislative Regional n.? 19/2011/M o seguinte: 

"Do contrato de qestao respeitante a exploracao da atividade atraves de centros m6veis, 
para alern do disposto na Lei n." 11/2011, de 26 de Abril, constara tambern a obrlqacao, 
por parte da entidade gestora, no prazo maxima de cinco anos a contar da data da sua 
celebracao, de substitulcao desse tipo de estrutura de funcionamento por outra do tipo 
centro fixo, pelo menos, nos concelhos de Camara de Lobos, Santa Cruz e Sao Vicente, 
sob pena de caducidade desse contrato"; 

Tendo consagrado, ainda, para efeitos do n." 2, do artigo 3.0, desse mesmo Decreto Legislative 
Regional, que: 

"2 - Sem prejuizo dos centros m6veis existentes e do disposto no n.? 2 do artigo 5.0 [cit. 
supra], a partir da data da entrada em vigor do presente diploma apenas poderao ser 
instalados novas centros com estrutura de funcionamento do tipo centro de inspecao fixo." 

37. Resulta, da leitura conjugada dos dois normativos, que o primeiro respeltara, ainda, a uma 
disposlcao transit6ria, face a centros m6veis existentes, a data da entrada em vigor do novo 
enquadramento legal na RAM, conquanto que o segundo respeitara ao cenarlo vigente posterior. 

38. Esta prevlsao normativa estende o exclusive ate ai atribuido a Madinsp sem aparentemente 
contemplar os mecanismos concorrenciais que resultam do procedimento previsto no artigo 6.0 da 
Lei n.? 11/2011 para a celebracao de contratos administrativos de gestao para abertura de novos 
centros de mspecao, a qual e desencadeada atraves de procedimento iniciado a pedido do 
interessado e que permite a participacao de terceiros concorrentes nesse procedimento. 

39. E neste enquadramento que em 2017 e 2018, se tera dado a abertura de mais dois centros pela 
Madinsp, atraves de um contrato de gestao celebrado entre a Madinsp e o governo regional em 
2011 no sentido de dotar a RAM de 15 linhas de insper;:ao28. Esta prevista a abertura de mais um 
centro de lnspecoes em Sao Vicente para atingir a meta de 15 linhas de inspecao contratualizada. 

... .-iii.i•t!!!...,. AUTORIDADE DA 
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29 Cf. Lei n." 11/2011, cit. supra, artigo 6.0, n.0 5. 

46. No servico de lnspecoes na Regiao Aut6noma da Madeira nao ha concorrencla entre operadores 
em func;:ao da estrutura da oferta estar organizada num monop61io. 

47. A situacao de monop61io resulta de decisao do governo regional. A adaptacao legislativa regional 
da Lei n.? 11/2011 entregou 3 centros ao incumbente sem dar as oportunidades que o artigo 6.0 

da Lei n. 0 11 /2011 da a terceiros interessados. Do mesmo modo, a adaptacao regional ignorou o 
criterlo de percentagem maxima de centros de lnspecao por operador na regiao previsto no artigo 
5.0 da Lei n." 11/2011 ("nenhuma entidade gestora, individualmente ou mediante participacao 
direta ou indireta noutras entidades, pode exercer a atividade de inspecao em mais de 30% dos 
centros de inspecao em funcionamento numa mesma regiao"), o qual, tivesse sido observado, 
teria sido impeditivo da sltuacao de monop61io do service de lnspecao na RAM. 

48. 0 operador monopolista regional na Madeira tern a possibilidade de expandir a oferta em mais um 
centro (cf. § 39 supra), o que llrnltara o espaco para entrada de novos operadores. Ainda que 
possa existir espaco para mais centros de inspecao, em modo exclusivo, este devera ser mais 
reduzido. 

49. A rnanutencao de um monop61io regional (ou mesmo uma estrutura muito concentrada) limita o 
alcance da medida proposta pela AdC, no seu Plano de Ac;:ao, de permitir descontos em relacao 
aos precos maxtmos do servic;:o de inspecao. 

3. Projeto de Recomendacao da Autoridade da concorrencta 

40. A regiao tern atualmente 3 centros fixos e 1 m6vel na ilha da Madeira e um fixo no Porto Santo. 
Na ilha principal, a oferta per capita de centros e ainda assim inferior a de Portugal Continental. 

41. lmporta, ainda, abordar o cenario vigente, posterior ao periodo transit6rio, relativo aos 
"Procedimentos previos a cetebreceo dos contratos de gestao", constante do artigo 6.0 da Lei n." 
11/2011. 

42. Com efeito, a celebracao de contratos administrativos de gestao para abertura de novos centros 
de inspecao e espoletada por iniciativa do interessado, carecendo de dernonstracao do 
cumprimento, cumulativo, dos crlterios e requisitos que se reportam as restrlcoes geograficas 
acima [a descritas, i.e., requisitos mfnimos de distancla e populacao, e crlterio do limiar de 30% de 
quota de mercado, na NUTS II (cf. artigos 2.0 e 5.0 da Lei n.? 11/2011). Acresce que, ap6s a 
apresentacao da primeira candidatura para um determinado concelho, podem ser apresentadas 
outras candidaturas para o mesmo concelho nos 30 dias subsequentes, findos os quais todas sao 
apreciadas pelo seu merito, A sua ordenacao tern em vista selecionar a ou as entidades com que 
se celebrarao os contratos de gestao em causa, atendendo a um conjunto de tres crlterios 
sucessivos29, designadamente: 

"a) [c]andidaturas ( ... ) que preste[m] ao utente o conjunto de servlcos de tnspecao de veiculos 
mais alargado em termos de tipos de inspecao e categorias de velculos a inspecionar; b) 
[c]andidaturas ( ... ) que se situe[m] a maior distancla de centro de inspecao ja existente ou [a 
aprovado ( ... ); c) [s]ubsistindo igualdade de condlcoes das candidaturas, ap6s a aplicacao dos 
criterlos definidos nas alfneas a) e b), de acordo com a data de apresentacao das candidaturas." 

43. lnexiste, por conseguinte, um crlterio, tendo em vista a ordenacao de interessados, que privilegie 
novos entrantes, em sede do artigo 6.0, da Lei n.? 11/2011. 

44. Atento o contexto de ausencla concorrencial e a estrutura monopolista do mercado na RAM, 
reiteram-se todas as medidas propostas no Plano de Acao da AdC, destinadas a abertura 
do mercado e a promocao da concorrencla, Estas medidas sao particularmente importantes 
atendendo a atual estrutura de mercado na RAM, e as preocupacoes de concorrencia que suscita. 

45. Adicionalmente, recomenda-se que, ate a implementacao plena das propostas do Plano de Ac;:ao 
da AdC na RAM, e a subsequente evolucao do mercado no sentido da entrada de novos 
operadores, o Governo Regional e a Assembleia Legislativa Regional ponderem da 
posslbilldade de introduzir medidas nos procedimentos de atrlbulcao dos contratos de 
gestao que privllegiem a entrada de novos operadores na RAM. 
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• em particular, entre outras medidas, coloca-se a conslderacao do decisor publico, a 
possibilldade de adic;;ao de um crlterlo, tendo em vista a ordenacao de lnteressados, que 
prlvllegie novos entrantes, em sede do artigo 6.0, da Lei n," 11/2011, adaptado a RAM, em 
sede do Decreto legislativo Regional n.? 19/2011 /M. 

• revoguem o regime de prec;;o fixo e introduza um sistema de preco rnaximo, permitindo 
descontos ea utilizacao de estratepias comerciais mais competitivas. 

• revoguem a prolblcao de separacao destas duas atividades, como as de reparacao e de 
inspec;:ao de veiculos, permitindo o licenciamento e o seu exercfcio nas mesmas lnstalacoes, 
devendo ser implementado um sistema totalmente liberalizado, desde que os requerentes 
cumpram todos os requisitos tecnicos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.? 144/2017, que 
transpOe a Diretiva (UE) n.? 2014/45/UE. 

e pretende recomendar ao Governo da RAM ea Assembleia Leglslativa da RAM, que: 

• ate a lmplernentacao das medidas propostas no Plano de Ac;:ao da AdC, e a subsequente 
evolucao do mercado no sentido da entrada de novas operadores no mercado, na RAM, que 
ponderem da posslbilidade de introduzir mecanlsmos que favorec;;am a entrada de novos 
operadores, em sede dos procedimentos previos a celebracao dos contratos de gestao, na 
RAM. 

50. Em face da caracterlzacao da atividade de lnspecao autom6vel na RAM, a modalidade de centros 
de inspecao em acurnulacao com servlcos de reparacao, em resultado da implementacao da 
medida proposta pela AdC, no seu Plano de Ac;:ao, e aquela que podera maximizar perspetivas de 
entrada e concorrencia face ao monopolista regional. 

51. Em face do exposto, nos termos dos Estatutos da AdC, aprovados pelo Decreto-Lei n.? 125/2014, 
de 18 de agosto, designadamente do artigo 5.0, alinea g), e do artigo 6.0, n." 4, alinea d), a AdC 
vem reiterar a sua recornendacao dlrigida em 2018 ao Governo ea Assembleia da Republica, 
constante do Plano de Ac;;ao da AdC, nomeadamente que: 

• revoguem as restrtcoes geograficas (requisitos minimos de distancia e populacao: e criteria 
de quota de mercado) e adote um regime de acesso a atividade liberalizado exigindo que os 
requerentes ao estabelecimento de um centro de lnspecao de veiculos cumpram todos os 
requisitos tecnicos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.? 144/2017, que transpOe a Diretiva (UE) 
n.? 2014/45/UE. 
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