
ASAE aplica coima
máxima de 2,5
milhões a venda
com prejuízo
// PAGS. 2-3



ASAE vai ter de pro-
var se houve vendas
com prejuízo através
da consulta de factu-
ras durante 30 dias
MÁRIO CRUZ/LUSA

Vendas com prejuízo.
ASAE aplica coimas de
2,5 milhões e fica com
competências da AdC

Novo diploma sobre práticas restritivas no comércio vai
obrigar à renegociação de todos os contratos em 12 meses
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O novo diploma sobre as práti-
cas restritivas no comércio ain-
da não entrou em vigor e já a
chuva de críticas está a zurzir a
redacção final dos ministérios
da Economia e da Agricultura à
lei negociada durante um ano

pelas principais forças económi-

cas portuguesas. Primeiro por-
que a ASAE passou a ser juiz em
causa própria: a instrução dos

processos de contra-ordenação

da Autoridade da Concorrência

(AdC) transitam para a Autori-
dade de Segurança Alimentar e

Económica (ASAE), podendo este

organismo aplicar coimas até aos

2,5 milhões de euros por cada
acto, 20% dos quais revertem
para os seus cofres. Estes 2,5
milhões de euros correspondem
ao montante total das coimas
aplicadas pela AdC nos últimos
10 anos.

Mas não é só a centralização

de competências na ASAE que
incomoda os críticos da nova lei,

que entra em vigor no final de
Fevereiro. Há quem considere

que as novas regras violam o tra-
tado da União Europeia sobre
concorrência por serem exces-
siva e exaustivamente interven-
cionistas e colocarem em causa
a liberdade contratual entre as

partes. Mais. O consumidor sai

a perder porque a maioria das

lojas prepara-se para abdicar dos

descontos por poderem ser enqua-
drados nas vendas com prejuí-
zo.

A complexidade da lei é tam-

bém factor de controvérsia. Um

exemplo: os pontos obtidos em

compras em supermercados e

que podem ser posteriormente
utilizados em descontos no pre-

ço dos combustíveis são igual-
mente passíveis de configurar
vendas por um preço inferior ao

da compra. Só que nestas situa-

ções, nem sequer é certo que o

consumidor os venha a utilizar,
o que complica ainda mais a fis-

calização da ASAE.

Carlos Lobo, professor na Facul-



dade de Direito de Lisboa e espe-

cialista em concorrência, consi-

dera que a fundamentação da

legislação sobre práticas restriti-

vas e concorrência deve ter sem-

pre como valor absoluto a protec-

ção do consumidor. Em simultâ-

neo, a orientação que está sempre

por detrás deste tipo de enqua-
dramento legal vai no sentido de

impedir vendas com prejuízo quan-
do existe posição dominante (linha

europeia) ou quando há poder
monopolista (Estados Unidos).

"Não existe nenhum fundamen-

to no direito da concorrência que
legitime o diploma aprovado",
disse ao i Carlos Lobo. "Primei-
ro, porque em Portugal há con-
corrência quer ao nível dos reta-
lhistas quer ao nível dos fornece-

dores. Depois, o nível de incerteza

que vai gerar terá custos incom-

portáveis e a litigação vai aumen-
tar consideravelmente".

Para o especialista, a lei vai
também causar grandes entra-

ves ao modelo transaccionai do

futuro, cada vez mais direccio-

nado para as vendas e promo-
ções cruzadas.

Também Ana Isabel Trigo de

Morais, directora geral da Asso-

ciação Portuguesa de Empresas
de Distribuição (APED) consi-

dera que a nova lei é tecnica-
mente imprecisa, com aspectos

impossíveis de interpretar e de

aplicar e que pode trazer pre-
juízo para os consumidores.
Outro contra: segundo a diri-
gente associativa, é anticompe-
titiva para os fornecedores nacio-

nais, uma vez que abre caminho

a que seja mais rentável com-

prar a países terceiros, aos quais
não se aplicam as novas regras.

A APED considera que hou-
ve um excesso de concentra-

ção de poderes da ASAE e um
enorme fosso entre o legisla-
dor e a realidade sobre a qual
legislou. "Vai criar uma pres-
são inflacionista nos preços",
diz Isabel Trigo de Morais. "E

se nem os advogados nem as

empresas conseguem perceber
como é que se vai aplicar, como
é que a ASAE vai resolver o

problema?", interroga.



Pequeno retalho passa
a ter as mesmas regras
que grande distribuição

Descontos aplicados a produtos que estão
a chegar ao fim do prazo de validade

passam a ser muito mais difíceis de fazer

••• O novo diploma obriga à

renegociação de todos os con-
tratos entre fornecedores e com-

pradores no prazo de um ano.

Segundo o diploma, passa a ser

proibido qualquer estabeleci-
mento oferecer para venda ou

vender um bem a uma empre-
sa ou a um consumidor por um

preço inferior ao seu preço de

compra efectivo, acrescido dos

impostos aplicáveis a essa ven-
da e, se for caso disso, dos encar-

gos relacionados com o trans-

porte.

"Entende-se por preço de com-

pra efectivo o preço unitário
constante da factura de compra,
líquido dos pagamentos ou des-

contos que se relacionem direc-

ta e exclusivamente com a tran-

sacção dos produtos em causa,

e que se encontrem identifica-
dos na própria factura ou, por
remissão desta, em contratos
de fornecimento ou tabelas de

preço que estejam em vigor no

momento da transacção e que
sejam determináveis no momen-
to da respectiva emissão", refe-

re o diploma.
Para efeitos de cálculo dos des-

contos concedidos num deter-
minado produto que entram

para a formação do preço final,
estes são imputados à quanti-
dade vendida do mesmo produ-
to e do mesmo fornecedor nos

últimos 30 dias, o que faz com

que qualquer fiscalização da
ASAE recaia sobre este período
de tempo.
MESMAS REGRAS O pequeno reta-

lho passa a submeter-se às mes-

mas regras que a grande distri-

buição, o que também vai res-

tringir as promoções nas lojas
de bairro, as quais muitas vezes

recorrem aos descontos para

escoar produtos quase a passar
de prazo de validade ou para
tentarem aliciar clientela aos

supermercados.
Por outro lado, as grandes mul-

tinacionais estão em pé de igual-
dade com os pequenos produ-
tores face aos retalhistas. "Esta

lei parte do princípio que os for-
necedores têm pequena expres-
são e que o poder está todo do

lado dos retalhistas, o que não

é verdade", diz Carlos Lobo, espe-
cialista em concorrência. "As

grandes multinacionais têm tan-

to ou mais força para impor as

suas condições do que as gran-
des superfícies". M. B. S.

Promoções no pequeno comércio em risco josé fernandes


