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Governo critica “práticas
que deixam muito a
desejar” da JM e Sonae

O governo, através do Ministé-
rio da Agricultura, considera que
algumas práticas levadas a cabo
pela Jerónimo Martins, dona do
Pingo Doce, e pela Sonae, dona
do Continente, “deixam muito a
desejar quanto à sua aceitabili-
dade, e não contribuem para
criar o ambiente negocial [entre
fornecedores e cadeias de distri-
buição] mais propício”.

Em causa está o pedido destas
cadeias de que os fornecedores
financiem parte dos descontos
concedidos aos clientes dos super
ou hipermercados. A Sonae con-

vidou os fornecedores a compar-
ticipar em 25% uma promoção
de queijos e agora a Jerónimo
Martins pediu aos fornecedores
que assumam um desconto de
10% nos produtos vendidos em
Outubro, Novembro e Dezem-
bro, apesar dos contratos exis-
tentes. Segundo o PCP, que apre-
sentou os dois casos ao ministé-
rio, tais práticas, apesar de
surgirem como convites, confi-
guram “cobranças coercivas aos
fornecedores” por parte das duas
gigantes da distribuição.

Em resposta ao PCP, datada
de 25 de Outubro, o gabinete
de Assunção Cristas começa
por lembrar que “em relação à

‘imposição’ do grupo Jerónimo
Martins, é nosso entendimen-
to que compete à Autoridade
da Concorrência (AdC) pronun-
ciar-se sobre a sua eventual
legalidade”. Depois, sublinha o
ministério, “de qualquer for-
ma, e independentemente des-
ta [AdC], somos da opinião de
que este tipo de práticas deixa
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Executivo prepara plataforma de acompanhamento para
resolver os problemas entre distribuição e fornecedores

muito a desejar quanto à sua
aceitabilidade, e que não con-
tribuem para criar o ambiente
negocial mais propício”.

PLATAFORMA A SAIR Os proble-
mas entre fornecedores e ven-
dedores no sector da distribui-
ção são inúmeros, razão pela
qual, revela o Ministério da Agri-
cultura, “está em preparação um
despacho que visa a constituição
de uma plataforma de acompa-
nhamentodasrelaçõesnascadeias
agro-alimentares”, num traba-
lho partilhado com o Ministério
da Economia e Emprego.

Segundo o governo, esta plata-
forma vai contar com represen-
tantes dos dois ministérios, repre-
sentantes da produção agrícola
(CAP, CNA, Confagri), da indús-
tria transformadora (CIP e Cen-
tromarca)edadistribuição(APED
e CCP). O objectivo é contribuir
para identificar “os principais
problemas existentes e negociar
formas concretas para a sua reso-
lução”, avança o ministério.

Apesar de a plataforma estar
já em preparação, o governo
admite que há obstáculos a ultra-
passar até à concretização do
projecto: “Os contactos estabe-
lecidos até ao momento foram
no sentido de obter o acordo dos
diversos possíveis representan-
tes para a criação da plataforma,
e avaliar a existência de condi-
ções de predisposição para o diá-
logo que permitam a sua mate-
rialização.” Até ao momento,
acrescenta o ministério, “as con-
clusões que foram extraídas des-
tes contactos apontam claramen-
te para a vantagem da solução
preconizada, embora exista a
consciência por parte do gover-
no de que existem muitos obs-
táculos a ultrapassar”.

CONTROLARPRATELEIRASOobjec-
tivo da plataforma será pôr em
prática o “conjunto de recomen-
dações efectuadas pela AdC [...]
bem como um conjunto de docu-
mentação que tem vindo a ser
produzida no âmbito da Comis-
são Europeia”, explica o minis-
tério de Assunção Cristas na res-
posta ao PCP.

Conseguir um acordo entre
todas as partes interessadas em
tópicos como a resolução de con-
flitos, a criação de um provedor,
a gestão de espaços nas pratelei-
ras ou mesmo prazos de paga-
mento, serão os desafios. Mas a
plataforma não vai substituir o
governo, avisa a tutela: “Sempre
que, na sequência dos acordos a
estabelecer, subsistam ‘práticas
comerciais predadoras’, o gover-
noactuaránoestritocumprimen-
to da lei.”

Passos
quermaior
esforço dos
EUApara
o fim da crise

Em entrevista ao
“Folha de São Paulo”,
o PM disse que a
política expansionista
falhou em Portugal

O primeiro-ministro, Pedro Pas-
sos Coelho, defendeu ontem que
os Estados Unidos podem dar um
maior contributo para acabar
com a crise.

Para Passos, “fala-se muito da
crise na Europa e pouco da crise
nos Estados Unidos, mas os Esta-
dos Unidos têm uma dívida mui-
to superior à europeia e um défi-
ce externo bem maior do que o
europeu”, disse em entrevista
publicada ontem no jornal bra-
sileiro “Folha de São Paulo”. E
acrescentou: “Eles precisam de
darumacontribuiçãoaindamaior
para o fim da crise.” Uma ques-
tão que, defendeu Passos, deve
ser debatida na próxima reunião
do G-20, que se realiza em Can-
nes, França, nos próximos dias 3
e 4 de Novembro. Já no que ao
crescimento económico diz res-
peito, Passos acredita que tanto
este ano como no próximo será
maisbaixo,nãoporquehajamenos
dinheiro, mas porque os investi-
dores estão mais “cépticos”.

Questionado sobre as medidas
de austeridade adoptadas pelo
governo – opostas aos conselhos
que a presidente brasileira, Dil-
ma Rousseff, vem dando aos paí-
ses em crise – Passos Coelho afir-
mou que Portugal também já pas-
sou por uma fase de expansão de
crédito e de políticas públicas que,
no entanto, não foram capazes
de se sustentar. “Ela (a política
expansionista) não foi sustentá-
vel e criou um custo fixo dema-
siado elevado para toda econo-
mia.Quandoocrescimentocome-
çou a abrandar, o custo ficou lá”,
disse. L. C com Lusa
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Estas “práticas
deixam muito

a desejar quanto
à aceitabilidade”,
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Problemas entre fornecedores e vendedores no sector da distribuição são inúmeros
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