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Requerimento n.o 32/XII2.a - EI apresentado pelo Senhor Deputado Jorge
Seguro Sanches

Relativamente ao Requerimento apresentado pelo Senhor Deputado Jorge Seguro Sanches
do Grupo Parlamentar do PS, remetem-se as respostas ás questões formuladas, pela ordem
em que o foram:

Pode afirmar-se com clareza que a percentagem do volume total de vendas a retalho de
gasolina 1095 e gasóleo rodoviário nos postos de hipermercados em Portugal continental
evoluiu de 12% em 2008, para 16% em 2009 e para 18% em 2010 (considerando para este
ano os três primeiros trimestres), tendo as quotas em volume do agregado dos operadores
GALP (COCO, COOO e 00001

) decrescido de entre 40% a 45% em 2008, para 35% a 40%
em 2009, e para 30% a 35% em 2010 [números exactos constituem informação confidencial,
que a Autoridade da Concorrência (AdC), nos termos da lei, tem que salvaguardar], tendo a
Repsol aumentado a sua quota em volume entre 2008 e 2010 e tendo a Cepsa e a BP
experimentado pouca alteração nas suas quotas entre 2008 e 2010.

O aumento da quota de mercado dos hipermercados entre 2008 e 2010 poderá ser explicado
pelo nível mais baixo de preços no retalho que praticam relativamente ao combustível vendido
pelas quatro empresas petrolíferas acima mencionadas. E tal parece apontar claramente para
um aumento da concorrência no mercado a retalho de combustíveis rodoviários,
designadamente gasolina 1095 e gasóleo rodoviário.

Como informação adicional, note-se que o preço médio de venda ao público (PMVP) dos
combustíveis nos postos de hipermercado tem sido cerca de 11 a 12 cêntimos do euro mais
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baixo que o preço de venda ao público recomendados (PVPR) pelas insígnias GALP, SP,
Repsol e Cepsa, como é referido no Relatório Final de Março 2009 e nas Newsletters
trimestrais publicadas pela AdC. De acordo com a última informação disponível (vide
Newsletter do IV trimestre de 2010, a ser publicada proximamente), o diferencial médio no 4.°
trimestre de 2010 entre os PVPR das 4 petrolíferas a actuar em Portugal e o PMVP das
principais cadeias de supermercados a actuar em Portugal na venda a retalho de
combustíveis atingiu 12,7 cêntimos no caso da gasolina 1095 e de 12,8 cêntimos no caso do
gasóleo rodoviário.

A AdC não tem conhecimento de limitações legais "para que esse tipo de combustíveis não
seja comercializado por todo o pais e em todos os postos licenciados". A situação actual
corresponde a uma política de exploração das respectivas marcas pelas empresas
petrol íferas.

A AdC toma nota que foram recentemente proferidas declarações públicas de um responsável
da APETRO no sentido de que essa comercialização implicaria a generalizada introdução de
alterações técnicas nos postos das redes de distribuição das marcas.

Sobre os aspectos contratuais que permitiriam comercializar esse tipo de combustíveis por
todo o pais e em todos os postos licenciados, a AdC entende ser útil esclarecer que:

i. A venda a retalho de gasolina e gasóleo rodoviário compreende as vendas aos
automobilistas em estações de serviço (exibindo uma marca, ou não). É possível
identificar três tipos de estações de serviço, a saber: (a.) as estações de serviço
propriedade dele ou fornecidas pelas empresas petrolíferas tradicionais, integradas
verticalmente; (b.) as estações de serviço independentes; e (c.) os postos de
abastecimento com insígnia de cadeias da grande distribuição alimentar (de ora
em diante designadas por "supermercados"\

ii. As estações de serviço independentes correspondem a postos de abastecimento
que comercializam combustíveis rodoviários sob insígnias diversas das das
"petrolíferas";

iii. Por sua vez, as estações de serviço com insígnia de cadeias de supermercados
pertencem a estas cadeias, estando normalmente localizadas junto às áreas
comerciais destes distribuidores alimentares e tendo estratégias comerciais e
outras características diferentes das dos restantes retalhistas independentes;

iv. A rede de distribuição das empresas petrolíferas estende-se a todo o território
nacional, sendo os combustíveis líquidos das suas marcas revendidos ao
consumidor final, nomeadamente em:

Por facilidade de expressão será utilizada a expressão supermercados para referências a cadeias
de distribuição alimentar de grande dimensão, por exemplo as insígnias Jumbo, Continente, Feira
Nova, Pingo Doce, Intermarché e Leclerc, podendo incluir supermercado, hipermercados e até
grossistas alimentares (exemplo Makro e Recheio).
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Postos de abastecimento da empresa petrolífera, com exploração própria (company
owned, company operated = COCO);
Postos de abastecimento da empresa petrolífera, explorados por terceiros
(company owned, dealer operated = CaDa);
Postos de abastecimento de terceiros (distribuidores), que revendem combustíveis
líquidos produzidos ou importados para o mercado nacional pelas empresas
petrolíferas, em regime de exclusividade, e adoptam a respectiva imagem e insígnia
(dealer owned, company operated = 0000);

v. Com exclusão dos postos de tipo COCO, a rede de distribuição das empresas
petrolíferas assenta num conjunto de contratos celebrados com os respectivos
distribuidores, de acordo com modelos de exploração CaDa e 0000.

A AdC analisou os modelos contratuais que ligam as empresa petrolíferas às empresas que
compõem as respectivas redes de distribuição, sendo que dessa análise resulta, por um lado,
(i) que os combustíveis fornecidos aos distribuidores para comercialização nos postos
abrangem apenas os identificados nas alíneas a) e b), do Requerimento, aí ditos,
respectivamente, de marca e topo de gama, e, por outro lado (ii) que os contratos não contêm
cláusulas proibitivas de venda de outros tipos de combustíveis produzidos pela mesma
empresa petrolífera, embora contenham cláusulas de exclusividade de venda de combustíveis
apenas da empresa petrolífera com que celebram o contrato.

É evidente, porém, que este quadro contratual não permite, em termos de facto, às empresas
retalhistas vender os denominados combustíveis low cost, situação que releva para efeitos da
resposta à questão seguinte.

Considera-se, todavia, relevante salientar que, segundo a análise da Autoridade, apoiada nas
Orientações da Comissão Europeia relativas à apreciação jusconcorrencial dos acordos
verticais entre empresas [Comunicação publicada em 19 de Maio de 2010 no JOUE (C
130/01 )], potencialmente abrangidos pelas proibições de que tenham por objecto ou como
efeito impedir, falsear ou restringir, de forma sensível a concorrência, contidas no art. 101, n.°
1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), e no art. 4.°, n.o 1, da Lei n.o
18/2003, os contratos que ligam as empresas petrolíferas aos distribuidores das respectivas
redes são contratos de agência, para efeitos das referidas Orientações, e, portanto, excluídos
da aplicação do âmbito das proibições constantes dos arts. 101, n.o 1, do TFUE, e 4.°, n.o 1,
da LdC.

De acordo com tais Orientações, o factor determinante da apreciação da aplicabilidade do art.
101, n.o 1, do TFUE - e, portanto, da proibição nele contida -, é o "risco financeiro ou
comercial suportado pelo agente na prática dos actos relativamente aos quais foi nomeado
agente pelo comitente"3, critério de cuja aplicação há-de resultar a sujeição, ou não, das
obrigações impostas ao agente no que diz respeito aos contratos negociados e/ou celebrados
por conta do principal ao referido preceito legal, o que vale por dizer, da sua licitude ou
ilicitude.

As Orientações (n.o 14) consideram três tipos de riscos financeiros ou comerCiaiS da
actividade, no caso do contrato de agência, para efeitos de determinação do âmbito de
aplicação do art. 101, n.o 1, do TFUE: (i) específicos a cada contrato; (ii) específicos dos
investimentos associados ao mercado em causa; e, (iii), relacionados com outras actividades
desenvolvidas no mesmo mercado do produto, na medida em que o principal solicite ao
agente que desenvolva tais actividades, não na qualidade de agente por conta daquele, mas
por sua própria conta.
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Assim, não são consideradas abrangidas no âmbito do art. 101, n.o 1, do TFUE, as obrigações
resultantes de contratos pelos quais o agente não suporta quaisquer riscos ou suporta apenas
riscos insignificantes em relação: (i) aos contratos celebrados e/ou negociados por conta do
principal, (ii) aos investimentos específicos ao mercado desse domínio de actividade e (iii) a
outras actividades exigidas pelo principal, a desenvolver no mesmo mercado do produt04

; se
assim for, o(s) contrato(s) de compra - ao principal- ou de venda - a terceiros, do produto
fornecido pelo principal -, realizados pelo agente, constituem parte integrante das
actividades do principal, apesar do facto de o agente ser formalmente uma empresa distinta,
não exercendo este uma actividade económica que possa ser materialmente considerada
independente, de um ponto de vista económico, em relação às actividades que desenvolve no
enquadramento do contrato de agências.

A AdC não tem razões, com a informação de que dispõe, para concluir pela afectação
sensível da concorrência entre empresas quanto ao mercado do chamado combustível low
cost, pelos seguintes motivos que de seguida se enunciam:

L As condições contratuais do fornecimento de combustíveis aos postos COOO e
0000 são homogéneas entre si, não gerando discriminação interna quanto ao
acesso aos produtos;

iL As condições contratuais do fornecimento de combustíveis aos postos não
integrados nas redes da marca das "petrolíferas" (postos independentes e
supermercados) são, igualmente, homogéneas entre si, não gerando
discriminação interna quanto ao acesso aos produtos;

iiL As condições contratuais do fornecimento de combustíveis aos postos de
ambos os grupos, considerados no seu conjunto, não são homogéneas entre
si, por duas razões: (a.) o segundo grupo não tem "obrigações de marca",
especialmente no que respeita aos requisitos do posto e, consequetemente,
dos custos do seu funcionamento e (b.) ao produto fornecido: os combustíveis
fornecidos aos postos de cada um dos grupos são distintos. Nem os postos
independentes têm acesso aos combustíveis identificados como de marca
(aditivados e super aditivados), nem os postos COOO e 0000 têm acesso aos
combustíveis ditos low cost.

A AdC considera que essa iniciativa, a concretizar-se, cria uma oferta que deverá ser mais
atractiva, na componente do preço, relativamente à existente nos postos fronteiriços
espanhóis "de marca".

A AdC não tem dados para se pronunciar sobre outros eventuais beneficiados,
designadamente revendedores/distribuidores, uma vez que desconhece se a exploração
GALP BASE seria feito com recurso ao modelo COOO (como sucede com o posto de Setúbal)
ou se evoluiria igualmente para modelos 0000.

4 Orientações, n.o 15.

5 Orientações, n.O 18.
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A AdC não tem igualmente dados para se pronunciar sobre vantagens ou incovenientes de
um eventual modelo regulatório sobre esta matéria, nomeadamente em termos da viabilidade
económica, que se sobrepusesse ao princípio da liberdade contratual actualmente em vigor.

A AdC considera, pelos dados constantes das anteriores respostas, que as "correcções" a
propor corresponderiam a recomendações sobre modelos de negócio, cuja eficácia não está
garantida. Neste contexto, a AdC entende que não se deve pronunciar sobre a opção política
de regular o modelo de negócio dos postos de "marca" relativamente aos tipos de
combustíveis fornecidos a terceiros.

Com os melhores cumprimentos, .e J..Jl.. •.• -'L e--'eI--,--
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Manuel Sebastião
Presidente


