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Aquisição da operação da
Carrefour – Portugal

pela
Sonae Distribuição (SD)
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Aquisição Carrefour Ptg
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Carrefour - Portugal:
� 12 hipermercados em funcionamento

� 8 postos de abastecimento de 
combustível

� 13 projectos licenciados
� 2 deles já em construção (Valongo e 

Famalicão)

� 11 em portfólio

Póvoa de Santa Iría

Penafiel

Área de venda total (considerando os projectos):

166.500 m2

Área de venda em funcionamento:

95.000 m2
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Mercado retalhista de base alimentar apresenta forte potencial 
concorrencial
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� Em 2006, a SD apresentava 
uma quota de mercado de 
25%

� Com a operação, a SD reforça, 
em termos estáticos, de 25% 
para 30%

� Importantes concorrentes:
� JM (19%)

� Intermarché (16%)

� Auchan (11%)

� Lidl (11%)

� Minipreço (7%)

Mercado nacional
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� Evolução histórica demonstra incremento recente do ritmo de novas aberturas

� De acordo com estimativas, em 2009, a área de venda de hipers, supers e discounts
atingirá um total de ~1,4x da área em finais de 2006

� Em 2009, área de venda da SD (incluindo Carrefour) representará ~23% do total
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De acordo com o projecto de decisão da AdC,
a SD deverá comprometer-se a:

• alienar projecto de hipermercado com área de venda 
de 6.000 m2, com instalação já autorizada, a um 
concorrente

• não fazer uso da autorização da instalação nos 
próximos 5 anos, caso não venha a haver 
interessados na compra do projecto

• não solicitar, para este mercado local, nenhuma 
nova licença para instalação de lojas 
alimentares ou para modificação das lojas existentes 
que implique aumento da área de venda, no ano 
seguinte à decisão da AdC

Mercado local

Viana do Castelo
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De acordo com o projecto de decisão da AdC,
a SD deverá comprometer-se a:

Paços de Ferreira & Penafiel

• reduzir a área de vendas, em funcionamento ou 
com instalação autorizada para a actividade de retalho 
alimentar, num total de ~2.000 m2, no mercado 
local

• não solicitar, para este mercado local, nenhuma 
nova licença para instalação de lojas 
alimentares ou para modificação das lojas existentes 
que implique aumento da área de venda, no ano 
seguinte à decisão da AdC
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De acordo com o projecto de decisão da AdC,
a SD deverá comprometer-se a:

Grande Porto

• reduzir a área de vendas, em funcionamento ou 
com instalação autorizada para a actividade de retalho 
alimentar, num total de ~8.600 m2, no mercado 
local; esta redução implica a obrigatoriedade de 
diminuição

� da área de um projecto de hipermercado para o 
centro do Porto em, pelo menos, 1.500 m2, e 

� de ~2.000 m2 num supermercado Modelo em 
funcionamento em Valongo
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De acordo com o projecto de decisão da AdC,
a SD deverá comprometer-se a:

Coimbra

• alienar, em alternativa, uma das unidades
� o actual Continente de Coimbra;
� o actual Carrefour de Coimbra; ou
� o actual Modelo de Coimbra (~2.000 m2) e o 
projecto para uma unidade alimentar em Condeixa 
(~2.000 m2)

• conceder ao(s) comprador(es) do Modelo de Coimbra 
e do projecto de Condeixa de uma opção para 
ocupar igualmente uma área de vendas contígua 
de ~1.000 m2 para cada unidade, no caso da SD 
vir a optar pela alienação das unidades em causa

• não solicitar, para este mercado local, nenhuma 
nova licença para instalação de lojas 
alimentares ou para modificação das lojas existentes 
que implique aumento da área de venda, no ano 
seguinte à decisão da AdC
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De acordo com o projecto de decisão da AdC,
a SD deverá comprometer-se a:

Margem sul do Tejo

• limitar o crescimento projectado no mercado
local durante os 3 anos após a decisão da AdC, 
estando impedida, nesse período, de aumentar a 
sua área de vendas de estabelecimentos de 
comércio alimentar ou misto, em mais de 14.000 m2

(dum total de ~20.500 m2 já licenciados)

• não solicitar, para este mercado local, nenhuma 
nova licença para instalação de lojas 
alimentares ou para modificação das lojas existentes 
que implique aumento da área de venda, no ano 
seguinte à decisão da AdC
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De acordo com o projecto de decisão da AdC,
a SD deverá comprometer-se a:

Portimão

• alienar, em alternativa, uma das unidades
� o actual Continente de Portimão;
� o actual Carrefour de Portimão; ou
� o actual Modelo de Lagoa (~2.000 m2)

• conceder ao comprador do Modelo de Lagoa de uma 
opção para ocupar igualmente uma área de 
vendas contígua de ~1.000 m2, no caso da SD vir a 
optar pela alienação da unidade em causa

• não solicitar, para este mercado local, nenhuma 
nova licença para instalação de lojas 
alimentares ou para modificação das lojas existentes 
que implique aumento da área de venda, no ano 
seguinte à decisão da AdC
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Remédios propostos representam:

• Sacrifício global de ~32 mil m2 de área de venda, dos quais
� alienação a concorrente(s): ~15 mil m2

� redução de área de venda alimentar (em 
funcionamento ou já licenciada): ~17 mil m2

• Inibição de, pelo período de 12 meses, submeter novos 
pedidos de autorização de instalação ou de modificação de 
estabelecimentos de retalho alimentar, nos mercados locais de

� Viana do Castelo
� Paços de Ferreira & Penafiel
� Margem Sul
� Coimbra
� Portimão

Resumo


