
 

 

N/Ref. 31/14                   Angra do Heroísmo, fevereiro de 2014 

 
Assunto: REGIME APLICÁVEL ÀS PRÁTICAS INDIVIDUAIS RESTRITIVAS DO COMÉRCIO. 

  
Caro Associado, 

 

Tenha em atenção as diferentes vertentes deste Regime! 
 
Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 166/2013, de 27 de Dezembro, 

que vem aprovar o regime aplicável às práticas individuais restritivas do comércio. 

 
Âmbito de Aplicação 

O presente diploma visa a necessidade de transparência nas relações comerciais e o equilíbrio 

das posições negociais entre os agentes económicos, uma vez que no decurso da aplicação do 

anterior diploma (Decreto-Lei n.º 370/99, de 29 de Outubro), verificaram-se alguns 

constrangimentos, levando desta forma à necessidade da revisão do regime jurídico das 

práticas individuais restritivas do comércio, de forma a clarificar a sua aplicação. 

 
O presente diploma é aplicável apenas às empresas estabelecidas em Portugal, estando 

excluídos: 

a) Os serviços de interesse económico geral; 

b) A compra e venda de bens e as prestações de serviços, na medida em que estejam 

sujeitas a regulação setorial, nomeadamente no setor financeiro, postal, dos 

transportes, comunicações eletrónicas e energia; 

c) A compra e venda de bens e prestações de serviços com origem ou destino em país 

não pertencente à União Europeia ou ao Espaço Económico Europeu, sem prejuízo do 

disposto no n.º 1 do art. 4.º do presente diploma. 

 
Aplicação de Preços ou de Condições de Venda discriminatórios 

Assim, é proibido a uma empresa praticar em relação a outra empresa, preços ou condições 

de venda discriminatórios relativamente a prestações equivalentes, nomeadamente quando 

tal prática se traduza na aplicação de diferentes prazos de execução das encomendas ou de 

diferentes modalidades de embalamento, entrega, transporte e pagamento, não justificadas 

por diferenças correspondentes no custo de fornecimento ou do serviço, nem resultantes de 

práticas conformes ao Direito da Concorrência.  

 

São consideradas prestações equivalentes, aquelas que dizem respeito a bens ou serviços 

similares e que não divergem de maneira sensível nas características comerciais essenciais, 

nomeadamente naquelas que tenham uma repercussão nos correspondentes custos de 

produção ou de comercialização.  

 

 



 

 

Transparência nas políticas de preços e de Condições de Venda 

Os produtores, fabricantes, importadores, distribuidores, embaladores e grossistas de bens e 
prestadores de serviços, são obrigados a facultar a qualquer revendedor ou utilizador, tabelas 
de preços com as correspondentes condições de vendas, quando solicitadas. 
 
As condições de vendas devem referenciar nomeadamente: 

a) Os prazos de pagamento; 
b) As diferentes modalidades de descontos praticados; 
c) Respetivos escalões, sempre que estes não estejam abrangidos por segredo comercial. 

 
Nos contratos sujeitos à lei portuguesa, estes devem ser reduzidos a escrito, sob pena de 
nulidade, quaisquer disposições sobre as condições em que a empresa obtenha uma 
remuneração financeira ou de outra natureza dos seus fornecedores, como contrapartida da 
prestação de serviços específicos. 
 
Venda com prejuízo 

É proibido oferecer para venda ou vender um bem a uma empresa ou a um consumidor por 

um preço inferior ao seu preço de compra efetivo, acrescido dos impostos aplicáveis a essa 

venda. 

 

O presente diploma, vem delimitar o conceito de preço de compra efetivo, sendo este o preço 

unitário constante da fatura de compra, líquido dos pagamentos ou descontos que se 

relacionem direta e exclusivamente com a transação dos produtos em causa, e que se 

encontrem identificados na própria fatura ou por remissão desta, em contratos de 

fornecimento ou tabelas de preço que estejam em vigor na altura da transação e que sejam 

determináveis no momento da respetiva emissão. 

 

Neste sentido, entende-se por descontos relacionados direta e exclusivamente com a 

transação em causa, os descontos de quantidade, os descontos financeiros e os descontos 

promocionais, desde que identificáveis quanto aos produtos, respetiva quantidade e período 

que vão vigorar. 

 

Os descontos que forem concedidos num determinado produto, são considerados na 

determinação do respetivo preço de venda.  

Os descontos que consistirem na atribuição de um direito de compensação em aquisição 

posterior de bens equivalentes ou de outra natureza, concedidos em cada produto, são 

imputados à quantidade vendida do mesmo produto e do mesmo fornecedor nos últimos 30 

dias. 

 
Verifica-se a introdução de regras específicas quanto à aceitação, reclamação e retificação de 

faturas: 

a) As faturas consideram-se aceites pelos destinatários se não forem objeto de 

reclamação no prazo de 25 dias a partir da sua receção; 

b) As faturas devem ser retificadas no prazo de 20 dias a contar da reclamação; 



 

 

c) Quaisquer alterações das faturas ocorridas fora dos prazos supramencionados, não são 

consideradas para efeitos de determinação de venda com prejuízo; 

d) A alegação de erro material não afeta a globalidade dos bens e serviços constantes da 

fatura, mas apenas os que concretamente se verifica o erro, considerando-se 

cumprido o dever de interpelação para o pagamento dos demais serviços e bens. 

 
Esta proibição não é aplicável a: 

 Bens perecíveis, a partir do momento em que se encontrem ameaçados de 

deterioração rápida; 

 Bens cujo valor comercial esteja afetado, quer por ter decorrido a situação que 

determinou a sua necessidade, quer por redução das suas possibilidades de utilização, 

quer por superveniência de importante inovação técnica; 

 Bens cujo reaprovisionamento com outros bens, e características equivalentes, se 

efetue a preço inferior, sendo então o preço efetivo de compra substituído pelo preço 

resultante da nova fatura de compra; 

 Bens vendidos em saldo ou liquidação. 

 
Práticas Negociais Abusivas 

São proibidas práticas negociais abusivas entre empresas e que são as seguintes: 

 Imposição da impossibilidade de venda a qualquer outra empresa a um preço mais 

baixo; 

 Na obtenção de preços, condições de pagamento, modalidades de venda ou condições 

de cooperação comercial exorbitantes relativamente às suas condições gerais de 

venda; 

 Na imposição unilateral, direta ou indireta; 

 De realização de uma promoção de um determinado produto; 

 De quaisquer pagamentos enquanto contrapartida de uma promoção; 

 Na obtenção de contrapartidas por promoções em curso ou já ocorridas, incluindo os 

descontos que consistirem na atribuição de um direito de compensação em aquisição 

posterior de bens equivalentes ou de outra natureza; 

 Na alteração retroativa de um contrato de fornecimento. 

 
No setor agrocomercial, estão proibidas as práticas negociais do comprador quando o 

fornecedor seja uma microempresa ou pequena empresa, organização de produtores ou 

cooperativa, como: 

 A rejeição ou devolução de produtos entregues, com o fundamento na menor 

qualidade de parte ou na totalidade da encomenda ou no atraso da entrega, sem que 

seja demonstrada, pelo comprador, a responsabilidade do fornecedor por esse facto; 

 Imposição de pagamentos, diretamente ou sob a forma de desconto, nos casos 

previstos nas subalíneas, do n.º 3, do art. 7.º do presente diploma. 

 



 

 

Nos contratos sujeitos à lei portuguesa, as cláusulas contratuais que consubstanciem práticas 

negociais abusivas são nulas e têm-se por não escritas. 

 
É proibido a uma empresa recusar a venda de bens ou a prestação de serviços a outra 

empresa, ainda que se trate de bens ou de serviços não essenciais e que da recusa não resulte 

prejuízo para o regular abastecimento do mercado, exceto quando se verifique causa 

justificativa de recusa. 

 

É equiparada à recusa de venda a subordinação da venda de um bem ou da prestação de um 

serviço à aquisição de outro bem ou serviço. 

 

São consideradas causas justificativas de recusa as elencadas no n.º 3 do art. 6.º do presente 

diploma. 

 

É da competência da Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE) a fiscalização do 

cumprimento do disposto no presente diploma. 

 
No regime sancionatório, as infrações contraordenacionais mantêm-se mas o valor das coimas 

foi substancialmente aumentado e diferenciado em função da natureza do infrator e 

dimensão, variando entre € 250 e € 2.500.000: 

 Pessoas individuais: entre € 250 e € 20.000; 

 Microempresas: entre € 500 a € 50.000; 

 Pequenas empresas: entre € 750 e € 150.000; 

 Médias empresas: entre € 1.000 e € 450.000; 

 Grandes empresas: entre € 2.500 e € 2.500.000. 

 
Para efeitos da classificação da empresa como microempresa, pequena empresa, média 

empresa ou grande empresa, são utilizados os critérios definidos na Recomendação n.º 

2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de Maio de 2003, ou seja: 

Dimensão da Empresa Número de trabalhadores Volume de Negócios 

Microempresa <10 trabalhadores <€ 2 milhões 

Pequena Empresa <50 trabalhadores ≤ € 10 milhões 

Média Empresa <250 trabalhadores <€ 50 milhões 

Grande Empresa ≥250 trabalhadores ≥€ 50 milhões 

 

A IRAE pode também aplicar uma sanção pecuniária compulsória, no caso de não acatamento 

de decisão que imponha a adoção de medidas cautelares ou da decisão de suspensão da 

execução de uma prática abusiva. 

 

Considera-se sanção pecuniária compulsória, consiste no pagamento de uma quantia 

pecuniária por cada dia de incumprimento que se verifique para além do prazo fixado para o 



 

 

cumprimento da obrigação, podendo o montante diário variar entre € 2.000 a € 50.000, não 

podendo ultrapassar, cumulativamente um período de 30 dias e de € 1.500.000. 

 

Todos os contratos de fornecimento vigentes à data da entrada em vigor do presente decreto-

lei cessa no prazo máximo de 12 meses, no sentido de se adaptarem a este novo regime, sob 

pena de cessarem automaticamente findo esse prazo. Quanto aos novos contratos, toda e 

qualquer cláusula contrária ao novo regime será nula. 

 

A presente portaria entrou em vigor no dia 25 de Fevereiro de 2014 e não dispensa sua leitura 

que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1393602770.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1393602770.pdf

