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São comerciantes:

As pessoas que, tendo capacidade para  
praticar actos de comércio, fazem deste profissão:

As sociedades comerciais.

Aos Comerciantes de Portugal

que neste tempo de austeridade ...
lutam contra tudo para a sua sobrevivência

enquanto agentes de uma economia enganadora.
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NOTA PRÉVIA

O Regime Jurídico das Práticas Individuais Restritivas do Comércio esteve 
até 1993 consagrado no DL nº 422/83, a par do então regime da defesa da con-
corrência. 

Este diploma legal regulava ainda as práticas concertadas entre empresas 
e os abusos de posição dominante, seguindo como objetivo fundamental regular 
os efeitos económicos que causassem dano.

Com o desenvolvimento económico verificado de 1983 a 1993, as normas do 
DL 422/83 estavam ultrapassadas, tornando-se necessário proceder à alteração 
do diploma no sentido da sua atualização, nomeadamente quanto à disciplina 
das práticas restritivas. Neste sentido, o legislador optou por criar um regime 
autónomo para as práticas restritivas do comércio, agrupando-as no DL 370/931, 
e, por sua vez, no DL 371/93, cria um corpo de normas que disciplinaram a defesa 
da concorrência2.

As práticas individuais restritivas do comércio, enquanto regime jurídico, 
constituem, portanto, um conjunto de normas que visam disciplinar a atividade 
do agente económico, não na perspetiva da concorrência, mas quanto à proteção 
imposta no relacionamento entre si e com o mercado, nomeadamente na relação 
com os consumidores.

A lei passa a exigir do agente económico um comportamento que não lese ou 
cause danos aos consumidores, e, de igual modo, não falseie as regras próprias 
da atividade que é exercida, pugnando sempre pelo último objetivo que é a leal 
concorrência.

Em 2013, nova alteração ao regime das práticas individuais restritivas do 
comércio. Agora, com a publicação do DL 166/2013, o novo regime procura al-
cançar uma maior transparência no relacionamento comercial, bem assim como 

1. A este propósito é de cf. nossas “Práticas Individuais Restritivas da Concorrência”, Vislis, Lisboa, 2000.

2. V. sobre esta matéria o nosso “Regime Geral da Concorrência”, Legis Editora, Porto, 1996, e Regime 
Legal da Concorrência, Almedina, Coimbra, 2004, bem assim como para o regime actual, “O Novo Regime 
Jurídico da Concorrência#, VE, Porto, 2014.
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o equilíbrio dos agentes económicos no quadro negocial em que os mesmos se 
possam colocar. 

Estes princípios são vistos como fundamentais para se alcançar os desígnios 
constitucionais: de livre iniciativa e de garantia da concorrência no mercado das 
empresas3. Mais uma vez é imputado ao Estado a obrigação de criar mecanismos 
que promovam e evitem a violação ou a distorção destes princípios.

Na década que decorreu entre 1993-2013, verificou-se uma evolução muito 
significativa do setor do comércio, esta, imposta pelo desenvolvimento e quiçá 
pela necessidade exigida na atividade para novas formas de venda, novas for-
mas de o comerciante chegar ao mercado e ao consumidor para fazer circular 
os seus produtos. 

Assim, para que a disciplina do setor possa obter os melhores resultados, o 
novo regime jurídico apela à autorregulação, de modo a que o setor do comércio, 
por si mesmo, encontre as melhores formas de autodisciplina através de con-
sensos justificados pelos interesses dos comerciantes e em consonância com os 
direitos dos consumidores.

Aspeto que se reputa de particular importância é o facto de se dar relevo 
à autorregulação, procurando-se com ela obter dois tipos de objetivos: por um 
lado, conseguir-se a monitorização do setor, em ordem a manter-se o equilíbrio 
sectorial, e, por outro lado, obter solução na resolução de conflitos, tudo de modo 
a que a autorregulação ganhe credibilidade junto da atividade económica com 
uma maior transparência e equilíbrio.

Acresce dizer que o novo regime das práticas restritivas do comércio dá agora 
uma noção mais clara de “venda com prejuízo”, bem como oferece uma melhor 
interpretação para o que é o preço de venda de um produto.

De igual modo, o conceito de práticas negociais abusivas passa a ter uma 
leitura mais clara, dando agora a lei alguns exemplos de práticas abusivas. Por 
outro lado, quanto ao regime sancionatório, o valor das coimas é substancialmente 

3. Cf. Artigos 61º e 99º da CRP: Artigo 61º - Iniciativa privada, cooperativa e autogestionária - 1. A 
iniciativa económica privada exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e 
tendo em conta o interesse geral.
2. A todos é reconhecido o direito à livre constituição de cooperativas, desde que observados os princípios 
cooperativos.
3. As cooperativas desenvolvem livremente as suas actividades no quadro da lei e podem agrupar-se em 
uniões, federações e confederações e em outras formas de organização legalmente previstas.
4. A lei estabelece as especificidades organizativas das cooperativas com participação pública.
5. É reconhecido o direito de autogestão, nos termos da lei.
Artigo 99º - Objectivos da política comercial - São objectivos da política comercial:
a) A concorrência salutar dos agentes mercantis;
b) A racionalização dos circuitos de distribuição;
c) O combate às actividades especulativas e às práticas comerciais restritivas;
d) O desenvolvimento e a diversificação das relações económicas externas;
e) A protecção dos consumidores.
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aumentado, estabelecendo-se ainda a possibilidade de aplicação de medidas 
cautelares e sanções pecuniárias compulsórias.

Uma novidade é a atribuição à ASAE das competências que cabiam à Au-
toridade da Concorrência, de modo a que o controlo e a fiscalização fique mais 
próximo dos agentes económicos e da atividade que estes prosseguem.

A cada momento das alterações que vão sendo introduzidas ao regime jurídico 
das práticas individuais restritivas do comércio, o legislador vai-se aproximando, 
embora muito lentamente, dos desígnios constitucionais relativos ao comércio… 
e à atividade económica.

Pode ainda dizer-se, aliás como se tem vindo a ouvir na opinião de muitos 
técnicos do setor do comércio, que o regime agora aprovado apresenta um inter-
vencionismo excessivo por parte do Estado. É também essa a nossa opinião, aliás 
opinião que já havíamos formulado em textos anteriores, mormente na anotação 
ao regime anterior e ora revogado. Na verdade, a nova lei apresenta um forte 
intervencionismo do Estado na atividade e concretamente nas relações que se 
estabelecem entre os produtores e os distribuidores, facto que pode prejudicar o 
desenvolvimento e o crescimento dessas mesmas relações. Se a intervenção do 
Estado que é direcionada quanto às relações do comerciante com o consumidor 
pode ter alguma justificação, de outra forma, não se compreende que o Estado, 
que não é interessado direto, se interponha nas relações económicas, “assustando” 
os agentes económicos.

Coronado, janeiro de 2014



PARTE I

O REGIME JURÍDICO 
DAS PRÁTICAS INDIVIDUAIS 
RESTRITIVAS DO COMÉRCIO



DECRETO-LEI N.º 166/2013, DE 27 DE DEZEMBRO

A transparência nas relações comerciais e o equilíbrio das posições negociais 
entre agentes económicos são fundamentais para a concretização de desígnios 
constitucionais como os do direito fundamental à livre iniciativa económica e 
da garantia da equilibrada concorrência entre as empresas, cabendo ao Estado 
estabelecer os mecanismos que assegurem o cumprimento e impeçam a distorção 
destes princípios.

Após 19 anos de aplicação do Decreto-Lei n.º 370/93, de 29 de outubro, alte-
rado pelos Decretos-Leis n.ºs 140/98, de 16 de maio, e 10/2003, de 18 de janeiro, 
verifica-se uma necessidade de rever este regime. Na verdade, os constrangimen-
tos que conduziram à sua aprovação mantêm-se e em alguns casos, alteraram-se 
com a evolução significativa do setor do comércio. De salientar que o esforço 
para alcançar eficazmente os objetivos de equilíbrio nas relações comerciais e 
da sã concorrência não depende unicamente da aprovação de regulamentação 
pela Administração, devendo ser privilegiadas soluções de índole consensual, 
que envolvam o compromisso dos agentes económicos representados pelas suas 
estruturas associativas, num processo complementar, de autorregulação, por 
natureza voluntário e que, como tal, se reveste de um conjunto de vantagens, 
designadamente, o facto de assentar no compromisso das partes em cumprir 
determinados princípios e seguir determinadas condutas, bem como a inerente 
flexibilidade e capacidade de ajustamento ao dinamismo da atividade económi-
ca. A elaboração de um documento com as condições básicas de negociação tem, 
também, o mérito de reforçar a transparência e de assegurar a não discriminação 
e a reciprocidade entre parceiros, sendo de especial importância quando estejam 
em causa relações comerciais entre distribuidores e fornecedores fora do setor 
agroalimentar, e dentro deste, fornecedores de média e grande dimensão. Por 
fim, salienta-se que a autorregulação permitirá alcançar resultados mais efetivos 
e eficazes se incluir soluções de monitorização e de resolução de conflitos que 
lhe confiram credibilidade.

Assim, e considerando, igualmente, as dificuldades e limitações identifica-
das no decurso da aplicação do Decreto-Lei n.º 370/93, de 29 de outubro, bem 
como a inadequação de algumas das suas normas, sentida e transmitida pelos 
operadores económicos, procedeu-se à revisão do regime jurídico das práticas 
individuais restritivas de comércio, no sentido de clarificar a sua aplicação e 
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de tornar suficientemente dissuasor o seu incumprimento. Comparativamen-
te ao regime que se revoga, o presente decreto-lei clarifica a noção de venda 
com prejuízo, em particular do que se entende por preço de compra efetivo, no 
sentido de facilitar a sua interpretação e fiscalização, tendo em consideração, 
entre outros, os descontos diferidos no tempo, quando estes sejam determiná-
veis no momento da emissão da respetiva fatura. Da mesma forma, também 
passa a resultar claro que a determinação do preço de venda de um deter-
minado produto tem em consideração os descontos concedidos a esse mesmo 
produto mesmo que consistam na atribuição de um direito de compensação 
em aquisição posterior de bens equivalentes ou de outra natureza. O diploma 
densifica ainda o conceito de práticas negociais abusivas, que até agora era 
vago e indefinido, identificando expressamente algumas práticas consideradas 
abusivas, nomeadamente alterações retroativas de contratos, proibindo-se 
ainda determinadas práticas no setor agroalimentar, quando o fornecedor seja 
uma micro ou pequena empresa, organização de produtores ou cooperativa. 
Aumentam-se, por outro lado, as penalizações pela violação do disposto no 
presente decreto-lei através do agravamento dos montantes das coimas, da 
previsão da possibilidade de adoção de medidas cautelares e de aplicação de 
sanções pecuniárias compulsórias. Transfere-se, ainda, a competência para a 
instrução dos processos de contraordenação da Autoridade da Concorrência 
para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) uma vez que 
este regime pretende proteger diretamente os agentes económicos e garantir 
a transparência nas relações comerciais, sempre que não esteja em causa uma 
afetação sensível da concorrência. Finalmente, introduz-se uma norma inova-
dora, que visa consagrar a institucionalização da autorregulação nesta área.

Tendo em conta que a aplicação do presente decreto-lei deve ser objeto de 
um acompanhamento que permita os ajustamentos necessários à sua eficácia, 
estabelece-se que a Direção-Geral das Atividades Económicas, em articulação 
com a ASAE, elabora um relatório no final do segundo ano a contar da data da 
respetiva entrada em vigor, do qual deve constar a avaliação do mecanismo 
previsto para a verificação da venda com prejuízo, nos casos em que o desconto 
consista na atribuição de um direito de compensação em aquisição posterior de 
bens equivalentes ou de outra natureza.

Assim:
No uso da autorização legislativa conferida pela Lei n.º 31/2013, de 10 de 

maio, e nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:
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ARTIGO 1.º
Objeto

O presente decreto-lei aprova o regime aplicável às práticas individuais 
restritivas do comércio.

COMENTÁRIOS

1. Como resulta, o presente regime jurídico vem disciplinar as práticas individuais restritivas 
do comércio, revogando o anterior regime constante do DL nº 370/93, que havia sido alterado 
pelos DL nº 140/98 e 10/2003, procurando-se cada vez mais a transparência nas relações 
comerciais, bem como um maior equilíbrio das partes nas negociações de um contrato, 
aproximando-se por isso os agentes económicos dos princípios constitucionais, não apenas 
o da livre iniciativa privada, mas também da sã e equilibrada concorrência no mercado.

2. É de v. com interesse o DL 422/83, revogado pelo DL 370/93.

3. Comércio – Pode dizer-se que o comércio é a atividade de troca, sendo a função co-
mercial a atividade que organiza as trocas. A forma mais antiga de comércio é a troca de 
mercadorias. Porém, com o aparecimento da moeda, a troca separa-se em duas operações 
distintas, isto significa que os bens passaram a ser trocados por moeda e esta por bens. 
Por isso, a função comercial passou a exigir a existência da moeda, mas não só, também 
passou a exigir o que se pode chamar de especialização, i.e, o comércio por grosso e o 
comércio a retalho. Hoje, assiste-se a um movimento de concentração que reduz de modo 
muito substancial a especialização – comércio por grosso e a retalho, de maneira a que 
desapareçam os intermediários, de modo a que o produtor fique mais próximo do consu-
midor e vice-versa, o que traz como consequência a diminuição do preço.

4. A distribuição comercial – fala-se em distribuição comercial, ao conjunto de operações 
que permitem encaminhar o produto do produtor ao consumidor. Pode dizer-se que a fun-
ção da distribuição comercial também engloba as operações de transporte, a publicidade, 
o fornecimento, etc. A distribuição é assim vista como um serviço que influencia o valor 
do produto.

ARTIGO 2.º
Âmbito de aplicação

1 - O presente decreto-lei apenas é aplicável às empresas estabelecidas em 
território nacional.

2 - Estão excluídos do âmbito de aplicação do presente decreto-lei:
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;
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COMENTÁRIOS

1. A presente norma estabelece o princípio de que o regime jurídico das práticas individuais 
restritivas do comércio só é de aplicar aos sujeitos – empresas – que estejam estabelecidos 
em território nacional. Ora, as empresas que estão estabelecidas em território português são 
todas aquelas que, sendo portuguesas, ou não, têm estabelecimento em Portugal, pelo que o 
regime é de aplicar a todas as empresas portuguesas ou não, mas desde que estabelecidas 
e com atuação em Portugal, fazendo negócio, fazendo comércio. Por outro lado, a disciplina 
de tal regime só é de aplicar às empresas, portanto, a uma das partes no contrato celebrado.

2. De fora do âmbito de aplicação deste regime jurídico estão o que o novo regime desig-
na de serviços de interesse económico geral. O que podemos entender por serviços de 
interesse económico geral?! Não queremos aqui arriscar uma opinião, sob pena de des-
virtuarmos a ideia que se possa ter de serviços de interesse económico geral, no entanto, 
sempre diremos que estes serviços serão todos aqueles de que o cidadão e o consumidor 
em particular se socorre em consequência das suas necessidades pessoais e essenciais, 
nomeadamente os relativos à saúde, justiça, etc.

3. De fora deste regime jurídico estão também as compras e vendas e as prestações de 
serviços que estejam regulamentadas setorialmente, como é o caso do setor financeiro, 
do postal, dos transportes, das comunicações eletrónicas e da energia. Os contratos e os 
serviços celebrados e prestados nestes setores da atividade económica estão, portanto, 
excluídos do regime das práticas individuais restritivas do comércio. De igual modo, estão 
excluídas as compras e vendas e as prestações de serviços que tenham a sua origem ou 
o seu destino num país que não pertença à UE ou ao Espaço Económico Europeu (EEE).

4. Por empresa, a Recomendação nº 361 da Comissão Europeia diz que: “Entende-se por 
empresa qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma ati-
vidade económica. São, nomeadamente, consideradas como tal as entidades que exercem 
uma atividade artesanal ou outras atividades a título individual ou familiar, as sociedades 
de pessoas ou as associações que exercem regularmente uma atividade económica”.

5. Bens económicos – um bem económico é aquele que é apto à satisfação de uma necessi-
dade, de tal modo que, para que ele exista é necessário que exista uma necessidade, um meio 
de satisfazer essa necessidade e a necessidade de um esforço, i.e, um custo de produção.

ARTIGO 3.º
Aplicação de preços ou de condições de venda discriminatórios

1 - 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, 

c) A compra e venda de bens e as prestações de serviços com origem ou des-
tino em país não pertencente à União Europeia ou ao Espaço Económico 
Europeu, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 4.º.
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COMENTÁRIOS

1. A presente norma corresponde com algumas alterações ao artigo 1º do regime anterior, 
que dizia:

ARTIGO 1.º
Aplicação de preços ou de condições de venda discriminatórios

1 - É proibido a um agente económico praticar em relação a outro agente económico 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. 

2 - São prestações equivalentes aquelas que respeitem a bens ou serviços similares e que não difiram 
de maneira sensível nas características comerciais essenciais, nomeadamente naquelas que tenham 
uma repercussão nos correspondentes custos de produção ou de comercialização. 

3 - Não se consideram prestações equivalentes aquelas entre cujas datas de conclusão se tenha 
verificado uma alteração duradoura dos preços ou das condições de venda praticados pelo vendedor. 

4 - Não são consideradas discriminatórias as ofertas de objectos desprovidos de valor comercial.

1.1. Cf. artigos 3º e 6º do DL nº 422/83 (regime revogado).

1.2 O preço de um bem económico, i.é, de uma coisa que gera utilidades, que satisfaz 
utilidades é a expressão quantitativa, que em geral é determinada em moeda, do valor de 
troca, é o valor expresso em moeda do seu valor de permuta. A doutrina tradicional assentava 
na base de uma economia rural e estática e entendia o preço (o justo) como sendo aquilo 
que resultava da apreciação comum dos bens e do costume dos seus utilizadores. Por seu 
lado, o preço (o legal) seria aquele que supunha a intervenção do Estado e que era fixado 
pela lei quando o bem-estar, o bem da sociedade o exigia. O preço convencional (aquele 
que era fixado pelas partes no contrato) surgia quando não havia preço concorrente ou 
preço legal. Hoje, os princípios de fundamentação do preço não são muito diferentes dos 
proclamados pela doutrina tradicional, no entanto, assenta em perspetivas novas e de uma 
forma mais dinâmica e aprofundada. Atualmente, pensa-se que o preço de um produto, num 

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.

2 – São prestações equivalentes aquelas que respeitem a bens ou serviços 
similares e que não difiram de maneira sensível nas características comerciais 
essenciais, nomeadamente naquelas que tenham uma repercussão nos correspon-
dentes custos de produção ou de comercialização.

3 - Não se consideram prestações equivalentes aquelas entre cujas datas 
de conclusão se tenha verificado uma alteração duradoura dos preços ou das 
condições de venda praticados pelo vendedor.

4 - Não são consideradas discriminatórias as ofertas de objetos desprovidos 
de valor comercial.
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dado momento, é aquele que é fixado pelo conjunto de todos os fatores económicos e sociais 
que se articulam e jogam no mercado em geral, e não apenas no mercado desse produto. 
Como bem se sabe, no mercado, seja ele qual for, os fatores económicos determinantes 
são a oferta e a procura – o custo de produção e a utilidade marginal. O preço é cada vez 
menos aquilo que resulta do equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado, sendo cada vez 
mais a expressão do comportamento dos produtores e o domínio da oferta, da publicidade, 
do marketing, etc. Ora, se os produtores reagem no mercado apenas a pensar em si e não 
nos consumidores, cabe ao Estado intervir na formação do preço, assumindo uma função 
normalizadora da economia e orientando uma politica de preços no sentido de proteger o 
mercado das distorções dos monopólios, da publicidade enganosa, do açambarcamento, 
da especulação, da inflação, da escassez, etc., etc. Assim, para que não se permita o 
desequilíbrio do mercado, é importante a ideia tradicional do preço legal. Este, era visto 
como uma medida de exceção para estabelecer o equilíbrio. Para a formação dos preços 
é importante a consciência moral dos empresários, por forma a evitar a especulação, o 
egoísmo e a concorrência desleal.

2. Sob o ponto de vista microeconómico, o preço exprime o valor dos bens (económicos) 
em moeda, em face da respetiva oferta e procura. Sob o prisma da microeconomia, o preço 
é o coordenador da economia global, é o indicador da racionalidade económica.

3. Para o direito civil, o preço constitui um elemento essencial do contrato - nulla emptio 
sine pretio. Aqui, o preço traduz-se simplesmente na obrigação a que o comprador está 
adstrito de entregar ao vendedor uma prestação de valor equivalente ao do objeto do 
contrato. Contudo, o preço pode ser desproporcional, e neste caso diremos que estamos 
perante um negotium nixtem cum donatione.

4. O valor de troca constitui o que se chama de preço. Este é um preço natural quando há 
ajustamento entre a oferta e a procura, não sofrendo qualquer variação com a produção, 
pelo que o preço de uma mercadoria não era determinado pelo custo da sua produção. Para 
Adam Smith, o custo de produção de uma unidade não é o mesmo que o custo de duas 
unidades, ou seja, os custos na produção são constantes, pelo que produzir duas unidades 
custa duas vezes mais do que produzir apenas uma unidade. Desta sorte, o nível de procura 
determina a quantidade produzida de um bem, mas sem qualquer influência sobre o preço. 
Este será determinado pela oferta e vai influenciar a procura.

5. É de ver o disposto nos artigos 13º e 14º do Código Comercial – quem pode ser comerciante.

6. Às empresas é proibido praticar entre si preços ou condições de venda que sejam dis-
criminatórios quanto a prestações equivalentes, desde que tal comportamento se verifique 
na aplicação de diferentes prazos de execução de encomendas, diferentes modalidades 
de embalamento, diferentes modalidades de entrega, de transporte e de pagamento, 
desde que não existam razões justificativas das diferenças correspondentes ao custo de 
fornecimento ou do serviço, nem resultar, por outro lado de práticas que sejam conformes 
ao direito da concorrência.
Ao falar-se em prestações equivalentes, quer-se dizer que elas são aquelas que respeitam 
a bens ou serviços similares e que não diferem de modo significativo nas características 
comerciais essenciais, principalmente quanto àquelas que tenham uma repercussão nos 
correspondentes custos de produção ou de comercialização. Ao contrário, não serão 
prestações equivalentes aquelas prestações entre cujas datas de conclusão se tenha 
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verificado uma alteração de caráter duradouro quanto aos preços ou das condições de 
venda praticados, obviamente pelo vendedor. Por último, não podem ser vistas como 
discriminatórias as ofertas que possam ser feitas de objetos que nenhum valor comercial 
tenham. É estranha esta referência da lei. Mesmo tratando-se de um objeto sem valor 
comercial, este sempre pode influenciar na compra e ou até no preço, pelo que sempre 
poderá criar discriminação. Parece aqui haver um abandono da ideia de relação comercial 
e do que pode ser feito para que esta seja mais benéfica para um do que para outro dos 
sujeitos económicos.

7. Quanto a preços, é de ver o DL nº 329-A/74, alterado pelos DL nº 578/76, nº 75-Q/77 
e DL nº 262/94, bem assim como a Portaria nº 650/81 – Regime jurídico do preço, DL nº 
138/90, alterado pelo DL nº 162/99, e Diretiva nº 98/6/CE, do Parlamento e do Conselho, 
de 16.02.1998, quanto à indicação de preço dos produtos.

8. O mercado é o local de encontro real ou ideal da procura e da oferta dos produtos (dos 
bens). Numa primeira fase, o mercado referia-se ao lugar real, o lugar geográfico onde se 
efetuavam as transações de um produto. Por lei de mercado quer-se dizer o principio pelo 
qual qualquer produção cria de forma necessária a sua própria procura.

ARTIGO 4.º
Transparência nas políticas de preços e de condições de venda

1 - Os produtores, fabricantes, importadores, distribuidores, embaladores e 
grossistas de bens e os prestadores de serviços são obrigados a facultar a qualquer 
revendedor ou utilizador tabelas de preços com as correspondentes condições de 
venda, quando solicitadas.

2 - As condições de venda devem referenciar, nomeadamente, os prazos de 
pagamento, as diferentes modalidades de descontos praticados e os respetivos 
escalões, sempre que não estejam abrangidos por segredo comercial.

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

COMENTÁRIOS

1. A norma em apreço corresponde com algumas alterações ao artigo 2º do anterior 
regime, que dizia:

ARTIGO 2º
Tabelas de preços e condições de venda

1 - Os produtores, fabricantes, importadores, distribuidores, embaladores e grossistas de bens e os 
prestadores de serviços são obrigados a possuir tabelas de preços com as correspondentes condições 
de venda e facultá-las, quando solicitados, a qualquer revendedor ou utilizador.
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2 - As condições de venda devem referenciar, nomeadamente, os prazos de pagamento, as diferentes 
modalidades de descontos praticados e respectivos escalões.

3 - As condições em que um agente económico obtenha uma remuneração financeira ou de outra 
natureza dos seus fornecedores, como contrapartida da prestação de serviços específicos, devem ser 
reduzidas a escrito.

2. Cf. DL 253/86 e artigo 8º do DL nº 422/83 – revogados.

3. O preço e as condições de venda são elementos de um negócio que devem ser conhe-
cidos por parte de quem compra e ou de quem pretende ou necessita de um serviço. Este 
é um direito legítimo do consumidor, seja ele consumidor final ou não.

4.Por isso, os produtores de bens, os fabricantes, os importadores e os distribuidores, os 
embaladores e os grossistas, bem como os prestadores de serviços estão obrigados, por 
força da presente norma, a possuir uma tabela de preços e a nela descrever as respetivas 
condições de venda. Esta é uma obrigação imposta pela lei a quem coloca bens ou serviços 
no mercado respetivo para serem transacionados ou utilizados. Salvo melhor opinião, só 
com esta obrigação se poderá aferir da discriminação apontada pelo artigo 3º deste regime.

5. A obrigação imposta pela lei quanto à posse de uma tabela de preços e condições de 
venda é ainda uma obrigação que deve ser acompanhada por uma outra, a obrigação de 
facultar a tabela e as respetivas condições de venda quando devidamente solicitadas pelos 
revendedores e utilizadores. Na verdade, o termo utilizador parece aqui estar a ser usado 
para atingir o consumidor, pois que só assim se compreende o direito de informação e a 
obrigação de a oferecer.

6. A tabela de preços é em geral elaborada segundo o método encontrado pelo agente 
económico para dar a conhecer os preços que pratica, não revestindo uma forma própria, 
tão-só aquela que é necessária para que de uma forma clara e objetiva se dê a conhecer 
o preço dos produtos. Quanto às condições de venda, já a lei exige alguns requisitos, quais 
sejam os de que devem ser esclarecidos de forma expressa, os prazos de pagamento, as 
modalidades de desconto e os respetivos escalões se estes existirem. As exigências aqui 
referidas parecem seguir o objetivo da defesa do consumidor.

7. Nas relações comerciais é normal e habitual que os clientes sejam remunerados pelos 
seus fornecedores para pagamento de prestações de serviços específicos. Verificando-se 
esta circunstância, ou seja, quando o agente económico receba uma remuneração do seu 
fornecedor, como forma de pagamento da prestação de um serviço específico, as condições 
desse recebimento devem ser reduzidas a escrito. Ora, apesar de no mundo mercantil funcio-
narem ainda nos dias de hoje, as regras constituídas pelos usos e costumes do comércio, tal 
facto não obsta que a lei obrigue, senão mesmo exija, que aquelas condições sejam reduzidas 
a escrito. O escrito de que aqui se fala, só pode ser o escrito particular.

8. No âmbito da transparência nas politicas de preços e de condições de venda, quem seja 
produtor, fabricante, importador, distribuidor, embalador, grossista de bens, bem assim como 
o prestador de serviços, está obrigado, por força da lei, a ter uma tabela de preços para fa-
cultar ao revendedor ou ao utilizador, de modo a dar-lhe a conhecer tanto os preços como as 
condições de venda. Na verdade, se o revendedor ou o utilizador o solicitar, aqueles sujeitos 
devem, porque a isso estão obrigados, facultar a tabela de preços e as suas condições de 
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venda. Desta forma, claro fica que o revendedor ou o utilizador ficam com conhecimento tanto 
do preço como das condições de venda, estabelecendo-se assim e com a clareza necessária, 
a relação comercial que interessa para que o comércio, seja o mais transparente possível. 
De outro modo, as condições de venda que devem ser apresentadas ao revendedor ou 
ao utilizador devem conter, com clareza e rigor, os prazos de pagamento, as modalidades 
de descontos e os seus escalões, desde que ao caso em concreto se não deva aplicar o 
segredo comercial. Nos contratos que estejam subordinados à lei portuguesa, qualquer 
cláusula que diga respeito a condições relativas à obtenção de uma remuneração finan-
ceira ou de outra natureza por parte dos fornecedores, como contrapartida da prestação 
de serviços específicos, deve constar de escrito, sob pena de nulidade, Temos para nós 
que a epígrafe do preceito é demasiado ampla tendo em conta o regime estabelecido que 
pouca matéria abrange.

9. Preço é a unidade monetária ou quantidade dos bens contra os quais uma unidade de 
um certo bem pode ser trocada. O preço de um bem, é a caraterística essencial desse 
bem, que é, ou pode ser visto como o índice do valor do bem.

ARTIGO 5.º
Venda com prejuízo

1 - 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 efectivo, acrescido dos 
impostos aplicáveis a essa venda e, se for caso disso, dos encargos relacionados 
com o transporte.

2 - Entende-se por preço de compra efectivo o preço unitário constante da fac-
tura de compra, líquido dos pagamentos ou descontos que se relacionem directa 
e exclusivamente com a transacção dos produtos em causa, e que se encontrem 
identificados na própria factura ou, por remissão desta, em contratos de forneci-
mento ou tabelas de preço que estejam em vigor no momento da transacção e que 
sejam determináveis no momento da respectiva emissão.

3 – Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por descontos 
relacionados directa e exclusivamente com a transacção em causa os descontos de 
quantidade, os descontos financeiros e os descontos promocionais desde que iden-
tificáveis quanto ao produto, respectiva quantidade e período por que vão vigorar.

4 - Os descontos que forem concedidos num determinado produto são consi-
derados na determinação do respectivo preço de venda.

5 - Para efeitos de aplicação do número anterior, os descontos que consisti-
rem 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.

6 - Para os efeitos do presente decreto-lei, as faturas de compra consideram-
-se aceites em todos os seus termos e reconhecidas pelos seus destinatários, 
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quando não tenham sido objeto de reclamação no prazo de 25 dias seguintes à 
respetiva receção.

7 - Em caso de desconformidade da fatura, a sanação do vício e a emissão 
de uma fatura retificada deve ocorrer no prazo de 20 dias após a reclamação 
prevista no número anterior.

8 - Para os efeitos do disposto no presente artigo, não são consideradas as 
alterações contidas em faturas retificadas, emitidas em data posterior aos prazos 
indicados.

9 - A alegação de existência de erro material afeta apenas a parcela em que 
se verifica, considerando-se cumprido o dever de interpelação para pagamento 
dos restantes bens e serviços constantes da fatura.

10 - O disposto no n.º 1 não é aplicável a:
a) Bens perecíveis, a partir do momento em que se encontrem ameaçados 

de deterioração rápida;
b) Bens cujo valor comercial esteja afetado, quer por ter decorrido a situação 

que determinou a sua necessidade, quer por redução das suas possibi-
lidades de utilização, quer por superveniência de importante inovação 
técnica;

c) Bens cujo reaprovisionamento com outros bens, de características equi-
valentes, se efetue a preço inferior, sendo então o preço efetivo de compra 
substituído pelo preço resultante da nova fatura de compra;

d) Bens vendidos em saldo ou liquidação.
11 - A prova documental do preço de compra efetivo, do preço de venda para 

efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5, bem como das justificações previstas no nú-
mero anterior cabe ao vendedor, sem prejuízo de a entidade fiscalizadora poder 
solicitar as informações que julgar convenientes aos fornecedores ou a quaisquer 
outras entidades.

COMENTÁRIOS

1. A presente norma corresponde com alterações ao artigo 3º do anterior regime, que dizia:

ARTIGO 3º
Venda com prejuízo

1 – É proibido oferecer para venda ou vender um bem a um agente económico ou a um consumidor por 
um preço inferior ao seu preço de compra efectivo, acrescido dos impostos aplicáveis a essa venda e, 
se for caso disso, dos encargos relacionados com o transporte.

2 – Entende-se por preço de compra efectivo o preço constante da factura de compra, após a dedução 
dos descontos directamente relacionados com a transacção em causa que se encontrem identificados 
na própria factura ou, por remissão desta, em contratos de fornecimento ou tabelas de preços e que 
sejam determináveis no momento da respectiva emissão.
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3 – Entende-se por descontos directamente relacionados com a transacção em causa os descontos 
de quantidade, os descontos financeiros e os descontos promocionais desde que identificáveis quanto 
ao produto, respectiva quantidade e período por que vão vigorar.

4 – O disposto no n.º 1 não é aplicável a:

a) Bens perecíveis, a partir do momento em que se encontrem ameaçados de deteriorização rápida;
b) Bens cujo valor comercial esteja afectado, 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;

c) Bens cujo reaprovisionamento se efectue a preço inferior, sendo então o preço efectivo de 
compra substituído pelo preço resultante da nova factura de compra;

d) Bens cujo preço se encontre alinhado pelo preço praticado para os mesmos bens por um outro 
agente económico do mesmo ramo de actividade que se encontre temporal e espacialmente 
em situação de concorrência efectiva com o autor do alinhamento;

e) Bens vendidos em saldo ou liquidação.
5 – Incumbe ao vendedor a prova documental do preço de compra efectivo, bem como das justificações 
previstas no número anterior.

2. O dumping é uma prática comercial que consiste em vender um produto a um preço 
ligeiramente inferior ao preço de custo, por forma a conquistar a clientela estrangeira ou até 
para eliminar os concorrentes. Se o dumping é uma prática comercial, também pode ser uma 
prática politica e comercial, i.é., quando os Estados subsidiam as empresas à exportação 
e criam desagravamentos fiscais, estas são formas de dumping utilizadas pelos Estados 
para facilitar às empresas a conquista ou a conservação dos mercados estrangeiros. Em 
suma, pode dizer-se que o dumping é a discriminação de preços que consiste na venda de 
bens ao estrangeiro a preços inferiores aos preços que são praticados no mercado interno.

3. A venda com prejuízo é aquela que se realiza por um preço que é inferior ao preço de 
compra efetivo, acrescido de impostos e, se for caso disso, dos encargos que estejam 
relacionados com o transporte. E o que se pode entender por preço efetivo de compra!? É 
o preço unitário que consta da fatura de compra, preço este que é liquido dos pagamentos 
ou dos descontos que se possam relacionar de forma direta ou exclusiva com a transação 
em causa e que têm na fatura correspondente a identificação dos produtos, ou, então, 
havendo remissão da fatura em contratos de fornecimento ou tabelas de preços existentes 
à data da transação e que sejam determináveis no momento da emissão da fatura.

4. Descontos – os descontos de quantidade, os financeiros e os promocionais, desde que 
sejam identificáveis quanto ao produto, quantidade e período durante o qual vão os mes-
mos vigorar. Os descontos que sejam concedidos para um determinado produto devem 
ser tidos em conta para a determinação do preço de venda. No entanto, os descontos que 
consistam na atribuição de um direito de compensação numa aquisição posterior de bens 
equivalentes (mas não iguais) ou de bens de outra natureza, que sejam concedidos para 
cada produto, são descontos que devem ser imputados à quantidade vendida e do mesmo 
produto e do mesmo fornecedor nos últimos 30 dias.

5. Tendo em conta o regime jurídico das práticas individuais restritivas do comércio, as 
faturas de compra devem considerar-se como aceites e reconhecidas pelo seu destinatário 
quando não sejam reclamadas nos 25 dias seguintes à data da sua receção. Havendo 
desconformidade da fatura, isto é, não estando a fatura devidamente emitida e portanto 
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não correspondente à realidade, deve ser emitida nova fatura retificada e sanado o vício 
dela constante dentro dos 20 dias após a reclamação dela. De qualquer modo, não de-
vem ser consideradas as alterações que sejam feitas nas faturas retificadas com data de 
emissão posterior aos prazos previstos, nomeadamente os previstos no artigo 5º deste 
regime jurídico.

6. Quando se alegar a existência de erro na fatura – erro material – que afete apenas uma 
parcela dela constante, tal facto não prejudica ou invalida o dever de interpelação para 
pagamento dos bens e serviços constantes da fatura que não digam respeito à parte onde 
se verifica o erro material.

7. A disciplina relativa à proibição de venda com prejuízo que consta do nº 1 da norma 
em apreço não é de aplicar quanto a determinadas categorias de bens, nomeadamente 
quanto a bens perecíveis, desde que estes se encontrem em estado de deterioração 
rápida, a bens cujo valor comercial fique prejudicado por razões de falta de necessidade 
inesperada, pela redução das possibilidades de utilização desses bens ou, ainda, por 
razões supervenientes de novidades técnicas, ie., por terem surgido outros bens, iguais 
ou substitutos, mas com um caráter de novidade técnica que prejudique por isso os bens 
em causa, os bens cujo reaprovisionamento com outros bens que tenham características 
equivalentes se faça a preços inferiores, sendo o preço efetivo de compra substituído 
pelo preço que resulte da nova fatura de compra; os bens que sejam vendidos em saldos 
ou em liquidação. Compreende-se que assim seja quanto aos bens aqui referidos, pois 
que o vendedor não estará com efetividade a praticar preços abaixo do preço efetivo de 
compra e portanto a vender com prejuízo, mas antes a salvar a circulação desses bens 
face ao seu estado perante o mercado. De todo o modo, o vendedor terá sempre de fazer 
prova justificativa – prova documental – do preço de compra efetivo, perante as entidades 
fiscalizadoras, de modo a justificar o seu comportamento perante o ato de venda e, con-
sequentemente, o mercado.

8. Sobre a venda com prejuízo, é de ver Carolina Cunha, Estudo sobre o Regime Jurídico 
da Venda com Prejuízo, Coimbra, 2005.

9. O desconto de rappel é aquele que é dado a um cliente por este ter atingido um deter-
minado volume de compras durante um determinado período de tempo preestabelecido. 
Este desconto é normalmente dado sob a forma de escalões, a que corresponderão outros 
tantos descontos.

10. Cf. Ac. da Relação de Évora de 07.05.2013 (no Proc. nº 86/12.5YQSTR1.

11. A proibição das vendas com prejuízo surge na legislação portuguesa em 1986, com 
o DL nº 253/86 de 25 de agosto. Aí se dizia que … É proibido na atividade de comércio a 
retalho oferecer para venda ou vender ao consumidor um produto por um preço inferior 
ao seu preço de compra efetivo acrescido dos impostos aplicáveis e essa venda” – artigo 
14º. Diga-se que hoje a disciplina não é muito diferente.

12. Cf. Ac. da Relação de Coimbra, in Col. De Jur., 2004, IV, 43 – venda com prejuízo.
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