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PRÁTICAS COMERCIAIS COM REDUÇÃO DE PREÇO   

SALDOS, PROMOÇÕES E LIQUIDAÇÕES   

O Regime Jurídico das Práticas Comerciais com Redução de Preços foi, novamente, alterado, desta feita 

pelo Decreto-Lei 109/2019, de 14.08., que, entrando em vigor em 13 de Outubro, deu nova redacção 

àquele Regime Jurídico. 

 

“Tendo em vista uma maior transparência nas relações entre os consumidores e as empresas”, introduz-se 

o conceito de preço mais baixo anteriormente praticado e de percentagem de redução.  

Por “Saldos” entende-se agora a venda de produtos praticada a um preço inferior ao preço mais baixo 

anteriormente praticado no mesmo estabelecimento comercial, com o objectivo de promover o 

escoamento acelerado das existências e por “Promoções” entende-se a venda promovida com vista a 

potenciar a venda de determinados produtos ou o lançamento de um produto não comercializado 

anteriormente pelo agente económico no mesmo estabelecimento comercial, bem como o 

desenvolvimento da actividade comercial:  

i) a um preço inferior ao preço mais baixo anteriormente praticado ou com condições mais vantajosas do 

que as utilizadas nos períodos de vendas sem redução de preço, praticadas no mesmo estabelecimento 

comercial; ou  

ii) tratando-se de um produto não comercializado anteriormente pelo agente económico, a um preço 

inferior ao preço a praticar após o período de redução ou com condições mais vantajosas do que as 

utilizadas após este período. 

 

Define-se “Preço mais baixo anteriormente praticado” como o preço mais baixo a que o produto foi 

vendido, fora de eventuais períodos de saldo ou de promoção, nos 90 dias anteriores ao dia em que é 

posto à venda em saldo ou em promoção e “Percentagem de redução” como a percentagem de redução 

relativamente ao preço mais baixo anteriormente praticado ou, tratando-se de um produto não 

comercializado anteriormente pelo agente económico naquele estabelecimento, relativamente ao preço a 

praticar após o período de redução.  



 

 

 

Em suma, o conceito utilizado até agora utilizado nas vendas com redução de preço era o de “preço inferior 

ao anteriormente praticado.” Com a presente alteração, e visando dotar “o consumidor de uma informação 

mais precisa que lhe permita comparar os preços, avaliar o desconto praticado, o montante da sua 

poupança e o custo-benefício da decisão de compra”, o conceito estruturante passa a ser o de “ preço 

inferior ao preço mais baixo anteriormente praticado”. Concretiza-se “anteriormente”, agora limitado aos 

90 dias anteriores ao dia em que o produto é colocado à venda em saldo ou em promoção.  

 

Mantém-se a obrigação do preço a praticar na venda com redução de preço dever respeitar o disposto no 

Regime Jurídico das Práticas Individuais Restritivas de Comércio relativamente às vendas com prejuízo, 

aprovado pelo DL 166/2013, de 27.12., com excepção das vendas praticadas na modalidade de Saldos e 

Liquidações. 

 

A venda em saldos pode realizar-se, tal como podia, em qualquer período do ano, desde que não 

ultrapasse, no seu conjunto, agora a duração de 124 dias por ano (anteriormente, 4 meses).  

 

Mantendo a obrigação de comunicação, à ASAE, de vendas em saldo ou em liquidação, realizadas em 

estabelecimento físico ou online, o novo diploma vem impor que tais comunicações se façam apenas 

electronicamente através do Portal “e.Portugal”. 

Note-se que para proceder a qualquer comunicação no referido Portal, o declarante terá de previamente se 

autenticar no Portal, o que fará através do Cartão do Cidadão (sendo, então, necessário dispor de um leitor 

de cartões e ter instalado no computador um programa informático específico) ou da Chave Móvel Digital 

(código associado a um documento de identificação e a um número de telemóvel). 

Transitoriamente, até 30 de Junho de 2020, a comunicação de vendas em saldo ou em liquidação à ASAE 

poderá ser feita ainda através de qualquer meio de comunicação. 

Da referida comunicação deve agora constar obrigatoriamente a morada do estabelecimento e, caso as 

vendas se realizem à distância, o endereço electrónico da página (URL). 

A antecedência com a qual as comunicações devem ser feitas passa a ser contada em dias úteis. Assim, a 

comunicação para a realização de venda em saldos deve ser feita com 5 dias úteis de antecedência e a 

comunicação para a realização de venda em liquidação deve ser feita em 15 dias úteis de antecedência 

sobre o seu início.  


