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PRÁTICAS COMERCIAIS 

COM REDUÇÃO DE PREÇOS: 
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REDUÇÃO DE PREÇO – Modalidades de Venda  

 

SALDOS  

Venda de produtos a um preço inferior ao preço mais baixo anteriormente praticado no mesmo 

estabelecimento comercial. 

Objectivo: promover o escoamento acelerado das existências. 

PROMOÇÕES Venda de produtos 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, tratando-se de um produto não 

comercializado anteriormente, 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; 

Objectivo: potenciar o desenvolvimento da actividade comercial bem como a venda de 

determinados produtos ou o lançamento de um produto não comercializado anteriormente no 

estabelecimento comercial 

LIQUIDAÇÃO  Venda de produtos com redução de preço com caracter excepcional  

Objectivo: promover o escoamento acelerado da totalidade ou de parte das existências motivado 

por circunstâncias que determinem a interrupção da venda ou da actividade no estabelecimento. 

 

 

REDUÇÃO DE PREÇOS – Conceitos Essenciais  

 

SALDOS  

 

 

Preço mais baixo anteriormente praticado - 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; 

Percentagem de redução - a percentagem de redução relativamente ao preço mais baixo 

anteriormente praticado ou, tratando-se de um produto não comercializado anteriormente, 

relativamente ao preço a praticar após o período de redução. 

 

PROMOÇÕES 

 

 

LIQUIDAÇÃO  

 

 

 

REDUÇÃO DE PREÇOS – Informações Gerais   

 

SALDOS 

 

- Indicação, de modo inequívoco, da modalidade de venda, do tipo de produtos sujeitos a redução, 

da percentagem de redução, da data de início e período de duração; 

 

- A venda de produtos com defeitos deve ser anunciada de forma inequívoca por meio de letreiros 

ou rótulos, os produtos devem ser expostos em local específico e diferenciado dos outros 

produtos e ter etiqueta que assinale de forma precisa o respectivo defeito. 

 

PROMOÇÕES 

 

 

LIQUIDAÇÃO  
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REDUÇÃO DE PREÇOS - Afixação de Preços  

 

SALDOS 

 

 

Na afixação de preços,  

 - os letreiros, etiquetas ou listas devem exibir, de forma bem visível, o novo preço e o 

anteriormente praticado ou, em substituição deste último, a percentagem de redução; 

 - No caso de se tratar de um conjunto de produtos perfeitamente identificados, pode ser 

indicada, em substituição do novo preço, a percentagem de redução ou um preço único para o 

conjunto referido, mantendo nos produtos que o compõem o seu preço inicial; 

- No caso de se tratar do lançamento de um produto não comercializado anteriormente, deve 

constar o preço promocional e o preço efectivo a praticar findo o período promocional; 

 - No caso de venda de produtos com condições promocionais deve constar especificamente o 

preço anterior e o preço promocional e, caso existam, os encargos inerentes às mesmas ao abrigo 

do disposto no Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho, que regula os contratos de crédito aos 

consumidores.  

 

PROMOÇÕES 

 

 

 

LIQUIDAÇÃO  

 

 
 

REDUÇÃO DE PREÇOS – Informações Específicas   

 

SALDOS  

Quando? Em qualquer período do ano, desde que não ultrapasse, no seu conjunto, 124 dias por 

ano. 

Como? Mediante Declaração à ASAE, com antecedência mínima de 5 dias úteis, através do portal 

e.Portugal , e da qual deve constar a identificação e domicílio/sede do comerciante, a morada do 

estabelecimento e, caso se realizem vendas à distância, o endereço electrónico da página (URL), o 

Número de identificação fiscal e a indicação da data de início e fim do período de saldos em causa. 

O Quê? Todos os produtos que se entenda excepto os produtos expressamente adquiridos para 

efeitos de saldos, presumindo-se como tal os produtos adquiridos e recepcionados no 

estabelecimento comercial pela primeira vez ou no mês anterior ao período da redução. 

Por Quanto? O preço a praticar não tem de respeitar o previsto no Regime Jurídico das Práticas 

Individuais Restritivas de Comércio relativamente às vendas com prejuízo, ou seja, o preço de 

venda do produto pode ser inferior ao seu preço de compra efectivo.  

PROMOÇÕES Quando? Em qualquer momento considerado oportuno pelo comerciante.  

Como? Sem Declaração à ASAE ou a qualquer outra entidade. 

O Quê? Todos os produtos que se entenda. 

Por Quanto? O preço a praticar tem de respeitar o previsto no Regime Jurídico das Práticas 

Individuais Restritivas de Comércio relativamente às vendas com prejuízo, ou seja, o preço de 

venda do produto não pode ser inferior ao seu preço de compra efectivo.  

LIQUIDAÇÃO  Quando? Caso ocorra a venda efectuada  em cumprimento de decisão judicial, a cessação total ou 

parcial da actividade comercial, a mudança de ramo, o trespasse ou cessão de exploração do 

estabelecimento comercial, a realização de obras que inviabilizem a prática comercial no 

estabelecimento durante o período de execução das mesmas, bem como no caso de danos 

provocados, no todo ou em parte, nas existências por motivo de força maior. 

Como? Mediante Declaração à ASAE, com antecedência mínima de 15 dias úteis, através do portal 

e.Portugal, e da qual deve constar a identificação e domicílio/sede do comerciante, a morada do 



 

I 282 

estabelecimento e, caso se realizem vendas à distância, o endereço electrónico da página (URL), o 

Número de identificação fiscal, factos que justificam a realização da liquidação, identificação dos 

produtos a vender e a indicação da data de início e fim do período da liquidação. 

Onde? No estabelecimento onde os mesmos são habitualmente comercializados, salvo 

impossibilidade por motivo de obras, por privação de posse do espaço em causa, ou qualquer 

outro motivo de ordem prática ou jurídica. 

 Por Quanto? O preço a praticar não tem de respeitar o previsto no Regime Jurídico das Práticas 

Individuais Restritivas de Comércio relativamente às vendas com prejuízo, ou seja, o preço de 

venda do produto pode ser inferior ao seu preço de compra efectivo.    

REDUÇÃO DE PREÇOS – Contra-ordenações e Coimas    

SALDOS 

 

 

A violação do regime jurídico das práticas comerciais com redução de preço configura contra-

ordenações diversas puníveis com a coima variável entre € 250,00 e € 3700,00 quando cometidas 

por pessoa singular e € 250,00 a € 30 000,00 quando cometidas por pessoa colectiva. 

 

 

PROMOÇÕES 

 

 

LIQUIDAÇÃO  

 
 

 

 

Legislação: 

Decreto-Lei 70/2007, de 26.03., alterado pelo Decreto-Lei 10/2015, de 16.01 e pelo Decreto-Lei 109/2019, de 

14.08. 

 

 

 

 

O presente documento foi elaborado em Dezembro de 2019 pelo que a sua actualidade deve ser 
permanentemente confirmada. 
O presente resumo não dispensa a consulta da lei, devendo sempre ser considerada as circunstâncias do caso 
concreto. 


