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PRÁTICAS INDIVIDUAIS RESTRITIVAS DO COMÉRCIO 
 
Em 1 de Janeiro de 2020 entrarão em vigor as recentes 

alterações ao Regime Aplicável às Práticas Individuais 
Restritivas do Comércio (RAPIRC), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 166/2013, de 27 de Dezembro. 

 
Como resulta do respectivo preâmbulo, o Decreto-Lei n.º 
128/2019, de 29 de Agosto, tem como principais objectivos o 

fortalecimento da transparência nas relações comerciais e o 
reforço do equilíbrio das posições negociais entre operadores 
económicos, a harmonização entre este regime e o Regime 

Jurídico da Concorrência, e, finalmente, o reforço da 
capacidade de operação, fiscalização e investigação da 
ASAE nas matérias objecto do diploma.  

 
Passaremos a resumir algumas das principais alterações. 
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ALARGAMENTO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 

A primeira alteração a destacar é a que respeita ao alargamento 

do âmbito de aplicação (artigo 2.º do diploma). 
 
Antes, o regime era aplicável apenas às empresas estabelecidas 

em território nacional. Agora, o legislador entendeu aplicá-lo a 
todas e quaisquer “(…) práticas que ocorram em território 
nacional, ou que neste possam ter efeito.” Serão, portanto, 

abrangidas pelo RAPIRC práticas individuais restritivas do 
comércio ocorridas em Portugal, independentemente do 
estabelecimento do agente, ou práticas perpetradas 

externamente mas cujos efeitos se reflitam no território 
nacional. 
 

 
REFORÇO DA TRANSPARÊNCIA E DO EQUILÍBRIO NAS 
RELAÇÕES COMERCIAIS 

 
À transparência que o artigo 4.º já impunha, o Decreto-Lei n.º 
128/2019, de 29 de Agosto veio agora introduzir maior 

equilíbrio nas transacções comerciais de fornecimento de 
produtos ou de prestação de serviços entre empresas, através da 
exigência de proporcionalidade e de efectividade das 

contrapartidas (v. o n.º 1 do artigo 4.º). 
 

Por outro lado, o legislador veio agora criar uma obrigação de 

arquivo físico ou digital das tabela de preços, condições de 
venda, contratos de fornecimento e quaisquer disposições 
reduzidas a escrito que disponham 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, em 

formato físico ou digital, durante 3 anos (v. o n.º 5 do artigo 
4.º). 

 

 
PRÁTICAS NEGOCIAIS ABUSIVAS 
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Este diploma vem clarificar alguns aspectos dos elementos 

consubstanciadores da venda com prejuízo e das práticas 
negociais abusivas. 

 

O n.º 5 do artigo 7.º opera a abertura a todos os sectores 
de actividade de um leque de proibições que, anteriormente, 
eram dirigidas apenas ao sector agroalimentar. Ainda assim, este 

sector mantém um regime próprio (previsto no n.º 6), com 
práticas tipificadas aplicáveis quando o fornecedor seja 
uma micro ou pequena empresa. 

 
MEDIDAS CAUTELARES 

 

Relativamente ao regime das medidades cautelares, foi 
eliminado o requisito da suceptibilidade de “(…) provocar 
prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação, a outras 

empresas (…)”, enquanto requisito para a determinação do 
decretamento da medida cautelar de suspensão da 
execução de uma prática restritiva do comércio. Em 

substituição, o legislador vem agora determinar que esse 
decretamento se basta quando a prática restritiva seja 
susceptível de afectar o normal funcionamento do mercado 

(v. o n.º 1 do artigo 8.º). Aparentemente, esta alteração produz 
dois efeitos imediatos, a saber: 
 

a) Alarga o conjunto de práticas susceptíveis de ser 
decretadas suspensas; 

b) Facilita o decretamento, uma vez que torna menos 

exigentes os respectivos requisitos. 
 

No entanto, o legislador socorreu-se do conceito indeterminado 

“prática restritiva do comércio susceptível de afectar o normal 
funcionamento do mercado”, causando ao intérprete dificuldades 
em saber quais as práticas que, em concreto, se 

subsumirão ao conceito. A entidade com competência 
fiscalizadora, num primeiro momento, e, se impugnada a sua 
decisão de decretamento desta medida cautelar, os Tribunais, em 

segundo lugar, contribuirão para esclarecer a dúvida assim 
instalada. 
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Ainda a propósito das medidas cautelares e respectivo 

decretamento, saliente-se o alargamento do limite temporal 
da vigência da medida decretada, que agora pode durar até 
180 dias após a sua conversão em definitiva. 

 
Contudo e na prática, os agentes económicos até poderão ver 
a prática restritiva suspensa durante menos tempo do que 

até agora, por força da muito relevante revogação do n.º 5 do 
artigo 8.º, que previa a manutenção da medida cautelar (a que se 
poderia juntar a sanção pecuniária compulsória referida no artigo 

11.º) “(…) até à decisão em processo contraordenacional se tornar 
definitiva, transitar em julgado ou caducar por condenação em 
processo criminal pelo mesmo facto.” 

 
 

FISCALIZAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIA 

 
Destaca-se a nova norma que vem conferir poderes à entidade 
fiscalizadora para “(…) proceder à investigação e 

desencadear as acções inspectivas que entenda 
necessárias ao apuramento da verdade e à prossecução do 
interesse público na repressão de práticas restritivas do 

comércio.” (v. o n.º 1 do novo artigo 7.º-A). 
 

Como forma de aumentar a eficácia da fiscalização, vem-se 

garantir a possibilidade de anonimato do denunciante 
perante terceiros (v. o n.º 2 do novo artigo 7.º-A). 

 

 
CONTRA-ORDENAÇÕES 

 

O regime contra-ordenacional foi também objecto de 
alteração, pese embora relativamente tímida. 
Assim, regista-se, em primeiro lugar, a supressão das contra-

ordenações anteriormente previstas no n.º 1 do artigo 3.º e 
no artigo 6.º.  
 

Por outro lado, o legislador manteve inalteradas, além do 
intróito do n.º 1, as contra-ordenações previstas no n.º 4 
do artigo 4.º (que anteriormente constava do n.º 3), no n.º 2 
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do artigo 4.º (alojado no n.º 1 do mesmo artigo, antes da 

presente alteração), no n.º 1 do artigo 5.º, no n.º 1 do artigo 
7.º (este com meras alterações de pormenor), no n.º 2 do 
artigo 4.º, e nas alíneas c) e d) do artigo 9.º. 

 
Em harmonia com o alargamento a todos os sectores de 
actividade de um conjunto de proibições que, anteriormente, eram 

dirigidas apenas ao sector agroalimentar, o legislador 
generalizou o conjunto de práticas proibidas que agora 
constam do n.º 5 do artigo 7.º a todos os sectores e 

agravou o respectivo regime sancionatório, especialmente 
quando o infractor for uma pessoa colectiva, tendo mantido, 
agora no n.º 6 do artigo 7.º, proibições exclusivas do sector 

agroalimentar que, antes, já o eram. 
 
Contra-ordenações novas são as que agora resultam dos ns.º 3 e 

4 do artigo 7.º, a saber: “(…) quaisquer práticas negociais 
entre empresas que se traduzam na dedução, por uma das 
partes, de valores aos montantes da faturação devidos pelo 

fornecimento de bens ou prestação de serviços quando não 
estejam devidamente discriminados os motivos a que se 
referem e a outra parte se pronuncie desfavorável e 

fundamentadamente no prazo de 25 dias” (v. o n.º 3 do 
artigo 7.º) e “(…) qualquer prática unilateral que 
consubstancie uma imposição de antecipação de 

cumprimento de contratos, sem indemnização ou uma 
imposição de débitos não contratualmente previstos, após 
o fornecimento dos bens ou serviços” (v. o n.º 4 do artigo 

7.º), correspondendo-lhes coimas que variam entre € 3,74 e € 
3.740,98, se o infractor for uma pessoa singular, e entre € 3,74 e 
€ 44.891,81 tratando-se de pessoa colectiva. 

 

 
PRÁTICAS COMERCIAIS COM REDUÇÃO DE PREÇO 
 

Dias antes da publicação do diploma ora em análise, foi aprovado 
e publicado o Decreto-Lei n.º 109/2019, de 14 de Agosto, com 
entrada em vigor agendada para 14 de Outubro de 2019 

que vem introduzir alterações relevantes ao regime das práticas 
comerciais com redução de preço, que passamos a resumir.  
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INTRODUÇÃO DOS CONCEITOS DE “PREÇO MAIS BAIXO 

ANTERIORMENTE PRATICADO” E DE “PERCENTAGEM DE REDUÇÃO”  

 
Com o objectivo de permitir a comparação de preços e avaliação 
do desconto praticado para tomada de decisão de compra, o 

legislador veio definir o “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 como “Percentagem de redução”, “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.” 
 
VENDA EM SALDOS 

 
O art.º 10.º clarifica que a venda em saldos pode realizar-se em 
qualquer período do ano desde que não ultrapasse, no seu 

conjunto, a duração de 124 dias por ano. A medida do período é 
agora feita em dias ao invés da anterior referência a quatro meses 
por ano. 

 
PROMOÇÕES 

 
Eliminou-se a limitação do período de promoções à não realização 
de saldos, ou seja, passa a ser possível realizar promoções e 

saldos em simultâneo (art.º 11.º). 
 

DECLARAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 

 
O prazo de antecedência para a declaração de liquidação dirigida à 
ASAE é aumentado para 15 dias úteis antes da data prevista para 

o início da liquidação. 
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UNIFORMIZAÇÃO E DESMATERIALIZAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
DE VENDAS EM SALDOS OU LIQUIDAÇÃO  

 

Estas obrigações passam a concentrar-se no Portal “e.Portugal”, à 
semelhança do que já acontece com outros documentos (por 
exemplo, comunicação prévia para o exercício de determinadas 

actividades de comércio), sendo objectivo expresso do diploma 
“simplificar e harmonizar os procedimentos que os comerciantes 
devem cumprir sempre que comunicam à Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica que pretendem realizar vendas 
em saldo ou em liquidação.” 

 
(O presente resumo dos Decreto-Lei n.º 128/2019, de 29 de Agosto e do Decreto-Lei n.º 
109/2019, de 14 de Agosto não dispensa a consulta do texto integral dos diplomas, não 
constituindo o mesmo aconselhamento jurídico) 
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