SEMINÁRIO
PRÁTICAS INDIVIDUAIS RESTRITIVAS DO COMÉRCIO
- NOVO REGIME: O Que vai Mudar na vida das Empresas?
10 ABRIL | 09:30 - 12:45
FARO - Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve

OBJECTIVO
Conhecer as alterações ao Regime que enquadra a actividade comercial das empresas,
ao nível da descriminação de preços, das vendas com prejuízo, das práticas negociais abusivas.
ENQUADRAMENTO

PROGRAMA

A publicação do Decreto-Lei n.º 166/2013 de 27 de Dezembro veio introduzir
profundas alterações no regime aplicável às práticas individuais restritivas do
comércio (PIRC). O presente Workshop pretende para além de realizar uma
análise global do diploma, aprofundar os grandes temas desta reforma
revisitando conceitos como a venda com prejuízo, as práticas negociais abusivas,
e o novo regime contra-ordenacional.

Principais Benefícios

A QUEM SE DIRIGE

- Conhecer e debater as novas regras que entraram em vigor a 25 de Fevereiro
deste ano, abordando questões como vendas com prejuízo, tabelas de preço ou
práticas negociais abusivas;
- Saber o que vai mudar na vida das empresas;
- Perceber a melhor forma de lidar com as certezas e incertezas da nova lei;
- Saber quanto me vai custar infringir a lei;
Programa

Empresários e Gestores de PME’s.
I) Da proibição da discriminação à proibição das vendas com prejuízo: como lidam
com as certezas e incertezas da nova lei?
(i) Âmbito de aplicação do DL 166/2013 e entrada em vigor

ORADORES

(ii) A transparência nas políticas de preços e de condições de vendas e a não-
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discriminação;
(iii) A recusa de venda;

Sócio da PLMJ desde 1999. Ex-Secretário de Estado do Trabalho. Professor da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

(iv) A venda com prejuízo;
(v) As práticas negociais abusivas; e
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(vi) A auto-regulação
II) Novo regime sancionatório: quanto me vai custar infringir a lei?

Associada Sénior da PLMJ – Sociedade de Advogados RL.

(i) Medidas cautelares
(ii) Coimas
(iii) Sanções pecuniárias compulsórias
(iv) Centralização de processos na ASAE
III) Debate
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