
Novas regras para
evitar falsos saldos
Preço de saldo terá obrigatoriamente de ser inferior ao mais baixo praticado nos
três meses anteriores Alteração foi negociada com consumidores e comerciantes
JOÃO MONIZ
jmoniz@destak pt

ConselhodeMinistros aprovou novas regraspara promoções e saldos
no comércio para garan

tir que esses preços são efetivamen
te mais baixos Como explicou o mi
nistro Adjunto e da Economia Pedro
Siza Vieira procura se evitar que
sejam aumentados preços imediata
mente antes de saldos ou promoções
para depois os baixar
Para combater estas situações que

podem resultar numa fraude o diplo
ma aprovado ontem clarifica o que se
entende por preço mais baixo ante

riormente praticado é o valor mais
baixo praticado nos 90 dias anterio
res com a exceção de saldos e pro
moções anteriores Ou seja o preço
de saldo nunca poderá superar ome
nor custo cobrado nos trêsmeses an

teriores quando não foram feitas ou
tras promoções
Com estamedida que o governan

te classifica como de transparência e
clarificação protege se os consumi
dores e dá se uma baliza aos comer

dantes Refira se que esta nova for
mulação foi discutida com associa
ções representativas de consumido
res e comerciantes

E commerce cativa as crianças
As crianças estão cadavezmais inte
ressadas nas compras online notan
do se um aumento na procura de si
tes de e commerce A conclusão re

sulta de um estudo daKasperskyLab
Os dados da empresa especializada

em cibersegurança cedidos ao Des
tak indicam que 11 das crianças eu
ropeias pesquisaram lojas na internet
no último ano o dobro face à percen
tagem de 5 no período 2017 2018
Roupas desportivas Nike Adidas

equipamentos eletrónicos Apple
Samsung e marcas de moda Gucci
Vans Supreme Zara Bershka são
os sites mais procurados pelosjovens
mas essas visitas não implicam obri
gatoriamente um gasto real
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