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Nª.	Refª091/IGAE/2020	

CRIME DE ESPECULAÇÃO投机犯罪 

Em	 especial,	 devido	 a	 pandemia	 da	 coronavírus	 COVID-19,	 importa	 informar	 os	 operadores	
económico	de	que:	由于近期新型冠状病毒大流行，我们郑重告知经济运营者：	

1. É	crime	de	ESPECULAÇÃO,	punível	com	pena	de	prisão	de	6	meses	a	3	anos	ou	com	multa	de	
100	 a	 300	 dias:	若以下投机犯罪行为成立，将处六个月以上三年以下有期徒刑或
按天计算处一百天以上三百天以下罚款：	

• Vender	bens	ou	prestar	serviços	por	preços	superiores	aos	permitidos	pelos	regimes	legais	a	
que	os	mesmos	sejam	submetidos;		

• 出售的商品或提供的服务高出相关法律法规允许的价格	

• Alterar,	 sob	 qualquer	 pretexto	 ou	 por	 qualquer	 meio	 e	 com	 intenção	 de	 obter	 lucro	
ilegítimo,	 os	 preços	 que	 do	 regular	 exercício	 da	 actividade	 resultariam	 para	 os	 bens	 ou	
serviços	ou,	 independentemente	daquela	 intenção,	os	que	 resultariam	da	 regulamentação	
legal	em	vigor;		

• 不论何种目的，以任何借口或任何方式改变商品或服务的正常价格获取非法利
润	

• 经营者应遵守现行法律法规所规定的价格	

• Vender	 bens	 ou	 prestar	 serviços	 por	 preço	 superior	 ao	 que	 conste	 de	 etiquetas,	 rótulos,	
letreiros	ou	listas	elaboradas	pela	própria	entidade	vendedora	ou	prestadora	de	serviço;		

• 商品或服务的价格高于商品本身或供应商提供的价位表	

• Vender	bens	que,	por	unidade,	devem	ter	certo	peso	ou	medida,	quando	os	mesmos	sejam	
inferiores	 a	 esse	 peso	 ou	 medida,	 ou	 contidos	 em	 embalagens	 ou	 recipientes	 cujas	
quantidades	forem	inferiores	às	nestas	mencionadas.		

• 所售商品重量与包装描述不符，小于正常重量或体积	

IGAE,	18	de	março	de	2020	

	

尊敬的女士/先生	
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Nª.	Refª092/IGAE/2020	

 CRIME DE AÇAMBARCAMENTO		囤积罪	

Em	 especial,	 devido	 a	 pandemia	 da	 coronavírus	 COVID-19,	 importa	 informar	 os	 operadores	
económico	de	que:	由于近期新型冠状病毒大流行，我们郑重告知经济运营者：	

2. É	crime	de	AÇAMBARCAMENTO,	punível	com	pena	de	prisão	de	6	meses	a	3	anos	ou	com	
multa	de	80	a	200	dias:	 	若以下囤积犯罪行为成立，将处六个月以上三年以下有期
徒刑或按天计算处一百天以上两百天以下罚款：	

• Ocultar	existências	ou	as	armazenar	em	locais	não	indicados	às	autoridades	de	fiscalização,	
quando	essa	indicação	seja	exigida;	隐藏商品或把货物存放在不符合监管机构要求的
地方	

• Recusar	a	sua	venda	segundo	os	usos	normais	da	respetiva	atividade	ou	condicionar	a	sua	
venda	à	aquisição	de	outros,	do	próprio	ou	de	terceiros;	在正常的商业销售途径中拒绝
出售，或以自身、第三方收购为由进行出售；	

• Recusar	 ou	 retardar	 a	 sua	 entrega	 quando	 encomendada	 ou	 aceite	 o	 respetivo	
fornecimento;	拒绝订货或在已同意交货的前提下延迟交货	

• Encerrar	o	estabelecimento	ou	o	local	de	exercício	da	actividade	com	o	fim	de	impedir	a	sua	
venda;	为了不出售商品而关闭商业活动场所	

• Não	levantar	bens	essenciais	ou	matérias-primas	que	lhe	tenham	sido	consignados	e	derem	
entrada	em	 locais	de	desembarque,	descarga,	armazenagem	ou	arrecadação,	no	prazo	de	
10	 dias,	 tratando-se	 de	 bens	 sujeitos	 a	 RACIONAMENTO	 ou	 condicionamento	 de	
distribuição,	ou	no	prazo	que	tiver	sido	legalmente	determinado	pela	entidade	competente,	
tratando-se	de	quaisquer	outros.	

• 对于需要配给或分配调节的的必需品或原材料，到达卸货、储存地点后 10 天
内	未提货（或者在主管当局依法确定的其它期限）。			
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Nª.	
Refª093/IGAE/2020	

RECUSA DE VENDA拒绝出售 

Em	 especial,	 devido	 a	 pandemia	 da	 coronavírus	 COVID-19,	 importa	 informar	 os	 operadores	
económico	de	que:	由于近期新型冠状病毒大流行，我们郑重告知经济运营者：	

Pode	recusar	a	venda	de	bens	e	produtos	nas	seguintes	situações:	在以下情况中，您可以
拒绝销售商品：	

• Em	quantidade	suscetível	de	prejudicar	a	justa	repartição	entre	a	clientela;	销售数量可
能会损害顾客之间的公平分配	

• Em	quantidade	manifestamente	desproporcionada	às	necessidades	normais	de	consumo	do	
adquirente	ou	aos	volumes	normais	das	entregas	do	vendedor;	顾客购买数量明显与其
正常消费需求或卖方的正常交货量不相称	

• Por	falta	de	capacidade	do	adquirente	para,	face	às	características	dos	bens,	assegurar	a	sua	
revenda	 em	 condições	 técnicas	 satisfatórias	 ou	 para	 manter	 um	 adequado	 serviço	 pós-
venda;	因货物的特点，买方没有能力保证能在适合的条件转售或者维持适当的
售后服务	

• Por	 justificada	 falta	 de	 confiança	do	 vendedor	quanto	 à	pontualidade	de	pagamento	pelo	
adquirente,	tratando-se	de	vendas	a	crédito.卖方对买方的及时支付能力缺乏信心	
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