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1 Definições e Conceitos



• Consumidor - uma pessoa singular que, no que respeita 
aos contratos abrangidos pelo presente decreto-lei, atue 
com fins que não se incluam no âmbito da sua atividade 
comercial, industrial, artesanal ou profissional;

• Profissional - uma pessoa singular ou coletiva, pública ou 
privada, que atue, inclusivamente através de qualquer 
outra pessoa em seu nome ou por sua conta, para fins 
relacionados com a sua atividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional, no que respeita aos contratos 
abrangidos pelo presente decreto-lei. 

Definições 
Artigo 2.º



 Bem com elementos digitais - Qualquer bem móvel corpóreo que incorpore 
ou esteja interligado com um conteúdo ou serviço digital, de tal modo que a 
falta destes impeça os bens de desempenharem as suas funções. Por 
exemplo, frigoríficos inteligentes, relógios inteligentes, automóveis 
conectados.

 Conteúdo digital - Os dados produzidos e fornecidos em formato digital. Por 
exemplo, um ficheiro de música ou um jornal em formato digital;

 Serviço digital - Trata-se de um serviço que permite:

 Criar, tratar, armazenar ou aceder a dados em formato digital; ou ainda,

 Partilhar ou interagir com os dados em formato digital carregados ou 
criados pelos utilizadores desse serviço.

É o exemplo dos serviços de streaming ou dos serviços de 
armazenamento em nuvem.

 Bens recondicionados - Bens que foram objeto de utilização prévia ou 
devolução e que, após inspeção, preparação, verificação e testagem por um 
profissional, são novamente colocados para venda no mercado nessa 
qualidade.

Definições
Artigo 2.º 



Tipos de 
Fornecimento 

Tipos de 
Fornecimento

Único Ato de 
Fornecimento

Série de Atos 
Individuais de 
Fornecimento

Fornecimento 
Contínuo



Tipos de Fornecimento de Conteúdos ou Serviços Digitais:

 Único ato de fornecimento – fornecimento de um livro ou ficheiros de 
música para armazenamento num dispositivo pessoal. 

 Série de atos individuais de fornecimento – fornecimento semanal de um 
jornal digital para armazenamento num dispositivo pessoal.

 Fornecimento contínuo – quando o conteúdo ou serviço digital é 
disponibilizado por um período fixo ou indeterminado, como por exemplo 
o armazenamento em nuvem ou a subscrição de um serviço de streaming.

O acesso aos conteúdos e serviços digitais apenas estão disponíveis ou 
acessíveis durante a vigência do contrato.

Tipos de 
Fornecimento 

Elemento distintivo: A possibilidade de  aceder e utilizar os conteúdos ou serviços 
digitais por tempo indeterminado, mesmo que o contrato já tenha terminado. 

Elemento distintivo: O facto de os conteúdos ou serviços digitais só estarem 
disponíveis ou acessíveis durante o período fixo do contrato ou enquanto o contrato 
por tempo indeterminado estiver em vigor. 



Regime aplicável à compra 
e venda de bens



É aplicável aos contratos de compra e venda de bens móveis 
(incluindo os bens usados, recondicionados e com elementos 
digitais) celebrados entre o profissional e o consumidor, 
regulando, nomeadamente:

 A Conformidade dos bens (requisitos);

 A Responsabilidade do Profissional, os Prazos de 
conformidade (o chamado prazo de garantia) e o Ónus da 
prova;

 Os Direitos do Consumidor em caso de falta de entrega 
dos bens e em caso de falta de conformidade (defeito), 
bem como, as condições para o seu exercício;

 A obrigação de disponibilização de peças sobresselentes 
e dever de assistência pós-venda.

Regime 
aplicável à 

venda de bens



2.1 Requisitos de Conformidade 
e Entrega do bem 



Conformidade 
dos bens

Artigos 
5.º a 10.º

O profissional 
deve entregar ao 
consumidor bens 
que cumpram os 

seguintes 
requisitos:

Requisitos 
subjetivos de 

conformidade -
os que decorrem 

do contrato

Requisitos 
objetivos de 

conformidade

Requisitos 
adicionais para 

os bens com 
elementos 

digitais
Instalação 

correta dos bens

Direitos de 
terceiros 

restritivos da 
utilização dos 

bens



São conformes com o contrato de compra e venda os bens que:

• Correspondem à descrição, ao tipo, à quantidade e à qualidade e 
detêm a funcionalidade, a compatibilidade, a interoperabilidade 
e as demais características previstas no contrato de compra e 
venda;

• São adequados a qualquer finalidade específica a que o 
consumidor os destine, de acordo com o previamente acordado 
entre as partes;

• São entregues juntamente com todos os acessórios e instruções, 
inclusivamente de instalação, tal como estipulado no contrato 
de compra e venda; e

• São fornecidos com todas as atualizações, tal como estipulado 
no contrato de compra e venda.

Requisitos 
subjetivos de 
conformidade

Artigo 6.º



Para além dos requisitos subjetivos, os bens devem:

• Ser adequados ao uso a que os bens da mesma natureza se destinam;

• Corresponder à descrição e possuir as qualidades da amostra ou modelo que o 
profissional tenha apresentado ao consumidor antes da celebração do contrato;

• Ser entregues juntamente com os acessórios, incluindo a embalagem, instruções 
de instalação ou outras instruções que o consumidor possa razoavelmente 
esperar receber, sempre que aplicável; e

• Corresponder à quantidade e possuir as qualidades e outras características, 
inclusive no que respeita à durabilidade, funcionalidade, compatibilidade e 
segurança, habituais e expectáveis nos bens do mesmo tipo considerando, por 
exemplo, a sua natureza e qualquer declaração pública feita pelo profissional, ou 
em nome deste, ou por outras pessoas em fases anteriores da cadeia de 
negócio, incluindo o produto, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem. 

Não se verifica falta de conformidade quando, no momento da celebração do 
contrato, o consumidor aceita, separadamente e de forma expressa e inequívoca, 
que uma característica particular dos bens se desvia dos requisitos objetivos de 
conformidade.

Requisitos 
objetivos de 

conformidade

Artigo 7.º



Os bens com elementos digitais têm requisitos adicionais:
O profissional deve assegurar a comunicação e o fornecimento 
das atualizações, incluindo as de segurança.

Requisitos de 
conformidade dos 

bens
com elementos 

digitais

Artigos 8.º

Único ato de 
Fornecimento

Durante o período 
razoavelmente 
esperado pelo 

consumidor

Fornecimento 
Contínuo

Durante 2 anos quando 
esteja em causa um 

fornecimento continuo 
até 2 anos

Durante todo o período 
do contrato quando o 

fornecimento continuo 
é superior a 2 anos



Considera-se existir falta de conformidade dos bens sempre 
que a mesma resulte de instalação incorreta, desde que:

 A instalação seja assegurada pelo profissional ou 
efetuada sob a sua responsabilidade; ou

 Quando realizada pelo consumidor:

 A instalação incorreta se deva a deficiências nas instruções 
de instalação fornecidas pelo profissional; ou

 No caso de bens com elementos digitais, a instalação 
incorreta se deva a deficiências nas instruções de 
instalação fornecidas pelo profissional ou pelo fornecedor 
do conteúdo ou serviço digital.

Instalação 
incorreta dos 

bens
Artigo 9.º



Este artigo já constava da Lei de Defesa do Consumidor 
(artigo 9.º-b) em resultado da transposição da Diretiva dos 
Direitos dos Consumidores.  Foi aditado um novo elemento 
tendo em conta os bens com elementos digitais. 

Entrega do bem 
ao consumidor

Artigo 11.º
O bem 

considera-se 
entregue 
quando: 

O consumidor 
adquire a posse 
física do bem;

A instalação 
se encontrar 

concluída;

A componente 
física é entregue 
e a componente 

digital é 
efetuada ou 

iniciada.



2.2 Responsabilidade do 
Profissional e Ónus da Prova



Prazos de 
responsabilidade 

do profissional

Garantia

Artigo 12.º

Bens móveis (novos e 
recondicionados)

3 anos

Bens móveis (novos e 
recondicionados) com 

elementos digitais

3 anos 

(quando esteja em causa 
um único ato fornecimento 

ou um fornecimento 
continuo até 3 anos)

Durante todo o período do 
contrato quando o 

fornecimento continuo for 
superior a 3 anos

Bens usados

3 anos

(podendo ser reduzido 
para 18 meses por acordo 

entre as partes)

Momento para aferir a conformidade: O profissional é responsável por qualquer 
falta de conformidade que se manifeste a contar da data da entrega do bem.

Nota: No caso de bem anunciado como recondicionado, é obrigatória a menção 
dessa qualidade na respetiva fatura.



Ónus da prova
(Falta de 

conformidade)
Artigo 13.º e 

14.º
Presunção da falta de 

conformidade 
durante: 

Bens novos e 
recondicionados

2 anos

Bens usados

2 anos

1 ano, se o prazo de 
garantia for reduzido para 

18 meses.

Bens com elementos 
digitais

2 anos para ato único de 
fornecimento

3 anos em caso de 
fornecimento contínuo com 

duração até 3 anos 

Durante todo  o período do 
contrato quando esteja em 

causa fornecimento 
contínuo superior a 3 anos



2.3 Direitos dos Consumidores



Direitos dos 
Consumidores 

em caso de não 
entrega

Artigo 11.º

• Se o profissional não entregar os bens na data acordada ou até 30 
dias após a celebração do contrato, o consumidor deve solicitar a 
entrega num prazo adicional adequado às circunstâncias.

• Caso o profissional não entregue os bens dentro do prazo adicional, 
o consumidor tem o direito de resolver o contrato.

• O consumidor tem o direito de resolver imediatamente o contrato, 
sem necessidade de indicação de prazo adicional, caso o 
profissional não entregue os bens e ocorra um dos seguintes 
casos:

• O profissional se recuse a entregar os bens;

• O prazo fixado para a entrega seja essencial atendendo a todas 
as circunstâncias que rodearam a celebração do contrato; ou

• O consumidor informe o profissional, antes da celebração do 
contrato, de que a entrega dentro de um determinado prazo ou 
em determinada data é essencial.



Estabelece-se uma hierarquia de direitos em “dois níveis”

Direitos dos 

Consumidores

em caso de falta 

de conformidade 

Artigos 15.º e 16.º

1.º Nível

Direito à reposição 
da conformidade 

(reparação ou 
substituição);

• O consumidor pode escolher entre a reparação e 
a substituição salvo se o meio escolhido for 
impossível, ou, em comparação com o outro 
meio, impuser custos desproporcionados ao 
profissional. 

2.º Nível

Direito à redução 
proporcional do 

preço ou à resolução 
do contrato;

• O consumidor pode escolher 
entre a redução proporcional 
do preço e a resolução do 
contrato, no casos previstos 
no diapositivo seguinte.

• Direito de Rejeição: Nos casos em que a falta de conformidade se manifesta nos 30 dias após 
a entrega, o consumidor pode solicitar a imediata substituição do bem ou a resolução do 
contrato.

• Alteração! Supressão do prazo de notificação ao profissional da falta de conformidade (que era 
de 2 meses).



Redução 
proporcional do 

preço e Resolução 
do contrato 

2.º Nível 

Artigo 15.º

2.º “Nível de direitos”

O Profissional:

Não tenha efetuado a reparação ou a 
substituição do bem;

Não tenha efetuado a reparação ou a 
substituição do bem nos termos do 

disposto no artigo 18.º;

Tenha recusado repor a conformidade 
dos bens em virtude da reparação ou 

substituição ser impossível ou 
impuser custos desproporcionados;

Tenha declarado, ou resulte evidente, 
que não vai repor a conformidade 
num prazo razoável ou sem grave 
inconveniente para o consumidor;

A falta de conformidade tenha 
reaparecido apesar da 

tentativa do profissional de 
repor os bens em 

conformidade

Ocorra uma nova falta de 
conformidade

A gravidade da falta de 
conformidade justifique a 

imediata redução do preço ou 
a resolução do contrato

Nota: O consumidor não terá direito à
resolução do contrato se o profissional
provar que a falta de conformidade é
mínima.



 Prazo máximo: 30 dias, salvo nas situações em que a natureza e 
complexidade dos bens, a gravidade da falta de conformidade e o esforço 
necessário para a conclusão da reparação ou substituição justifiquem um 
prazo superior.

 Em caso de reparação, o bem reparado beneficia de um prazo de garantia 
adicional de 6 meses por cada reparação até ao limite de 4 reparações.

Reparação ou 
substituição do 

Bem 

Artigo 18.º

Após a disponibilização dos 
bens por parte do 

consumidor, a expensas do 
profissional, a reparação ou 

substituição é efetuada:

Num prazo 
razoável

A título 
gratuito

Sem grave 
inconveniente 

para o 
consumidor



 Como é exercido?

O direito de resolução é exercido através de declaração ao profissional (carta, 
correio eletrónico, ou qualquer outro meio suscetível de prova), na qual o 
consumidor informa da sua decisão de pôr termo ao contrato de compra e 
venda.

O consumidor tem o direito a resolver o contrato na parte relativa ao bem não 
conforme ou a quaisquer bens adquiridos conjuntamente com o bem não 
conforme, caso não seja razoavelmente expectável que o consumidor aceite a 
manutenção do contrato apenas com os bens conformes;

Quais são as obrigações?

O exercício do direito de resolução do contrato, determina:

 A obrigação de o consumidor devolver os bens ao profissional, a 
expensas deste;

 A obrigação de o profissional reembolsar o consumidor do preço pago 
pelos bens após a sua receção ou de prova do seu envio, apresentada 
pelo consumidor.

Resolução do 
Contrato 

Artigo 20.º



Como deve ser efetuado o reembolso do valor pago?

 Deve ser efetuado através do mesmo meio de pagamento que tiver sido 
utilizado pelo consumidor, salvo acordo expresso em contrário e desde que o 
consumidor não incorra em quaisquer custos como consequência do 
reembolso;

 No prazo de 14 dias a contar da data em que o profissional for informado da 
decisão de resolução do contrato e incluir todos os pagamentos recebidos, 
incluindo os custos de entrega do bem.

 O profissional deve proceder à remoção dos bens sempre que a resolução 
do contrato de compra e venda assim o exija, a título gratuito.

 Salvo as situações em que incumba ao profissional a recolha do bem, o 
profissional pode proceder à retenção do reembolso enquanto os bens não 
forem devolvidos ou o consumidor faça prova do seu envio.

Reembolso em 
caso de 

Resolução do 
Contrato 

Artigo 20.º



2.4 Serviço Pós-Venda e 
Disponibilização de Peças



Lei de Defesa do 

Consumidor
Artigo 9.º

Direito à proteção dos 
interesses económicos 

Número 5:
“O consumidor tem direito à 

assistência após a venda, com 
incidência no fornecimento de 

peças e acessórios, pelo período 
de duração média normal dos 

produtos fornecidos.”

Artigo 21.º
Serviço pós-venda e disponibilização de peças

• O produtor é obrigado a disponibilizar as peças necessárias à 
reparação dos bens, durante o prazo de 10 anos após a 
colocação em mercado da última unidade do respetivo bem. 

• No caso de bens móveis sujeitos a registo, o profissional 
deve, durante o prazo de 10 anos após a colocação em 
mercado da última unidade do respetivo bem, garantir 
assistência pós-venda em condições de mercado adequadas.

• No momento da celebração do contrato, o profissional deve 
informar o consumidor da existência destas obrigações.



Regime aplicável ao 
fornecimento de conteúdos 
e serviços digitais



É aplicável aos contratos de fornecimento de conteúdos 
ou serviços digitais, regulando, nomeadamente: 

• O Fornecimento de conteúdos ou serviços digitais;

• A Conformidade dos conteúdos ou serviços digitais;

• A Responsabilidade do Profissional, os Prazos de
conformidade (a garantia) e o Ónus da prova;

• Os Direitos do Consumidor em caso de falta de
fornecimento e em caso de falta de conformidade
(defeito), bem como, as condições para o seu
exercício.

Regime 
fornecimento 
conteúdos e 

serviços digitais



Contratos de fornecimento de conteúdos ou serviços em que:

• O profissional forneça ou se comprometa a fornecer 
conteúdos ou serviços digitais e o consumidor:

• Pague ou se comprometa a pagar o respetivo preço;

• Faculte ou se comprometa a facultar dados pessoais
ao profissional.

• Os conteúdos ou serviços digitais sejam desenvolvidos de 
acordo com as especificações do consumidor;

• O suporte material seja utilizado exclusivamente como 
meio de disponibilização dos conteúdos digitais (pen´s, cd, 
dvd, etc...)

Regime 
fornecimento 
conteúdos e 

serviços digitais



Tipos de 
Fornecimento 

Tipos de 
Fornecimento

Único Ato de 
Fornecimento

Série de Atos 
Individuais de 
Fornecimento

Fornecimento 
Contínuo



Tipos de Fornecimento de Conteúdos ou Serviços Digitais:

 Único ato de fornecimento – fornecimento de um livro ou ficheiros de 
música para armazenamento num dispositivo pessoal. 

 Série de atos individuais de fornecimento – fornecimento semanal de um 
jornal digital para armazenamento num dispositivo pessoal.

 Fornecimento contínuo – quando o conteúdo ou serviço digital é 
disponibilizado por um período fixo ou indeterminado, como por exemplo 
o armazenamento em nuvem ou a subscrição de um serviço de streaming.

O acesso aos conteúdos e serviços digitais apenas estão disponíveis ou 
acessíveis durante a vigência do contrato.

Tipos de 
Fornecimento 

Elemento distintivo: A possibilidade de  aceder e utilizar os conteúdos ou serviços 
digitais por tempo indeterminado, mesmo que o contrato já tenha terminado. 

Elemento distintivo: O facto de os conteúdos ou serviços digitais só estarem 
disponíveis ou acessíveis durante o período fixo do contrato ou enquanto o contrato 
por tempo indeterminado estiver em vigor. 



Obrigação de 
Fornecimento

Artigo 26.º

O
b

ri
g
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õ
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o
 

P
ro

fi
ss

io
n

al

Fornecimento sem 
demora injustificada

A disponibilização dos conteúdos digitais ou dos 
meios adequados para aceder ou para os descarregar

(ex: download)

A disponibilização do acesso aos conteúdos digitais
ou a uma instalação física ou virtual escolhida pelo 

consumidor para o efeito

(ex: username e password)

A disponibilização ao consumidor do acesso ao 
serviço digital ou a uma instalação física ou virtual 

escolhido pelo consumidor para o efeito.

(ex: username e password)

Conformidade Requisitos de Conformidade

O ónus da prova relativo ao fornecimento cabe ao profissional.



3.1 Requisitos de Conformidade



O profissional deve 
fornecer ao 
consumidor 

conteúdos ou 
serviços digitais que 

cumpram os 
seguintes requisitos:

Requisitos 
subjetivos de 

conformidade - os 
que decorrem do 

contrato

Requisitos 
objetivos de 

conformidade

Integração 
incorreta dos 
conteúdos ou 

serviços digitais;

Direitos de 
terceiros restritivos 

da utilização de 
conteúdos ou 

serviços digitais. 

Conformidade 
dos Conteúdos e 
Serviços Digitais

Artigos 27.º a 31.º



São conformes com o contrato os conteúdos ou serviços digitais 
que:

• Correspondem à descrição, à quantidade e à qualidade e detêm 
a funcionalidade, a compatibilidade, a interoperabilidade e as 
demais características previstas no contrato;

• São adequados a qualquer finalidade específica a que o 
consumidor os destine e que tenha sido comunicada ao 
profissional, o mais tardar no momento da celebração do 
contrato, e relativamente à qual o profissional tenha 
manifestado concordância;

• São fornecidos juntamente com todos os acessórios e instruções, 
inclusivamente de instalação, e apoio ao cliente, tal como 
estipulado no contrato; e

• São atualizados, de acordo com o estipulado no contrato.

Requisitos 
subjetivos de 
conformidade

Artigo 28.º



Sem prejuízo dos requisitos subjetivos, os conteúdos ou serviços digitais devem:

• Ser adequados ao uso a que os conteúdos ou serviços digitais do mesmo tipo 
se destinam;

• Corresponder à quantidade e possuir as qualidades e as características de 
desempenho habituais e expectáveis em conteúdos ou serviços digitais do 
mesmo tipo, considerando, designadamente, a sua natureza;

• Ser fornecidos com os acessórios e as instruções que o consumidor possa 
razoavelmente esperar receber em função dos conteúdos ou serviços digitais 
adquiridos; e

• Ser conformes às versões de teste ou pré-visualizações disponibilizadas pelo 
profissional antes da celebração do contrato.

Não se verifica falta de conformidade quando, no momento da celebração do 
contrato, o consumidor aceita, separadamente e de forma expressa e inequívoca, 
que uma característica particular dos conteúdos ou serviços digitais se desvia dos 
requisitos objetivos de conformidade.

Requisitos 
objetivos de 

conformidade

Artigo 29.º



O profissional deve assegurar a comunicação e o fornecimento 
das atualizações, incluindo as de segurança.

Requisitos 
objetivos de 

conformidade

Atualizações

Artigo 29.º

Único ato de Fornecimento ou 
uma série de atos individuais de 

fornecimento

Durante o período razoavelmente 
esperado pelo consumidor

Fornecimento Contínuo

Durante o período do contrato

Cabe ao consumidor proceder, num prazo razoável, à instalação das atualizações 
comunicadas e facultadas pelo profissional podendo, a responsabilidade do 
profissional pela falta de conformidade, ser excluída se a mesma resultar da falta de 
atualização em causa.



Considera-se existir falta de conformidade resultante da 
integração incorreta no ambiente digital quando:

a) A integração tiver sido realizada pelo profissional ou 
sob a sua responsabilidade; ou

b) Os conteúdos ou serviços se destinarem a ser 
integrados pelo consumidor e a integração incorreta se 
dever a deficiências nas instruções fornecidas pelo 
profissional.

Integração 
incorreta dos 
conteúdos ou 

serviços digitais

Artigo 30.º



3.2 Responsabilidade do 
Profissional e Ónus da Prova



Um único ato de 
Fornecimento e Série 
de Atos Individuais de 

Fornecimento

O profissional é responsável 
pelas faltas de conformidade 
que se manifestem no prazo 

de 2 anos após o 
fornecimento.

Fornecimento 
contínuo

O profissional é responsável 
pelas faltas de conformidade 
que se manifestem durante o 

período do contrato.

O elemento de fornecimento contínuo não implica necessariamente um 
fornecimento a longo prazo. Casos como a transmissão via Internet de um 
videoclipe deverão ser considerados fornecimento contínuos.

Prazos de 
Responsabilidade 

do profissional

Artigo 32.º 



Ónus da prova
Falta de 

conformidade

Artigo 33.º Prazos

Fornecimento único 
ou uma série de atos 

individuais de 
fornecimento

1 ano

Fornecimento 
contínuo

Durante o período do 
contrato

O ónus da prova relativo à conformidade cabe ao profissional durante:



Ónus da prova
Falta de 

conformidade

Ambiente Digital

Artigo 33.º

• A prova relativa à inexistência de falta de conformidade não é aplicável 
quando o profissional demonstra que:

a) O ambiente digital do consumidor não é compatível com os 
requisitos técnicos dos conteúdos ou serviços digitais; e

b) Informou o consumidor desses requisitos de forma clara e 
compreensível antes da celebração do contrato.

Ao consumidor cabe:

• Cooperar com o profissional na verificação da  compatibilidade do seu 
ambiente digital - esta obrigação cinge-se aos meios tecnicamente 
disponíveis que forem menos intrusivos para o consumidor.

• Caso o consumidor não coopere com o profissional, o ónus da prova da 
falta de conformidade poderá recair sobre o consumidor.



3.3 Direitos dos Consumidores



Em caso de não fornecimento, o consumidor:

• Deve solicitar ao profissional o fornecimento dos conteúdos 
ou serviços digitais.  

• Em caso de não fornecimento, fornecimento com demora 
ou fora do prazo adicional, o consumidor tem direito a 
resolver o contrato.

Contudo, o consumidor terá direito à imediata resolução do 
contrato quando:

• Exista declaração do profissional ou resulte das 
circunstâncias que não haverá fornecimento; ou,

• O momento específico de fornecimento é essencial para o 
consumidor.

Direitos dos 
Consumidores

Não 
Fornecimento 

Artigo 34.º



Estabelece-se uma hierarquia de direitos em “dois níveis”Direitos dos 
Consumidores

Falta de 
Conformidade

Artigo 35.º

1.º Nível 

Direito à reposição 
da conformidade

• O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade salvo se tal for impossível ou 
impuser custos desproporcionados ao 
profissional.

2.º Nível 

Direito à redução 
proporcional do 

preço ou à resolução 
do contrato

• O consumidor pode escolher entre 
a redução proporcional do preço 
(sempre que o fornecimento 
ocorra contra o pagamento de um 
preço) e a resolução do contrato, 
no casos previstos no diapositivo 
seguinte.



Redução 
proporcional do 

preço e 
Resolução do 

contrato 

Artigo 35.º

“2.º Nível” quando:

O Profissional:

Não tenha reposto a conformidade 
dos conteúdos ou serviços digitais 
nos termos do número 3 do artigo 

35.º

Tenha declarado, ou resulte 
evidente das circunstâncias, que 
não vai repor os conteúdos ou 

serviços digitais em conformidade 
num prazo razoável ou sem grave 
inconveniente para o consumidor

A solução de repor a 
conformidade seja impossível 

ou desproporcionada

A falta de conformidade tenha 
reaparecido apesar da tentativa 

do profissional de repor os 
conteúdos ou serviços digitais 

em conformidade

Ocorra uma nova falta de 
conformidade

A gravidade da falta de 
conformidade justifique a 

imediata redução do preço ou a 
resolução do contrato

Nota: O consumidor apenas tem
direito à resolução do contrato se a
falta de conformidade não for mínima.

A prova de que a falta de
conformidade é mínima cabe ao
profissional.



Reposição da 
Conformidade

Artigo 35.º

O profissional 
deve repor a 

conformidade de 
acordo com os 

seguintes 
requisitos 

cumulativos:

Num prazo razoável, 
desde o momento 

em que foi 
informado da falta 
de conformidade

A título gratuito

Sem grave 
inconveniente para o 

consumidor



O profissional deve reembolsar o consumidor de todos os 
montantes pagos.

Nos fornecimentos contínuos ou de uma série de atos individuais de 
fornecimento em que os conteúdos ou serviços digitais estão em 
conformidade durante um período anterior à resolução do contrato, o 
profissional deve reembolsar o consumidor:

a) No montante proporcional do preço, correspondente ao 
período durante o qual os conteúdos ou serviços digitais não 
estiveram em conformidade, e;

b) Sendo o caso, da parte do preço pago antecipadamente pelo 
consumidor relativa ao período remanescente do contrato caso 
este não tivesse cessado.

Resolução do 
Contrato 

Obrigações do 
Profissional

Artigo 36.º



• Após a resolução do contrato, o consumidor abstém-se de 
utilizar os conteúdos ou serviços digitais e de os colocar à 
disposição de terceiros.

• Sempre que os conteúdos digitais tiverem sido fornecidos num 
suporte material, o consumidor deve, a pedido e a expensas do 
profissional, devolvê-lo, sem demora injustificada, ao 
profissional.

• O consumidor não pode ser responsabilizado pelo pagamento 
de qualquer utilização correspondente ao período anterior à 
resolução do contrato, durante o qual os conteúdos ou serviços 
digitais não estiveram em conformidade.

Resolução do 
Contrato 

Obrigações do 
Consumidor

Artigo 37.º

Obrigações do Consumidor



3.4 Alterações aos conteúdos 
ou serviços digitais



Em caso de fornecimento contínuo ou uma série de atos individuais de fornecimento, o 
profissional pode alterar os conteúdos ou serviços digitais para além do necessário 
para os manter em conformidade, caso se verifiquem as seguintes condições:

Alterações aos 
conteúdos ou 

serviços digitais

Artigo 39.º

O contrato permita e 
estipule uma razão válida 

para tal alteração

A alteração não implique 
custos adicionais para o 

consumidor

Caso a alteração tenha um 
impacto negativo no 

acesso ou na utilização 
dos conteúdos ou serviços 

digitais, 

O consumidor tem que ser 
informado com 

antecedência razoável, 
num suporte duradouro:

Das características e do momento das 
alterações

Do seu direito de resolver o contrato

Da possibilidade de manter os 
conteúdos ou serviços digitais 

inalterados, em conformidade e sem 
custos adicionais. 

Netas situações , o consumidor não 
tem direito à resolução do contrato.



Regime 
responsabilidade dos 
prestadores de 
mercado em linha



• Mercado em linha - um serviço com recurso a software, 
nomeadamente um sítio eletrónico, parte de um sítio 
eletrónico ou uma aplicação, explorado pelo profissional 
ou em seu nome, que permita aos consumidores celebrar 
contratos à distância;

• Prestador de mercado em linha - a pessoa singular ou 
coletiva que forneça um mercado em linha aos 
consumidores.

Definições



Regime de 
responsabilidade 
dos Prestadores 
de mercado em 
linha

O prestador de mercado em linha que seja parceiro contratual do 
profissional, é solidariamente responsável perante o consumidor.

Considera-se parceiro contratual, quando o prestador de mercado em 
linha exerce influência predominante na celebração do contrato.

• O contrato é celebrado exclusivamente através dos meios 
disponibilizados pelo prestador de mercado em linha;

• O pagamento é exclusivamente efetuado através de meios 
disponibilizados pelo prestador de mercado em linha;

• Os termos do contrato celebrado com o consumidor são 
essencialmente determinados pelo prestador de mercado em linha 
ou o preço a pagar pelo consumidor é passível de ser influenciado 
por este; ou

• A publicidade associada é focada no prestador de mercado em linha 
e não nos profissionais.
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Bens Móveis e Imóveis
Aplica-se aos contratos celebrados após 
a entrada em vigor (1 de janeiro de 2022)

Conteúdos e Serviços Digitais

Aplica-se aos contratos celebrados após 
a entrada em vigor (1 de janeiro de 2022)

Aplica-se aos contratos celebrados antes 
da entrada em vigor mas apenas no que 
respeita aos fornecimentos que ocorram 

a partir de 1 de janeiro de 2022

Aplicação no 
tempo



6 Casos Práticos



Casos Práticos

• O Direito de rejeição aplica‐se também a bens que não tenham qualquer falta de 
conformidade?

• No âmbito do direito de rejeição, o profissional pode averiguar previamente se a 
falta de conformidade existia no momento da celebração do contrato ou terá que 
imediatamente efetuar a substituição ou a resolução do contrato?

• No âmbito do direito de rejeição em que esteja em causa uma avaria mínima pode o 
profissional recusar a substituição e em alternativa propor a reparação ?

• Se uma pessoa comprar um bem para uso doméstico em nome de uma empresa, o 
DL 84/2021 aplica-se?

• Se um defeito surgir num produto comprado em dezembro de 2021, a garantia 
aplicável é de dois ou três anos? 

• Se um produto comprado em outubro de 2021 necessitar de ser reparado, em 
virtude de uma defeito, em junho de 2022, é aplicável a garantia adicional de seis 
meses? 

• No caso de bens com elementos digitais, as obrigações dos profissionais são 
idênticas à dos bens sem elementos digitais?



Casos Práticos

• No caso de um bem recondicionado é aplicável o prazo de garantia dos bens novos 
ou dos bens usados?

• De acordo com o novo regime do DL 84/2021 o consumidor tem de fazer sempre 
prova do defeito do bem?

• Em caso de defeito e necessidade de substituição de uma peça, o bem beneficia de 
um prazo de garantia adicional de seis meses, ou a peça beneficia de um prazo de 
garantia adicional independentemente do bem?

• No caso de bens recondicionados existem obrigações de informação adicionais para 
o profissional?

• Em caso de não entrega do bem , os direitos dos consumidores são iguais aos 
direitos em caso de defeito?

• De acordo com o novo regime, passa a existir uma hierarquia de direitos? Se sim, 
quais os direitos que, em regra, o consumidor deve exercer em primeiro lugar?

• Se o defeito do bem for grave qual o direito que o consumidor poderá exercer 
primeiramente?

• Em caso de reparação do bem, qual o prazo legal aplicável? Quais as condições em 
que deve ser efetuada a reparação do bem?



Casos Práticos

• Comprei uns sapatos no natal para oferecer ao meu filho mas ao fim de dois meses 
a sola descolou-se, posso resolver o contrato?

• O aspirador que comprei no verão de 2021 avariou-se há pouco tempo. Fui à loja e 
solicitei a reparação do mesmo. Quando fui levantar informaram-me que não tinha 
direito ao prazo adicional de seis meses, é correto?

• O frigorifico que comprei no verão passado avariou-se no natal. Pedi a substituição 
por um novo. Na loja dizem-me que não tenho direito a um novo prazo de garantia, 
é verdade?

• Comprei um relógio em janeiro de 2022 mas ao fim de oito dias deixou de funcionar. 
Solicitei a reparação, mas depois de duas semanas ocorreu o mesmo problema. Sou 
obrigado a solicitar nova reparação ou posso resolver o contrato?



Obrigada!


