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ART. 60.º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Decreto de aprovação da Constituição de 10 de Abril de 1976. O art. 60.º foi
sucessivamente alterado pelas Leis Constitucionais n.º 1/82, de 30 de setembro,
1/89, de 8 de julho, e 1/97, de 20 de setembro

(…)
TÍTULO III
Direitos e deveres económicos, sociais e culturais
CAPÍTULO I
Direitos e deveres económicos
Artigo 58.º
Direito ao trabalho
(…)
Artigo 59.º
Direitos dos trabalhadores
(…)
Artigo 60.º
Direitos dos consumidores
1 – Os consumidores têm direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à
formação e à informação, à protecção da saúde, da segurança e dos seus interesses
económicos, bem como à reparação de danos.
2 – A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de
publicidade oculta, indirecta ou dolosa.
3 – As associações de consumidores e as cooperativas de consumo têm direito,
nos termos da lei, ao apoio do Estado e a ser ouvidas sobre as questões que digam
respeito à defesa dos consumidores, sendo-lhes reconhecida legitimidade processual
para defesa dos seus associados ou de interesses colectivos ou difusos.
(…)
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LEI DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Lei n.º 24/96, de 31 de julho (retificada pela Declaração de Retificação n.º 16/96,
de 13 de novembro), alterada pela Lei n.º 85/98, de 16 de dezembro, pelo DecretoLei n.º 67/2003, de 8 de abril, e pelas Leis n.os 10/2013, de 28 de janeiro, e 47/2014,
de 28 de julho

CAPÍTULO I
Princípios gerais
Artigo 1.º
Dever geral de proteção
1 – Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais proteger o
consumidor, designadamente através do apoio à constituição e funcionamento das
associações de consumidores e de cooperativas de consumo, bem como à execução do
disposto na presente lei.
2 – A incumbência geral do Estado na proteção dos consumidores pressupõe a
intervenção legislativa e regulamentar adequada em todos os domínios envolvidos.
Artigo 2.º
Definição e âmbito
1 – Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens,
prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não
profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional uma atividade
económica que vise a obtenção de benefícios.
2 – Consideram-se incluídos no âmbito da presente lei os bens, serviços e
direitos fornecidos, prestados e transmitidos pelos organismos da Administração
Pública, por pessoas coletivas públicas, por empresas de capitais públicos ou detidos
maioritariamente pelo Estado, pelas Regiões Autónomas ou pelas autarquias locais e
por empresas concessionárias de serviços públicos.

CAPÍTULO II
Direitos do consumidor
Artigo 3.º
Direitos do consumidor
O consumidor tem direito:
a) À qualidade dos bens e serviços;
b) À proteção da saúde e da segurança física;
c) À formação e à educação para o consumo;
d) À informação para o consumo;
e) À proteção dos interesses económicos;
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f) À prevenção e à reparação dos danos patrimoniais ou não patrimoniais que
resultem da ofensa de interesses ou direitos individuais homogéneos,
coletivos ou difusos;
g) À proteção jurídica e a uma justiça acessível e pronta;
h) À participação, por via representativa, na definição legal ou administrativa
dos seus direitos e interesses.
Artigo 4.º
Direito à qualidade dos bens e serviços
Os bens e serviços destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazer os fins a
que se destinam e produzir os efeitos que se lhes atribuem, segundo as normas
legalmente estabelecidas, ou, na falta delas, de modo adequado às legítimas
expectativas do consumidor.
(O presente artigo foi alterado pelo artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8
de abril, que regula a venda de bens de consumo. O corpo do artigo corresponde ao
anterior n.º 1. Os n.os 2, 3 e 4 tinham, na versão original, a seguinte redacção: "2 –
Sem prejuízo do estabelecimento de prazos mais favoráveis por convenção das partes
ou pelos usos, o fornecedor de bens móveis não consumíveis está obrigado a garantir
o seu bom estado e o seu bom funcionamento por período nunca inferior a um ano. 3 –
O consumidor tem direito a uma garantia mínima de cinco anos para os imóveis. 4 –
O decurso do prazo de garantia suspende-se durante o período de tempo em que o
consumidor se achar privado do uso dos bens em virtude das operações de reparação
resultantes de defeitos originários")
Artigo 5.º
Direito à proteção da saúde e da segurança física
1 – É proibido o fornecimento de bens ou a prestação de serviços que, em
condições de uso normal ou previsível, incluindo a duração, impliquem riscos
incompatíveis com a sua utilização, não aceitáveis de acordo com um nível elevado de
proteção da saúde e da segurança física das pessoas.
2 – Os serviços da Administração Pública que, no exercício das suas funções,
tenham conhecimento da existência de bens ou serviços proibidos nos termos do
número anterior devem notificar tal facto às entidades competentes para a fiscalização
do mercado.
3 – Os organismos competentes da Administração Pública devem mandar
apreender e retirar do mercado os bens e interditar as prestações de serviços que
impliquem perigo para a saúde ou segurança física dos consumidores, quando
utilizados em condições normais ou razoavelmente previsíveis.
Artigo 6.º
Direito à formação e à educação
1 – Incumbe ao Estado a promoção de uma política educativa para os
consumidores, através da inserção nos programas e nas atividades escolares, bem
como nas ações de educação permanente, de matérias relacionadas com o consumo e
os direitos dos consumidores, usando, designadamente, os meios tecnológicos próprios
numa sociedade de informação.
2 – Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais
desenvolver ações e adotar medidas tendentes à formação e à educação do
consumidor, designadamente através de:
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a) Concretização, no sistema educativo, em particular no ensino básico e
secundário, de programas e atividades de educação para o consumo;
b) Apoio às iniciativas que neste domínio sejam promovidas pelas associações
de consumidores;
c) Promoção de ações de educação permanente de formação e sensibilização
para os consumidores em geral;
d) Promoção de uma política nacional de formação de formadores e de
técnicos especializados na área do consumo.
3 – Os programas de carácter educativo difundidos no serviço público de rádio e
de televisão devem integrar espaços destinados à educação e à formação do
consumidor.
4 – Na formação do consumidor devem igualmente ser utilizados meios
telemáticos, designadamente através de redes nacionais e mundiais de informação,
estimulando-se o recurso a tais meios pelo sector público e privado.
Artigo 7.º
Direito à informação em geral
1 – Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais
desenvolver ações e adotar medidas tendentes à informação em geral do consumidor,
designadamente através de:
a) Apoio às ações de informação promovidas pelas associações de
consumidores;
b) Criação de serviços municipais de informação ao consumidor;
c) Constituição de conselhos municipais de consumo, com a representação,
designadamente, de associações de interesses económicos e de interesses
dos consumidores;
d) Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis, de âmbito
nacional, no domínio do direito do consumo, destinados a difundir
informação geral e específica;
e) Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis em matéria de
direitos do consumidor, de acesso incondicionado.
2 – O serviço público de rádio e de televisão deve reservar espaços, em termos
que a lei definirá, para a promoção dos interesses e direitos do consumidor.
3 – A informação ao consumidor é prestada em língua portuguesa.
4 – A publicidade deve ser lícita, inequivocamente identificada e respeitar a
verdade e os direitos dos consumidores.
5 – As informações concretas e objetivas contidas nas mensagens publicitárias
de determinado bem, serviço ou direito consideram-se integradas no conteúdo dos
contratos que se venham a celebrar após a sua emissão, tendo-se por não escritas as
cláusulas contratuais em contrário.
Artigo 8.º
Direito à informação em particular
1 – O fornecedor de bens ou prestador de serviços deve, tanto na fase de
negociações como na fase de celebração de um contrato, informar o consumidor de
forma clara, objetiva e adequada, a não ser que essa informação resulte de forma clara
e evidente do contexto, nomeadamente sobre:
a) As características principais dos bens ou serviços, tendo em conta o suporte
utilizado para o efeito e considerando os bens ou serviços em causa;
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b) A identidade do fornecedor de bens ou prestador de serviços,
nomeadamente o seu nome, firma ou denominação social, endereço
geográfico no qual está estabelecido e número de telefone;
c) O preço total dos bens ou serviços, incluindo os montantes das taxas e
impostos, os encargos suplementares de transporte e as despesas de entrega
e postais, quando for o caso;
d) O modo de cálculo do preço, nos casos em que, devido à natureza do bem
ou serviço, o preço não puder ser calculado antes da celebração do
contrato;
e) A indicação de que podem ser exigíveis encargos suplementares postais, de
transporte ou de entrega e quaisquer outros custos, nos casos em que tais
encargos não puderem ser razoavelmente calculados antes da celebração do
contrato;
f) As modalidades de pagamento, de entrega ou de execução e o prazo de
entrega do bem ou da prestação do serviço, quando for o caso;
g) O sistema de tratamento de reclamações dos consumidores pelo
profissional, bem como, quando for o caso, sobre os centros de arbitragem
de conflitos de consumo de que o profissional seja aderente, e sobre a
existência de arbitragem necessária;
h) O período de vigência do contrato, quando for o caso, ou, se o contrato for
de duração indeterminada ou de renovação automática, as condições para a
sua denúncia ou não renovação, bem como as respetivas consequências,
incluindo, se for o caso, o regime de contrapartidas previstas para a
cessação antecipada dos contratos que estabeleçam períodos contratuais
mínimos;
i) A existência de garantia de conformidade dos bens, com a indicação do
respetivo prazo, e, quando for o caso, a existência de serviços pós-venda e
de garantias comerciais, com descrição das suas condições;
j) A funcionalidade dos conteúdos digitais, nomeadamente o seu modo de
utilização e a existência ou inexistência de restrições técnicas, incluindo as
medidas de proteção técnica, quando for o caso;
k) Qualquer interoperabilidade relevante dos conteúdos digitais, quando for o
caso, com equipamentos e programas informáticos de que o fornecedor ou
prestador tenha ou possa razoavelmente ter conhecimento, nomeadamente
quanto ao sistema operativo, a versão necessária e as características do
equipamento;
l) As consequências do não pagamento do preço do bem ou serviço.
2 – A obrigação de informar impende também sobre o produtor, o fabricante, o
importador, o distribuidor, o embalador e o armazenista, por forma que cada elo do
ciclo produção-consumo possa encontrar-se habilitado a cumprir a sua obrigação de
informar o elo imediato até ao consumidor, destinatário final da informação.
3 – Os riscos para a saúde e segurança dos consumidores que possam resultar da
normal utilização de bens ou serviços perigosos devem ser comunicados, de modo
claro, completo e adequado, pelo fornecedor ou prestador de serviços ao potencial
consumidor.
4 – Quando se verifique falta de informação, informação insuficiente, ilegível ou
ambígua que comprometa a utilização adequada do bem ou do serviço, o consumidor
goza do direito de retratação do contrato relativo à sua aquisição ou prestação, no
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prazo de sete dias úteis a contar da data de receção do bem ou da data de celebração do
contrato de prestação de serviços.
5 – O fornecedor de bens ou o prestador de serviços que viole o dever de
informar responde pelos danos que causar ao consumidor, sendo solidariamente
responsáveis os demais intervenientes na cadeia da produção à distribuição que hajam
igualmente violado o dever de informação.
6 – O dever de informar não pode ser denegado ou condicionado por invocação
de segredo de fabrico não tutelado na lei, nem pode prejudicar o regime jurídico das
cláusulas contratuais gerais ou outra legislação mais favorável para o consumidor.
7 – O incumprimento do dever de informação sobre as consequências do não
pagamento do preço do bem ou serviço determina a responsabilidade do fornecedor de
bens ou prestador de serviços pelo pagamento das custas processuais devidas pela
cobrança do crédito.
8 – O disposto no n.º 1 aplica-se também aos contratos de fornecimento de água,
gás ou eletricidade, caso não sejam postos à venda em volume ou quantidade
limitados, aos de aquecimento urbano ou aos de conteúdos digitais não fornecidos em
suporte material.
(O n.º 1 foi alterado pelas Leis n.os 10/2013, de 28 de janeiro, e 47/2014, de 28
de julho. A Lei n.º 10/2013 aditou o n.º 7. A Lei n.º 47/2014 aditou o n.º 8)
Artigo 9.º
Direito à proteção dos interesses económicos
1 – O consumidor tem direito à proteção dos seus interesses económicos,
impondo-se nas relações jurídicas de consumo a igualdade material dos intervenientes,
a lealdade e a boa-fé, nos preliminares, na formação e ainda na vigência dos contratos.
2 – Com vista à prevenção de abusos resultantes de contratos pré-elaborados, o
fornecedor de bens e o prestador de serviços estão obrigados:
a) À redacção clara e precisa, em caracteres facilmente legíveis, das cláusulas
contratuais gerais, incluindo as inseridas em contratos singulares;
b) À não inclusão de cláusulas em contratos singulares que originem
significativo desequilíbrio em detrimento do consumidor.
3 – A inobservância do disposto no número anterior fica sujeita ao regime das
cláusulas contratuais gerais.
4 – O consumidor não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não
tenha prévia e expressamente encomendado ou solicitado, ou que não constitua
cumprimento de contrato válido, não lhe cabendo, do mesmo modo, o encargo da sua
devolução ou compensação, nem a responsabilidade pelo risco de perecimento ou
deterioração da coisa.
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.
6 – É vedado ao fornecedor ou prestador de serviços fazer depender o
fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço da aquisição ou da prestação de
um outro ou outros.
7 – Sem prejuízo de regimes mais favoráveis, nos contratos que resultem da
iniciativa do fornecedor de bens ou do prestador de serviços fora do estabelecimento
comercial, por meio de correspondência ou outros equivalentes, é assegurado ao
consumidor o direito de livre resolução no prazo de 14 dias, nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro.
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8 – Incumbe ao Governo adotar medidas adequadas a assegurar o equilíbrio das
relações jurídicas que tenham por objeto bens e serviços essenciais, designadamente
água, energia elétrica, gás, telecomunicações e transportes públicos.
9 – Incumbe ao Governo adotar medidas tendentes a prevenir a lesão dos
interesses dos consumidores no domínio dos métodos de venda que prejudiquem a
avaliação consciente das cláusulas apostas em contratos singulares e a formação livre,
esclarecida e ponderada da decisão de se vincularem.
(O n.º 7, retificado pela Declaração de Retificação n.º 16/96, de 13 de
novembro, foi alterado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 9.º-A
Pagamentos adicionais
1 – Antes de o consumidor ficar vinculado pelo contrato ou oferta, o fornecedor
de bens ou prestador de serviços tem de obter o acordo expresso do consumidor para
qualquer pagamento adicional que acresça à contraprestação acordada relativamente à
obrigação contratual principal do fornecedor de bens ou prestador de serviços.
2 – A obrigação de pagamentos adicionais depende da sua comunicação clara e
compreensível ao consumidor, sendo inválida a aceitação pelo consumidor quando não
lhe tiver sido dada a possibilidade de optar pela inclusão ou não desses pagamentos
adicionais.
3 – Quando, em lugar do acordo explícito do consumidor, a obrigação de
pagamento adicional resultar de opções estabelecidas por defeito que tivessem de ser
recusadas para evitar o pagamento adicional, o consumidor tem direito à restituição do
referido pagamento.
4 – Incumbe ao fornecedor de bens ou prestador de serviços provar o
cumprimento do dever de comunicação estabelecido no n.º 2.
5 – O disposto no presente artigo aplica-se à compra e venda, à prestação de
serviços, aos contratos de fornecimento de serviços públicos essenciais de água, gás,
eletricidade, comunicações eletrónicas e aquecimento urbano e aos contratos sobre
conteúdos digitais.
(O presente artigo foi aditado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 9.º-B
Entrega dos bens
1 – O fornecedor de bens deve entregar os bens na data ou dentro do período
especificado pelo consumidor, salvo convenção em contrário.
2 – Na falta de fixação de data para a entrega do bem, o fornecedor de bens deve
entregar o bem sem demora injustificada e até 30 dias após a celebração do contrato.
3 – A entrega dá-se quando o consumidor adquira o controlo ou a posse física do
bem.
4 – Não sendo cumprida a obrigação de entrega dos bens na data acordada ou no
prazo previsto no n.º 2, o consumidor tem o direito de solicitar ao fornecedor de bens a
entrega num prazo adicional adequado às circunstâncias.
5 – Se o fornecedor de bens não entregar os bens dentro do prazo adicional, o
consumidor tem o direito de resolver o contrato.
6 – O consumidor tem o direito de resolver imediatamente o contrato sem
necessidade de indicação de prazo adicional nos termos do n.º 4, se o fornecedor não
entregar os bens na data acordada ou dentro do prazo fixado no n.º 2 e ocorra um dos
seguintes casos:
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a) No âmbito do contrato de compra e venda, o fornecedor de bens se recuse a
entregar os bens;
b) O prazo fixado para a entrega seja essencial atendendo a todas as
circunstâncias que rodearam a celebração do contrato; ou
c) O consumidor informe o fornecedor de bens, antes da celebração do
contrato, de que a entrega dentro de um determinado prazo ou em
determinada data é essencial.
7 – Após a resolução do contrato, o fornecedor de bens deve restituir ao
consumidor a totalidade do montante pago até 14 dias após a referida resolução.
8 – Em caso de incumprimento do disposto no número anterior, o consumidor
tem o direito à devolução em dobro do montante pago, sem prejuízo da indemnização
por danos patrimoniais e não patrimoniais a que haja lugar.
9 – Incumbe ao fornecedor de bens a prova do cumprimento das obrigações
estabelecidas no presente artigo.
(O presente artigo foi aditado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 9.º-C
Transferência do risco
1 – Nos contratos em que o fornecedor envia os bens para o consumidor, o risco
de perda ou dano dos bens transfere-se para o consumidor quando este ou um terceiro
por ele indicado, que não o transportador, adquira a posse física dos bens.
2 – Se o consumidor confiar o transporte a pessoa diferente da proposta pelo
fornecedor de bens, o risco transfere-se para o consumidor com a entrega do bem ao
transportador.
(O presente artigo foi aditado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 9.º-D
Serviços de promoção, informação ou contacto com os consumidores
1 – A disponibilização de linha telefónica para contacto no âmbito de uma
relação jurídica de consumo não implica o pagamento pelo consumidor de quaisquer
custos adicionais pela utilização desse meio, além da tarifa base, sem prejuízo do
direito de os operadores de telecomunicações faturarem aquelas chamadas.
2 – O disposto no número anterior não prejudica a aplicação do Decreto-Lei n.º
134/2009, de 2 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de junho, em
tudo o que não contrarie a presente lei.
(O presente artigo foi aditado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 10.º
Direito à prevenção e ação inibitória
1 – É assegurado o direito de ação inibitória destinada a prevenir, corrigir ou
fazer cessar práticas lesivas dos direitos do consumidor consignados na presente lei,
que, nomeadamente:
a) Atentem contra a sua saúde e segurança física;
b) Se traduzam no uso de cláusulas gerais proibidas;
c) Consistam em práticas comerciais expressamente proibidas por lei.
2 – A sentença proferida em ação inibitória pode ser acompanhada de sanção
pecuniária compulsória, prevista no artigo 829.º-A do Código Civil, sem prejuízo da
indemnização a que houver lugar.
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Artigo 11.º
Forma de processo da ação inibitória
1 – A ação inibitória tem o valor equivalente ao da alçada da Relação mais
€ 0,01, segue os termos do processo sumário e está isenta de custas.
2 – A decisão especificará o âmbito da abstenção ou correção, designadamente
através da referência concreta do seu teor e a indicação do tipo de situações a que se
reporta.
3 – Transitada em julgado, a decisão condenatória será publicitada a expensas do
infrator, nos termos fixados pelo juiz, e será registada em serviço a designar nos
termos da legislação regulamentar da presente lei.
4 – Quando se tratar de cláusulas contratuais gerais, aplica-se ainda o disposto
nos artigos 31.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 220/95, de 31 de agosto, 249/99, de 7 de julho e
323/2001, de 17 de dezembro.
(Os n.os 1 e 4 foram alterados pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 12.º
Direito à reparação de danos
1 – O consumidor tem direito à indemnização dos danos patrimoniais e não
patrimoniais resultantes do fornecimento de bens ou prestações de serviços
defeituosos.
2 – O produtor é responsável, independentemente de culpa, pelos danos
causados por defeitos de produtos que coloque no mercado, nos termos da lei.
(O presente artigo foi alterado pelo artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8
de abril, que regula a venda de bens de consumo. Os dois números do artigo
correspondem aos anteriores n.os 4 e 5. Os três primeiros números tinham, na versão
original, a seguinte redacção: "1 – O consumidor a quem seja fornecida a coisa com
defeito, salvo se dele tivesse sido previamente informado e esclarecido antes da
celebração do contrato, pode exigir, independentemente de culpa do fornecedor do
bem, a reparação da coisa, a sua substituição, a redução do preço ou a resolução do
contrato. 2 – O consumidor deve denunciar o defeito no prazo de 30 dias, caso se
trate de bem móvel, ou de um ano, se se tratar de bem imóvel, após o seu
conhecimento e dentro dos prazos de garantia previstos nos n.º 2 e 3 do artigo 4.º da
presente lei. 3 – Os direitos conferidos ao consumidor nos termos do n.º 1 caducam
findo qualquer dos prazos referidos no número anterior sem que o consumidor tenha
feito a denúncia, ou decorridos sobre esta seis meses, não se contando para o efeito o
tempo despendido com as operações de reparação". Estas alterações entraram em
vigor a 9 de abril de 2003)
Artigo 13.º
Legitimidade ativa
Têm legitimidade para intentar as ações previstas nos artigos anteriores:
a) Os consumidores diretamente lesados;
b) Os consumidores e as associações de consumidores ainda que não
diretamente lesados, nos termos da Lei n.º 83/95, de 31 de agosto;
c) O Ministério Público e a Direção-Geral do Consumidor quando estejam em
causa interesses individuais homogéneos, coletivos ou difusos.
(A alínea c) foi alterada pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
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Artigo 14.º
Direito à proteção jurídica e direito a uma justiça acessível e pronta
1 – Incumbe aos órgãos e departamentos da Administração Pública promover a
criação e apoiar centros de arbitragem com o objetivo de dirimir os conflitos de
consumo.
2 – É assegurado ao consumidor o direito à isenção de preparos nos processos
em que pretenda a proteção dos seus interesses ou direitos, a condenação por
incumprimento do fornecedor de bens ou prestador de serviços, ou a reparação de
perdas e danos emergentes de factos ilícitos ou da responsabilidade objetiva definida
nos termos da lei, desde que o valor da ação não exceda a alçada do tribunal judicial
de 1.ª instância.
3 – Os autores nos processos definidos no número anterior ficam isentos do
pagamento de custas em caso de procedência parcial da respetiva ação.
4 – Em caso de decaimento total, o autor ou autores intervenientes serão
condenados em montantes, a fixar pelo julgador, entre um décimo e a totalidade das
custas que normalmente seriam devidas, tendo em conta a sua situação económica e a
razão formal ou substantiva da improcedência.
(O artigo 25.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, que
aprovou o Regulamento das Custas Processuais, estabelece que “são revogadas as
isenções de custas previstas em qualquer lei, regulamento ou portaria e conferidas a
quaisquer entidades públicas ou privadas, que não estejam previstas no presente
decreto-lei”)
Artigo 15.º
Direito de participação por via representativa
O direito de participação consiste, nomeadamente, na audição e consulta prévias,
em prazo razoável, das associações de consumidores no tocante às medidas que afetem
os direitos ou interesses legalmente protegidos dos consumidores.

CAPÍTULO III
Carácter injuntivo dos direitos dos consumidores
Artigo 16.º
Nulidade
1 – Sem prejuízo do regime das cláusulas contratuais gerais, qualquer convenção
ou disposição contratual que exclua ou restrinja os direitos atribuídos pela presente lei
é nula.
2 – A nulidade referida no número anterior apenas pode ser invocada pelo
consumidor ou seus representantes.
3 – O consumidor pode optar pela manutenção do contrato quando algumas das
suas cláusulas forem nulas nos termos do n.º 1.
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CAPÍTULO IV
Instituições de promoção e tutela dos direitos do consumidor
Artigo 17.º
Associações de consumidores
1 – As associações de consumidores são associações dotadas de personalidade
jurídica, sem fins lucrativos e com o objetivo principal de proteger os direitos e os
interesses dos consumidores em geral ou dos consumidores seus associados.
2 – As associações de consumidores podem ser de âmbito nacional, regional ou
local, consoante a área a que circunscrevam a sua ação e tenham, pelo menos, 3000,
500 ou 100 associados, respetivamente.
3 – As associações de consumidores podem ser ainda de interesse genérico ou de
interesse específico:
a) São de interesse genérico as associações de consumidores cujo fim
estatutário seja a tutela dos direitos dos consumidores em geral e cujos
órgãos sejam livremente eleitos pelo voto universal e secreto de todos os
seus associados;
b) São de interesse específico as demais associações de consumidores de bens
e serviços determinados, cujos órgãos sejam livremente eleitos pelo voto
universal e secreto de todos os seus associados.
4 – As cooperativas de consumo são equiparadas, para os efeitos do disposto no
presente diploma, às associações de consumidores.
(O n.º 4 do presente artigo foi revogado pela alínea d) do n.º 1 do artigo 21.º da
Lei n.º 85/98, de 16 de dezembro, no que respeita à matéria regulada nesse diploma,
que contém o Estatuto Fiscal Cooperativo)
Artigo 18.º
Direitos das associações de consumidores
1 – As associações de consumidores gozam dos seguintes direitos:
a) Ao estatuto de parceiro social em matérias que digam respeito à política de
consumidores, nomeadamente traduzido na indicação de representantes
para órgãos de consulta ou concertação que se ocupem da matéria;
b) Direito de antena na rádio e na televisão, nos mesmos termos das
associações com estatuto de parceiro social;
c) Direito a representar os consumidores no processo de consulta e audição
públicas a realizar no decurso da tomada de decisões suscetíveis de afetar
os direitos e interesses daqueles;
d) Direito a solicitar, junto das autoridades administrativas ou judiciais
competentes, a apreensão e retirada de bens do mercado ou a interdição de
serviços lesivos dos direitos e interesses dos consumidores;
e) Direito a corrigir e a responder ao conteúdo de mensagens publicitárias
relativas a bens e serviços postos no mercado, bem como a requerer, junto
das autoridades competentes, que seja retirada do mercado publicidade
enganosa ou abusiva;
f) Direito a consultar os processos e demais elementos existentes nas
repartições e serviços públicos da administração central, regional ou local
que contenham dados sobre as características de bens e serviços de
consumo e de divulgar as informações necessárias à tutela dos interesses
dos consumidores;

16

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

g) Direito a serem esclarecidas sobre a formação dos preços de bens e
serviços, sempre que o solicitem;
h) Direito de participar nos processos de regulação de preços de fornecimento
de bens e de prestações de serviços essenciais, nomeadamente nos
domínios da água, energia, gás, transportes e telecomunicações, e a solicitar
os esclarecimentos sobre as tarifas praticadas e a qualidade dos serviços,
por forma a poderem pronunciar-se sobre elas;
i) Direito a solicitar aos laboratórios oficiais a realização de análises sobre a
composição ou sobre o estado de conservação e demais características dos
bens destinados ao consumo público e de tornarem públicos os
correspondentes resultados, devendo o serviço ser prestado segundo tarifa
que não ultrapasse o preço de custo;
j) Direito à presunção de boa-fé das informações por elas prestadas;
l) Direito à ação popular;
m) Direito de queixa e denúncia, bem como direito de se constituírem como
assistentes em sede de processo penal e a acompanharem o processo
contraordenacional, quando o requeiram, apresentando memoriais,
pareceres técnicos, sugestão de exames ou outras diligências de prova até
que o processo esteja pronto para decisão final;
n) Direito à isenção do pagamento de custas, preparos e de imposto do selo,
nos termos da Lei n.º 83/95, de 31 de agosto;
o) Direito a receber apoio do Estado, através da administração central,
regional e local, para a prossecução dos seus fins, nomeadamente no
exercício da sua atividade no domínio da formação, informação e
representação dos consumidores;
p) Direito a benefícios fiscais idênticos aos concedidos ou a conceder às
instituições particulares de solidariedade social.
2 – Os direitos previstos nas alíneas a) e b) do número anterior são
exclusivamente conferidos às associações de consumidores de âmbito nacional e de
interesse genérico.
3 – O direito previsto na alínea h) do n.º 1 é conferido às associações de
interesse genérico ou de interesse específico quando esse interesse esteja diretamente
relacionado com o bem ou serviço que é objeto da regulação de preços e, para os
serviços de natureza não regional ou local, exclusivamente conferido a associações de
âmbito nacional.
(A alínea p) do n.º 1 do presente artigo foi revogada pela alínea d) do n.º 1 do
artigo 21.º da Lei n.º 85/98, de 16 de dezembro, no que respeita à matéria regulada
nesse diploma, que contém o Estatuto Fiscal Cooperativo)
Artigo 19.º
Acordos de boa conduta
1 – As associações de consumidores podem negociar com os profissionais ou as
suas organizações representativas acordos de boa conduta, destinados a reger as
relações entre uns e outros.
2 – Os acordos referidos no número anterior não podem contrariar os preceitos
imperativos da lei, designadamente os da lei da concorrência, nem conter disposições
menos favoráveis aos consumidores do que as legalmente previstas.
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3 – Os acordos de boa conduta celebrados com associações de consumidores de
interesse genérico obrigam os profissionais ou representados em relação a todos os
consumidores, sejam ou não membros das associações intervenientes.
4 – Os acordos atrás referidos devem ser objeto de divulgação, nomeadamente
através da afixação nos estabelecimentos comerciais, sem prejuízo da utilização de
outros meios informativos mais circunstanciados.
Artigo 20.º
Ministério Público
Incumbe também ao Ministério Público a defesa dos consumidores no âmbito da
presente lei e no quadro das respetivas competências, intervindo em ações
administrativas e cíveis tendentes à tutela dos interesses individuais homogéneos, bem
como de interesses coletivos ou difusos dos consumidores.
Artigo 21.º
Direção-Geral do Consumidor
1 – A Direção-Geral do Consumidor é o serviço público destinado a promover a
política de salvaguarda dos direitos dos consumidores, bem como a coordenar e
executar as medidas tendentes à sua proteção, informação e educação e de apoio às
organizações de consumidores.
2 – Para a prossecução das suas atribuições, a Direção-Geral é considerada
autoridade pública e goza dos seguintes poderes:
a) Solicitar e obter dos fornecedores de bens e prestadores de serviços, bem
como das entidades referidas no n.º 2 do artigo 2.º, mediante pedido
fundamentado, as informações, os elementos e as diligências que entender
necessários à salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores;
a) Participar na definição do serviço público de rádio e de televisão em
matéria de informação e educação dos consumidores;
b) Representar em juízo os direitos e interesses coletivos e difusos dos
consumidores;
c) Ordenar medidas cautelares de cessação, suspensão ou interdição de
fornecimentos de bens ou prestações de serviços que, independentemente
de prova de uma perda ou um prejuízo real, pelo seu objeto, forma ou fim,
acarretem ou possam acarretar riscos para a saúde, a segurança e os
interesses económicos dos consumidores.
(O enquadramento jurídico dos poderes conferidos ao Instituto do Consumidor
pelas alíneas a) e d) do n.º 2 do presente artigo foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
234/99. A epígrafe, o n.º 1 e o proémio do n.º 2 foram alterados pela Lei n.º 47/2014,
de 28 de julho)
Artigo 22.º
Conselho Nacional do Consumo
1 – O Conselho Nacional do Consumo é um órgão independente de consulta e
ação pedagógica e preventiva, exercendo a sua ação em todas as matérias relacionadas
com o interesse dos consumidores.
2 – São, nomeadamente, funções do Conselho:
a) Pronunciar-se sobre todas as questões relacionadas com o consumo que
sejam submetidas à sua apreciação pelo Governo, pela Direção-Geral do

18

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

Consumidor, pelas associações de consumidores ou por outras entidades
nele representadas;
b) Emitir parecer prévio sobre iniciativas legislativas relevantes em matéria de
consumo;
c) Estudar e propor ao Governo a definição das grandes linhas políticas e
estratégicas gerais e sectoriais de ação na área do consumo;
d) (Revogada)
e) (Revogada)
3 – O Governo, através da Direção-Geral do Consumidor, presta ao Conselho o
apoio administrativo, técnico e logístico necessário.
4 – Incumbe ao Governo, mediante diploma próprio, regulamentar o
funcionamento, a composição e o modo de designação dos membros do Conselho
Nacional do Consumo, devendo em todo o caso ser assegurada uma representação dos
consumidores não inferior a 50% da totalidade dos membros do Conselho.
(A alínea a) do n.º 2 e o n.º 3 foram alterados pela Lei n.º 47/2014, de 28 de
julho, que também revogou as alíneas d) e e) do n.º 2)

CAPÍTULO V
Disposições finais
Artigo 23.º
Profissões liberais
O regime de responsabilidade por serviços prestados por profissionais liberais
será regulado em leis próprias.
Artigo 24.º
Norma revogatória
1 – É revogada a Lei n.º 29/81, de 22 de agosto.
2 – Consideram-se feitas à presente lei as referências à Lei n.º 29/81, de 22 de
agosto.
Artigo 25.º
Vigência
Os regulamentos necessários à execução da presente lei serão publicados no
prazo de 180 dias após a sua entrada em vigor.

19

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

20

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE CONSUMO (RALC)

Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2013/11/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução
alternativa de litígios de consumo, que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro de 2004, e a Diretiva
2009/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009,
estabelecendo os princípios e as regras a que deve obedecer o funcionamento das
entidades de resolução alternativa de litígios de consumo e o enquadramento jurídico
das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo em Portugal que
funcionam em rede.
Artigo 2.º
Âmbito
1 – A presente lei é aplicável aos procedimentos de resolução extrajudicial de
litígios nacionais e transfronteiriços promovidos por uma entidade de resolução
alternativa de litígios (RAL), quando os mesmos sejam iniciados por um consumidor
contra um fornecedor de bens ou prestador de serviços e respeitem a obrigações
contratuais resultantes de contratos de compra e venda ou de prestação de serviços,
celebrados entre fornecedor de bens ou prestador de serviços estabelecidos e
consumidores residentes em Portugal e na União Europeia.
2 – Encontram-se excluídos do âmbito de aplicação da presente lei:
a) Os serviços de interesse geral sem contrapartida económica,
designadamente os que sejam prestados pelo Estado ou em seu nome,
sem contrapartida remuneratória;
b) Os serviços de saúde prestados aos doentes por profissionais do sector
para avaliar, manter ou reabilitar o seu estado de saúde, incluindo a
prescrição, a dispensa e o fornecimento de medicamentos e dispositivos
médicos;
c) Os prestadores públicos de ensino complementar ou superior;
d) Os litígios de fornecedores de bens ou prestadores de serviços contra
consumidores;
e) Os procedimentos apresentados por consumidores junto dos serviços de
reclamações ou de natureza equiparada dos fornecedores de bens,
prestadores de serviços ou autoridades reguladoras sectorialmente
competentes, geridos pelos próprios.
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Artigo 3.º
Definições
Para efeitos do disposto na presente lei, entende-se por:
a) «Rede de arbitragem de consumo», a rede que integra os centros de
arbitragem de conflitos de consumo autorizados para prosseguir as
atividades de informação, mediação, conciliação e arbitragem destes
litígios;
b) «Entidades de RAL», as que, independentemente da sua designação, se
encontrem estabelecidas em Portugal e que possibilitem a resolução de
litígios abrangidos pela presente lei, por meio de um dos procedimentos
de RAL nela previstos, e se encontrem inscritas na lista de entidades de
RAL regulada no capítulo iv;
c) «Consumidor», uma pessoa singular quando atue com fins que não se
incluam no âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou
profissional;
d) «Fornecedor de bens ou prestador de serviços», uma pessoa singular ou
coletiva, pública ou privada, quando atue, nomeadamente por intermédio
de outra pessoa que atue em seu nome ou por sua conta, com fins que se
incluam no âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou
profissional;
e) «Contrato de compra e venda», um contrato ao abrigo do qual o
fornecedor de bens ou prestador de serviços transfere ou se compromete
a transferir a propriedade de bens para o consumidor e o consumidor
paga ou se compromete a pagar o respetivo preço, incluindo qualquer
contrato que tenha por objeto simultaneamente bens e serviços;
f) «Contrato de prestação de serviços», um contrato, com exceção de um
contrato de compra e venda, ao abrigo do qual o fornecedor de bens ou
prestador de serviços presta ou se compromete a prestar um serviço ao
consumidor e o consumidor paga ou se compromete a pagar;
g) «Litígio nacional», um litígio em matéria contratual resultante de um
contrato de compra e venda ou de prestação de serviços se o consumidor,
no momento em que encomenda os bens ou serviços, residir no mesmo
Estado membro em que o fornecedor de bens ou prestador de serviços
está estabelecido;
h) «Litígio transfronteiriço», um litígio em matéria contratual resultante de
um contrato de compra e venda ou de prestação de serviços se o
consumidor, no momento em que encomenda os bens ou serviços, residir
num Estado membro diferente do Estado membro em que o fornecedor
de bens ou prestador de serviços está estabelecido;
i) «Procedimentos de RAL», a mediação, a conciliação, e a arbitragem.
Artigo 4.º
Rede de arbitragem de consumo
1 – A rede de arbitragem de consumo tem por objetivo assegurar a coordenação,
a utilização de sistemas comuns e a harmonização dos procedimentos seguidos nas
atividades de informação, mediação, conciliação e arbitragem de litígios de consumo,
pelos centros de arbitragem de conflitos de consumo que agrega.
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2 – Compete ainda à rede de arbitragem de consumo promover o funcionamento
integrado dos centros de arbitragem de conflitos de consumo e a recolha de toda a
informação estatística relevante relativa ao seu funcionamento prestada pelos centros,
sem prejuízo destes terem de prestar à Direção-Geral da Política de Justiça a
informação estatística que esta entidade requeira no âmbito das competências que a lei
lhe confere.
3 – A Direção-Geral do Consumidor monitoriza o funcionamento da rede de
arbitragem de consumo ao abrigo das atribuições que lhe estão cometidas.

CAPÍTULO II
Entidades de resolução alternativa de litígios
Artigo 5.º
Criação de centros de arbitragem de conflitos de consumo
Na instrução dos pedidos de criação de centros de arbitragem de conflitos de
consumo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 425/86, de 27 de dezembro, a
Direção-Geral da Política de Justiça promove a audição prévia da Direção-Geral do
Consumidor, que se deve pronunciar sobre o cumprimento dos requisitos necessários
para a sua inscrição na lista a que se refere o artigo 17.º
Artigo 6.º
Obrigações das entidades de resolução alternativa de litígios
1 – Para os efeitos da presente lei, as entidades de RAL estabelecidas no
território nacional devem cumprir as seguintes obrigações:
a) Manter um sítio eletrónico na Internet atualizado que proporcione às
partes um acesso fácil a informações relativas ao procedimento de RAL,
e que permita que os consumidores apresentem em linha (online) as
reclamações e os documentos para tal efeito necessários;
b) Facultar às partes, a seu pedido, as informações referidas na alínea
anterior num suporte duradouro;
c) Permitir que os consumidores apresentem reclamações pelos meios
convencionais, sempre que necessário;
d) Permitir o intercâmbio de informações entre as partes por via eletrónica
ou, se aplicável, por via postal;
e) Aceitar litígios nacionais e transfronteiriços, designadamente os litígios
abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 524/2013, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução de litígios de
consumo em linha (online);
f) Adotar as medidas necessárias para assegurar que o tratamento dos dados
pessoais cumpre a legislação nacional sobre a proteção de dados
pessoais;
g) Aderir à plataforma eletrónica de resolução de conflitos em linha (online)
criada pelo Regulamento (UE) n.º 524/2013, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de maio de 2013;
h) Disponibilizar no seu sítio eletrónico na Internet o plano anual de
atividades depois de aprovado, o orçamento anual, o relatório anual de
atividades e o resumo das decisões arbitrais proferidas.
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2 – As entidades de RAL abrangidas pela presente lei que cumpram os requisitos
nela estabelecidos devem ser obrigatoriamente inscritas na lista de entidades de RAL
prevista no artigo 17.º.
Artigo 7.º
Conhecimentos e qualificações
1 – As entidades de RAL asseguram que as pessoas singulares suas
colaboradoras possuem comprovadamente conhecimentos e qualificações no domínio
da resolução de litígios de consumo, bem como conhecimentos adequados em Direito.
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades de RAL devem
ministrar formação às pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL, que
lhes facultem os conhecimentos necessários à obtenção de habilitações para o
exercício das respetivas funções, bem como promover as diligências necessárias para
assegurar a atualização de conhecimentos das referidas pessoas singulares.
Artigo 8.º
Independência e imparcialidade
1 – As entidades de RAL e as pessoas singulares responsáveis pelo
procedimento de RAL devem atuar de forma independente e imparcial.
2 – Com a finalidade de garantir a independência e a imparcialidade das pessoas
singulares referidas no número anterior, deve assegurar-se que estas:
a) Não recebem instruções das partes nem dos seus representantes;
b) Não podem ser destituídas das suas funções sem motivo justificado e
devidamente fundamentado;
c) Não podem ser remuneradas em função do resultado do procedimento de
RAL;
d) Enquanto durar o procedimento de RAL devem revelar à entidade de
RAL, de imediato, quaisquer circunstâncias que possam suscitar
fundadas dúvidas sobre a sua independência e imparcialidade ou
suscetíveis de causar conflitos de interesses com qualquer uma das
partes.
3 – Caso ocorra alguma das circunstâncias previstas na alínea d) do número
anterior, a entidade de RAL deve substituir a pessoa singular responsável pelo
procedimento de RAL.
4 – Caso a entidade de RAL não possa substituir a pessoa relativamente à qual se
verifique alguma das circunstâncias previstas na alínea d) do n.º 2, esta deve abster-se
de dirigir o procedimento em causa, devendo a referida entidade de RAL propor às
partes que apresentem o litígio a outra entidade de RAL competente para o dirimir.
5 – Se o litígio referido no número anterior não puder ser apresentado a outra
entidade de RAL, a entidade de RAL na qual corre o procedimento deve comunicar,
de imediato, às partes, as circunstâncias referidas na alínea d) do n.º 2 e a pessoa
singular por aquelas afetada só pode continuar responsável pelo procedimento de RAL
se as partes, após terem sido informadas da verificação daquelas circunstâncias e do
seu direito de oposição, a tal não se opuserem.
6 – Sempre que as pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL
sejam colaboradoras de facto ou de direito do fornecedor de bens ou prestador de
serviços que detenha uma entidade de RAL e sejam por este remuneradas, para além
da observância dos requisitos previstos nos números anteriores, deve ser assegurado o
seguinte:
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a) A sua designação deve ser efetuada por um órgão colegial composto por
igual número de representantes das associações de consumidores e de
representantes do fornecedor de bens ou prestador de serviços, ou dele
fazer parte, sendo designadas através de um processo transparente;
b) A sua designação efetuar-se pelo mínimo de três anos;
c) Não podem trabalhar para o fornecedor de bens ou prestador de serviços,
nem para qualquer organização profissional ou associação de
fornecedores de bens ou prestadores de serviços da qual o fornecedor de
bens ou prestador de serviços seja membro, durante os três anos
seguintes ao termo das suas funções na entidade de RAL;
d) A entidade de RAL não deve ter qualquer vínculo hierárquico ou
funcional com o fornecedor de bens ou prestador de serviços, devendo
encontrar-se inequivocamente separada de qualquer estrutura operacional
daquele, devendo ainda dispor de orçamento suficiente, independente do
orçamento geral do fornecedor de bens ou prestador de serviços, para o
desempenho das suas funções.
7 – Sempre que as pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL
sejam colaboradoras de facto ou de direito de uma organização profissional ou de uma
associação de fornecedor de bens ou prestador de serviços de que o fornecedor de bens
ou prestador de serviços seja membro, sendo remuneradas por tais entidades, para
além das condições gerais previstas nos números anteriores, estas devem dispor de um
orçamento independente, específico e suficiente para o desempenho das suas funções.
8 – O disposto no número anterior não é aplicável se as pessoas singulares em
causa fizerem parte de uma entidade colegial composta paritariamente por
representantes das organizações profissionais ou das associações de fornecedores de
bens ou prestadores de serviços pelas quais essas pessoas são empregadas ou
remuneradas e de associações de consumidores.
9 – Sempre que a entidade de RAL em causa tenha natureza colegial, integrando
várias pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL, a sua
independência é assegurada pela representação paritária das associações de
consumidores e dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços.
Artigo 9.º
Transparência
1 – As entidades de RAL devem assegurar a divulgação nos seus sítios
eletrónicos na Internet e devem prestar a qualquer pessoa que o solicite, por escrito ou
por qualquer outro meio que considerem adequado, informação clara e facilmente
inteligível sobre:
a) Os seus contactos, incluindo o endereço de correio postal e o endereço de
correio eletrónico;
b) O facto de constarem da lista de entidades de RAL a que se refere o
artigo 17.º;
c) As línguas em que as reclamações podem ser apresentadas e em que os
procedimentos de RAL são tramitados;
d) As pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL, o
processo pelo qual são nomeadas e a duração do seu mandato;
e) A comprovação da competência, a imparcialidade e a independência das
pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL;
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f) A participação em redes de entidades de RAL que facilitem a resolução
de litígios transfronteiriços, se aplicável;
g) A natureza e âmbito dos litígios que as entidades são competentes para
tratar, incluindo eventuais limites quanto à sua competência em razão do
valor dos litígios;
h) As regras processuais aplicáveis à resolução dos litígios, incluindo as
diligências preliminares impostas ao consumidor, designadamente a
necessidade de o consumidor contactar previamente o fornecedor de bens
ou prestador de serviços com vista à resolução do litígio, bem como os
motivos pelos quais as entidades de RAL podem recusar o tratamento de
um litígio;
i) As regras que a entidade de RAL pode adotar como base para a resolução
de litígios, bem como informação sobre os efeitos jurídicos do resultado
do procedimento de RAL;
j) A possibilidade ou a impossibilidade de as partes desistirem do
procedimento;
k) Se aplicável, os custos do procedimento para as partes, incluindo as
eventuais regras de repartição destes no final do procedimento;
l) A duração média dos procedimentos de RAL;
m) Os relatórios anuais de atividade, tal como previsto na alínea h) do n.º 1
do artigo 6.º.
2 – Dos relatórios a que se refere a alínea m) do número anterior devem constar
as seguintes informações, relativas a litígios nacionais e transfronteiriços:
a) O número de litígios recebidos e os tipos de reclamações a que se
referem;
b) Problemas sistemáticos ou importantes que ocorram frequentemente e
que conduzam a litígios entre consumidores e fornecedores de bens ou
prestadores de serviços, podendo esta informação ser acompanhada de
recomendações sobre o modo como esses problemas podem ser evitados
ou resolvidos no futuro, a fim de melhorar as práticas dos fornecedores
de bens ou prestadores de serviços e de facilitar o intercâmbio de
informações e das melhores práticas;
c) A taxa de litígios que a entidade de RAL se recusou a tratar e os motivos
invocados para fundamentar tais recusas, discriminados percentualmente,
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º;
d) Caso as pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL
sejam colaboradoras de facto ou de direito do fornecedor de bens ou
prestador de serviços que detenha uma entidade de RAL e sejam por este
remuneradas, a taxa de soluções propostas ou impostas a favor do
consumidor e a favor do fornecedor de bens ou prestador de serviços, e a
taxa de litígios resolvidos por acordo das partes;
e) A percentagem de procedimentos de RAL interrompidos e, se
conhecidas, as razões da sua interrupção;
f) A duração média de resolução dos procedimentos;
g) A taxa de cumprimento dos resultados dos procedimentos de RAL, se
conhecida;
h) A avaliação da satisfação dos consumidores e fornecedores de bens ou
prestadores de serviços utilizadores da entidade de RAL;
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i) A cooperação entre entidades de RAL no âmbito de redes de entidades
de RAL que facilitem a resolução de litígios transfronteiriços, se
aplicável.

CAPÍTULO III
Procedimentos de resolução alternativa de litígios
Artigo 10.º
Eficácia e acessibilidade dos procedimentos de resolução alternativa de litígios
1 – As entidades de RAL devem assegurar que os procedimentos de RAL são
eficazes, estão disponíveis e facilmente acessíveis, tanto em linha (online) como por
meios convencionais, para ambas as partes, independentemente do local onde se
encontrem.
2 – As entidades de RAL devem também assegurar que as partes não têm de
recorrer a um advogado e podem fazer-se acompanhar ou representar por terceiros em
qualquer fase do procedimento.
3 – As entidades de RAL devem ainda assegurar que os procedimentos de RAL
são gratuitos ou estão disponíveis para os consumidores contra o pagamento de uma
taxa de valor reduzido.
4 – As entidades de RAL que tenham recebido uma reclamação devem notificar
as partes do litígio assim que receberem todos os documentos contendo as informações
relevantes com esta relacionadas.
5 – Os procedimentos de RAL devem ser decididos no prazo máximo de 90 dias
a contar da data em que a entidade de RAL receba o processo de reclamação completo.
6 – O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, no máximo por
duas vezes, por iguais períodos, pela entidade de RAL, caso o litígio revele especial
complexidade, devendo as partes ser informadas da prorrogação do prazo e do tempo
necessário previsto para a conclusão do procedimento de RAL.
Artigo 11.º
Recusa de tratamento de um litígio
1 – As entidades de RAL podem manter ou aprovar regras processuais que lhes
permitam recusar o tratamento de um litígio quando:
a) O consumidor não tiver tentado previamente contactar o fornecedor de
bens ou prestador de serviços em questão para expor a sua reclamação e
procurar resolver o assunto;
b) O litígio seja supérfluo ou vexatório;
c) O litígio se encontrar pendente ou já tiver sido decidido por outra
entidade de RAL ou por um tribunal judicial;
d) O valor do litígio se situar fora dos limites de valor predeterminados pela
entidade de RAL;
e) O consumidor não apresente a reclamação à entidade de RAL dentro de
um prazo previamente estabelecido, o qual não pode ser inferior a um
ano a contar da data em que o consumidor tenha apresentado a
reclamação ao fornecedor de bens ou prestador de serviços, quando
estejam em causa procedimentos de natureza voluntária.
2 – Se, de acordo com as suas regras processuais, uma entidade de RAL se
revelar incapaz de apreciar um litígio que lhe tenha sido apresentado, esta entidade
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deve facultar a ambas as partes, no prazo de 15 dias úteis a contar da data de receção
do processo de reclamação, uma explicação circunstanciada dos motivos que
justificaram a não apreciação do litígio.
3 – Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1, as entidades de RAL podem
estabelecer limites respeitantes ao valor dos litígios para o acesso aos procedimentos
de RAL, desde que esses limites não comprometam significativamente o acesso dos
consumidores ao tratamento da reclamação pelas entidades de RAL.
Artigo 12.º
Equidade
1 – As partes devem ser tratadas de forma equitativa durante todo o
procedimento de RAL, devendo as regras do procedimento respeitar os seguintes
princípios:
a) Às partes deve ser assegurado o direito de exprimirem o seu ponto de
vista num prazo razoável, de receberem da entidade de RAL as alegações
de facto ou de direito, as provas e os documentos invocados pela outra
parte, bem como eventuais declarações e pareceres de especialistas,
podendo formular observações acerca dos mesmos;
b) Às partes deve ser igualmente assegurado o direito de se fazerem
representar ou acompanhar por advogado ou outro representante com
poderes especiais, ou o direito de serem assistidas por terceiros em
qualquer fase do procedimento;
c) As partes devem ser notificadas dos resultados do procedimento de RAL,
através de suporte duradouro, devendo ainda receber uma declaração que
indique as razões em que se baseiam os resultados do procedimento de
RAL.
2 – Nos procedimentos de conciliação deve ser assegurado às partes o direito de:
a) Desistirem do procedimento em qualquer momento, caso não estejam
satisfeitas com o desempenho ou com o funcionamento do procedimento,
devendo ser informadas desse direito antes de se iniciar a sua tramitação;
b) Serem informadas, antes de aceitarem ou adotarem uma solução
proposta, que:
i. Podem aceitar, recusar ou adotar a solução proposta;
ii. A participação no procedimento de RAL não os impede
de recorrer aos órgãos jurisdicionais competentes para
resolver o litígio;
iii. A solução proposta pela entidade de RAL pode ser
diferente de uma solução obtida por via judicial que
aplique as disposições em vigor;
c) Serem informadas dos efeitos jurídicos da eventual aceitação ou adoção
da solução proposta;
d) Antes de darem o seu consentimento à solução proposta ou a um acordo
amigável, disporem de um prazo razoável para refletir.
Artigo 13.º
Efeitos da celebração de acordo prévio
1 – Os acordos efetuados entre consumidores e fornecedores de bens ou
prestadores de serviços no sentido de recorrer a uma entidade de RAL, celebrados
antes da ocorrência de um litígio e através de forma escrita, não podem privar os
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consumidores do direito que lhes assiste de submeter o litígio à apreciação e decisão
de um tribunal judicial.
2 – As partes são previamente informadas da natureza obrigatória da decisão
arbitral, devendo aceitá-la por escrito.
3 – Nas situações de arbitragem necessária para uma das partes, esta não tem de
ser previamente informada da natureza obrigatória da decisão arbitral.
Artigo 14.º
Conflito de leis e proteção do consumidor
1 – Nos procedimentos de arbitragem devem respeitar-se as seguintes regras:
a) Caso não haja conflito de leis, a solução imposta não pode privar o
consumidor da proteção que lhe é facultada pelas disposições injuntivas
da legislação do Estado membro em que o consumidor e o fornecedor de
bens ou prestador de serviços tenham a sua residência habitual;
b) Caso haja conflito de leis, se a lei aplicável ao contrato de compra e
venda ou de prestação de serviços for determinada nos termos dos n.os 1
e 2 do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, a solução imposta não
pode privar o consumidor da proteção que lhe é facultada pelas
disposições injuntivas da legislação do Estado membro em que tenha a
sua residência habitual;
c) Caso haja conflito de leis, se a lei aplicável ao contrato de compra e
venda ou de prestação de serviços for determinada nos termos dos n.os 1
a 3 do artigo 5.º da Convenção de Roma, de 19 de junho de 1980, sobre a
Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, a solução imposta pela entidade
de RAL não pode privar o consumidor da proteção que lhe é facultada
pelas disposições injuntivas da legislação do Estado membro em que tem
a sua residência habitual.
2 – Para efeitos do disposto no presente artigo, a residência habitual determinase nos termos do Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de junho de 2008.
3 – À conciliação aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo
13.º da Lei n.º 29/2013, de 19 de abril, quanto ao regime de suspensão dos prazos de
caducidade e de prescrição.

CAPÍTULO IV
Autoridade competente e inscrição na lista de entidades de resolução alternativa
de litígios
Artigo 15.º
Autoridade competente
A Direção-Geral do Consumidor é a autoridade nacional competente para
organizar a inscrição e a divulgação da lista de entidades de RAL, competindo-lhe
avaliar o cumprimento das obrigações estabelecidas no artigo 6.º
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Artigo 16.º
Inscrição na lista de entidades de resolução alternativa de litígios
1 – As entidades de RAL estabelecidas em território nacional, previamente
autorizadas, que pretendam promover a resolução de litígios de consumo nacionais e
transfronteiriços através de um procedimento de RAL, solicitam à Direção-Geral do
Consumidor a sua inscrição na lista de entidades de RAL, devendo para o efeito
comunicar-lhe o seguinte:
a) A identificação, os contactos e o endereço do seu sítio eletrónico na
Internet;
b) Informações sobre a sua estrutura e o seu financiamento, nomeadamente
sobre as pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL, a
sua remuneração, o seu mandato e o seu empregador;
c) As suas regras processuais;
d) As taxas que cobram, quando existam;
e) A duração média dos procedimentos de RAL;
f) As línguas em que as reclamações podem ser apresentadas e em que os
procedimentos de RAL podem ser tramitados;
g) Uma declaração sobre os tipos de litígios abrangidos pelos
procedimentos de RAL que disponibilizam;
h) Os motivos pelos quais podem recusar o tratamento de um litígio nos
termos do n.º 1 do artigo 11.º;
i) Uma declaração circunstanciada destinada a comprovar que cumprem as
condições para serem consideradas entidades de RAL abrangidas pela
presente lei e satisfazem os princípios e os requisitos de qualidade
previstos nos capítulos ii e iii.
2 – As entidades de RAL devem comunicar à Direção-Geral do Consumidor, no
prazo máximo de 10 dias após a sua verificação, quaisquer alterações às informações
previstas nas alíneas a) a h) do número anterior.
3 – Para além das informações previstas no n.º 1, as entidades de RAL em que as
pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL sejam colaboradoras de
facto ou de direito do fornecedor de bens ou prestador de serviços que detenha essa
entidade e sejam por este remuneradas devem comunicar à Direção-Geral do
Consumidor as informações necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos
específicos adicionais de independência previstos no n.º 6 do artigo 8.º
4 – As entidades de RAL devem ainda comunicar anualmente à Direção-Geral
do Consumidor as seguintes informações:
a) O número de litígios recebidos e os tipos de reclamações a que se
referem, bem como os dados estatísticos relativos à atividade
desenvolvida, devendo as reclamações e os pedidos de informação ser
organizados de acordo com a Recomendação C (2010) 3021 final da
Comissão Europeia, de 12 de maio de 2010, relativa ao sistema
harmonizado de classificação;
b) A taxa dos procedimentos de RAL interrompidos antes de se alcançar um
resultado;
c) A duração média de resolução dos litígios recebidos;
d) A taxa de cumprimento dos resultados dos procedimentos de RAL, se for
conhecida;
e) Problemas sistemáticos ou importantes que ocorram frequentemente e
que conduzam a litígios entre consumidores e fornecedores de bens ou
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prestadores de serviços, podendo esta informação ser acompanhada de
recomendações sobre o modo como esses problemas podem ser evitados
ou resolvidos no futuro, a fim de melhorar as práticas dos fornecedores
de bens ou prestadores de serviços e de facilitar o intercâmbio de
informações e das melhores práticas;
f) A avaliação da sua cooperação no âmbito de redes de entidades de RAL
que facilitam a resolução de litígios transfronteiriços, se aplicável;
g) A formação ministrada às pessoas singulares responsáveis pelo
procedimento de RAL, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º;
h) Uma avaliação da eficácia dos procedimentos de RAL disponibilizados e
das possíveis formas de melhorar o seu desempenho.
Artigo 17.º
Lista de entidades de resolução alternativa de litígios
1 – A Direção-Geral do Consumidor elabora uma lista de todas as entidades de
RAL, devendo a mesma incluir os seguintes elementos:
a) O nome, os contactos e o endereço dos sítios eletrónicos na Internet das
entidades de RAL;
b) As taxas que cobram, quando existam;
c) As línguas em que as reclamações podem ser apresentadas e em que os
procedimentos de RAL podem ser tramitados;
d) Os tipos de litígios abrangidos pelos procedimentos de RAL;
e) Os sectores e as categorias de litígios abrangidos por cada entidade de
RAL;
f) A comparência obrigatória das partes ou dos seus representantes,
consoante os casos, incluindo uma declaração da entidade de RAL que
esclareça se os procedimentos de RAL são ou podem ser tramitados
como procedimentos orais ou escritos;
g) O caráter vinculativo ou não vinculativo da decisão resultante dos
procedimentos de RAL;
h) Os motivos pelos quais a entidade de RAL pode recusar o tratamento de
um litígio nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º.
2 – A Direção-Geral do Consumidor deve comunicar à Comissão Europeia a
lista a que se refere o número anterior logo que esta se encontre elaborada.
3 – Sempre que as entidades de RAL comuniquem à Direção-Geral do
Consumidor quaisquer alterações às informações a que se refere o n.º 2 do artigo
anterior, a lista de entidades de RAL deve ser prontamente atualizada e devem ser
comunicadas as informações pertinentes à Comissão Europeia.
4 – Se uma entidade inserida na lista de entidades de RAL deixar de cumprir os
princípios e requisitos previstos nos capítulos ii e iii, a Direção-Geral do Consumidor
deve contactar prontamente essa entidade, indicando quais os princípios e requisitos
que deixaram de ser cumpridos e solicitando-lhe que assegure imediatamente o seu
cumprimento.
5 – Se, decorrido um prazo de três meses a partir da data da comunicação da
Direção-Geral do Consumidor para esse efeito, a entidade de RAL continuar a não
cumprir os princípios e requisitos referidos no número anterior sem qualquer
fundamento atendível, a Direção-Geral do Consumidor retira-a da lista de entidades de
RAL, não podendo a mesma dirimir litígios de consumo nacionais ou transfronteiriços
através de um procedimento de RAL, e dá conhecimento desta alteração à Direção-
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Geral da Política de Justiça, sem prejuízo dos meios legalmente previstos de
impugnação de decisões administrativas.
6 - Nos termos do disposto no artigo anterior, a Direção-Geral do Consumidor
atualiza a lista e comunica as informações pertinentes sobre a entidade em causa à
Comissão Europeia.

CAPÍTULO V
Informação e cooperação
Artigo 18.º
Deveres de informação dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços
1 – Sem prejuízo dos deveres a que se encontrem sectorialmente vinculados por
força da legislação especial que se lhes aplique, os fornecedores de bens ou
prestadores de serviços estabelecidos em território nacional devem informar os
consumidores relativamente às entidades de RAL disponíveis ou a que se encontram
vinculados por adesão ou por imposição legal decorrente de arbitragem necessária,
devendo ainda informar qual o sítio eletrónico na Internet das mesmas.
2 – As informações a que se refere o número anterior devem ser prestadas de
forma clara, compreensível e facilmente acessível no sítio eletrónico na Internet dos
fornecedores de bens ou prestadores de serviços, caso exista, bem como nos contratos
de compra e venda ou de prestação de serviços entre o fornecedor de bens ou prestador
de serviços e o consumidor, quando estes assumam a forma escrita ou constituam
contratos de adesão, ou ainda noutro suporte duradouro.
Artigo 19.º
Informações gerais
1 – As entidades de RAL, a Direção-Geral do Consumidor e o Centro Europeu
do Consumidor devem divulgar nos seus sítios eletrónicos na Internet, através de uma
ligação ao sítio eletrónico da Comissão Europeia e, sempre que possível, em suporte
duradouro nas suas instalações, a lista das entidades de RAL elaborada pela Comissão
Europeia.
2 – Incumbe à Direção-Geral do Consumidor promover a divulgação da lista a
que se refere o número anterior nos sítios eletrónicos na Internet das associações de
consumidores e de fornecedores de bens ou prestadores de serviços, no portal do
cidadão, bem como por quaisquer outros meios tidos por adequados.
Artigo 20.º
Assistência a prestar pelo Centro Europeu do Consumidor
1 – O Centro Europeu do Consumidor deve auxiliar os consumidores a aceder à
entidade de RAL que opere noutro Estado membro e que seja competente para
resolver um determinado litígio transfronteiriço resultante de um contrato de compra e
venda ou de prestação de serviços.
2 – O Centro Europeu do Consumidor é o ponto de contacto nacional de
resolução de litígios em linha (online), para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º
do Regulamento (UE) n.º 524/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
maio de 2013, sobre a resolução de litígios de consumo em linha (online), que altera o
Regulamento (CE) n.º 2006/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
outubro de 2004, e a Diretiva 2009/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
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23 de abril de 2009, competindo-lhe desempenhar as funções previstas no n.º 2 do
mesmo artigo, relativamente a reclamações apresentadas através da plataforma de
resolução de litígios em linha (online) criada pelo Regulamento (UE) n.º 524/2013 e
que tenham por objeto litígios nacionais ou transfronteiriços.
Artigo 21.º
Cooperação entre as entidades de resolução alternativa de litígios
1 – As entidades de RAL devem cooperar na resolução de litígios
transfronteiriços e realizar intercâmbios periódicos das melhores práticas no que diz
respeito à resolução de litígios, quer nacionais, quer transfronteiriços.
2 – Quando exista na União Europeia uma rede de entidades de RAL que
facilitem a resolução de litígios transfronteiriços num determinado sector, as entidades
de RAL desse sector devem aderir a essa rede.

CAPÍTULO VI
Fiscalização, contraordenações e sanções
Artigo 22.º
Fiscalização
1 – Compete à Direção-Geral do Consumidor a fiscalização do disposto nos n.os
4 e 5 do artigo 17.º, a instrução dos respetivos processos de contraordenação e a
decisão desses processos, incluindo a aplicação das coimas e sanções acessórias, se
necessário.
2 – Compete à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ou nos
domínios sectoriais regulados, à autoridade reguladora sectorialmente competente, a
fiscalização do disposto no artigo 18.º, a instrução dos respetivos processos de
contraordenação e a decisão desses processos, incluindo a aplicação das coimas e
sanções acessórias, se necessário.
3 – As autoridades mencionadas nos números anteriores informam anualmente a
Direção-Geral da Política de Justiça sobre os processos instaurados e as decisões
adotadas nos termos dos referidos preceitos.
4 – O produto das coimas aplicadas reverte em:
a) 60% para o Estado;
b) 40% para a entidade decisora, consoante os casos.
Artigo 23.º
Contraordenações
1 – Sem prejuízo do disposto na legislação especial aplicável sectorialmente
pelas autoridades a que se refere o n.º 2 do artigo anterior, as infrações ao disposto no
n.º 4 do artigo 17.º e no artigo 18.º constituem contraordenações, sendo puníveis com:
a) Coima entre € 500 e € 5000, quando cometidas por uma pessoa singular;
b) Coima entre € 5000 e € 25 000, quando cometidas por uma pessoa
coletiva.
2 – A negligência e a tentativa são puníveis, sendo os limites mínimos e
máximos da coima aplicável reduzidos a metade.
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CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias
Artigo 24.º
Norma transitória
1 – Os centros de arbitragem de conflitos de consumo autorizados e em
funcionamento à data de entrada em vigor da presente lei dispõem do prazo de seis
meses para se adaptarem ao regime nela previsto e solicitarem à Direção-Geral do
Consumidor a sua inscrição na lista de entidades de RAL prevista no artigo 17.º
2 – A não inscrição na lista de entidades de RAL no prazo indicado no número
anterior impede os centros de arbitragem de conflitos de consumo de exercer a sua
atividade na resolução de litígios de consumo.
3 – As entidades de RAL constituídas nos termos previstos pelo Decreto-Lei
n.º 146/99, de 4 de maio, e registadas junto da Direção-Geral do Consumidor dispõem
do prazo de seis meses para se adaptarem à presente lei e solicitarem à Direção-Geral
do Consumidor a sua inscrição na lista de entidades de RAL prevista no artigo 17.º.
4 – Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços dispõem do prazo de seis
meses para se adaptarem à presente lei.
Artigo 25.º
Norma revogatória
São revogados:
a) O Decreto-Lei n.º 146/99, de 4 de maio;
b) O Decreto-Lei n.º 60/2011, de 6 de maio;
c) A Portaria n.º 328/2000, de 9 de junho.
Artigo 26.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor 15 dias após a data da sua publicação. O presente
diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 85/374/CEE, do
Conselho, de 25 de julho de 1985, relativa à aproximação.

34

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

LIVRO DE RECLAMAÇÕES

Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os
371/2007, de 6 de novembro, 118/2009, de 19 de maio, 317/2009, de 30 de outubro,
e 242/2012, de 7 de novembro

CAPÍTULO I
Do objeto e do âmbito de aplicação
Artigo 1.º
Objeto
1 – O presente diploma visa reforçar os procedimentos de defesa dos direitos dos
consumidores e utentes no âmbito do fornecimento de bens e prestação de serviços.
2 – O presente decreto-lei institui a obrigatoriedade de existência e
disponibilização do livro de reclamações em todos os estabelecimentos de
fornecimento de bens ou prestação de serviços, designadamente os constantes do
anexo i ao presente decreto-lei e que dele faz parte integrante.
3 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, os fornecedores de bens e os
prestadores de serviços podem disponibilizar no seu sítio de Internet instrumentos que
permitam aos consumidores reclamarem.
Artigo 2.º
Âmbito
1 – Para efeitos do presente decreto-lei, a referência a «fornecedor de bens ou
prestador de serviços» compreende os estabelecimentos referidos no artigo anterior
que:
a) Se encontrem instalados com caráter fixo ou permanente, e neles seja
exercida, exclusiva ou principalmente, de modo habitual e profissional, a
atividade; e
b) Tenham contacto com o público, designadamente através de serviços de
atendimento ao público destinado à oferta de produtos e serviços ou de
manutenção das relações de clientela.
2 – O anexo a que se refere o artigo anterior pode ser objeto de aditamentos.
3 – O regime previsto neste diploma não se aplica aos serviços e organismos da
Administração Pública a que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22
de abril.
4 – O livro de reclamações pode ser utilizado por qualquer utente nas situações e
nos termos previstos no presente diploma.
5 – Excetuam-se do disposto no n.º 3 os serviços e organismos da Administração
Pública encarregues da prestação dos serviços de abastecimento público de água, de
saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos que passam a estar
sujeitos às obrigações constantes deste decreto-lei.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro)
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CAPÍTULO II
Do livro de reclamações e do procedimento
Artigo 3.º
Obrigações do fornecedor de bens ou prestador de serviços
1 – O fornecedor de bens ou prestador de serviços é obrigado a:
a) Possuir o livro de reclamações nos estabelecimentos a que respeita a
atividade;
b) Facultar imediata e gratuitamente ao utente o livro de reclamações
sempre que por este tal lhe seja solicitado;
c) Afixar no seu estabelecimento, em local bem visível e com caracteres
facilmente legíveis pelo utente, um letreiro com a seguinte informação:
«Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações»;
d) Manter, por um período mínimo de três anos, um arquivo organizado dos
livros de reclamações que tenha encerrado.
2 – O fornecedor de bens ou prestador de serviços não pode, em caso algum,
justificar a falta de livro de reclamações no estabelecimento onde o utente o solicita
pelo facto de o mesmo se encontrar disponível noutros estabelecimentos, dependências
ou sucursais.
3 – Sem prejuízo da regra relativa ao preenchimento da folha de reclamação a
que se refere o artigo 4.º, o fornecedor de bens ou prestador de serviços ou o
funcionário do estabelecimento não pode condicionar a apresentação do livro de
reclamações, designadamente à necessidade de identificação do utente.
4 – Quando o livro de reclamações não for imediatamente facultado ao utente,
este pode requerer a presença da autoridade policial a fim de remover essa recusa ou
de que essa autoridade tome nota da ocorrência e a faça chegar à entidade competente
para fiscalizar o sector em causa.
Artigo 4.º
Formulação da reclamação
1 – A reclamação é formulada através do preenchimento da folha de reclamação.
2 – Na formulação da reclamação, o utente deve:
a) Preencher de forma correta e completa todos os campos relativos à sua
identificação e endereço;
b) Preencher de forma correta a identificação e o local do fornecedor de
bens ou prestador do serviço;
c) Descrever de forma clara e completa os factos que motivam a
reclamação.
3 – Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, o fornecedor de
bens ou o prestador de serviços está obrigado a fornecer todos os elementos
necessários ao correto preenchimento dos campos relativos à sua identificação,
devendo ainda confirmar que o utente os preencheu corretamente.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro)
Artigo 5.º
Envio da folha de reclamação e alegações
1 – Após o preenchimento da folha de reclamação, o fornecedor do bem, o
prestador de serviços ou o funcionário do estabelecimento tem a obrigação de destacar
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do livro de reclamações o original que, no prazo de 10 dias úteis, deve ser remetido à
entidade de controlo de mercado competente ou à entidade reguladora do setor.
2 – Tratando-se de fornecedor de bens ou prestador de serviços não identificado
no anexo i ao presente decreto-lei, observado o disposto no número anterior, o original
da folha de reclamação deve ser remetido à entidade de controlo de mercado
competente ou à entidade reguladora do setor ou, na ausência de uma e outra, à
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
3 – Para efeitos do disposto nos números anteriores, a remessa do original da
folha de reclamação pode ser acompanhada das alegações que o fornecedor de bens ou
o prestador de serviço entendam dever prestar, bem como dos esclarecimentos
dispensados ao reclamante em virtude da reclamação.
4 – Após o preenchimento da folha de reclamação, o fornecedor do bem, o
prestador de serviços ou o funcionário do estabelecimento tem ainda a obrigação de
entregar o duplicado da reclamação ao utente, conservando em seu poder o triplicado,
que faz parte integrante do livro de reclamações e dele não pode ser retirado.
5 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o utente pode também
remeter o duplicado da folha de reclamação à entidade de controlo de mercado
competente ou à entidade reguladora do setor, de acordo com as instruções constantes
da mesma ou, tratando-se de fornecedor de bens ou prestador de serviços não
identificado no anexo i ao presente decreto-lei e, não havendo uma e outra destas
entidades, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
6 – Para efeitos do número anterior, o letreiro a que se refere a alínea c) do n.º 1
do artigo 3.º deve conter ainda, em caracteres facilmente legíveis pelo utente, a
identificação completa e a morada da entidade junto da qual o utente deve apresentar a
reclamação.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro)
Artigo 6.º
Procedimento da entidade de controlo de mercado competente e da entidade
reguladora do setor
1 – Para efeitos de aplicação do presente decreto-lei, cabe à entidade de controlo
de mercado competente ou à entidade reguladora do setor:
a) Receber as folhas de reclamação e, se for o caso, as respetivas alegações;
b) Instaurar o procedimento adequado se os factos resultantes da
reclamação indiciarem a prática de contraordenação prevista em norma
específica aplicável.
2 – Fora dos casos a que se refere a alínea b) do número anterior, a entidade de
controlo de mercado competente ou a entidade reguladora deve notificar o fornecedor
de bens ou prestador de serviços para que, no prazo de 10 dias úteis, apresente as
alegações que entenda por convenientes.
3 – Quando da folha de reclamação resultar a identificação suficiente do
reclamante, a entidade de controlo de mercado competente ou a entidade reguladora
do setor podem, através de comunicação escrita, informar aquele sobre o
procedimento ou as medidas que tenham sido ou venham a ser adotadas na sequência
da reclamação formulada.
4 – Quando da folha de reclamação resultar uma situação de litígio, a entidade
de controlo de mercado competente ou a entidade reguladora do setor deve, através de
comunicação escrita e após concluídas todas as diligências necessárias à reposição
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legal da situação, informar o reclamante sobre o procedimento ou as medidas que
tenham sido ou venham a ser adotadas na sequência da reclamação formulada.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro)

CAPÍTULO III
Da edição e venda do livro de reclamações
Artigo 7.º
Modelo de livro de reclamações
O modelo do livro de reclamações e as regras relativas à sua edição e venda,
bem como o modelo de letreiro a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º do
presente diploma, são aprovados por portaria conjunta dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa do consumidor, a emitir no prazo de
90 dias a contar da data da publicação do presente diploma.
Artigo 8.º
Aquisição de novo livro de reclamações
1 – O encerramento, perda ou extravio do livro de reclamações obriga o
fornecedor de bens ou o prestador de serviços a adquirir um novo livro.
2 – A perda ou extravio do livro de reclamações obriga o fornecedor de bens ou
o prestador de serviços a comunicar imediatamente esse facto à entidade reguladora
ou, na falta desta, à entidade de controlo de mercado sectorialmente competente junto
da qual adquiriu o livro.
3 – A perda ou extravio do livro de reclamações obriga ainda o fornecedor de
bens ou prestador de serviços, durante o período de tempo em que não disponha do
livro, a informar o utente sobre a entidade à qual deve recorrer para apresentar a
reclamação.

CAPÍTULO IV
Das contraordenações
Artigo 9.º
Contraordenações
1 – Constituem contraordenações puníveis com a aplicação das seguintes
coimas:
a) De € 250 a € 3500 e de € 3500 a € 30 000, consoante o infrator seja
pessoa singular ou pessoa coletiva, a violação do disposto nas alíneas a),
b) e c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 5.º e no artigo 8.º;
b) De € 250 a € 2500 e de € 500 a € 5000, consoante o infrator seja pessoa
singular ou pessoa coletiva, a violação do disposto na alínea d) do n.º 1
do artigo 3.º, no n.º 3 do artigo 4.º e no n.º 6 do artigo 5.º.
2 – A negligência é punível sendo os limites mínimos e máximos das coimas
aplicáveis reduzidos a metade.
3 – Em caso de violação do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, acrescida
da ocorrência da situação prevista no n.º 4 do mesmo artigo, o montante da coima a
aplicar não pode ser inferior a metade do montante máximo da coima prevista.
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4 – A violação do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º dá lugar, para
além da aplicação da respetiva coima, à publicidade da condenação por
contraordenação num jornal de expansão local ou nacional, a expensas do infrator.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro)
Artigo 10.º
Sanções acessórias
1 – Quando a gravidade da infração o justifique podem ainda ser aplicadas as
seguintes sanções acessórias, nos termos do regime geral das contraordenações:
a) Encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos;
b) Interdição do exercício da atividade;
c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidade ou
serviço público.
2 – As sanções referidas no número anterior têm duração máxima de dois anos
contados a partir da data da decisão condenatória definitiva.
Artigo 11.º
Fiscalização e instrução dos processos de contraordenação
1 – A fiscalização e a instrução dos processos relativos às contraordenações
previstas no n.º 1 do artigo 9.º compete:
a) À Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, quando praticadas
em estabelecimentos de fornecimento de bens e de prestação de serviços
mencionados nas alíneas a), b), c), d), e), f), i), l), m) e t) do n.º 1 do
anexo i;
b) Ao Instituto do Desporto de Portugal, I. P., quando praticadas em
estabelecimentos mencionados na alínea g) do n.º 1 do anexo i;
c) À Inspeção-geral das Atividades Culturais, quando praticadas em
estabelecimentos mencionados nas alíneas h) e n) do n.º 1 do anexo i;
d) Ao INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos
de Saúde, I. P., quando praticadas em estabelecimentos mencionados na
alínea j) do n.º 1 do anexo i;
e) Ao Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., quando praticadas em
estabelecimentos mencionados na alínea o) do n.º 1 do anexo i;
f) Ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., quando praticadas em
estabelecimentos mencionados nas alíneas p), q), r) e s) do n.º 1 do
anexo i;
g) Ao Instituto da Segurança Social, I. P., quando praticadas em
estabelecimentos mencionados na alínea n) do n.º 3 do anexo i;
h) Às respetivas entidades reguladoras, quando praticadas em
estabelecimentos dos prestadores de serviços mencionados no n.º 2 do
anexo i;
i) Aos respetivos centros distritais da segurança social, quando praticadas
em estabelecimentos mencionados nas alíneas a) a m) do n.º 3 do anexo
i;
j) Ao Banco de Portugal, quando praticadas nos estabelecimentos
mencionados no n.º 4 do anexo i;
k) Ao Instituto de Seguros de Portugal, quando praticadas em
estabelecimentos mencionados no n.º 5 do anexo i;
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l) Às respetivas capitanias, quando praticadas em estabelecimentos
mencionados no n.º 6 do anexo i;
m) À Ordem dos Médicos Veterinários, quando praticadas em
estabelecimentos mencionados no n.º 7 do anexo i;
n) À Inspeção-geral da Educação, quando praticadas em estabelecimentos
mencionados no n.º 8 do anexo i;
o) À Inspeção-geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, quando praticadas em estabelecimentos mencionados no n.º 9
do anexo i.
2 – A aplicação das coimas e sanções acessórias compete às entidades que, nos
termos da lei, são responsáveis pela respetiva aplicação.
3 – Compete à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica a fiscalização e
a instrução dos processos relativos às contraordenações previstas no n.º 1 do artigo 9.º
quando praticadas em estabelecimentos de fornecimento de bens e de prestação de
serviços não mencionados no anexo i a este decreto-lei e quando não exista entidade
de controlo de mercado competente e entidade reguladora do setor.
4 – A receita das coimas reverte em 60 % para o Estado, em 30 % para a
entidade que instrui o processo contraordenacional e em 10 % para a entidade que
aplica a coima quando esta não coincida com a entidade que faz a instrução.
5 – Coincidindo na mesma entidade a instrução e a aplicação das coimas, a
distribuição da receita é de 60 % para o Estado e de 40 % para a entidade que instrui o
processo.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 371/2007, de 6 de novembro, e 118/2009, de
19 de maio)
Artigo 12.º
Rede telemática de informação comum
1 – A Direção-Geral do Consumidor cria uma rede telemática de informação
comum (RTIC), destinada ao registo e tratamento das reclamações dos utentes e
consumidores constantes do livro de reclamações.
2 – A RTIC visa garantir a comunicação e o intercâmbio de informação
estatística em matéria de conflitualidade de consumo decorrente das reclamações e
assegura o seu armazenamento e gestão por parte das entidades reguladoras e de
controlo de mercado competentes, proporcionando aos reclamantes e reclamados o
acesso à informação sobre a sua reclamação, com observância do disposto na Lei n.º
67/98, de 26 de outubro.
3 – As entidades reguladoras e de controlo de mercado competentes estão
obrigadas a registar e a tratar diretamente as reclamações recebidas através do livro de
reclamações na RTIC ou a providenciar ligações entre esta rede e a sua própria rede
que permitam a comunicação de dados entre as duas redes, de forma a cumprir os
objetivos previstos no número anterior.
4 – A participação da entidade reguladora ou de controlo de mercado
competente na RTIC formaliza-se através de protocolo a celebrar com a Direção-Geral
do Consumidor, devendo respeitar os princípios de cooperação e boa gestão.
5 – O consumidor ou utente reclamante bem como o profissional reclamado têm
acesso à RTIC para consulta da fase em que se encontra a sua reclamação.
6 – O modo de funcionamento da RTIC, a forma como são registadas as
reclamações, bem como o acesso das entidades reguladoras ou de controlo de mercado
e dos reclamantes e reclamados à rede, são objeto de portaria do membro do Governo
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responsável pela área da defesa dos consumidores, a emitir no prazo de 30 dias a
contar da data da publicação do presente decreto-lei.
7 – É assegurado à Inspeção-geral das Atividades em Saúde (IGAS) o acesso à
RTIC, de acordo com as competências previstas no seu diploma orgânico, através da
subscrição de protocolo a celebrar com a Direção-Geral do Consumidor.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 371/2007, de 6 de novembro, e 118/2009, de
19 de maio)
Artigo 13.º
Outros procedimentos
1 – A formulação da reclamação nos termos previstos no presente decreto-lei
não exclui a possibilidade de o utente apresentar reclamações por quaisquer outros
meios e não limita o exercício de quaisquer direitos constitucional ou legalmente
consagrados.
2 – Sem prejuízo dos procedimentos previstos no presente decreto-lei, as
entidades de controlo de mercado competentes e as entidades reguladoras do sector
podem estabelecer mecanismos internos, no âmbito das suas competências, que
permitam uma resolução mais célere da reclamação e que não diminuam as garantias
de defesa das partes.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro)
Artigo 14.º
Avaliação da execução
No final do primeiro ano a contar da data de entrada em vigor do presente
decreto-lei, e bianualmente nos anos subsequentes, a Direção-Geral do Consumidor
elabora um relatório de avaliação sobre a aplicação e execução do mesmo, devendo
remetê-lo ao membro do Governo responsável pela área da defesa do consumidor.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro)
Artigo 15.º
Uniformização de regime e revogação
1 – O regime previsto no presente diploma aplica-se igualmente aos
fornecedores de bens, prestadores de serviços e estabelecimentos constantes no
anexo II a este diploma, que dele faz parte integrante, sendo revogadas quaisquer
outras normas que contrariem o disposto neste decreto-lei.
2 – A fiscalização, a instrução dos processos e a aplicação das coimas e sanções
acessórias previstas no presente diploma aos fornecedores de bens, prestadores de
serviços e estabelecimentos constantes do anexo II cabem às entidades que, nos termos
da legislação específica existente que estabelece a obrigatoriedade do livro de
reclamações, são competentes para o efeito.
3 – O disposto no presente artigo não prejudica a manutenção do livro de
reclamações do modelo que, à data da entrada em vigor deste diploma, estiver a ser
utilizado até ao respetivo encerramento.
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CAPÍTULO VI
Entrada em vigor
Artigo 16.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2006.

ANEXO I
Entidades que, nos termos do n.º 2 do artigo 1.º, passam a estar sujeitas à
obrigatoriedade de existência e disponibilização do livro de reclamações
1 – Estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços:
a) Estabelecimentos de comércio a retalho e conjuntos comerciais, bem
como estabelecimentos de comércio por grosso com revenda ao
consumidor final;
b) Postos de abastecimento de combustíveis;
c) Lavandarias, estabelecimentos de limpeza a seco e de engomadoria;
d) Salões de cabeleireiro, institutos de beleza ou outros de natureza similar,
independentemente da denominação adotada;
e) Estabelecimentos de tatuagens e colocação de piercings;
f) Estabelecimentos de comércio, manutenção e reparação de velocípedes,
ciclomotores, motociclos e veículos automóveis novos e usados;
g) Estabelecimentos de manutenção física, independentemente da
designação adotada;
h) Recintos de espetáculos de natureza artística;
i) Parques de estacionamento subterrâneo ou de superfície;
j) Farmácias;
l) Estabelecimentos de aluguer de velocípedes, de motociclos e de veículos
automóveis;
m) Estabelecimentos de reparação de bens pessoais e domésticos;
n) Estabelecimentos de aluguer de videogramas;
o) Estabelecimentos notariais privados;
p) Estabelecimentos das empresas de construção civil;
q) Estabelecimentos das empresas de promoção imobiliária;
r) Estabelecimentos das empresas de administração de condomínios;
s) Estabelecimentos das empresas de avaliação imobiliária;
t) Estabelecimentos de centros de estudos e de explicações.
2 – Estabelecimentos dos prestadores de serviços seguintes:
a) Prestadores de serviços públicos essenciais a que se refere a Lei n.º
23/96, de 26 de julho;
b) Prestadores de serviços de transporte rodoviários, ferroviários,
marítimos, fluviais, aéreos, de comunicações eletrónicas e postais;
c) Prestadores de serviços de abastecimento de água, de saneamento de
águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, incluindo os serviços e
organismos da Administração Pública que atuem neste setor.
3 – Estabelecimentos das instituições particulares de segurança social em relação
aos quais existam acordos de cooperação celebrados com os centros distritais de
segurança social:
a) Creches;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
l)
m)
n)

Pré-escolar;
Centros de atividade de tempos livres;
Lares para crianças e jovens;
Lares para idosos;
Centros de dia;
Apoio domiciliário;
Lares para pessoas com deficiências;
Centros de atividades ocupacionais para deficientes;
Centros comunitários;
Cantinas sociais;
Casa-abrigos;
Estabelecimentos das empresas de ocupação de atividades de tempos
livres ou outros de natureza similar independentemente da denominação
adotada.
4 – Instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de pagamento,
instituições de moeda eletrónica e prestadores de serviços postais no que se refere à
prestação de serviços de pagamento.
5 – Estabelecimentos das empresas de seguros bem como os estabelecimentos de
mediadores, corretores de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões.
6 – Marinas.
7 – Clínicas veterinárias.
8 – Estabelecimentos particulares e cooperativos de educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário.
9 – Estabelecimentos do ensino superior particular e cooperativo.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 371/2007, de 6 de novembro, 317/2009, de 30
de outubro, e 242/2012, de 7 de novembro)

ANEXO II
Entidades que já se encontram sujeitas à obrigatoriedade de existência e
disponibilização do livro de reclamações, de acordo com a legislação existente à
data da entrada em vigor deste decreto-lei, a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º
1 – Estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços:
a) Centros de inspeção automóvel;
b) Escolas de condução;
c) Centros de exames de condução;
d) Empresas de mediação imobiliária;
e) Agências funerárias;
f) Postos consulares.
2 – Estabelecimentos de prestação de serviços na área do turismo:
a) Empreendimentos turísticos;
b) Estabelecimentos de restauração e bebidas;
c) Turismo no espaço rural;
d) Agências de viagens e turismo;
e) Salas de jogo do bingo;
f) Turismo da natureza;
g) Empresas de animação turística;
h) Recintos com diversões aquáticas;
i) Campos de férias;

43

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

j) Estabelecimentos termais;
l) Marina de Ponta Delgada.
3 – Estabelecimentos das instituições particulares de segurança social:
a) Instituições particulares de solidariedade social;
b) Estabelecimentos de apoio social;
c) Serviços de apoio domiciliário.
4 – Estabelecimentos dos prestadores de serviços na área da saúde:
a) Unidades privadas de saúde com internamento ou sala de recobro;
b) Unidades privadas de saúde com atividade específica, designadamente
laboratórios; unidades com fins de diagnóstico, terapêutica e de
prevenção de radiações ionizantes, ultrassons ou campos magnéticos;
unidades privadas de diálise; clínicas e consultórios dentários e unidades
de medicina física e de reabilitação;
c) Unidades privadas de prestação de cuidados de saúde na área da
toxicodependência;
d) Outros operadores sujeitos à atividade reguladora da Entidade
Reguladora da Saúde.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de novembro)
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VENDA DE BENS DE CONSUMO E GARANTIAS

Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21
de maio

Artigo 1.º
Objeto
1 – O presente diploma procede à transposição para o direito interno da Diretiva
n.º 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio, relativa a
certos aspetos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, com vista a
assegurar a proteção dos interesses dos consumidores, tal como definidos no n.º 1 do
artigo 2.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho.
2 – (Revogado)
(O n.º 2 do presente artigo, que estabelecia que “o presente diploma é aplicável,
com as necessárias adaptações, aos contratos de fornecimento de bens de consumo a
fabricar ou a produzir e de locação de bens de consumo”, foi revogado pelo DecretoLei n.º 84/2008, de 21 de maio)
Artigo 1.º-A
Âmbito de aplicação
1 – O presente decreto-lei é aplicável aos contratos de compra e venda celebrados
entre profissionais e consumidores.
2 – O presente decreto-lei é, ainda, aplicável, com as necessárias adaptações, aos
bens de consumo fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada ou de outra
prestação de serviços, bem como à locação de bens de consumo.
(O presente artigo foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio)
Artigo 1.º-B
Definições
Para efeitos de aplicação do disposto no presente decreto-lei, entende-se por:
a) «Consumidor», aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços
ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por
pessoa que exerça com carácter profissional uma atividade económica que
vise a obtenção de benefícios, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º
24/96, de 31 de julho;
b) «Bem de consumo», qualquer bem imóvel ou móvel corpóreo, incluindo os
bens em segunda mão;
c) «Vendedor», qualquer pessoa singular ou coletiva que, ao abrigo de um
contrato, vende bens de consumo no âmbito da sua atividade profissional;
d) «Produtor», o fabricante de um bem de consumo, o importador do bem de
consumo no território da Comunidade Europeia ou qualquer outra pessoa
que se apresente como produtor através da indicação do seu nome, marca
ou outro sinal identificador no produto;
e) «Representante do produtor», qualquer pessoa singular ou coletiva que
atue na qualidade de distribuidor comercial do produtor e ou centro
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autorizado de serviço pós-venda, à exceção dos vendedores independentes
que atuem apenas na qualidade de retalhistas;
f) «Garantia legal», qualquer compromisso ou declaração assumida por um
vendedor ou por um produtor perante o consumidor, sem encargos
adicionais para este, de reembolsar o preço pago, substituir, reparar ou
ocupar-se de qualquer modo de um bem de consumo, no caso de este não
corresponder às condições enumeradas na declaração de garantia ou na
respetiva publicidade;
g) «Garantia voluntária», qualquer compromisso ou declaração, de carácter
gratuito ou oneroso, assumido por um vendedor, por um produtor ou por
qualquer intermediário perante o consumidor, de reembolsar o preço pago,
substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo de um bem de consumo,
no caso de este não corresponder às condições enumeradas na declaração
de garantia ou na respetiva publicidade;
h) «Reparação», em caso de falta de conformidade do bem, a reposição do
bem de consumo em conformidade com o contrato.
(O presente artigo foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio)
Artigo 2.º
Conformidade com o contrato
1 – O vendedor tem o dever de entregar ao consumidor bens que sejam conformes
com o contrato de compra e venda.
2 – Presume-se que os bens de consumo não são conformes com o contrato se se
verificar algum dos seguintes factos:
a) Não serem conformes com a descrição que deles é feita pelo vendedor
ou não possuírem as qualidades do bem que o vendedor tenha apresentado
ao consumidor como amostra ou modelo;
b) Não serem adequados ao uso específico para o qual o consumidor os
destine e do qual tenha informado o vendedor quando celebrou o contrato e
que o mesmo tenha aceitado;
c) Não serem adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do
mesmo tipo;
d) Não apresentarem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do
mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à
natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas
características concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor ou pelo seu
representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.
3 – Não se considera existir falta de conformidade, na aceção do presente artigo,
se, no momento em que for celebrado o contrato, o consumidor tiver conhecimento
dessa falta de conformidade ou não puder razoavelmente ignorá-la ou se esta decorrer
dos materiais fornecidos pelo consumidor.
4 – A falta de conformidade resultante de má instalação do bem de consumo é
equiparada a uma falta de conformidade do bem, quando a instalação fizer parte do
contrato de compra e venda e tiver sido efetuada pelo vendedor, ou sob sua
responsabilidade, ou quando o produto, que se prevê que seja instalado pelo
consumidor, for instalado pelo consumidor e a má instalação se dever a incorreções
existentes nas instruções de montagem.
Artigo 3.º
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Entrega do bem
1 – O vendedor responde perante o consumidor por qualquer falta de conformidade
que exista no momento em que o bem lhe é entregue.
2 – As faltas de conformidade que se manifestem num prazo de dois ou de cinco
anos a contar da data de entrega de coisa móvel corpórea ou de coisa imóvel,
respetivamente, presumem-se existentes já nessa data, salvo quando tal for
incompatível com a natureza da coisa ou com as características da falta de
conformidade.
Artigo 4.º
Direitos do consumidor
1 – Em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, o consumidor tem
direito a que esta seja reposta sem encargos, por meio de reparação ou de substituição,
à redução adequada do preço ou à resolução do contrato.
2 – Tratando-se de um bem imóvel, a reparação ou a substituição devem ser
realizadas dentro de um prazo razoável, tendo em conta a natureza do defeito, e
tratando-se de um bem móvel, num prazo máximo de 30 dias, em ambos os casos sem
grave inconveniente para o consumidor.
3 – A expressão «sem encargos», utilizada no n.º 1, reporta-se às despesas
necessárias para repor o bem em conformidade com o contrato, incluindo,
designadamente, as despesas de transporte, de mão-de-obra e material.
4 – Os direitos de resolução do contrato e de redução do preço podem ser
exercidos mesmo que a coisa tenha perecido ou se tenha deteriorado por motivo não
imputável ao comprador.
5 – O consumidor pode exercer qualquer dos direitos referidos nos números
anteriores, salvo se tal se manifestar impossível ou constituir abuso de direito, nos
termos gerais.
6 – Os direitos atribuídos pelo presente artigo transmitem-se a terceiro adquirente
do bem.
(O n.º 2 do presente artigo, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio,
estabelecia na versão originária que “a reparação ou substituição devem ser
realizadas dentro de um prazo razoável, e sem grave inconveniente para o
consumidor, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o consumidor o
destina”; o diploma referido também aditou o n.º 6)
Artigo 5.º
Prazo da garantia
1 – O comprador pode exercer os direitos previstos no artigo anterior quando a
falta de conformidade se manifestar dentro de um prazo de dois ou [de] cinco anos a
contar da entrega do bem, consoante se trate, respetivamente, de coisa móvel ou
imóvel.
2 – Tratando-se de coisa móvel usada, o prazo previsto no número anterior pode
ser reduzido a um ano, por acordo das partes.
3 – (Revogado)
4 – (Revogado)
5 – (Revogado)
6 – Havendo substituição do bem, o bem sucedâneo goza de um prazo de garantia
de dois ou de cinco anos a contar da data da sua entrega, conforme se trate,
respetivamente, de bem móvel ou imóvel.
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7 – O prazo referido no n.º 1 suspende-se, a partir da data da denúncia, durante o
período em que o consumidor estiver privado do uso dos bens.
(Para além de ter alterado a epígrafe do presente artigo, o Decreto-Lei n.º
84/2008, de 21 de maio, aditou os n.os 6 e 7 e revogou os n.os 3, 4 e 5, que
estabeleciam, na versão originária, respetivamente, que, “para exercer os seus
direitos, o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade num
prazo de dois meses, caso se trate de bem móvel, ou de um ano, se se tratar de bem
imóvel, a contar da data em que a tenha detetado”, que “os direitos conferidos ao
consumidor nos termos do n.º 1 do artigo 4.º caducam findo qualquer dos prazos
referidos nos números anteriores sem que o consumidor tenha feito a denúncia, ou
decorridos sobre esta seis meses”, e que “o decurso dos prazos suspende-se durante o
período de tempo em que o consumidor se achar privado do uso dos bens em virtude
das operações de reparação da coisa”. Na republicação do diploma, operada pelo
Decreto-Lei n.º 84/2008, acrescenta-se no n.º 1 do presente artigo a palavra “de”)
Artigo 5.º-A
Prazo para exercício de direitos
1 – Os direitos atribuídos ao consumidor nos termos do artigo 4.º caducam no
termo de qualquer dos prazos referidos no artigo anterior e na ausência de denúncia da
desconformidade pelo consumidor, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 – Para exercer os seus direitos, o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta
de conformidade num prazo de dois meses, caso se trate de bem móvel, ou de um ano,
se se tratar de bem imóvel, a contar da data em que a tenha detetado.
3 – Caso o consumidor tenha efetuado a denúncia da desconformidade, tratando-se
de bem móvel, os direitos atribuídos ao consumidor nos termos do artigo 4.º caducam
decorridos dois anos a contar da data da denúncia e, tratando-se de bem imóvel, no
prazo de três anos a contar desta mesma data.
4 – O prazo referido no número anterior suspende-se durante o período em que o
consumidor estiver privado do uso dos bens com o objetivo de realização das
operações de reparação ou substituição, bem como durante o período em que durar a
tentativa de resolução extrajudicial do conflito de consumo que opõe o consumidor ao
vendedor ou ao produtor, com exceção da arbitragem.
5 – A tentativa de resolução extrajudicial do litígio inicia-se com a ocorrência de
um dos seguintes factos:
a) As partes acordem no sentido de submeter o conflito a mediação ou
conciliação;
b) A mediação ou a conciliação seja determinada no âmbito de processo
judicial;
c) Se constitua a obrigação de recorrer à mediação ou conciliação.
(O presente artigo foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio)
Artigo 6.º
Responsabilidade direta do produtor
1 – Sem prejuízo dos direitos que lhe assistem perante o vendedor, o consumidor
que tenha adquirido coisa defeituosa pode optar por exigir do produtor a sua reparação
ou substituição, salvo se tal se manifestar impossível ou desproporcionado tendo em
conta o valor que o bem teria se não existisse falta de conformidade, a importância
desta e a possibilidade de a solução alternativa ser concretizada sem grave
inconveniente para o consumidor.
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2 – O produtor pode opor-se ao exercício dos direitos pelo consumidor
verificando-se qualquer dos seguintes factos:
a) Resultar o defeito exclusivamente de declarações do vendedor sobre a coisa
e sua utilização, ou de má utilização;
b) Não ter colocado a coisa em circulação;
c) Poder considerar-se, tendo em conta as circunstâncias, que o defeito não
existia no momento em que colocou a coisa em circulação;
d) Não ter fabricado a coisa nem para venda nem para qualquer outra forma
de distribuição com fins lucrativos, ou não a ter fabricado ou distribuído no
quadro da sua atividade profissional;
e) Terem decorrido mais de dez anos sobre a colocação da coisa em
circulação.
3 – O representante do produtor na zona de domicílio do consumidor é
solidariamente responsável com o produtor perante o consumidor, sendo-lhe
igualmente aplicável o n.º 2 do presente artigo.
4 – (Revogado)
5 – (Revogado)
(O n.º 1 do presente artigo, que estabelecia que, “sem prejuízo dos direitos que lhe
assistem perante o vendedor, pode o consumidor que tenha adquirido coisa defeituosa
optar por exigir do produtor, à escolha deste, a sua reparação ou substituição”, foi
alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio, que também revogou os n.os 4
e 5, que determinavam, respetivamente, que “considera-se produtor, para efeitos do
presente diploma, o fabricante de um bem de consumo, o importador do bem de
consumo no território da Comunidade ou qualquer outra pessoa que se apresente
como produtor através da indicação do seu nome, marca ou outro sinal identificador
no produto”, e que “considera-se representante do produtor, para o efeito do n.º 3,
qualquer pessoa singular ou coletiva que atue na qualidade de distribuidor comercial
do produtor e ou centro autorizado de serviço pós-venda, à exceção dos vendedores
independentes que atuem apenas na qualidade de retalhistas”)
Artigo 7.º
Direito de regresso
1 – O vendedor que tenha satisfeito ao consumidor um dos direitos previsto no
artigo 4.º bem como a pessoa contra quem foi exercido o direito de regresso gozam de
direito de regresso contra o profissional a quem adquiriram a coisa, por todos os
prejuízos causados pelo exercício daqueles direitos.
2 – O disposto no n.º 2 do artigo 3.º aproveita também ao titular do direito de
regresso, contando-se o respetivo prazo a partir da entrega ao consumidor.
3 – O demandado pode afastar o direito de regresso provando que o defeito não
existia quando entregou a coisa ou, se o defeito for posterior à entrega, que não foi
causado por si.
4 – Sem prejuízo do regime das cláusulas contratuais gerais, o acordo pelo qual se
exclua ou limite antecipadamente o exercício do direito de regresso só produz efeitos
se for atribuída ao seu titular uma compensação adequada.
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Artigo 8.º
Exercício do direito de regresso
1 – O profissional pode exercer o direito de regresso na própria ação interposta
pelo consumidor, aplicando-se com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do
artigo 329.º do Código de Processo Civil.
2 – O profissional goza do direito previsto no artigo anterior durante cinco anos a
contar da entrega da coisa pelo profissional demandado.
3 – O profissional deve exercer o seu direito no prazo de dois meses a contar da
data da satisfação do direito ao consumidor.
4 – O prazo previsto no n.º 2 suspende-se durante o processo em que o vendedor
final seja parte.
Artigo 9.º
Garantias voluntárias
1 – (Revogado)
2 – A declaração de garantia deve ser entregue ao consumidor por escrito ou em
qualquer outro suporte duradouro a que aquele tenha acesso.
3 – A garantia, que deve ser redigida de forma clara e concisa na língua
portuguesa, contém obrigatoriamente as seguintes menções:
a) Declaração de que o consumidor goza dos direitos previstos no presente
decreto-lei, e na demais legislação aplicável, e de que tais direitos não são
afetados pela garantia;
b) A informação sobre o carácter gratuito ou oneroso da garantia e, neste
último caso, a indicação dos encargos a suportar pelo consumidor;
c) Os benefícios atribuídos ao consumidor por meio do exercício da garantia,
bem como as condições para a atribuição destes benefícios, incluindo a
enumeração de todos os encargos, nomeadamente aqueles relativos às
despesas de transporte, de mão-de-obra e de material, e ainda os prazos e a
forma de exercício da mesma;
d) Duração e âmbito espacial da garantia;
e) Firma ou nome e endereço postal, ou, se for o caso, eletrónico, do autor da
garantia que pode ser utilizado para o exercício desta.
4 – Salvo declaração em contrário, os direitos resultantes da garantia transmitemse para o adquirente da coisa.
5 – A violação do disposto nos n.os 2 e 3 do presente artigo não afeta a validade da
garantia, podendo o consumidor continuar a invocá-la e a exigir a sua aplicação.
(O n.º 1 do presente artigo, que estabelecia que “a declaração pela qual o
vendedor, o fabricante ou qualquer intermediário promete reembolsar o preço pago,
substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo da coisa defeituosa vincula o seu
autor nas condições constantes dela e da correspondente publicidade”, foi revogado
pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio, que também alterou o proémio e as
alíneas a) a c) do n.º 3, que tinham a seguinte redacção, respetivamente: “a garantia,
que deve ser redigida de forma clara e concisa na língua portuguesa, conterá as
seguintes menções:”; ”Declaração de que o consumidor goza dos direitos previstos
no presente diploma e de que tais direitos não são afetados pela garantia”;
“Condições para atribuição dos benefícios previstos”; “Benefícios que a garantia
atribui ao consumidor”)
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Artigo 10.º
Imperatividade
1 – Sem prejuízo do regime das cláusulas contratuais gerais, é nulo o acordo ou
cláusula contratual pelo qual antes da denúncia da falta de conformidade ao vendedor
se excluam ou limitem os direitos do consumidor previstos no presente diploma.
2 – É aplicável à nulidade prevista no número anterior o disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 16.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho.
Artigo 11.º
Limitação da escolha de lei
Se o contrato de compra e venda celebrado entre profissional e consumidor
apresentar ligação estreita ao território dos Estados membros da União Europeia, a
escolha, para reger o contrato, de uma lei de um Estado não membro que se revele
menos favorável ao consumidor não lhe retira os direitos atribuídos pelo presente
decreto-lei.
Artigo 12.º
Ações de informação
A Direcção-Geral do Consumidor deve promover ações destinadas a informar, e
deve incentivar as organizações profissionais a informarem, os consumidores dos
direitos que para eles resultam do presente decreto-lei.
(O presente artigo foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio,
estabelecendo, na versão originária, que “o Instituto do Consumidor promoverá
ações destinadas a informar, e incentivará as organizações profissionais a
informarem, os consumidores dos direitos que para eles resultam do presente
diploma”. As vírgulas não constam da republicação operada pelo mesmo Decreto-Lei
n.º 84/2008)
Artigo 12.º -A
Contraordenações
1 – Constituem contraordenações puníveis com a aplicação das seguintes coimas:
a) De € 250 a € 2500 e de € 500 a € 5000, consoante o infrator seja pessoa
singular ou pessoa coletiva, a violação do disposto no n.º 2 do artigo 4.º;
b) De € 250 a € 3500 e de € 3500 a € 30 000, consoante o infrator seja pessoa
singular ou pessoa coletiva, a violação do disposto no n.º 3 do artigo 9.º.
2 – A negligência e a tentativa são puníveis, sendo os limites mínimo e máximo
das coimas aplicáveis reduzidos a metade.
(O presente artigo foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio. A
vírgula do n.º 2 não consta da republicação do diploma, operada pelo Decreto-Lei
n.º 84/2008)
Artigo 12.º-B
Sanções acessórias
1 – Quando a gravidade da infração o justifique, podem ainda ser aplicadas, nos
termos do regime geral das contraordenações, as seguintes sanções acessórias:
a) Encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos;
b) Interdição do exercício da atividade;
c) Privação do direito a subsídio ou a benefício outorgado por entidade ou
serviço público.
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2 – As sanções referidas no número anterior têm uma duração máxima de dois
anos contados a partir da data da decisão condenatória definitiva.
(O presente artigo foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio. Da
republicação do diploma, operada pelo mesmo diploma, consta a palavra
“estabelecimento” no plural na alínea a) do n.º 1 e omite-se a palavra “a” na alínea
c) do mesmo número)
Artigo 12.º-C
Fiscalização e instrução dos processos de contraordenação
1 – Compete à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)
fiscalizar a aplicação do disposto no presente decreto-lei, bem como instruir os
processos de contraordenação previstos no artigo 12.º-A.
2 – Compete à Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica e de
Publicidade (CACMEP) a aplicação das respetivas coimas e sanções acessórias.
3 – A receita das coimas reverte em:
a) 60 % para o Estado;
b) 30 % para a ASAE;
c) 10 % para a CACMEP.
4 – A CACMEP comunica ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., as
decisões condenatórias, convertidas em definitivas ou transitadas em julgado, que
condenem a empresa de construção pela prática da contraordenação prevista na alínea
a) do n.º 1 do artigo 12.º-A, bem como aquelas que condenem a empresa de
construção, ou qualquer outra entidade que exerça a atividade cuja regulação ou
fiscalização incumba àquele Instituto, nas sanções acessórias previstas no artigo
anterior.
(O presente artigo foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio)
Artigo 13.º
Alterações à Lei de Defesa dos Consumidores
Os artigos 4.º e 12.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, passam a ter a seguinte
redacção:
(...)
Artigo 14.º
Entrada em vigor
1 – O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, sem
prejuízo do disposto no n.º 2.
2 – As normas previstas no artigo 9.º entram em vigor 90 dias após a publicação
deste diploma.
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SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.os 5/2004, de 10 de fevereiro,
12/2008, de 26 de fevereiro, 24/2008, de 2 de junho, 6/2011, de 10 de março,
44/2011, de 22 de junho, e 10/2013, de 28 de janeiro

Artigo 1.º
Objeto e âmbito
1 – A presente lei consagra regras a que deve obedecer a prestação de serviços
públicos essenciais em ordem à proteção do utente.
2 – São os seguintes os serviços públicos abrangidos:
a) Serviço de fornecimento de água;
b) Serviço de fornecimento de energia elétrica;
c) Serviço de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos
canalizados;
d) Serviço de comunicações eletrónicas;
e) Serviços postais;
f) Serviço de recolha e tratamento de águas residuais;
g) Serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos.
3 – Considera-se utente, para os efeitos previstos nesta lei, a pessoa singular ou
coletiva a quem o prestador do serviço se obriga a prestá-lo.
4 – Considera-se prestador dos serviços abrangidos pela presente lei toda a
entidade pública ou privada que preste ao utente qualquer dos serviços referidos no n.º
2, independentemente da sua natureza jurídica, do título a que o faça ou da existência
ou não de contrato de concessão.
(Alterado pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro)
Artigo 2.º
Direito de participação
1 – As organizações representativas dos utentes têm o direito de ser consultadas
quanto aos atos de definição do enquadramento jurídico dos serviços públicos e
demais atos de natureza genérica que venham a ser celebrados entre o Estado, as
regiões autónomas ou as autarquias e as entidades concessionárias.
2 – Para esse efeito, as entidades públicas que representem o Estado, as regiões
autónomas ou as autarquias nos atos referidos no número anterior devem comunicar
atempadamente às organizações representativas dos utentes os respetivos projetos e
propostas, de forma que aquelas se possam pronunciar sobre estes no prazo que lhes
for fixado e que não será inferior a 15 dias.
3 – As organizações referidas no n.º 1 têm ainda o direito de ser ouvidas
relativamente à definição das grandes opções estratégicas das empresas
concessionárias do serviço público, nos termos referidos no número anterior, desde
que este serviço seja prestado em regime de monopólio.

Artigo 3.º
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Princípio geral
O prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os
ditames que decorram da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger.
Artigo 4.º
Dever de informação
1 – O prestador do serviço deve informar, de forma clara e conveniente, a outra
parte das condições em que o serviço é fornecido e prestar-lhe todos os
esclarecimentos que se justifiquem, de acordo com as circunstâncias.
2 – O prestador do serviço informa diretamente, de forma atempada e eficaz, os
utentes sobre as tarifas aplicáveis pelos serviços prestados, disponibilizando-lhes
informação clara e completa sobre essas tarifas.
3 – Os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas informam
regularmente, de forma atempada e eficaz, os utentes sobre as tarifas aplicáveis aos
serviços prestados, designadamente as respeitantes às redes fixa e móvel, ao acesso à
Internet e à televisão por cabo.
(Alterado pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro)
Artigo 5.º
Suspensão do fornecimento do serviço público
1 – A prestação do serviço não pode ser suspensa sem pré-aviso adequado, salvo
caso fortuito ou de força maior.
2 – Em caso de mora do utente que justifique a suspensão do serviço, esta só pode
ocorrer após o utente ter sido advertido, por escrito, com a antecedência mínima de 20
dias relativamente à data em que ela venha a ter lugar.
3 – A advertência a que se refere o número anterior, para além de justificar o
motivo da suspensão, deve informar o utente dos meios que tem ao seu dispor para
evitar a suspensão do serviço e, bem assim, para a retoma do mesmo, sem prejuízo de
poder fazer valer os direitos que lhe assistam nos termos gerais.
4 – A prestação do serviço público não pode ser suspensa em consequência de falta
de pagamento de qualquer outro serviço, ainda que incluído na mesma fatura, salvo se
forem funcionalmente indissociáveis.
5 – À suspensão de serviços de comunicações eletrónicas prestados a
consumidores aplica-se o regime previsto no artigo 52.º-A da Lei n.º 5/2004, de 10 de
fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 176/2007, de 8 de maio, pela Lei n.º 35/2008,
de 28 de julho, pelos Decretos-Leis n.os 123/2009, de 21 de maio, e 258/2009, de 25 de
setembro, pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, e alterada e republicada pela Lei n.º
51/2011, de 13 de setembro.
(Alterado pelas Leis n.os 12/2008, de 26 de fevereiro, e 10/2013, de 28 de janeiro)
Artigo 6.º
Direito a quitação parcial
Não pode ser recusado o pagamento de um serviço público, ainda que faturado
juntamente com outros, tendo o utente direito a que lhe seja dada quitação daquele,
salvo o disposto na parte final do n.º 4 do artigo anterior.

Artigo 7.º
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Padrões de qualidade
A prestação de qualquer serviço deverá obedecer a elevados padrões de qualidade,
neles devendo incluir-se o grau de satisfação dos utentes, especialmente quando a
fixação do preço varie em função desses padrões.
Artigo 8.º
Consumos mínimos e contadores
1 – São proibidas a imposição e a cobrança de consumos mínimos.
2 – É proibida a cobrança aos utentes de:
a) Qualquer importância a título de preço, aluguer, amortização ou inspeção
periódica de contadores ou outros instrumentos de medição dos serviços
utilizados;
b) Qualquer outra taxa de efeito equivalente à utilização das medidas referidas
na alínea anterior, independentemente da designação utilizada;
c) Qualquer taxa que não tenha uma correspondência direta com um encargo
em que a entidade prestadora do serviço efetivamente incorra, com exceção
da contribuição para o audiovisual;
d) Qualquer outra taxa não subsumível às alíneas anteriores que seja
contrapartida de alteração das condições de prestação do serviço ou dos
equipamentos utilizados para esse fim, exceto quando expressamente
solicitada pelo consumidor.
3 – Não constituem consumos mínimos, para efeitos do presente artigo, as taxas e
tarifas devidas pela construção, conservação e manutenção dos sistemas públicos de
água, de saneamento e resíduos sólidos, nos termos do regime legal aplicável.
(Alterado pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro)
Artigo 9.º
Faturação
1 – O utente tem direito a uma fatura que especifique devidamente os valores que
apresenta.
2 – A fatura a que se refere o número anterior deve ter uma periodicidade mensal,
devendo discriminar os serviços prestados e as correspondentes tarifas.
3 – No caso do serviço de comunicações eletrónicas, e a pedido do interessado, a
fatura deve traduzir com o maior pormenor possível os serviços prestados, sem
prejuízo do legalmente estabelecido em matéria de salvaguarda dos direitos à
privacidade e ao sigilo das comunicações.
4 – Quanto ao serviço de fornecimento de energia elétrica, a fatura referida no n.º 1
deve discriminar, individualmente, o montante referente aos bens fornecidos ou
serviços prestados, bem como cada custo referente a medidas de política energética, de
sustentabilidade ou de interesse económico geral (geralmente denominado de custo de
interesse económico geral), e outras taxas e contribuições previstas na lei.
5 – O disposto no número anterior não poderá constituir um acréscimo do valor da
fatura.
(Alterado pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro. Os n.os 4 e 5 foram aditados
pela Lei n.º 44/2011, de 22 de junho)

Artigo 10.º
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Prescrição e caducidade
1 – O direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de
seis meses após a sua prestação.
2 – Se, por qualquer motivo, incluindo o erro do prestador do serviço, tiver sido
paga importância inferior à que corresponde ao consumo efetuado, o direito do
prestador ao recebimento da diferença caduca dentro de seis meses após aquele
pagamento.
3 – A exigência de pagamento por serviços prestados é comunicada ao utente, por
escrito, com uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data-limite
fixada para efetuar o pagamento.
4 – O prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo prestador de serviços é
de seis meses, contados após a prestação do serviço ou do pagamento inicial,
consoante os casos.
5 – O disposto no presente artigo não se aplica ao fornecimento de energia elétrica
em alta tensão.
(Alterado pelas Leis n.os 12/2008, de 26 de fevereiro, e 24/2008, de 2 de junho)
Artigo 10.º-A
Ónus da prova
1 – Cabe ao prestador do serviço a prova de todos os factos relativos ao
cumprimento das suas obrigações e ao desenvolvimento de diligências decorrentes da
prestação dos serviços a que se refere a presente lei.
2 – Incide sobre o prestador do serviço o ónus da prova da realização das
comunicações a que se refere o artigo 10.º, relativas à exigência do pagamento e do
momento em que as mesmas foram efetuadas.
(Aditado pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro)
Artigo 10.º-B
Acerto de valores cobrados
Sempre que, em virtude do método de faturação utilizado, seja cobrado ao utente
um valor que exceda o correspondente ao consumo efetuado, o valor em excesso é
abatido da fatura em que tenha sido efetuado o acerto, salvo caso de declaração em
contrário, manifestada expressamente pelo utente do serviço.
(Aditado pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro)
Artigo 11.º
Ónus da prova
1 – Cabe ao prestador do serviço a prova de todos os factos relativos ao
cumprimento das suas obrigações e ao desenvolvimento de diligências decorrentes da
prestação dos serviços a que se refere a presente lei.
2 – Incide sobre o prestador do serviço o ónus da prova da realização das
comunicações a que se refere o artigo 10.º, relativas à exigência do pagamento e do
momento em que as mesmas foram efetuadas.
Artigo 12.º
Acerto de valores cobrados
Sempre que, em virtude do método de faturação utilizado, seja cobrado ao utente
um valor que exceda o correspondente ao consumo efetuado, o valor em excesso é
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abatido da fatura em que tenha sido efetuado o acerto, salvo caso de declaração em
contrário, manifestada expressamente pelo utente do serviço.
Artigo 13.º
Carácter injuntivo dos direitos
1 – É nula qualquer convenção ou disposição que exclua ou limite os direitos
atribuídos aos utentes pela presente lei.
2 – A nulidade referida no número anterior apenas pode ser invocada pelo utente.
3 – O utente pode optar pela manutenção do contrato quando alguma das suas
cláusulas seja nula.
(Alterado pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro)
Artigo 14.º
Direito ressalvado
Ficam ressalvadas todas as disposições legais que, em concreto, se mostrem mais
favoráveis ao utente.
Artigo 15.º
Resolução de litígios e arbitragem necessária
1 – Os litígios de consumo no âmbito dos serviços públicos essenciais estão
sujeitos a arbitragem necessária quando, por opção expressa dos utentes que sejam
pessoas singulares, sejam submetidos à apreciação do tribunal arbitral dos centros de
arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados.
2 – Quando as partes, em caso de litígio resultante de um serviço público essencial,
optem por recorrer a mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, suspendemse, no seu decurso, os prazos previstos nos n.os 1 e 4 do artigo 10.º.
(Alterado pelas Leis n.os 24/2008, de 26 de fevereiro, 6/2011, de 10 de março, e
10/2013, de 28 de janeiro)
Artigo 16.º
Disposições finais
O elenco das organizações representativas dos utentes, com direito de participação
nos termos do artigo 2.º, será certificado e atualizado pelo departamento
governamental competente, nos termos das disposições regulamentares da presente lei.
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ART. 48.º DA LEI DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (retificada pela Declaração de Retificação n.º
32-A/2004, de 10 de abril), alterada pelo Decreto-Lei n.º 176/2007, de 8 de maio,
pela Lei n.º 35/2008, de 28 de Julho, pelos Decretos-Leis n.os 123/2009, de 21 de
maio, e 258/2009, de 25 de setembro, pelas Leis n.os 46/2011, de 24 de junho,
51/2011, de 13 de setembro, 10/2013, de 28 de janeiro, e 42/2013, de 3 de julho,
pelo Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7 de março, e pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de
dezembro, 127/2015, de 3 de setembro, e 15/2016, de 17 de junho

(…)
Artigo 48.º
Contratos
1 – Sem prejuízo da legislação aplicável à defesa do consumidor, a oferta de
redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações electrónicas acessíveis
ao público é objecto de contrato, do qual devem obrigatoriamente constar, de forma
clara, exaustiva e facilmente acessível, os seguintes elementos:
a) A identidade e o endereço do fornecedor;
b) Os serviços fornecidos, os respetivos níveis de qualidade mínima,
designadamente o tempo necessário para a ligação inicial, bem como os
níveis para os demais parâmetros de qualidade de serviço que sejam
fixados nos termos do artigo 40.º;
c) Restrições impostas à utilização de equipamentos terminais fornecidos,
eventuais limitações no acesso e à utilização de serviços, bem como
medidas implementadas para condicionar o tráfego de modo a evitar
esgotar ou ultrapassar a capacidade contratada, indicando, neste caso, o
modo como esses procedimentos se poderão repercutir na qualidade do
serviço;
d) Informação sobre a disponibilização, ou falta de disponibilização, do
acesso aos serviços de emergência e à informação de localização da
pessoa que efetua a chamada, bem como sobre a existência de quaisquer
limitações à oferta dos serviços de emergência, nos termos do artigo 51.º;
e) Os tipos de serviços de apoio e manutenção oferecidos, bem como as
formas de os contactar;
f) Os detalhes dos preços e os meios de obtenção de informações
actualizadas sobre todos os preços e encargos de manutenção aplicáveis,
bem como as formas de pagamento e eventuais encargos ou penalizações
inerentes a cada uma delas;
g) A duração do contrato, as condições de renovação, de suspensão e de
cessação dos serviços e do contrato;
h) Os sistemas de indemnização ou de reembolso dos assinantes, aplicáveis
em caso de incumprimento dos níveis de qualidade de serviço previstos
no contrato;
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i) Quando seja o caso, a existência do direito de livre resolução do contrato,
o respetivo prazo e o procedimento para o exercício do direito, nos
termos do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro;
j) As condições em que é disponibilizada a facturação detalhada;
l) Indicação expressa da vontade do assinante sobre a inclusão ou não dos
respectivos elementos pessoais nas listas telefónicas e sua divulgação
através dos serviços informativos, envolvendo ou não a sua transmissão a
terceiros, nos termos da legislação relativa à protecção de dados pessoais;
m) Indicação da possibilidade de inscrição dos dados do assinante na base de
dados prevista no artigo 46.º;
n) Medidas que o fornecedor poderá adoptar na sequência de incidentes
relativos à segurança ou à integridade da rede ou para reagir a ameaças
ou situações de vulnerabilidade;
o) Medidas de protecção do assinante contra riscos para a segurança
pessoal, para a privacidade e para os dados pessoais.
2 – A informação relativa à duração dos contratos, incluindo as condições da sua
renovação e cessação, deve ser clara, percetível, disponibilizada em suporte duradouro
e incluir as seguintes indicações:
a) Eventual período de fidelização, cuja existência depende da atribuição de
qualquer vantagem ao consumidor, identificada e quantificada, associada
à subsidiação de equipamentos terminais, à instalação e ativação do
serviço ou a outras condições promocionais;
b) Eventuais encargos decorrentes da portabilidade dos números e outros
identificadores;
c) Eventuais encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato
durante o período de fidelização, por iniciativa do assinante,
nomeadamente em consequência da recuperação de custos associados à
subsidiação de equipamentos terminais, à instalação e ativação do
serviço ou a outras condições promocionais.
3 – Quando o contrato a que se refere o n.º 1 for celebrado por telefone ou
através de outro meio de comunicação à distância, o prestador do serviço, ou seu
representante, deve facultar ao consumidor, antes da celebração do contrato, sob pena
de nulidade deste, todas as informações referidas nos n.os 1 e 2, ficando o consumidor
vinculado apenas depois de assinar proposta contratual ou enviar o seu consentimento
escrito ao fornecedor de bens ou prestador de serviços, exceto nos casos em que o
primeiro contacto telefónico seja efetuado pelo próprio consumidor.
4 – É interdito às empresas que oferecem redes e ou serviços de comunicações
eletrónicas opor-se à denúncia dos contratos por iniciativa dos assinantes, com
fundamento na existência de um período de fidelização, ou exigirem quaisquer
encargos por incumprimento de um período de fidelização, se não possuírem prova da
manifestação de vontade do consumidor referida no número anterior.
5 – A duração total do período de fidelização nos contratos de prestação de
serviços de comunicações eletrónicas celebrados com consumidores não pode ser
superior a 24 meses, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
6 – Excecionalmente, podem estabelecer-se períodos adicionais de fidelização,
até ao limite de 24 meses, desde que, cumulativamente:
a) As alterações contratuais impliquem a atualização de equipamentos ou da
infraestrutura tecnológica;
b) Haja uma expressa aceitação por parte do consumidor.
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7 – Qualquer suporte duradouro, incluindo gravação telefónica, relacionado com
a celebração, alteração ou cessação do contrato de comunicações eletrónicas deve ser
conservado pelas empresas pelo período previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 47.º-A
e disponibilizado à ARN ou ao assinante sempre que tal seja requerido por uma ou
outro.
8 – As empresas que prestam serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao
público devem oferecer a todos os utilizadores a possibilidade de celebrarem contratos
sem qualquer tipo de fidelização, bem como contratos com 6 e 12 meses de período de
fidelização, por cada benefício concedido ao utilizador, devendo publicitar:
a) Nos mesmos suportes em que seja publicitada a oferta com fidelização,
de forma claramente legível, a oferta sem fidelização;
b) De forma facilmente acessível pelos consumidores, no caso de existir
fidelização, a relação entre custo e benefício associada às diferentes
ofertas comerciais, permitindo a comparação da mesma oferta com
diferentes períodos de fidelização, sempre que existam.
9 – A ARN pode solicitar às empresas, nos termos do artigo 108.º, que
demonstrem o valor conferido à vantagem justificativa do período de fidelização
identificada e quantificada nos termos da alínea a) do n.º 2.
10 – Sem prejuízo da existência de períodos de fidelização, iniciais ou
posteriores, nos termos da presente lei, as empresas não devem estabelecer condições
contratuais desproporcionadas ou procedimentos de resolução dos contratos
excessivamente onerosos e desincentivadores da mudança de prestador de serviço por
parte do assinante, cabendo a fiscalização das mesmas à ARN.
11 – Durante o período de fidelização, os encargos para o assinante, decorrentes
da resolução do contrato por sua iniciativa, não podem ultrapassar os custos que o
fornecedor teve com a instalação da operação, sendo proibida a cobrança de qualquer
contrapartida a título indemnizatório ou compensatório.
12 – Os encargos pela cessação antecipada do contrato com período de
fidelização, por iniciativa do assinante, devem ser proporcionais à vantagem que lhe
foi conferida e como tal identificada e quantificada no contrato celebrado, não
podendo em consequência corresponder automaticamente à soma do valor das
prestações vincendas à data da cessação.
13 – Para efeitos do disposto no número anterior, no caso de subsidiação de
equipamentos terminais, os encargos devem ser calculados nos termos da legislação
aplicável e, nas demais situações, não podem ser superiores ao valor da vantagem
conferida que, na proporção do período da duração do contrato fixada, ainda esteja por
recuperar pela empresa que presta o serviço, na data em que produz efeitos a sua
cessação antecipada.
14 – Findo o período de fidelização e na ausência de acordo relativamente ao
estabelecimento de um novo período de fidelização nos termos do número seguinte, o
valor a fixar como contrapartida pela prestação dos serviços não pode ser superior aos
preços normais que pelo mesmo são devidos àquela data, abrangendo, apenas, os
encargos relativos ao acesso, utilização e manutenção.
15 – No decurso do período de fidelização ou no seu termo não pode ser
estabelecido novo período de fidelização, exceto se, por vontade do assinante
validamente expressa nos termos do n.º 3, for contratada a disponibilização subsidiada
de novos equipamentos terminais ou a oferta de condições promocionais devidamente
identificadas e quantificadas e que, em caso algum, podem abranger vantagens cujos
custos já foram recuperados em período de fidelização anterior.
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16 – Sempre que a empresa proceda por sua iniciativa a uma alteração de
qualquer das condições contratuais referidas no n.º 1, deve comunicar por escrito aos
assinantes a proposta de alteração, por forma adequada, com uma antecedência
mínima de 30 dias, devendo simultaneamente informar os assinantes do seu direito de
rescindir o contrato sem qualquer encargo, no caso de não aceitação das novas
condições, no prazo fixado no contrato, salvo nos casos em que as alterações sejam
propostas exclusiva e objetivamente em benefício dos assinantes.
17 – A ARN pode especificar os termos em que as empresas procedem à
comunicação prevista no número anterior, bem como a forma e o suporte em que são
disponibilizadas as informações a que alude o n.º 2.
18 – As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de
comunicações electrónicas acessíveis ao público devem depositar na ARN e na
Direcção-Geral do Consumidor (DGC) um exemplar dos contratos que envolvam,
ainda que parcialmente, a adesão a cláusulas contratuais gerais que utilizem para a
oferta de redes e serviços.
19 – O depósito a que se refere o número anterior deve ser realizado no prazo
máximo de dois dias úteis sobre a data em que for iniciada a utilização do contrato de
adesão e, sempre que este se destine a substituir um contrato anteriormente utilizado,
deve indicar qual o modelo que o contrato depositado visa substituir.
20 – A ARN determina, seguindo, para o efeito, o procedimento previsto no
artigo 110.º, a imediata cessação da utilização de práticas e dos contratos em uso pelas
empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações
eletrónicas acessíveis ao público ou a sua adaptação, quando verifique:
a) A sua desconformidade com as regras fixadas na legislação cuja
aplicação lhe cabe supervisionar ou com qualquer determinação
proferida no âmbito das suas competências;
b) A manifesta desproporcionalidade das práticas e dos contratos face aos
serviços disponibilizados no momento da celebração, renovação ou
alteração de contratos, nomeadamente quanto aos respetivos prazos de
duração.
(…)
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PERÍODOS DE FIDELIZAÇÃO

Decreto-Lei n.º 56/2010, de 1 de junho

Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei estabelece limites à cobrança de quantias pela prestação do
serviço de desbloqueamento de equipamentos destinados ao acesso a serviços de
comunicações eletrónicas bem como pela rescisão do contrato durante o período de
fidelização, garantindo os direitos dos utentes nas comunicações eletrónicas e
promovendo uma maior concorrência neste sector.
Artigo 2.º
Âmbito
1 – É proibida a cobrança de qualquer contrapartida pela prestação do serviço de
desbloqueamento dos equipamentos referidos no artigo anterior, findo o período de
fidelização contratual.
2 – Durante o período de fidelização, pela resolução do contrato e pelo
desbloqueamento do equipamento, é proibida a cobrança de qualquer contrapartida de
valor superior a:
a) 100 % do valor do equipamento à data da sua aquisição ou posse, sem
qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, no decurso dos primeiros
seis meses daquele período, deduzido do valor já pago pelo utente, bem
como de eventual crédito do consumidor face ao operador de
comunicações móveis;
b) 80 % do valor do equipamento à data da sua aquisição ou posse, sem
qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, após os primeiros seis
meses daquele período, deduzido do valor já pago pelo utente, bem como
de eventual crédito do consumidor face ao operador de comunicações
móveis;
c) 50 % do valor do equipamento à data da sua aquisição ou posse, sem
qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, no último ano do período
de fidelização, deduzido do valor já pago pelo utente, bem como de
eventual crédito do consumidor face ao operador de comunicações móveis.
3 – É proibida a cobrança de qualquer contrapartida, para além das referidas no
número anterior, a título indemnizatório ou compensatório pela resolução do contrato
durante o período de fidelização.
4 – Não existindo período de fidelização, pelo serviço de desbloqueamento do
equipamento não pode ser cobrada uma quantia superior à diferença entre o valor do
equipamento, à data da sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, abatimento ou
subsidiação, e o valor já pago pelo utente.
5 – Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por serviço de
desbloqueamento o serviço prestado pelo operador ou prestador de serviços que
consiste na descarga de um software que permite o acesso do equipamento a outros
operadores ou prestadores de serviços.
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Artigo 3.º
Operação de desbloqueamento
A obrigação de proceder ao desbloqueamento do equipamento incumbe ao
operador ou prestador de serviço que o bloqueou, devendo ser realizada no prazo
máximo de cinco dias a contar do dia em que o utente solicitou a sua realização.
Artigo 4.º
Prazo máximo do período de fidelização
O período de fidelização não pode ter duração superior a 24 meses.
Artigo 5.º
Dever de informação
1 – Sem prejuízo do disposto no artigo 47.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro,
o operador de comunicações móveis deve, previamente à celebração do contrato,
informar por escrito o utente sobre as características do equipamento, nomeadamente
sobre se este se encontra bloqueado, o preço e as condições do seu desbloqueamento,
bem como sobre o preço do equipamento bloqueado e desbloqueado.
2 – Em qualquer momento do período de fidelização, e a pedido do utente, deve o
operador ou prestador de serviços informar sobre a data do termo desse período e do
bloqueamento do aparelho, bem como sobre o valor que o utente tem de pagar em caso
de resolução antecipada do contrato.
3 – A prova do cumprimento do disposto no presente artigo cabe ao operador ou
prestador de serviço.
Artigo 6.º
Fiscalização
A fiscalização do disposto no presente decreto-lei compete ao ICP-Autoridade
Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM).
Artigo 7.º
Contraordenações
1 – Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos artigos 2.º e 4.º,
punível nos termos do n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro, que
aprova o regime quadro das contraordenações do sector das comunicações.
2 – Constitui contraordenação leve a violação do disposto nos artigos 3.º e 5.º,
punível nos termos do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro, que
aprova o regime quadro das contraordenações do sector das comunicações.
Artigo 8.º
Carácter injuntivo
É nula qualquer convenção ou disposição que contrarie ou exclua o disposto no
presente decreto-lei.
Artigo 9.º
Disposições transitórias
1 – O presente decreto-lei aplica-se a todos os contratos em execução no momento
da sua entrada em vigor, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
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2 – O disposto no artigo 4.º aplica-se aos contratos celebrados a partir da entrada
em vigor do presente decreto-lei.
Artigo 10.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no prazo de 90 dias a contar da data da sua
publicação.
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CONTRATOS CELEBRADOS À DISTÂNCIA E FORA DO ESTABELECIMENTO

Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de
julho

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º
2011/83/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011,
relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva n.º 93/13/CEE, do
Conselho, e a Diretiva n.º 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, e que
revoga a Diretiva n.º 85/577/CEE, do Conselho, e a Diretiva n.º 97/7/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho.
Artigo 2.º
Âmbito
1 – O presente decreto-lei é aplicável aos contratos celebrados à distância e aos
contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, tendo em vista promover a
transparência das práticas comerciais e salvaguardar os interesses legítimos dos
consumidores.
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, os artigos 4.º a 21.º não se
aplicam a:
a) Contratos relativos a serviços financeiros;
b) Contratos celebrados através de máquinas distribuidoras automáticas ou de
estabelecimentos comerciais automatizados;
c) Contratos celebrados com operadores de telecomunicações respeitantes à
utilização de cabines telefónicas públicas ou à utilização de uma única
ligação telefónica, de Internet ou de telecópia efetuada pelo consumidor;
d) Contratos relativos à construção, à reconversão substancial, à compra e
venda ou a outros direitos respeitantes a imóveis, incluindo o arrendamento;
e) Contratos relativos a serviços sociais, nomeadamente no setor da habitação,
da assistência à infância e serviços dispensados às famílias e às pessoas com
necessidades especiais permanentes ou temporárias, incluindo os cuidados
continuados;
f) Contratos relativos a serviços de cuidados de saúde, prestados ou não no
âmbito de uma estrutura de saúde e independentemente do seu modo de
organização e financiamento e do seu carácter público ou privado;
g) Contratos de jogo de fortuna ou azar, incluindo lotarias, bingos e atividades
de jogo em casinos e apostas;
h) Contratos relativos a serviços prestados no âmbito do Decreto-Lei n.º
61/2011, de 6 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2012, de 24 de
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agosto, que estabelece o regime de acesso e de exercício da atividade das
agências de viagens e turismo;
i) Contratos celebrados no âmbito do Decreto-Lei n.º 275/93, de 5 de agosto,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 180/99, de 22 de maio, 22/2002, de 31 de
janeiro,76-A/2006, de 29 de março, 116/2008, de 4 de julho, e 37/2011, de
10 de março;
j) Contratos de fornecimento de géneros alimentícios, bebidas ou outros bens
destinados ao consumo corrente do agregado familiar, entregues fisicamente
pelo fornecedor de bens em deslocações frequentes e regulares ao domicílio,
residência ou local de trabalho do consumidor;
l) Contratos em que intervenha um titular de cargo público obrigado por lei à
autonomia e imparcialidade, bem como ao fornecimento de todas as
informações jurídicas necessárias, garantindo que o consumidor apenas
celebra o contrato após ponderação e com pleno conhecimento das suas
consequências jurídicas;
m) Contratos de serviços de transporte de passageiros com exceção do disposto
nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 5.º;
n) Contratos celebrados fora do estabelecimento comercial para aquisição de
assinaturas de publicações periódicas, definidas nos termos da Lei n.º 2/99,
de 13 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 18/2003, de 11 de junho, e 19/2012,
de 8 de maio, quando o pagamento a efetuar pelo consumidor não exceda
€ 40.
(A alínea n) do n.º 2 do presente artigo foi aditada pela Lei n.º 47/2014, de 28
de julho)
Artigo 3.º
Definições
Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por:
a) «Bem», qualquer coisa móvel corpórea, com exceção dos bens vendidos
em processo executivo ou qualquer outra forma de venda judicial,
incluindo água, gás ou eletricidade quando são postos à venda em
volume delimitado ou em quantidade determinada;
b) «Bem produzido segundo as especificações do consumidor», a coisa que
não sendo pré-fabricada, é produzida com base numa escolha individual
ou numa decisão do consumidor;
c) «Consumidor», a pessoa singular que atue com fins que não se integrem
no âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou
profissional;
d) «Conteúdo digital», os dados produzidos e fornecidos em formato digital,
designadamente programas e aplicações de computador, jogos, músicas,
vídeos ou textos independentemente de o acesso aos mesmos ser feito
por descarregamento ou streaming, a partir de um suporte material ou de
qualquer outro meio;
e) «Contrato acessório», contrato ao abrigo do qual o consumidor adquire
bens ou serviços no âmbito de um contrato à distância ou de um contrato
celebrado fora do estabelecimento comercial, quando os bens ou serviços
são fornecidos pelo profissional ou por um terceiro com base em acordo
entre esse terceiro e o profissional;
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f) «Contrato celebrado à distância», um contrato celebrado entre o
consumidor e o fornecedor de bens ou o prestador de serviços sem
presença física simultânea de ambos, e integrado num sistema de venda
ou prestação de serviços organizado para o comércio à distância
mediante a utilização exclusiva de uma ou mais técnicas de comunicação
à distância até à celebração do contrato, incluindo a própria celebração;
g) «Contrato celebrado fora do estabelecimento comercial», o contrato que
é celebrado na presença física simultânea do fornecedor de bens ou do
prestador de serviços e do consumidor em local que não seja o
estabelecimento comercial daquele, incluindo os casos em que é o
consumidor a fazer uma proposta contratual, incluindo os contratos:
i.
Celebrados no estabelecimento comercial do profissional
ou através de quaisquer meios de comunicação à distância
imediatamente após o consumidor ter sido, pessoal e
individualmente, contactado num local que não seja o
estabelecimento comercial do fornecedor de bens ou
prestador de serviços;
ii. Celebrados no domicílio do consumidor;
iii. Celebrados no local de trabalho do consumidor;
iv.
Celebrados em reuniões em que a oferta de bens ou de
serviços seja promovida por demonstração perante um
grupo de pessoas reunidas no domicílio de uma delas, a
pedido do fornecedor ou do seu representante ou
mandatário;
v.
Celebrados durante uma deslocação organizada pelo
fornecedor de bens ou prestador de serviços ou por seu
representante ou mandatário, fora do respetivo
estabelecimento comercial;
vi.
Celebrados no local indicado pelo fornecedor de bens ou
prestador de serviços, a que o consumidor se desloque,
por sua conta e risco, na sequência de uma comunicação
comercial feita pelo fornecedor de bens ou prestador de
serviços ou pelo seu representante ou mandatário;
h) «Estabelecimento comercial», quaisquer instalações imóveis de venda a
retalho, onde o fornecedor de bens ou prestador de serviços exerça a sua
atividade de forma permanente, ou quaisquer instalações móveis de
venda a retalho onde o fornecedor de bens ou prestador de serviços
exerça a sua atividade de forma habitual;
i) «Fornecedor de bens ou prestador de serviços», a pessoa singular ou
coletiva, pública ou privada, que, num contrato com um consumidor,
atue no âmbito da sua atividade profissional, ou através de outro
profissional, que atue em seu nome ou por sua conta;
j) «Hasta pública», o método de venda em que os bens ou serviços são
oferecidos pelo fornecedor aos consumidores, que compareçam ou não
pessoalmente no local, através de um procedimento de licitação
transparente dirigido por um leiloeiro, e em que o adjudicatário fica
vinculado à aquisição dos bens ou serviços;
k) «Operador de técnica de comunicação», qualquer pessoa singular ou
coletiva, pública ou privada, que tenha por atividade profissional
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disponibilizar a fornecedores uma ou mais técnicas de comunicação à
distância;
l) «Suporte duradouro», qualquer instrumento, designadamente o papel, a
chave Universal Serial Bus (USB), o Compact Disc Read-Only Memory
(CD-ROM), o Digital Versatile Disc (DVD), os cartões de memória ou o
disco rígido do computador, que permita ao consumidor ou ao fornecedor
de bens ou prestador do serviço armazenar informações que lhe sejam
pessoalmente dirigidas, e, mais tarde, aceder-lhes pelo tempo adequado à
finalidade das informações, e que possibilite a respetiva reprodução
inalterada;
m) «Técnica de comunicação à distância», qualquer meio que, sem a
presença física e simultânea do fornecedor de bens ou prestador do
serviço e do consumidor, possa ser utilizado tendo em vista a celebração
do contrato entre as referidas partes.
(A alínea j) do presente artigo foi alterada pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)

CAPÍTULO II
Dos contratos celebrados à distância e dos contratos celebrados fora do
estabelecimento comercial
Artigo 4.º
Informação pré-contratual nos contratos celebrados à distância ou celebrados
fora do estabelecimento comercial
1 – Antes de o consumidor se vincular a um contrato celebrado à distância ou
fora do estabelecimento comercial, ou por uma proposta correspondente, o fornecedor
de bens ou prestador de serviços deve facultar-lhe, em tempo útil e de forma clara e
compreensível, as seguintes informações:
a) Identidade do fornecedor de bens ou do prestador de serviços, incluindo
o nome, a firma ou denominação social, o endereço físico onde se
encontra estabelecido, o número de telefone e de telecópia e o endereço
eletrónico, caso existam, de modo a permitir ao consumidor contactá-lo e
comunicar com aquele de forma rápida e eficaz;
b) Quando aplicável, o endereço físico e identidade do profissional que atue
por conta ou em nome do fornecedor de bens ou prestador de serviços;
c) Características essenciais do bem ou serviço, na medida adequada ao
suporte utilizado e ao bem ou serviço objeto do contrato;
d) Preço total do bem ou serviço, incluindo taxas e impostos, encargos
suplementares de transporte, despesas postais ou de entrega ou quaisquer
outros encargos que no caso caibam;
e) O modo de cálculo do preço, incluindo tudo o que se refira a quaisquer
encargos suplementares de transporte, de entrega e postais, e quaisquer
outros custos, quando a natureza do bem ou serviço não permita o cálculo
em momento anterior à celebração do contrato;
f) A indicação de que podem ser devidos encargos suplementares de
transporte, de entrega e postais, e quaisquer outros custos, quando tais
encargos não possam ser razoavelmente calculados antes da celebração
do contrato;
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g) O preço total, que deve incluir os custos totais, por período de faturação,
no caso de um contrato de duração indeterminada ou que inclua uma
assinatura de periodicidade;
h) O preço total equivalente à totalidade dos encargos mensais ou de outra
periodicidade, no caso de um contrato com uma tarifa fixa, devendo ser
comunicado o modo de cálculo do preço quando for impossível o seu
cálculo em momento anterior à celebração do contrato;
i) Modalidades de pagamento, de entrega, de execução, a data-limite em
que o profissional se compromete a entregar o bem ou a prestar o serviço,
e, se for o caso, o sistema de tratamento de reclamações dos
consumidores pelo fornecedor de bens ou prestador de serviços;
j) Quando seja o caso, a existência do direito de livre resolução do contrato,
o respetivo prazo e o procedimento para o exercício do direito, nos
termos dos artigos 10.º e 11.º com entrega do formulário de livre
resolução constante da parte B do anexo ao presente decreto-lei, do qual
faz parte integrante;
l) Quando seja o caso, a indicação de que o consumidor suporta os custos
da devolução dos bens em caso de exercício do direito de livre resolução
e o montante desses custos, se os bens, pela sua natureza, não puderem
ser devolvidos normalmente pelo correio normal;
m) A obrigação de o consumidor pagar ao prestador de serviços um
determinado montante, proporcional ao serviço já prestado, sempre que o
consumidor exerça o direito de livre resolução depois de ter apresentado
o pedido a que se refere o artigo 15.º;
n) Quando não haja direito de livre resolução, nos termos do artigo 17.º, a
indicação de que o consumidor não beneficia desse direito ou, se for caso
disso, as circunstâncias em que o consumidor perde o seu direito de livre
resolução;
o) Custo de utilização da técnica de comunicação à distância, quando
calculado em referência a uma tarifa que não seja a tarifa base;
p) A duração do contrato, quando não seja indefinida ou instantânea, ou, em
caso de contrato de fornecimento de bens ou prestação de serviços de
execução continuada ou periódica ou de renovação automática, os
requisitos da denúncia, incluindo, quando for o caso, o regime de
contrapartidas estabelecidas para a cessação antecipada dos contratos
sujeitos a períodos contratuais mínimos;
q) A existência e o prazo da garantia de conformidade dos bens, quando seja
aplicável o regime jurídico da venda de bens de consumo constante do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º
84/2008, de 21 de maio;
r) A existência e condições de assistência pós-venda, de serviços pós-venda
e de garantias comerciais quando for o caso;
s) A existência de códigos de conduta relevantes, quando os haja, e o modo
de obter as respetivas cópias;
t) A duração mínima das obrigações dos consumidores decorrentes do
contrato, quando for o caso;
u) A existência de depósitos ou outras garantias financeiras e respetivas
condições, a pagar ou prestar pelo consumidor a pedido do profissional,
quando as houver;
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v) Sendo o caso, a funcionalidade dos conteúdos digitais, incluindo as
medidas de proteção técnica;
x) Qualquer interoperabilidade relevante dos conteúdos digitais com
equipamentos e programas informáticos de que o profissional tenha ou
possa razoavelmente ter conhecimento, quando for o caso;
z) A possibilidade de acesso a um mecanismo extrajudicial de reclamação e
recurso a que o profissional esteja vinculado e o modo de acesso a esse
mesmo mecanismo, quando for o caso.
2 – As informações determinadas nas alíneas j), l) e m) do número anterior
podem ser prestadas mediante o modelo de informação sobre o direito de livre
resolução constante da parte A do anexo ao presente decreto-lei, do qual faz parte
integrante, considerando-se que o fornecedor de bens ou prestador de serviços cumpriu
o dever de informação quanto a esses elementos, se tiver entregue essas instruções ao
consumidor corretamente preenchidas.
3 – As informações a que se refere o n.º 1 integram o contrato celebrado à
distância ou fora do estabelecimento comercial, não podendo o respetivo conteúdo ser
alterado, salvo acordo expresso das partes em contrário anterior à celebração do
contrato.
4 – Em caso de incumprimento do dever de informação quanto aos encargos
suplementares ou outros custos referidos nas alíneas d), e), f), g) e h) ou quanto aos
custos de devolução dos bens referidos na alínea l), ambas do n.º 1, o consumidor fica
desobrigado desses custos ou encargos.
5 – As informações a que se refere o n.º 1 são, no caso dos contratos celebrados
fora do estabelecimento comercial, fornecidas em papel ou, se o consumidor
concordar, noutro suporte duradouro.
6 – No caso das hastas públicas, as informações previstas nas alíneas a) e b) do
n.º 1 podem ser substituídas pelos elementos equivalentes relativos ao leiloeiro.
7 – Incumbe ao fornecedor de bens ou prestador de serviços a prova do
cumprimento dos deveres de informação estabelecidos no presente artigo.
(O n.º 6 do presente artigo foi alterado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 5.º
Requisitos de forma nos contratos celebrados à distância
1 – As informações a que se refere o n.º 1 do artigo anterior, devem ser prestadas
de forma clara e compreensível por meio adequado à técnica de comunicação à
distância utilizada, com respeito pelos princípios da boa-fé, da lealdade nas transações
comerciais e da proteção das pessoas incapazes, em especial dos menores.
2 – Quando num contrato celebrado à distância por via eletrónica, a encomenda
pelo consumidor implicar uma obrigação de pagamento, o fornecedor de bens ou
prestador de serviços deve dar ao consumidor, de forma clara e bem visível, e
imediatamente antes de o consumidor concluir a encomenda, as informações précontratuais previstas nas alíneas c), d), e), f), g), h), p) e t) do n.º 1 do artigo anterior.
3 – Para o cumprimento do disposto no número anterior, o fornecedor de bens ou
prestador de serviços deve garantir que o consumidor, ao concluir a encomenda
confirma, de forma expressa e consciente, que a encomenda implica a obrigação de
pagamento.
4 – Quando a conclusão da encomenda implicar a ativação de um botão ou
função semelhante, o botão ou a referida função é identificada de forma facilmente
legível, apenas com a expressão «encomenda com obrigação de pagar» ou uma
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formulação correspondente e inequívoca, que indique que a realização da encomenda
implica uma obrigação de pagamento ao profissional.
5 – Sem prejuízo do dever de comunicação das restantes informações de acordo
com o meio de comunicação à distância utilizado, quando o contrato for celebrado
através de um meio de comunicação à distância com espaço ou tempo limitados para
divulgar a informação, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve facultar,
nesse meio específico e antes da celebração do contrato, pelo menos, as informações
pré-contratuais exigidas pelas alíneas a), c), d), e), f), g), h), j) e p) do n.º 1 do artigo
anterior.
6 – Em caso de comunicação por via telefónica, a identidade do fornecedor do
bem ou prestador de serviços ou do profissional que atue em seu nome ou por sua
conta e o objetivo comercial da chamada devem ser explicitamente comunicados no
início de qualquer contacto com o consumidor.
7 – Quando o contrato for celebrado por telefone, o consumidor só fica
vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento escrito ao
fornecedor de bens ou prestador de serviços, exceto nos casos em que o primeiro
contacto telefónico seja efetuado pelo próprio consumidor.
8 – Se o fornecedor de bens ou prestador de serviços não observar o disposto nos
os
n. 2, 3 e 4, o consumidor não fica vinculado ao contrato.
(O n.º 7 do presente artigo foi alterado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 6.º
Confirmação da celebração do contrato celebrado à distância
1 – O fornecedor de bens ou prestador de serviços deve confirmar a celebração
do contrato à distância no prazo de cinco dias contados dessa celebração e, o mais
tardar, no momento da entrega do bem ou antes do início da prestação do serviço.
2 – A confirmação do contrato a que se refere o número anterior realiza-se com a
entrega ao consumidor das informações pré-contratuais previstas no n.º 1 do artigo 4.º
em suporte duradouro.
3 – Encontra-se dispensado do dever de confirmação do contrato o fornecedor de
bens ou prestador de serviços que, antes da celebração do contrato, forneça ao
consumidor as informações pré-contratuais em suporte duradouro.
Artigo 7.º
Restrições nos sítios na internet
Nos sítios na Internet dedicados ao comércio eletrónico é obrigatória a
indicação, de forma clara e legível, o mais tardar no início do processo de encomenda,
da eventual existência de restrições geográficas ou outras à entrega e aos meios de
pagamento aceites.
Artigo 8.º
Restrições à utilização de determinadas técnicas
O envio de comunicações não solicitadas através da utilização de técnicas de
comunicação à distância depende do consentimento prévio expresso do consumidor,
nos termos da Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto.
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Artigo 9.º
Requisitos de forma nos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial
1 – O contrato celebrado fora do estabelecimento comercial é reduzido a escrito
e deve, sob pena de nulidade, conter, de forma clara e compreensível e na língua
portuguesa, as informações determinadas pelo artigo 4.º.
2 – O fornecedor de bens ou prestador de serviços deve entregar ao consumidor
uma cópia do contrato assinado ou a confirmação do contrato em papel ou, se o
consumidor concordar, noutro suporte duradouro, incluindo, se for caso disso, a
confirmação do consentimento prévio e expresso do consumidor e o seu
reconhecimento, nos termos da alínea l) do n.º 1 do artigo 17.º.
Artigo 10.º
Direito de livre resolução nos contratos celebrados à distância ou celebrados fora
do estabelecimento
1 – O consumidor tem o direito de resolver o contrato sem incorrer em quaisquer
custos, para além dos estabelecidos no n.º 3 do artigo 12.º e no artigo 13.º quando for
caso disso, e sem necessidade de indicar o motivo, no prazo de 14 dias a contar:
a) Do dia da celebração do contrato, no caso dos contratos de prestação de
serviços;
b) Do dia em que o consumidor ou um terceiro, com exceção do
transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse física dos bens,
no caso dos contratos de compra e venda, ou:
i. Do dia em que o consumidor ou um terceiro, com exceção do
transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse física
do último bem, no caso de vários bens encomendados pelo
consumidor numa única encomenda e entregues separadamente,
ii. Do dia em que o consumidor ou um terceiro, com exceção do
transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse física
do último lote ou elemento, no caso da entrega de um bem que
consista em diversos lotes ou elementos,
iii. Do dia em que o consumidor ou um terceiro por ele indicado,
que não seja o transportador, adquira a posse física do primeiro
bem, no caso dos contratos de entrega periódica de bens durante
um determinado período;
c) Do dia da celebração do contrato, no caso dos contratos de fornecimento
de água, gás ou eletricidade, que não estejam à venda em volume ou
quantidade limitados, de aquecimento urbano ou de conteúdos digitais
que não sejam fornecidos num suporte material.
2 – Se o fornecedor de bens ou prestador de serviços não cumprir o dever de
informação pré-contratual determinado na alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º, o prazo para
o exercício do direito de livre resolução é de 12 meses a contar da data do termo do
prazo inicial a que se refere o número anterior.
3 – Se, no decurso do prazo previsto no número anterior, o fornecedor de bens
ou prestador de serviços cumprir o dever de informação pré-contratual a que se refere
a alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º, o consumidor dispõe de 14 dias para resolver o
contrato a partir da data de receção dessa informação.
4 – O disposto no n.º 1 não impede a fixação, entre as partes, de prazo mais
alargado para o exercício do direito de livre resolução.
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5 – O disposto no presente artigo não dispensa o cumprimento das regras legais
relativas ao dever de ligação à rede pública de abastecimento de água e à utilização de
captações de água para consumo humano, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º
194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e no
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
Artigo 11.º
Exercício e efeitos do direito de livre resolução
1 – O consumidor pode exercer o seu direito de livre resolução através do envio
do modelo de «Livre resolução» constante da parte B do anexo ao presente decreto-lei,
ou através de qualquer outra declaração inequívoca de resolução do contrato.
2 – Para efeitos do presente decreto-lei considera-se inequívoca a declaração em
que o consumidor comunica, por palavras suas, a decisão de resolver o contrato
designadamente por carta, por contacto telefónico, pela devolução do bem ou por
outro meio suscetível de prova, nos termos gerais.
3 – Considera-se exercido o direito de livre resolução pelo consumidor dentro do
prazo quando a declaração de resolução é enviada antes do termo dos prazos referidos
no artigo anterior.
4 – Quando no sítio na Internet do fornecedor de bens ou prestador de serviços
seja possibilitada a livre resolução por via eletrónica e o consumidor utilizar essa via,
o fornecedor de bens ou prestador de serviços, acusa, no prazo de 24 horas, ao
consumidor a receção da declaração de resolução em suporte duradouro.
5 – Incumbe ao consumidor a prova de que exerceu o direito de livre resolução,
nos termos do presente decreto-lei.
6 – O exercício do direito de livre resolução extingue as obrigações de execução
do contrato e toda a eficácia da proposta contratual, quando o consumidor tenha feito
tal proposta.
7 – São nulas as cláusulas contratuais que imponham ao consumidor uma
penalização pelo exercício do direito de livre resolução ou estabeleçam a renúncia ao
mesmo.
Artigo 12.º
Obrigações do fornecedor de bens ou prestador de serviços decorrentes da livre
resolução
1 – No prazo de 14 dias a contar da data em que for informado da decisão de
resolução do contrato, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve reembolsar
o consumidor de todos os pagamentos recebidos, incluindo os custos de entrega do
bem nos termos do n.º 2 do artigo 13.º.
2 – O reembolso dos pagamentos deve ser feito através do mesmo meio de
pagamento que tiver sido utilizado pelo consumidor na transação inicial, salvo acordo
expresso em contrário e desde que o consumidor não incorra em quaisquer custos
como consequência do reembolso.
3 – O fornecedor do bem não é obrigado a reembolsar os custos adicionais de
entrega quando o consumidor solicitar, expressamente, uma modalidade de entrega
diferente e mais onerosa do que a modalidade comummente aceite e menos onerosa
proposta pelo fornecedor do bem.
4 – Excetuados os casos em que o fornecedor se ofereça para recolher ele
próprio os bens, só é permitida a retenção do reembolso enquanto os bens não forem
recebidos ou enquanto o consumidor não apresentar prova da devolução do bem.
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5 – Quando o bem entregue no domicílio do consumidor no momento da
celebração de um contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, não puder,
pela sua natureza ou dimensão, ser devolvido por correio, incumbe ao fornecedor
recolher o bem e suportar o respetivo custo.
6 – O incumprimento da obrigação de reembolso dentro do prazo previsto no
n.º 1, obriga o fornecedor de bens ou prestador de serviços a devolver em dobro, no
prazo de 15 dias úteis, os montantes pagos pelo consumidor, sem prejuízo do direito
do consumidor a indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais.
Artigo 13.º
Obrigações do consumidor decorrentes da livre resolução do contrato
1 – Caso o fornecedor de bens não se ofereça para recolher ele próprio o bem, o
consumidor deve no prazo de 14 dias a contar da data em que tiver comunicado a sua
decisão de resolução do contrato nos termos do artigo 10.º, devolver ou entregar o bem
ao fornecedor de bens ou a uma pessoa autorizada para o efeito.
2 – Incumbe ao consumidor suportar o custo da devolução do bem, exceto nos
seguintes casos:
a) Quando o fornecedor acordar em suportar esse custo; ou
b) Quando o consumidor não tiver sido previamente informado pelo
fornecedor do bem que tem o dever de pagar os custos de devolução.
3 – O consumidor deve conservar os bens de modo a poder restituí-los nas
devidas condições de utilização, no prazo previsto no n.º 1, ao fornecedor ou à pessoa
para tal designada no contrato.
4 – O consumidor não incorre em responsabilidade alguma pelo exercício do
direito de livre resolução, salvo o disposto no n.º 3 do artigo anterior.
Artigo 14.º
Inspeção e manipulação do bem
1 – O exercício do direito de livre resolução não prejudica o direito de o
consumidor inspecionar, com o devido cuidado, a natureza, as caraterísticas e o
funcionamento do bem.
2 – O consumidor pode ser responsabilizado pela depreciação do bem, se a
manipulação efetuada para inspecionar a natureza, as caraterísticas e o funcionamento
desse bem exceder a manipulação que habitualmente é admitida em estabelecimento
comercial.
3 – Em caso algum, o consumidor é responsabilizado pela depreciação do bem
quando o fornecedor não o tiver informado do seu direito de livre resolução.
Artigo 15.º
Prestação de serviços durante o período de livre resolução
1 – Sempre que o consumidor pretenda que a prestação do serviço se inicie
durante o prazo previsto no artigo 10.º, o prestador do serviço deve exigir que o
consumidor apresente um pedido expresso através de suporte duradouro.
2 – Se o consumidor exercer o direito de livre resolução, após ter apresentado o
pedido previsto no número anterior, deve ser pago ao prestador do serviço um
montante proporcional ao que foi efetivamente prestado até ao momento da
comunicação da resolução, em relação ao conjunto das prestações previstas no
contrato.
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3 – O montante proporcional a que se refere o número anterior é calculado com
base no preço contratual total.
4 – Se o preço total for excessivo, o montante proporcional é calculado com base
no valor de mercado do que foi prestado.
5 – O consumidor não suporta quaisquer custos:
a) Relativos à execução dos serviços durante o prazo de livre resolução, se:
i. O prestador do serviço não tiver cumprido o dever de
informação pré-contratual previsto nas alíneas j) ou m) do
n.º 1 do artigo 4.º, ou
ii. O consumidor não tiver solicitado expressamente o início
do serviço durante o prazo de livre resolução; ou
b) Relativos ao fornecimento, na totalidade ou em parte, de conteúdos
digitais que não sejam fornecidos num suporte material, se:
i. O consumidor não tiver dado o seu consentimento prévio
para que a execução tenha início antes do fim do prazo de
14 dias referido no artigo 10.º,
ii. O consumidor não tiver reconhecido que perde o seu
direito de livre resolução ao dar o seu consentimento, ou
iii. O fornecedor de bens não tiver fornecido a confirmação
do consentimento prévio e expresso do consumidor.
6 – O presente artigo aplica-se aos contratos de fornecimento de água, gás ou
eletricidade, caso não sejam postos à venda em volume ou quantidade limitados, ou de
aquecimento urbano.
(A subalínea i) da alínea a) do n.º 5 do presente artigo foi alterada pela Lei n.º
47/2014, de 28 de julho)
Artigo 16.º
Efeito do exercício do direito de livre resolução nos contratos acessórios
Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 72-A/2010, de 17 de junho, e 42-A/2013, de 28 de março, o
exercício do direito de livre resolução nos termos do presente decreto-lei implica a
resolução automática dos contratos acessórios ao contrato celebrado à distância ou do
contrato celebrado fora do estabelecimento comercial sem direito a indemnização ou
pagamento de quaisquer encargos, excetuados os casos previstos no n.º 3 do artigo 12.º
e no artigo 13.º.
(O presente artigo foi alterado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho)
Artigo 17.º
Exceções ao direito de livre resolução
1 – Salvo acordo das partes em contrário, o consumidor não pode resolver
livremente os contratos de:
a) Prestação de serviços, quando:
i. Os serviços tenham sido integralmente prestados após o
prévio consentimento expresso do consumidor, nos termos
do artigo 15.º; e
ii. O consumidor reconheça que perde o direito de livre
resolução se o contrato tiver sido plenamente executado
pelo profissional nesse caso;
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b) Fornecimento de bens ou de prestação de serviços cujo preço dependa de
flutuações de taxas do mercado financeiro que o fornecedor de bens ou
prestador de serviços não possa controlar e que possam ocorrer durante o
prazo de livre resolução;
c) Fornecimento de bens confecionados de acordo com especificações do
consumidor ou manifestamente personalizados;
d) Fornecimento de bens que, por natureza, não possam ser reenviados ou
sejam suscetíveis de se deteriorarem ou de ficarem rapidamente fora de
prazo;
e) Fornecimento de bens selados não suscetíveis de devolução, por motivos
de proteção da saúde ou de higiene quando abertos após a entrega;
f) Fornecimento de bens que, após a sua entrega e por natureza, fiquem
inseparavelmente misturados com outros artigos;
g) Fornecimento de bebidas alcoólicas cujo preço tenha sido acordado
aquando da celebração do contrato de compra e venda, cuja entrega
apenas possa ser feita após um período de 30 dias, e cujo valor real
dependa de flutuações do mercado que não podem ser controladas pelo
profissional;
h) Fornecimento de gravações áudio ou vídeo seladas ou de programas
informáticos selados, a que o consumidor tenha retirado o selo de
garantia de inviolabilidade após a entrega;
i) Fornecimento de um jornal, periódico ou revista, com exceção dos
contratos de assinatura para o envio dessas publicações;
j) Celebrados em hasta pública;
k) Fornecimento de alojamento, para fins não residenciais, transporte de
bens, serviços de aluguer de automóveis, restauração ou serviços
relacionados com atividades de lazer se o contrato previr uma data ou
período de execução específicos;
l) Fornecimento de conteúdos digitais não fornecidos em suporte material
se:
i. A sua execução tiver início com o consentimento prévio e
expresso do consumidor; e
ii. O consumidor reconhecer que o seu consentimento
implica a perda do direito de livre resolução;
m) Prestação de serviços de reparação ou de manutenção a executar no
domicílio do consumidor, a pedido deste.
2 – No caso dos contratos previstos na alínea m) do número anterior, é aplicável
o direito de livre resolução relativamente a serviços prestados além dos
especificamente solicitados pelo consumidor ou a fornecimento de bens diferentes das
peças de substituição imprescindíveis para efetuar a manutenção ou reparação.
(A subalínea j) do n.º 1 do presente artigo foi alterada pela Lei n.º 47/2014, de
28 de julho)
Artigo 18.º
Pagamento por cartão de crédito ou de débito
(O presente artigo, que foi revogado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho,
estabelecia: 1 – O preço dos bens ou serviços, objeto de contratos à distância, pode
ser pago através da utilização de qualquer meio de pagamento idóneo, incluindo
cartão de crédito ou de débito. 2 – Sempre que haja utilização fraudulenta de um
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cartão de crédito ou de débito por outrem, o consumidor pode solicitar a anulação do
pagamento efetuado e a consequente restituição dos montantes debitados para
pagamento. 3 – A restituição a que se refere o número anterior incumbe à entidade
bancária ou financeira emissora do aludido cartão, através de crédito em conta ou,
caso não seja possível, por qualquer outro meio adequado, no prazo máximo de 60
dias a contar da data em que este formulou fundamentadamente o pedido. 4 – O dever
de restituição ao consumidor não prejudica o direito de regresso da entidade
bancária ou financeira contra os autores da fraude ou contra o fornecedor do bem ou
do serviço, quando se demonstre que este conhecia ou, atentas as circunstâncias do
caso, devesse conhecer que tal utilização era fraudulenta. 5 – É nula qualquer
disposição contrária ao regime constante dos n.os 2, 3 e 4.)
Artigo 19.º
Execução do contrato celebrado à distância
1 – Salvo acordo em contrário entre as partes, o fornecedor de bens ou prestador
de serviços deve dar cumprimento à encomenda no prazo máximo de 30 dias, a contar
do dia seguinte à celebração do contrato.
2 – Em caso de incumprimento do contrato devido a indisponibilidade do bem
ou serviço encomendado, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve informar
o consumidor desse facto e reembolsá-lo dos montantes pagos, no prazo máximo de 30
dias a contar da data do conhecimento daquela indisponibilidade.
3 – Decorrido o prazo previsto no número anterior sem que o consumidor tenha
sido reembolsado dos montantes pagos, o fornecedor fica obrigado a devolver em
dobro, no prazo de 15 dias úteis, os montantes pagos pelo consumidor, sem prejuízo
do seu direito à indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais que possa ter
lugar.
4 – O fornecedor pode, contudo, fornecer um bem ou prestar um serviço ao
consumidor de qualidade e preço equivalentes, desde que essa possibilidade tenha sido
prevista antes da celebração do contrato ou no próprio contrato e o consumidor o tenha
consentido expressamente, e aquele informe por escrito o consumidor da
responsabilidade pelas despesas de devolução previstas no número seguinte.
5 – Na situação prevista no número anterior, caso o consumidor venha a optar
pelo exercício do direito de livre resolução, as despesas de devolução ficam a cargo do
fornecedor.
Artigo 20.º
Identificação do fornecedor ou seus representantes
1 – As empresas que disponham de serviços de distribuição comercial ao
domicílio devem elaborar e manter atualizada uma relação dos colaboradores que, em
seu nome, apresentam as propostas, preparam ou concluam os contratos no domicílio
do consumidor.
2 – A relação dos colaboradores e os contratos referidos no número anterior
devem ser facultados, sempre que solicitados, a qualquer entidade oficial no exercício
das suas competências, designadamente à Direção-Geral das Atividades Económicas,
à Autoridade da Concorrência e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE).
3 – As empresas referidas no n.º 1 devem igualmente habilitar os seus
colaboradores com os documentos adequados à sua completa identificação, os quais
devem ser sempre exibidos perante o consumidor.
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Artigo 21.º
Conteúdo dos catálogos e outros suportes
1 – Quando o contrato celebrado fora do estabelecimento comercial seja
acompanhado ou precedido da divulgação de catálogos, revistas ou qualquer outro
meio gráfico ou audiovisual, devem os mesmos conter os seguintes elementos:
a) Elementos identificativos da empresa fornecedora;
b) Indicação das caraterísticas essenciais do bem ou serviço objeto do
contrato;
c) Preço total, forma e condições de pagamento;
d) Forma, lugar e prazos de entrega dos bens ou da prestação do serviço;
e) Regime de garantia e de assistência pós-venda quando a natureza do bem
o justifique, com indicação do local onde se podem efetuar e para o qual
o consumidor possa dirigir as suas reclamações;
f) Se aplicável, informação sobre a existência do direito de livre resolução
com indicação do prazo e modo do seu exercício.
2 – Não se aplica o disposto no número anterior às mensagens publicitárias
genéricas que não envolvam uma proposta concreta para aquisição de um bem ou a
prestação de um serviço.

CAPÍTULO III
Outras modalidades de venda
Artigo 22.º
Venda automática
1 – Para efeitos do disposto no presente capítulo, a venda automática consiste na
colocação de um bem ou serviço à disposição do consumidor para que este o adquira
mediante a utilização de qualquer tipo de mecanismo, com o pagamento antecipado do
seu preço.
2 – A atividade de venda automática deve obedecer à legislação aplicável à
venda a retalho do bem ou à prestação de serviço em causa, nomeadamente em termos
de indicação de preços, rotulagem, embalagem, caraterísticas e condições
higiossanitárias dos bens.
Artigo 23.º
Caraterísticas do equipamento
1 – Todo o equipamento destinado à venda automática de bens e serviços deve
permitir a recuperação da importância introduzida em caso de não fornecimento do
bem ou serviço solicitado.
2 – No equipamento destinado à venda automática devem estar afixadas, de
forma clara e perfeitamente legível, as seguintes informações:
a) Identificação da empresa comercial proprietária do equipamento, com o nome
da firma, sede, número da matrícula na conservatória do registo comercial
competente e número de identificação fiscal;
b) Identidade da empresa responsável pelo fornecimento do bem ou prestação de
serviço;
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c) Endereço, número de telefone e contactos expeditos que permitam solucionar,
rápida e eficazmente, as eventuais reclamações apresentadas pelo
consumidor;
d) Identificação do bem ou serviço;
e) Preço por unidade;
f) Instruções de manuseamento e, ainda, sobre a forma de recuperação do
pagamento no caso de não fornecimento do bem ou serviço solicitado.
Artigo 24.º
Responsabilidade
Nos casos em que os equipamentos destinados à venda automática se encontrem
instalados num local pertencente a uma entidade pública ou privada, é solidária, entre
o proprietário do equipamento e o titular do espaço onde se encontra instalado:
a) A responsabilidade pela restituição ao consumidor da importância por este
introduzida na máquina, no caso do não fornecimento do bem ou serviço
solicitado ou de deficiência de funcionamento do mecanismo afeto a tal
restituição, bem como pela entrega da importância remanescente do preço, no
caso de fornecimento do bem ou serviço;
b) A responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas no n.º 2 do
artigo 23.º.
Artigo 25.º
Vendas especiais esporádicas
1 – Para efeitos do presente capítulo, consideram-se vendas especiais
esporádicas as realizadas de forma ocasional fora dos estabelecimentos comerciais, em
instalações ou espaços privados especialmente contratados ou disponibilizados para
esse efeito.
2 – Às vendas referidas no número anterior aplica-se, com as necessárias
adaptações, o disposto nos artigos 10.º e 11.º.
Artigo 26.º
Comunicação prévia
1 – As vendas especiais esporádicas ficam sujeitas a comunicação prévia à
ASAE.
2 – A comunicação prevista no número anterior deve ser realizada até oito dias
antes da data prevista para o início das vendas, através de uma mera comunicação
prévia no balcão único eletrónico dos serviços, ou por correio eletrónico enviado para
a ASAE, em caso de indisponibilidade do balcão, do qual constem:
a) Identificação do promotor e da sua firma;
b) Endereço do promotor;
c) Número de inscrição do promotor no Registo Nacional de Pessoas Coletivas;
d) Identificação dos bens e serviços a comercializar;
e) Identificação completa do local onde vão ocorrer as vendas;
f) Indicação da data prevista para o início e fim da ocorrência.
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CAPÍTULO IV
Práticas proibidas
Artigo 27.º
Vendas ligadas
1 – É proibido subordinar a venda de um bem ou a prestação de um serviço à
aquisição pelo consumidor de um outro bem ou serviço junto do fornecedor ou de
quem este designar.
2 – O disposto no número anterior não se aplica sempre que estejam em causa
bens ou serviços que, pelas suas características, se encontrem entre si numa relação de
complementaridade e esta relação seja de molde a justificar o seu fornecimento em
conjunto.
Artigo 28.º
Fornecimento de bens não solicitados
1 – É proibida a cobrança de qualquer tipo de pagamento relativo a fornecimento
não solicitado de bens, água, gás, eletricidade, aquecimento urbano ou conteúdos
digitais ou a prestação de serviços não solicitada pelo consumidor, exceto no caso de
bens ou serviços de substituição fornecidos em conformidade com o n.º 4 do artigo
19.º.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, a ausência de resposta do
consumidor na sequência do fornecimento ou da prestação não solicitados não vale
como consentimento.
Artigo 29.º
Imperatividade
1 – Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 220/95, de 31 de agosto, 249/99, de 7 de julho, e
323/2001, de 17 de dezembro, são absolutamente proibidas as cláusulas que, direta ou
indiretamente, excluam ou limitem os direitos dos consumidores previstos no presente
decreto-lei.
2 – Têm-se por não escritas as cláusulas que estabeleçam a renúncia dos
consumidores aos direitos previstos no presente decreto-lei, assim como as que
estipulem uma indemnização ou penalização de qualquer tipo no caso de o consumidor
exercer aqueles direitos.

CAPÍTULO V
Fiscalização, contraordenações e sanções
Artigo 30.º
Fiscalização, instrução dos processos e aplicação de coimas
1 – Compete à ASAE, a fiscalização do cumprimento do disposto no presente
decreto-lei e a instrução dos respetivos processos de contraordenação.
2 – A decisão de aplicação das coimas e sanções acessórias compete ao inspetorgeral da ASAE.
3 – O produto das coimas aplicadas reverte em:
a) 60 % para o Estado;
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b) 40 % para a entidade que proceder à instrução do processo e à aplicação
da respetiva coima.
Artigo 31.º
Contraordenações
1 – Constituem contraordenações, quando cometidas por pessoa singular:
a) As infrações ao disposto no artigo 7.º, no artigo 8.º, no n.º 2 do artigo
12.º, no n.º 1 do artigo 19.º, no artigo 20.º, e no artigo 23.º, sendo
puníveis com coima entre 250,00 EUR e 1 000,00 EUR;
b) As infrações ao disposto no artigo 4.º, nos n.os 1 a 6 do artigo 5.º, no
artigo 6.º, no artigo 9.º, no artigo 10.º, no n.º 4 do artigo 11.º, nos n. os 1,
4, 5 e 6 do artigo 12.º, o artigo 21.º, no artigo 26.º, sendo puníveis com
coima entre 400,00 EUR e 2 000,00 EUR;
c) As infrações ao disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 19.º,no n.º 1 do artigo
27.º, e no n.º 1 do artigo 28.º, sendo puníveis com coima entre 500,00
EUR e 3 700,00 EUR.
2 – Constituem contraordenações, quando cometidas por pessoa coletiva:
a) As infrações ao disposto no artigo 7.º, no artigo 8.º, no n.º 2 do artigo
12.º, no n.º 1 do artigo 19.º, no artigo 20.º, e no artigo 23.º, sendo
puníveis com coima entre 1 500,00 EUR e 8 000,00 EUR;
b) As infrações ao disposto no artigo 4.º, nos n.os 1 a 6 do artigo 5.º, no
artigo 6.º, no artigo 9.º, no artigo 10.º, no n.º 4 do artigo 11.º, nos n.os 1,
4, 5 e 6 do artigo 12.º, no artigo 21.º, no artigo 26.º, sendo puníveis com
coima entre 2 500,00 EUR e 25 000,00 EUR;
c) As infrações ao disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 19.º, no n.º 1 do artigo
27.º, e no n.º 1 do artigo 28.º, sendo puníveis com coima entre 3 500,00
EUR e 35 000,00 EUR.
3 – A tentativa e a negligência são puníveis, sendo os limites mínimos e
máximos da coima aplicável reduzidos a metade.
Artigo 32.º
Sanção acessória
No caso das contraordenações previstas nas alíneas a) e b) dos n.os 1 e 2 do
artigo anterior, simultaneamente com a coima, pode ser aplicada a sanção acessória de
perda de objetos, nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do Regime
Geral das Contraordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias
Artigo 33.º
Informação ao consumidor e resolução extrajudicial de litígios
1 – As entidades responsáveis pela aplicação do presente decreto-lei, devem
promover ações destinadas a informar os consumidores sobre os direitos que para eles
resultam da sua aplicação.
2 – As entidades a que se refere o número anterior devem promover o recurso
aos mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos entre profissionais e
consumidores, resultantes da aplicação do presente decreto-lei, na aceção da Lei n.º
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24/96, de 31 de julho, alterada pela Lei n.º 85/98, de 16 de dezembro, pelo DecretoLei n.º 67/2003, de 8 de abril, e pela Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro.
3 – As entidades referidas no n.º 1 devem incentivar os profissionais e os
titulares de códigos de conduta a informarem os consumidores sobre a existência
destes códigos.
Artigo 34.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de abril, alterado pelo DecretosLeis n.os 57/2008, de 26 de março, 82/2008, de 20 de maio, e 317/2009, de 30 de
outubro.
Artigo 35.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia 13 de junho de 2014.

ANEXO
(a que se refere alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º)
A. Formulário de informação sobre o direito de livre resolução
Direito de livre resolução
O consumidor tem o direito de livre resolução do presente contrato no prazo de
14 dias de calendário, sem necessidade de indicar qualquer motivo.
O prazo para exercício do direito de livre resolução expira 14 dias a contar do
dia seguinte ao dia (1)
A fim de exercer o seu direito de livre resolução, tem de nos comunicar (2) a sua
decisão de resolução do presente contrato por meio de uma declaração inequívoca (por
exemplo, carta enviada pelo correio, fax ou correio eletrónico). Pode utilizar o modelo
de formulário de resolução, mas tal não é obrigatório. (3)
Para que o prazo de livre resolução seja respeitado, basta que a sua comunicação
referente ao exercício do direito de livre resolução seja enviada antes do termo do
prazo de resolução.
Efeitos da livre resolução
Em caso de resolução do presente contrato, ser-lhe-ão reembolsados todos os
pagamentos efetuados, incluindo os custos de entrega (com exceção de custos
suplementares resultantes da sua escolha de uma modalidade de envio diferente da
modalidade menos onerosa de envio normal por nós oferecida), sem demora
injustificada e, em qualquer caso, o mais tardar 14 dias a contar da data em que formos
informados da sua decisão de resolução do presente contrato. Efetuamos esses
reembolsos usando o mesmo meio de pagamento que usou na transação inicial, salvo
acordo expresso em contrário da sua parte; em qualquer caso, não incorre em
quaisquer custos como consequência de tal reembolso
(4)
(5)
(6)
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Instruções de preenchimento:
(1) Inserir um dos seguinte textos entre aspas:
a) No caso de um contrato de prestação de serviços ou de um contrato de
fornecimento de água, de gás ou de eletricidade, caso não sejam postos à
venda em volume ou quantidade limitados, de aquecimento urbano ou de
conteúdos digitais que não sejam fornecidos num suporte material: «da
celebração do contrato.»;
b) No caso de um contrato de compra e venda: «em que adquire ou um
terceiro por si indicado, que não seja o transportador, adquire a posse
física dos bens.»;
c) No caso de um contrato em que o consumidor encomendou vários bens
numa única encomenda e os bens são entregues separadamente: «em que
adquire ou um terceiro por si indicado, que não seja o transportador,
adquire a posse física do último bem.»;
d) No caso de um contrato relativo à entrega de um bem constituído por
vários lotes ou partes: «em que adquire ou um terceiro por si indicado,
que não seja o transportador, adquire a posse física do último lote ou da
última parte.»;
e) No caso de um contrato de entrega periódica de bens durante um
determinado período: «em que adquire ou um terceiro por si indicado,
que não seja o transportador, adquire a posse física do primeiro bem.».
(2) Inserir aqui o seu nome, endereço geográfico e, eventualmente, número de
telefone, número de fax e endereço de correio eletrónico.
(3) Se der ao consumidor a possibilidade de preencher e apresentar por via
eletrónica informação sobre a resolução do contrato através do seu sítio Internet,
inserir o seguinte: «Dispõe também da possibilidade de preencher e apresentar por via
eletrónica o modelo de formulário de livre resolução ou qualquer outra declaração
inequívoca de resolução através do nosso sítio Internet [inserir endereço Internet]. Se
fizer uso dessa possibilidade, enviar-lhe-emos sem demora, num suporte duradouro
(por exemplo, por correio eletrónico), um aviso de receção do pedido de resolução.».
(4) No caso de um contrato de compra e venda em que não se tenha oferecido
para recolher os bens em caso de livre resolução, inserir o seguinte: «Podemos reter o
reembolso até termos recebido os bens devolvidos, ou até que apresente prova do
envio dos bens, consoante o que ocorrer primeiro.».
(5) No caso de o consumidor ter recebido bens no âmbito do contrato, inserir o
seguinte:
a) Inserir:
– «Recolhemos os bens.», ou
– «Deve devolver os bens ou entregar-no-los ou a ... [insira o nome da
pessoa e o endereço geográfico, se for caso disso, da pessoa que autoriza
a receber os bens], sem demora injustificada e o mais tardar 14 dias a
contar do dia em que nos informar da livre resolução do contrato.
Considera-se que o prazo é respeitado se devolver os bens antes do termo
do prazo de 14 dias.»;
b) Inserir:
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– «Suportaremos os custos da devolução dos bens.»,
– «Tem de suportar os custos diretos da devolução dos bens.»,
– Se, num contrato à distância, não se oferecer para suportar os custos da
devolução dos bens e se estes, pela sua natureza, não puderem ser
devolvidos normalmente pelo correio: «Tem de suportar os custos diretos
da devolução dos bens, ... EUR [inserir o montante].»; ou se o custo da
devolução dos bens não puder ser razoavelmente calculado
antecipadamente: «Tem de suportar os custos diretos da devolução dos
bens. Estes custos são estimados em aproximadamente ... EUR [inserir o
montante] no máximo.», ou
– Se, num contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, os bens,
pela sua natureza, não puderem ser devolvidos normalmente pelo correio
e tiverem sido entregues no domicílio do consumidor no momento da
celebração do contrato: «Recolheremos os bens a expensas nossas.»;
c) «Só é responsável pela depreciação dos bens que decorra de uma
manipulação que exceda o necessário para verificar a natureza, as
características e o funcionamento dos bens.».
(6) No caso de um contrato de prestação de serviços ou de um contrato de
fornecimento de água, gás ou eletricidade, caso não sejam postos à venda em volume
ou quantidade limitados, ou de aquecimento urbano, inserir o seguinte: «Se tiver
solicitado que a prestação de serviços ou o fornecimento de
água/gás/eletricidade/aquecimento urbano [riscar o que não interessa] comece durante
o prazo de livre resolução, pagar-nos-á um montante razoável proporcional ao que lhe
foi fornecido até ao momento em que nos comunicou a sua resolução do presente
contrato, em relação ao conjunto das prestações previstas no contrato.».
B. Modelo de formulário de livre resolução
(só deve preencher e devolver o presente formulário se quiser resolver o
contrato)
– Para [inserir aqui o nome, o endereço geográfico e, eventualmente, o número
de fax e o endereço de correio eletrónico do profissional]:
– Pela presente comunico/comunicamos (*) que resolvo/resolvemos (*) do
meu/nosso (*) contrato de compra e venda relativo ao seguinte bem/para a prestação
do seguinte serviço (*)
– Solicitado em (*) /recebido em (*)
– Nome do(s) consumidor(es)
– Endereço do(s) consumidor(es)
– Assinatura do(s) consumidor(es) (só no caso de o presente formulário ser
notificado em papel)
(*) Riscar o que não interessa
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CONTRATOS CELEBRADOS À DISTÂNCIA RELATIVOS A SERVIÇOS FINANCEIROS

Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de
30 de outubro, pelas Leis n.os 46/2011, de 24 de junho, e 14/2012, de 26 de março,
e pelo Decreto-Lei n.º 242/2012, de 7 de novembro

TÍTULO I
Disposições gerais
CAPÍTULO I
Objeto e âmbito
Artigo 1.º
Objeto
1 – O presente decreto-lei estabelece o regime aplicável à informação précontratual e aos contratos relativos a serviços financeiros prestados a consumidores
através de meios de comunicação à distância pelos prestadores autorizados a exercer a
sua atividade em Portugal.
2 – O presente decreto-lei transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º
2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de setembro, relativa a
comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores e que
altera as Diretivas n.os 90/619/CEE, do Conselho, de 8 de novembro, 97/7/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio, e 98/27/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de maio, por sua vez alterada pela Diretiva n.º
2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio, relativa às práticas
comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno.
Artigo 2.º
Definições
Para efeitos do presente decreto-lei, considera-se:
a) «Contrato à distância» qualquer contrato cuja formação e conclusão
sejam efetuadas exclusivamente através de meios de comunicação à
distância, que se integrem num sistema de venda ou prestação de
serviços organizados, com esse objetivo, pelo prestador;
b) «Meio de comunicação à distância» qualquer meio de comunicação que
possa ser utilizado sem a presença física e simultânea do prestador e do
consumidor;
c) «Serviços financeiros» qualquer serviço bancário, de crédito, de seguros,
de investimento ou de pagamento e os relacionados com a adesão
individual a fundos de pensões abertos;
d) 'Prestador de serviços financeiros' as instituições de crédito e sociedades
financeiras, as instituições de pagamento, as instituições de moeda
eletrónica, os intermediários financeiros em valores mobiliários, as
empresas de seguros e resseguros, os mediadores de seguros e as
sociedades gestoras de fundos de pensões;
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e) «Consumidor» qualquer pessoa singular que, nos contratos à distância,
atue de acordo com objetivos que não se integrem no âmbito da sua
atividade comercial ou profissional.
(Este preceito foi alterado pelos Decretos-Leis n.os 317/2009, de 30 de outubro,
e 242/2012, de 7 de novembro)
Artigo 3.º
Intermediários de serviços financeiros
As disposições do presente decreto-lei aplicáveis aos prestadores de serviços
financeiros são extensíveis, com as devidas adaptações, aos intermediários que atuem
por conta daqueles, independentemente do seu estatuto jurídico e de estarem, ou não,
dotados de poderes de representação.
Artigo 4.º
Contratos de execução continuada
1 – Nos contratos que compreendam um acordo inicial de prestação do serviço
financeiro e a subsequente realização de operações de execução continuada, as
disposições do presente decreto-lei aplicam-se apenas ao acordo inicial.
2 – Quando não exista um acordo inicial de prestação do serviço financeiro mas
este se traduza na realização de operações de execução continuada, os artigos 13.º a
18.º aplicam-se apenas à primeira daquelas operações.
3 – Sempre que decorra um período superior a um ano entre as operações
referidas no número anterior, os artigos 13.º a 18.º são aplicáveis à primeira operação
realizada após tal intervalo de tempo.
Artigo 5.º
Irrenunciabilidade
O consumidor não pode renunciar aos direitos que lhe são conferidos pelo
presente decreto-lei.

CAPÍTULO II
Utilização de meios de comunicação à distância
Artigo 6.º
Alteração do meio de comunicação à distância
O consumidor pode, em qualquer momento da relação contratual, alterar o meio
de comunicação à distância utilizado, desde que essa alteração seja compatível com o
contrato celebrado ou com a natureza do serviço financeiro prestado.
Artigo 7.º
Serviços financeiros não solicitados
1 – É proibida a prestação de serviços financeiros à distância que incluam um
pedido de pagamento, imediato ou diferido, ao consumidor que os não tenha prévia e
expressamente solicitado.
2 – O consumidor a quem sejam prestados serviços financeiros não solicitados
não fica sujeito a qualquer obrigação relativamente a esses serviços, nomeadamente de
pagamento, considerando-se os serviços prestados a título gratuito.
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3 – O silêncio do consumidor não vale como consentimento para efeitos do
número anterior.
4 – O disposto nos números anteriores não prejudica o regime da renovação
tácita dos contratos.
Artigo 8.º
Comunicações não solicitadas
1 – O envio de mensagens relativas à prestação de serviços financeiros à
distância cuja receção seja independente da intervenção do destinatário,
nomeadamente por via de sistemas automatizados de chamada, por telecópia ou por
correio eletrónico, carece do consentimento prévio do consumidor.
2 – O envio de mensagens mediante a utilização de outros meios de
comunicação à distância que permitam uma comunicação individual apenas pode ter
lugar quando não haja oposição do consumidor manifestada nos termos previstos em
legislação ou regulamentação especiais.
3 – As comunicações a que se referem os números anteriores, bem como a
emissão ou recusa de consentimento prévio, não podem gerar quaisquer custos para o
consumidor.
Artigo 9.º
Idioma
1 – Sempre que o consumidor seja português, a informação pré-contratual, os
termos do contrato à distância e todas as demais comunicações relativas ao contrato
são efetuadas em língua portuguesa, exceto quando o consumidor aceite a utilização
de outro idioma.
2 – Nas demais situações, o prestador deve indicar ao consumidor o idioma ou
idiomas em que é transmitida a informação pré-contratual, os termos do contrato à
distância e as demais comunicações relativas ao contrato.
Artigo 10.º
Ónus da prova
1 – A prova do cumprimento da obrigação de informação ao consumidor, assim
como do consentimento deste em relação à celebração do contrato e, sendo caso disso,
à sua execução, compete ao prestador.
2 – São proibidas as cláusulas que determinem que cabe ao consumidor o ónus
da prova do cumprimento da totalidade ou de parte das obrigações do prestador
referidas no número anterior.

TÍTULO II
Informação pré-contratual
Artigo 11.º
Forma e momento da prestação da informação
1 – A informação constante do presente título e os termos do contrato devem ser
comunicados em papel ou noutro suporte duradouro disponível e acessível ao
consumidor, em tempo útil e antes de este ficar vinculado por uma proposta ou por um
contrato à distância.
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2 – Considera-se suporte duradouro aquele que permita armazenar a informação
dirigida pessoalmente ao consumidor, possibilitando no futuro, durante o período de
tempo adequado aos fins a que a informação se destina, um acesso fácil à mesma e a
sua reprodução inalterada.
3 – Se a iniciativa da celebração do contrato partir do consumidor e o meio de
comunicação à distância escolhido por este não permitir a transmissão da informação e
dos termos do contrato de acordo com o n.º 1, o prestador deve cumprir estas
obrigações imediatamente após a celebração do mesmo.
4 – O consumidor pode, a qualquer momento da relação contratual, exigir que
lhe sejam fornecidos os termos do contrato em suporte de papel.
Artigo 12.º
Clareza da informação
A informação constante do presente título deve identificar, de modo inequívoco,
os objetivos comerciais do prestador e ser prestada de modo claro e percetível, de
forma adaptada ao meio de comunicação à distância utilizado e com observância dos
princípios da boa-fé.
Artigo 13.º
Informação relativa ao prestador de serviços
Deve ser prestada ao consumidor a seguinte informação relativa ao prestador do
serviço:
a) Identidade e atividade principal do prestador, sede ou domicílio
profissional onde se encontra estabelecido e qualquer outro endereço
geográfico relevante para as relações com o consumidor;
b) Identidade do eventual representante do prestador no Estado membro da
União Europeia de residência do consumidor e endereço geográfico
relevante para as relações do consumidor com o representante;
c) Identidade do profissional diferente do prestador com quem o
consumidor tenha relações comerciais, se existir, a qualidade em que este
se relaciona com o consumidor e o endereço geográfico relevante para as
relações do consumidor com esse profissional;
d) Número de matrícula na conservatória do registo comercial ou outro
registo público equivalente no qual o prestador se encontre inscrito com
indicação do respetivo número de registo ou forma de identificação
equivalente nesse registo;
e) Indicação da sujeição da atividade do prestador a um regime de
autorização necessária e identificação da respetiva autoridade de
supervisão.
Artigo 14.º
Informação relativa ao serviço financeiro
Deve ser prestada ao consumidor a seguinte informação sobre o serviço
financeiro:
a) Descrição das principais características do serviço financeiro;
b) Preço total devido pelo consumidor ao prestador pelo serviço financeiro,
incluindo o conjunto das comissões, encargos e despesas inerentes e
todos os impostos pagos através do prestador ou, não podendo ser
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c)
d)

e)
f)
g)

h)

indicado um preço exato, a base de cálculo do preço que permita a sua
verificação pelo consumidor;
Indicação da eventual existência de outros impostos ou custos que não
sejam pagos através do prestador ou por ele faturados;
Custos adicionais decorrentes, para o consumidor, da utilização de meios
de comunicação à distância, quando estes custos adicionais sejam
faturados;
Período de validade das informações prestadas;
Instruções relativas ao pagamento;
Indicação de que o serviço financeiro está associado a instrumentos que
impliquem riscos especiais relacionados com as suas caraterísticas ou
com as operações a executar;
Indicação de que o preço depende de flutuações dos mercados
financeiros fora do controlo do prestador e que os resultados passados
não são indicativos dos resultados futuros.

Artigo 15.º
Informação relativa ao contrato
1 – Deve ser prestada ao consumidor a seguinte informação relativa ao contrato
à distância:
a) A existência ou inexistência do direito de livre resolução previsto no
artigo 19.º, com indicação da respetiva duração, das condições de
exercício, do montante que pode ser exigido ao consumidor nos termos
dos artigos 24.º e 25.º e das consequências do não exercício de tal direito;
b) As instruções sobre o exercício do direito de livre resolução,
designadamente quanto ao endereço, geográfico ou eletrónico, para onde
deve ser enviada a notificação deste;
c) A indicação do Estado membro da União Europeia ao abrigo de cuja lei o
prestador estabelece relações com o consumidor antes da celebração do
contrato à distância;
d) A duração mínima do contrato à distância, tratando-se de contratos de
execução permanente ou periódica;
e) Os direitos das partes em matéria de resolução antecipada ou unilateral
do contrato à distância, incluindo as eventuais penalizações daí
decorrentes;
f) A lei aplicável ao contrato à distância e o tribunal competente previstos
nas cláusulas contratuais.
2 – A informação sobre obrigações contratuais a comunicar ao consumidor na
fase pré-contratual deve ser conforme à lei presumivelmente aplicável ao contrato à
distância.
Artigo 16.º
Informação sobre mecanismos de proteção
Deve ser prestada ao consumidor informação relativa aos seguintes mecanismos
de proteção:
a) Sistemas de indemnização aos investidores e de garantia de depósitos;
b) Existência ou inexistência de meios extrajudiciais de resolução de litígios
e respetivo modo de acesso.
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Artigo 17.º
Informação adicional
1 – O disposto no presente título não prejudica os requisitos de informação
prévia adicional previstos na legislação reguladora dos serviços financeiros, a qual
deve ser prestada nos termos do n.º 1 do artigo 11.º
2 – Nos casos em que também seja aplicável o Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30
de outubro, os artigos 47.º, 48.º, 52.º e 53.º do citado decreto-lei prevalecem sobre as
disposições em matéria de informação constantes do artigo 9.º, do n.º 1 do artigo 11.º,
quanto às informações abrangidas pela presente exceção, do artigo 13.º, das alíneas a)
e b) do artigo 14.º, das alíneas d) a f) do n.º 1 do artigo 15.º e da alínea b) do artigo
16.º do presente decreto-lei.
(Este preceito foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de outubro)
Artigo 18.º
Comunicações por telefonia vocal
1 – Quando o contacto com o consumidor seja estabelecido por telefonia vocal,
o prestador deve indicar inequivocamente, no início da comunicação, a sua identidade
e o objetivo comercial do contacto.
2 – Perante o consentimento expresso do consumidor, o prestador apenas está
obrigado à transmissão da seguinte informação:
a) Identidade da pessoa que contacta com o consumidor e a sua relação com
o prestador;
b) Descrição das principais caraterísticas do serviço financeiro;
c) Preço total a pagar ao prestador pelo serviço financeiro, incluindo todos
os impostos pagos através do prestador, ou, quando não possa ser
indicado um preço exato, a base para o cálculo do preço que permita a
sua verificação pelo consumidor;
d) Indicação da eventual existência de outros impostos ou custos que não
sejam pagos através do prestador ou por ele faturados;
e) Existência ou inexistência do direito de livre resolução previsto no artigo
19.º, com indicação, quando o mesmo exista, da respetiva duração, das
condições de exercício e do montante que pode ser exigido ao
consumidor nos termos dos artigos 24.º e 25.
3 – O prestador deve ainda comunicar ao consumidor a existência de outras
informações e respetiva natureza que, nesse momento, lhe podem ser prestadas, caso
este o pretenda.
4 – O disposto nos números anteriores não prejudica o dever de o prestador
transmitir posteriormente ao consumidor toda a informação prevista no presente título,
nos termos do artigo 11.º.

TÍTULO III
Direito de livre resolução
Artigo 19.º
Livre resolução
1 – O consumidor tem o direito de resolver livremente o contrato à distância,
sem necessidade de indicação do motivo e sem que possa haver lugar a qualquer
pedido de indemnização ou penalização do consumidor.

92

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

2 – Num contrato à distância relativo a um determinado serviço financeiro a que
esteja de alguma forma anexado um outro contrato à distância relativo a serviços
financeiros prestados por um prestador ou por um terceiro com base num acordo com
este, o contrato anexo considera-se automática e simultaneamente resolvido, sem
qualquer penalização, desde que o consumidor exerça o direito de resolução nos
termos previstos no número anterior.
(Este preceito foi alterado pela Lei n.º 14/2012, de 26 de março)
Artigo 20.º
Prazo
1 – O prazo de exercício do direito de livre resolução é de 14 dias, exceto para
contratos de seguro de vida e relativos à adesão individual a fundos de pensões
abertos, em que o prazo é de 30 dias.
2 – O prazo para o exercício do direito de livre resolução conta-se a partir da
data da celebração do contrato à distância, ou da data da receção, pelo consumidor,
dos termos do mesmo e das informações, de acordo com o n.º 3 do artigo 11.º, se esta
for posterior.
3 – No caso de contrato à distância relativo a seguro de vida, o prazo para a livre
resolução conta-se a partir da data em que o tomador for informado da celebração do
mesmo.
Artigo 21.º
Exercício
1 – A livre resolução deve ser notificada ao prestador por meio suscetível de
prova e de acordo com as instruções prestadas nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 15.º.
2 – A notificação feita em suporte de papel ou outro meio duradouro disponível
e acessível ao destinatário considera-se tempestivamente efetuada se for enviada até ao
último dia do prazo, inclusive.
Artigo 22.º
Exceções
O direito de livre resolução previsto neste decreto-lei não é aplicável às
seguintes situações:
a) Prestação de serviços financeiros que incidam sobre instrumentos cujo
preço dependa de flutuações do mercado, insuscetíveis de controlo pelo
prestador e que possam ocorrer no período de livre resolução;
b) Seguros de viagem e de bagagem;
c) Seguros de curto prazo, de duração inferior a um mês;
d) Contratos de crédito destinados à aquisição, construção, conservação ou
beneficiação de bens imóveis;
e) Contratos de crédito garantidos por direito real que onere bens imóveis;
f) Contratos de crédito para financiamento, total ou parcial, do custo de
aquisição de um bem ou serviço cujo fornecedor tenha um acordo com o
prestador do serviço financeiro, sempre que ocorra a resolução do
contrato de crédito, nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º
143/2001, de 26 de abril;
g) Contratos de crédito para financiamento, total ou parcial, do custo de
aquisição de um direito de utilização a tempo parcial de bens imóveis,
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cujo vendedor tenha um acordo com o prestador do serviço financeiro,
sempre que ocorra a resolução do contrato de crédito nos termos do n.º 6
do artigo 16.º e do n.º 2 do artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 275/93, de 5 de
agosto.
Artigo 23.º
Caducidade pelo não exercício
O direito de livre resolução caduca quando o contrato tiver sido integralmente
cumprido, a pedido expresso do consumidor, antes de esgotado o prazo para o
respetivo exercício.
Artigo 24.º
Efeitos do exercício do direito de livre resolução
1 – O exercício do direito de livre resolução extingue as obrigações e direitos
decorrentes do contrato ou operação, com efeitos a partir da sua celebração.
2 – Nos casos em que o prestador tenha recebido quaisquer quantias a título de
pagamento dos serviços, fica obrigado a restituí-las ao consumidor no prazo de 30 dias
contados da receção da notificação da livre resolução.
3 – O consumidor restitui ao prestador quaisquer quantias ou bens dele recebidos
no prazo de 30 dias contados do envio da notificação da livre resolução.
4 – O disposto nos números anteriores e no artigo seguinte não prejudica o
regime do direito de renúncia previsto para os contratos de seguros e de adesão
individual a fundos de pensões abertos.
Artigo 25.º
Início da execução do contrato no prazo de livre resolução
1 – O consumidor não está obrigado ao pagamento correspondente ao serviço
efetivamente prestado antes do termo do prazo de livre resolução.
2 – Excetuam-se os casos em que o consumidor tenha pedido o início da
execução do contrato antes do termo do prazo de livre resolução, caso em que o
consumidor está obrigado a pagar ao prestador, no mais curto prazo possível, o valor
dos serviços efetivamente prestados em montante não superior ao valor proporcional
dos mesmos no quadro das operações contratadas.
3 – O pagamento referido no número anterior só pode ser exigido caso o
prestador prove que informou o consumidor do montante a pagar, nos termos da alínea
a) do n.º 1 do artigo 15.º

TÍTULO IV
Fiscalização
Artigo 26.º
Entidades competentes
1 – O Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o
Instituto de Seguros de Portugal são competentes, no âmbito das respetivas
atribuições, para a fiscalização do cumprimento das normas do presente decreto-lei.
2 – O disposto no número anterior não prejudica as atribuições próprias do
Instituto do Consumidor em matéria de publicidade.
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Artigo 27.º
Legitimidade ativa
Sem prejuízo das competências do Ministério Público no âmbito da ação
inibitória, podem requerer a apreciação da conformidade da atuação de um prestador
de serviços financeiros à distância com o presente decreto-lei, judicialmente ou
perante a entidade competente, para além dos consumidores, as seguintes entidades:
a) Entidades públicas;
b) Organizações de defesa de consumidores, incluindo associações de
defesa de investidores;
c) Organizações profissionais que tenham um interesse legítimo em agir.
Artigo 28.º
Prestadores de meios de comunicação à distância
1 – Os prestadores de meios de comunicação à distância devem pôr termo às
práticas declaradas desconformes com o presente decreto-lei pelos tribunais ou
entidades competentes e que por estes lhes tenham sido notificadas.
2 – São prestadores de meios de comunicação à distância as pessoas singulares
ou coletivas, privadas ou públicas, cuja atividade comercial ou profissional consista
em pôr à disposição dos prestadores de serviços financeiros à distância um ou mais
meios de comunicação à distância.
Artigo 29.º
Resolução extrajudicial de litígios
1 – Os litígios emergentes da prestação à distância de serviços financeiros a
consumidores podem ser submetidos aos meios extrajudiciais de resolução de litígios
que, para o efeito, venham a ser criados.
2 – A entidade responsável pela resolução extrajudicial dos litígios referidos no
número anterior deve, sempre que o litígio tenha carácter transfronteiriço, cooperar
com as entidades dos outros Estados membros da União Europeia que desempenhem
funções análogas.

TÍTULO V
Regime sancionatório
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 30.º
Responsabilidade
1 – Pela prática das contraordenações previstas no presente título podem ser
responsabilizados, conjuntamente ou não, pessoas singulares ou coletivas, ainda que
irregularmente constituídas.
2 – As pessoas coletivas são responsáveis pelas contraordenações previstas neste
título quando os factos tenham sido praticados, no exercício das respetivas funções ou
em seu nome ou por sua conta, pelos titulares dos seus órgãos sociais, mandatários,
representantes ou trabalhadores.
3 – A responsabilidade da pessoa coletiva não preclude a responsabilidade
individual dos respetivos agentes.
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4 – Não obsta à responsabilidade individual dos agentes a circunstância de o tipo
legal da infração exigir determinados elementos pessoais e estes só se verificarem na
pessoa coletiva, ou exigir que o agente pratique o facto no seu interesse, tendo aquele
atuado no interesse de outrem.
5 – A invalidade e a ineficácia jurídicas dos atos em que se funde a relação entre
o agente individual e a pessoa coletiva não obstam a que seja aplicado o disposto nos
números anteriores.
Artigo 31.º
Tentativa e negligência
1 – A tentativa e a negligência são sempre puníveis.
2 – A sanção da tentativa é a do ilícito consumado, especialmente atenuada.
3 – Em caso de negligência, os limites máximos e mínimos da coima são
reduzidos a metade.
4 – A atenuação da responsabilidade do agente individual nos termos dos
números anteriores comunica-se à pessoa coletiva.
Artigo 32.º
Cumprimento do dever omitido
1 – Sempre que o ilícito de mera ordenação social resulte da omissão de um
dever, a aplicação da sanção e o pagamento da coima não dispensam o infrator do seu
cumprimento, se este ainda for possível.
2 – O infrator pode ser sujeito à injunção de cumprir o dever omitido.
Artigo 33.º
Prescrição
1 – O procedimento pelos ilícitos de mera ordenação social previstos neste
decreto-lei prescreve no prazo de cinco anos, nos termos do regime geral dos ilícitos
de mera ordenação social.
2 – As sanções prescrevem no prazo de um ou três anos a contar do dia em que a
decisão administrativa se tornar definitiva ou do dia em que a decisão judicial transitar
em julgado, nos termos do regime geral dos ilícitos de mera ordenação social.
Artigo 34.º
Direito subsidiário
Em tudo o que não se encontrar especialmente previsto no presente título é
subsidiariamente aplicável o disposto no regime sancionatório do sector financeiro em
que o ilícito foi praticado e, quando tal se revelar necessário, no regime geral dos
ilícitos de mera ordenação social.

CAPÍTULO II
Ilícitos de mera ordenação social
Artigo 35.º
Contraordenações
Constituem contraordenação, punível com coima de € 2500 a € 1500000, se
praticada por pessoa coletiva, e de € 1250 a € 750000, se praticada por pessoa
singular, as seguintes condutas:
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a) A prestação de serviços financeiros não solicitados, nos termos previstos
no artigo 7.º;
b) O envio de comunicações não solicitadas, em infração ao disposto no
artigo 8.º;
c) A prestação de informação que não preencha os requisitos previstos nos
artigos 11.º e 12.º;
d) O incumprimento dos deveres específicos de informação previstos nos
artigos 9.º, 13.º a 16.º e 18.º;
e) A prática de atos que, por qualquer forma, dificultem ou impeçam o
regular exercício do direito de resolução contratual previsto nos artigos
19.º e seguintes ou a imposição de quaisquer indemnizações ou
penalizações ao consumidor que, nos termos do presente decreto-lei,
tenha exercido tal direito;
f) A não restituição pelo prestador das quantias recebidas a título de
pagamento de serviços dentro do prazo previsto no n.º 2 do artigo 24.º;
g) A cobrança de valores ao consumidor que exerça o direito de livre
resolução, em violação do disposto no artigo 25.º;
h) O não cumprimento do dever de obediência dos prestadores de meios de
comunicação à distância previsto no n.º 1 do artigo 28.º;
i) O não cumprimento da injunção prevista no n.º 2 do artigo 32.º;
j) (Revogada pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de Outubro).
(Este preceito foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de outubro)
Artigo 36.º
Sanções acessórias
Conjuntamente com as coimas, podem ser aplicadas ao responsável por qualquer
das contraordenações previstas no artigo anterior as seguintes sanções acessórias em
função da gravidade da infração e da culpa do agente:
a) Apreensão e perda do objeto da infração, incluindo o produto do
benefício económico obtido pelo infrator através da sua prática;
b) Interdição do exercício da profissão ou da atividade a que a
contraordenação respeita, por um período até três anos;
c) Inibição do exercício de cargos sociais e de funções de administração,
direção, chefia e fiscalização em pessoas coletivas que, nos termos do
presente decreto-lei, sejam prestadoras de serviços financeiros, por um
período até três anos;
d) Publicação da punição definitiva, a expensas do infrator, num jornal de
larga difusão na localidade da sede ou do estabelecimento permanente do
infrator ou, se este for uma pessoa singular, na da sua residência.

CAPÍTULO III
Disposições processuais
Artigo 37.º
Competência das autoridades administrativas
Sem prejuízo das competências específicas atribuídas por lei a outras entidades,
a competência para o processamento das contraordenações previstas no presente título
e para a aplicação das respetivas sanções é do Banco de Portugal, da Comissão do
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Mercado de Valores Mobiliários ou do Instituto de Seguros de Portugal, consoante o
sector financeiro no âmbito do qual tenha sido praticada a infração.
Artigo 38.º
Competência judicial
O tribunal da concorrência, regulação e supervisão é o tribunal competente para
conhecer o recurso, a revisão e a execução das decisões ou de quaisquer outras
medidas legalmente suscetíveis de impugnação tomadas em processo de
contraordenação instaurado nos termos do presente título.
(Este preceito foi alterado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho)

TÍTULO VI
Direito aplicável
Artigo 39.º
Direito subsidiário
À informação pré-contratual e aos contratos de serviços financeiros prestados ou
celebrados à distância são subsidiariamente aplicáveis, em tudo o que não estiver
disposto no presente decreto-lei, os regimes legalmente previstos, designadamente nos
seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, relativo à prestação de serviços
da sociedade da informação;
b) Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99,
de 13 de novembro, e respetivas alterações, para os serviços financeiros
nele regulados.
Artigo 40.º
Aplicação imediata
A escolha pelas partes da lei de um Estado não comunitário como lei aplicável
ao contrato não priva o consumidor da proteção que lhe garantem as disposições do
presente decreto-lei.

TÍTULO VII
Disposições finais e transitórias
Artigo 41.º
Utilização fraudulenta de cartão eletrónico
(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de Outubro)
Artigo 42.º
Regime transitório
As normas do presente decreto-lei são aplicáveis aos prestadores estabelecidos
em Estados membros da União Europeia que prestem serviços financeiros a
consumidores residentes em Portugal, enquanto o direito interno daqueles Estados
membros não previr obrigações correspondentes às constantes da Diretiva n.º
2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de setembro.
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Artigo 43.º
Aplicação no tempo
O disposto no presente decreto-lei não se aplica aos contratos à distância de
serviços financeiros celebrados com consumidores antes da sua entrada em vigor.
Artigo 44.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação.
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PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS

Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 205/2015,
de 23 de setembro

CAPÍTULO I
Práticas comerciais desleais
Artigo 1.º
Objeto
1 – O presente decreto-lei estabelece o regime jurídico aplicável às práticas
comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores, ocorridas antes,
durante ou após uma transação comercial relativa a um bem ou serviço, transpondo
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 11 de maio, relativa às práticas comerciais desleais das empresas nas
relações com os consumidores no mercado interno, e que altera as Diretivas n.os
84/450/CEE, do Conselho, de 10 de setembro, 97/7/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de maio, 98/27/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
maio, e 2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de setembro, e o
Regulamento (CE) n.º 2006/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
outubro.
2 – O presente decreto-lei é também aplicável às relações entre empresas no que
respeita às ações enganosas previstas no n.º 3 do artigo 7.º.
(O n.º 2 foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 205/2015, de 23 de setembro)
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
1 – O presente decreto-lei não prejudica a aplicação de disposições nacionais
decorrentes de regras comunitárias que regulem aspetos específicos das práticas
comerciais desleais, tais como requisitos de informação e regras relativas ao modo
como as informações são apresentadas ao consumidor.
2 – Sem prejuízo do disposto no artigo 14.º, o presente decreto-lei não afeta as
disposições relativas à formação, validade ou efeitos dos contratos.
3 – O regime do presente decreto-lei não prejudica a aplicação de regimes mais
exigentes relativos à proteção da saúde e da segurança dos bens ou serviços, aos
serviços financeiros ou a bens imóveis.
Artigo 3.º
Definições
Para efeitos do disposto no presente decreto-lei, entende-se por:
a) «Consumidor» qualquer pessoa singular que, nas práticas comerciais
abrangidas pelo presente decreto-lei, atue com fins que não se incluam no
âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional;
b) «Profissional» qualquer pessoa singular ou coletiva que, no que respeita às
práticas comerciais abrangidas pelo presente decreto-lei, atue no âmbito da
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c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

l)

m)

sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional e quem atue
em nome ou por conta desse profissional;
«Produto» qualquer bem ou serviço, incluindo bens imóveis, direitos e
obrigações;
«Prática comercial da empresa nas relações com os consumidores, ou,
abreviadamente, prática comercial» qualquer ação, omissão, conduta ou
afirmação de um profissional, incluindo a publicidade e a promoção
comercial, em relação direta com a promoção, a venda ou o fornecimento
de um bem ou serviço ao consumidor;
«Distorcer substancialmente o comportamento económico dos
consumidores» a realização de uma prática comercial que prejudique
sensivelmente a aptidão do consumidor para tomar uma decisão
esclarecida, conduzindo-o, por conseguinte, a tomar uma decisão de
transação que não teria tomado de outro modo;
«Código de conduta» o acordo ou conjunto de normas, não impostas por
disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, que define o
comportamento de profissionais que se comprometem a ficar vinculados
por este código no que diz respeito a uma ou várias práticas comerciais ou
sectores de atividade específicos;
«Titular de um código» qualquer entidade, incluindo um profissional ou
grupo de profissionais, responsável pela elaboração e a revisão de um
código de conduta e ou o controlo do cumprimento deste código por
aqueles que se comprometeram a ficar vinculados por ele;
«Diligência profissional» o padrão de competência especializada e de
cuidado que se pode razoavelmente esperar de um profissional nas suas
relações com os consumidores, avaliado de acordo com a prática honesta de
mercado e ou com o princípio geral de boa-fé no âmbito da atividade
profissional;
«Convite a contratar» uma comunicação comercial que indica as
características e o preço do produto de uma forma adequada aos meios
utilizados pela comunicação comercial, permitindo assim que o consumidor
efetue uma aquisição;
«Influência indevida» a utilização pelo profissional de uma posição de
poder para pressionar o consumidor, mesmo sem recurso ou ameaça de
recurso à força física, de forma que limita significativamente a capacidade
de o consumidor tomar uma decisão esclarecida;
«Decisão de transação» a decisão tomada por um consumidor sobre a
questão de saber se, como e em que condições adquirir, pagar integral ou
parcialmente, conservar ou alienar um produto ou exercer outro direito
contratual em relação ao produto, independentemente de o consumidor
decidir agir ou abster-se de agir;
«Profissão regulamentada» a atividade ou o conjunto de atividades
profissionais cujo acesso, exercício ou modalidade de exercício se
encontram direta ou indiretamente subordinados, por disposições
legislativas, regulamentares ou administrativas, à posse de determinadas
qualificações profissionais.
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Artigo 4.º
Proibição
São proibidas as práticas comercias desleais.
Artigo 5.º
Práticas comerciais desleais em geral
1 – É desleal qualquer prática comercial desconforme à diligência profissional, que
distorça ou seja suscetível de distorcer de maneira substancial o comportamento
económico do consumidor seu destinatário ou que afete este relativamente a certo bem
ou serviço.
2 – O carácter leal ou desleal da prática comercial é aferido utilizando-se como
referência o consumidor médio, ou o membro médio de um grupo, quando a prática
comercial for destinada a um determinado grupo de consumidores.
Artigo 6.º
Práticas comerciais desleais em especial
São desleais em especial:
a) As práticas comerciais suscetíveis de distorcer substancialmente o
comportamento económico de um único grupo, claramente identificável, de
consumidores particularmente vulneráveis, em razão da sua doença mental
ou física, idade ou credulidade, à prática comercial ou ao bem ou serviço
subjacentes, se o profissional pudesse razoavelmente ter previsto que a sua
conduta era suscetível de provocar essa distorção;
b) As práticas comerciais enganosas e as práticas comerciais agressivas
referidas nos artigos 7.º, 9.º e 11.º;
c) As práticas comerciais enganosas e as práticas comerciais agressivas
referidas, respetivamente, nos artigos 8.º e 12.º, consideradas como tal em
qualquer circunstância.
Artigo 7.º
Ações enganosas
1 – É enganosa a prática comercial que contenha informações falsas ou que,
mesmo sendo factualmente corretas, por qualquer razão, nomeadamente a sua
apresentação geral, induza ou seja suscetível de induzir em erro o consumidor em
relação a um ou mais dos elementos a seguir enumerados e que, em ambos os casos,
conduz ou é suscetível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de transação
que este não teria tomado de outro modo:
a) A existência ou a natureza do bem ou serviço;
b) As características principais do bem ou serviço, tais como a sua
disponibilidade, as suas vantagens, os riscos que apresenta, a sua execução,
a sua composição, os seus acessórios, a prestação de assistência pós-venda
e o tratamento das reclamações, o modo e a data de fabrico ou de
fornecimento, a entrega, a adequação ao fim a que se destina e as garantias
de conformidade, as utilizações, a quantidade, as especificações, a origem
geográfica ou comercial ou os resultados que podem ser esperados da sua
utilização, ou os resultados e as características substanciais dos testes ou
controlos efetuados ao bem ou serviço;
c) O conteúdo e a extensão dos compromissos assumidos pelo profissional, a
motivação da prática comercial e a natureza do processo de venda, bem
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como a utilização de qualquer afirmação ou símbolo indicativos de que o
profissional, o bem ou o serviço beneficiam, direta ou indiretamente, de
patrocínio ou de apoio;
d) O preço, a forma de cálculo do preço ou a existência de uma vantagem
específica relativamente ao preço;
e) A necessidade de prestação de um serviço, de uma peça, da substituição ou
da reparação do bem;
f) A natureza, os atributos e os direitos do profissional ou do seu agente,
como a sua identidade e o seu património, as suas qualificações, o
preenchimento dos requisitos de acesso ao exercício da atividade, o seu
estatuto, ou as suas relações, e os seus direitos de propriedade industrial,
comercial ou intelectual, ou os prémios e distinções que tenha recebido;
g) Os direitos do consumidor, em particular os direitos de substituição, de
reparação, de redução do preço ou de resolução do contrato nos termos do
disposto no regime aplicável à conformidade dos bens de consumo, e os
riscos a que o consumidor pode estar sujeito.
2 – Atendendo a todas as características e circunstâncias do caso concreto, é
enganosa a prática comercial que envolva:
a) Qualquer atividade de promoção comercial relativa a um bem ou serviço,
incluindo a publicidade comparativa, que crie confusão com quaisquer bens
ou serviços, marcas, designações comerciais e outros sinais distintivos de
um concorrente;
b) O incumprimento pelo profissional de compromisso efetivo decorrente do
código de conduta a que está vinculado no caso de ter informado, na prática
comercial, de que se encontrava vinculado àquele código.
3 – Nas relações entre empresas é enganosa a prática comercial que contenha
informação falsa ou que, mesmo sendo factualmente correta, por qualquer razão,
nomeadamente a sua apresentação geral, induza ou seja suscetível de induzir em erro
em relação aos elementos identificados nas alíneas a) a d) e f) do n.º 1.
(O n.º 3 foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 205/2015, de 23 de setembro)
Artigo 8.º
Ações consideradas enganosas em qualquer circunstância
São consideradas enganosas, em qualquer circunstância, as seguintes práticas
comerciais:
a) Afirmar ser signatário de um código de conduta, quando não o seja;
b) Exibir uma marca de certificação, uma marca de qualidade ou equivalente
sem ter obtido a autorização necessária;
c) Afirmar que um código de conduta foi aprovado por um organismo público
ou outra entidade quando tal não corresponda à verdade;
d) Afirmar que um profissional, incluindo as suas práticas comerciais, ou um
bem ou serviço foram aprovados, reconhecidos ou autorizados por um
organismo público ou privado quando tal não corresponde à verdade ou
fazer tal afirmação sem respeitar os termos da aprovação, do
reconhecimento ou da autorização;
e) Propor a aquisição de bens ou serviços a um determinado preço sem revelar
a existência de quaisquer motivos razoáveis que o profissional possa ter
para acreditar que não pode, ele próprio, fornecer ou indicar outro
profissional que forneça os bens ou serviços em questão ou equivalentes,
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f)

g)

h)

i)

j)

l)
m)
n)

o)

p)

q)
r)

s)

àquele preço durante um período e em quantidades razoáveis, tendo em
conta o bem ou serviço, o volume da publicidade feita ao mesmo e os
preços indicados;
Propor a aquisição de bens ou serviços a um determinado preço e, com a
intenção de promover um bem ou serviço diferente, recusar posteriormente
apresentar aos consumidores o bem ou o serviço publicitado;
Propor a aquisição de bens ou serviços a um determinado preço e, com a
intenção de promover um bem ou serviço diferente, recusar as encomendas
relativas a este bem ou serviço ou a sua entrega ou fornecimento num prazo
razoável;
Propor a aquisição de bens ou serviços a um determinado preço e, com a
intenção de promover um bem ou serviço diferente, apresentar uma
amostra defeituosa do produto;
Declarar falsamente que o bem ou serviço está disponível apenas durante
um período muito limitado ou que só está disponível em condições
especiais por um período muito limitado a fim de obter uma decisão
imediata e privar os consumidores da oportunidade ou do tempo suficientes
para tomarem uma decisão esclarecida;
Comprometer-se a fornecer o serviço de assistência pós-venda numa
língua, usada para comunicar antes da decisão negocial, que não seja uma
das línguas oficiais do Estado membro em que o profissional se encontra
estabelecido e posteriormente assegurar este serviço apenas em língua
diversa, quando o profissional não anunciou de forma clara esta alteração
ao consumidor antes de este se ter vinculado;
Declarar que a compra ou venda de um bem ou a prestação de um serviço é
lícita ou transmitir essa impressão quando tal não corresponda à verdade;
Apresentar como característica distintiva da oferta do profissional direitos
do consumidor previstos na lei;
Utilizar um conteúdo editado nos meios de comunicação social para
promover um bem ou serviço tendo sido o próprio profissional a financiar
essa promoção quando tal não for indicado claramente no conteúdo ou
resultar de imagens ou sons que o consumidor possa identificar com
clareza;
Fazer afirmações substancialmente inexatas relativas à natureza e à
amplitude do risco para a segurança pessoal do consumidor ou da sua
família se o consumidor não adquirir o bem ou assentir na prestação do
serviço;
Promover um bem ou serviço análogo ao produzido ou oferecido por um
fabricante específico de maneira a levar deliberadamente o consumidor a
pensar que, embora não seja esse o caso, o bem ou serviço provêm desse
mesmo fabricante;
[Revogada];
Criar, explorar ou promover um sistema de promoção em pirâmide em que
o consumidor dá a sua própria contribuição em troca da possibilidade de
receber uma contrapartida que decorra essencialmente da entrada de outros
consumidores no sistema e não da venda ou do consumo de produtos;
Alegar que o profissional está prestes a cessar a sua atividade ou a mudar
de instalações quando tal não corresponde à verdade;
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t) Alegar que o bem ou serviço pode aumentar as possibilidades de ganhar
nos jogos de fortuna ou azar;
u) Alegar falsamente que o bem ou serviço é capaz de curar doenças,
disfunções e malformações;
v) Transmitir informações inexatas sobre as condições de mercado ou sobre a
possibilidade de encontrar o bem ou serviço com a intenção de induzir o
consumidor a adquirir o bem ou a contratar a prestação do serviço em
condições menos favoráveis do que as condições normais de mercado;
x) Declarar que se organiza um concurso ou uma promoção com prémio sem
entregar os prémios descritos ou um equivalente razoável;
z) Descrever o bem ou serviço como «grátis», «gratuito», «sem encargos» ou
equivalente se o consumidor tiver de pagar mais do que o custo
indispensável para responder à prática comercial e para ir buscar o bem ou
pagar pela sua entrega;
aa) Incluir no material de promoção comercial fatura ou documento equiparado
solicitando o pagamento, dando ao consumidor a impressão de já ter
encomendado o bem ou serviço comercializado, quando tal não aconteceu;
ab) Alegar falsamente ou dar a impressão de que o profissional não está a agir
para fins relacionados com a sua atividade comercial, industrial, artesanal
ou profissional ou apresentar-se falsamente como consumidor;
ac) Dar a impressão falsa de que o serviço pós-venda relativo ao bem ou
serviço está disponível em Estado membro distinto daquele em que o bem
ou serviço é vendido.
(As alíneas e) a h) e r) foram alteradas pelo Decreto-Lei n.º 205/2015, de 23 de
setembro, que também revogou a alínea q), que estabelecia: “sem prejuízo do
disposto nos Decretos-Leis n.os 240/2006, de 22 de dezembro, 172/2007, de 8 de
maio, e 81/2006, de 20 de abril, fazer o arredondamento em alta do preço, da duração
temporal ou de outro fator, direta ou indiretamente, relacionado com o fornecimento
do bem ou com a prestação do serviço que não tenha uma correspondência exata e
direta no gasto ou utilização efetivos realizados pelo consumidor e que conduza ao
aumento do preço a pagar por este”)
Artigo 9.º
Omissões enganosas
1 – Tendo em conta todas as suas características e circunstâncias e as limitações do
meio de comunicação, é enganosa, e portanto conduz ou é suscetível de conduzir o
consumidor a tomar uma decisão de transação que não teria tomado de outro modo, a
prática comercial:
a) Que omite uma informação com requisitos substanciais para uma decisão
negocial esclarecida do consumidor;
b) Em que o profissional oculte ou apresente de modo pouco claro,
ininteligível ou tardio a informação referida na alínea anterior;
c) Em que o profissional não refere a intenção comercial da prática, se tal não
se puder depreender do contexto.
2 – Quando o meio de comunicação utilizado para a prática comercial impuser
limitações de espaço ou de tempo, essas limitações e quaisquer medidas tomadas pelo
profissional para disponibilizar a informação aos consumidores por outros meios
devem ser tomadas em conta para decidir se foi omitida informação.
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3 – São considerados substanciais os requisitos de informação exigidos para as
comunicações comerciais na legislação nacional decorrentes de regras comunitárias.
4 – Para efeitos do número anterior, consideram-se, nomeadamente, os seguintes
diplomas:
a) Decreto-Lei n.º 138/90, de 26 de abril, que aprova o regime jurídico
relativo à obrigação de exibição dos preços dos bens ou serviços;
b) Decreto-Lei n.º 359/91, de 21 de setembro, que aprova o regime jurídico do
crédito ao consumo;
c) Decreto-Lei n.º 275/93, de 5 de agosto, que aprova o regime jurídico
relativo ao direito real de habitação periódica sobre as unidades de
alojamento integradas em hotéis-apartamentos, aldeamentos turísticos e
apartamentos turísticos;
d) Decreto-Lei n.º 94-B/95, de 17 de abril, que aprova o regime jurídico das
condições de acesso e de exercício da atividade seguradora e resseguradora
no território da Comunidade Europeia;
e) Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de agosto, que aprova o regime jurídico do
acesso e o exercício da atividade das agências de viagens e turismo;
f) Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, que aprova o Código dos
Valores Mobiliários;
g) Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de abril, que aprova o regime jurídico das
vendas à distância;
h) Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de outubro, que aprova o regime jurídico
das sociedades de gestão e prospetos simplificados no âmbito de
investimento coletivo em valores mobiliários;
i) Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, que aprova o regime jurídico do
comércio eletrónico;
j) Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de março, que aprova o regime jurídico
relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado
da publicação e admissão à negociação do prospeto de oferta pública de
valores mobiliários;
l) Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de maio, que aprova o regime jurídico da
comercialização à distância dos serviços financeiros prestados ao
consumidor;
m) Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, que aprova o regime jurídico da
mediação de seguros;
n) Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, que aprova o regime jurídico
relativo aos medicamentos para uso humano; e
o) Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de outubro, que transpõe para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de abril, relativa aos mercados de instrumentos
financeiros.
Artigo 10.º
Proposta contratual ou convite a contratar
No caso de proposta contratual ou de convite a contratar, são consideradas
substanciais para efeitos do artigo anterior, se não se puderem depreender do contexto,
as informações seguintes:
a) As características principais do bem ou serviço, na medida adequada ao
meio e ao bem ou serviço;
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b) O endereço geográfico, a identidade do profissional e a sua designação
comercial e, se for caso disso, o endereço geográfico, a identidade e a
designação comercial do profissional por conta de quem atua;
c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou quando, devido à natureza do bem
ou serviço, o preço não puder ser razoavelmente calculado de forma
antecipada, o modo como o preço é calculado, bem como, se for caso disso,
todos os custos suplementares de transporte, de expedição, de entrega e de
serviços postais ou, quando estas despesas não puderem ser razoavelmente
calculadas de forma antecipada, a indicação de que esses custos
suplementares ficam a cargo do consumidor;
d) As modalidades de pagamento, de expedição ou de execução e o
mecanismo de tratamento das reclamações, na medida em que se afastem
das obrigações de diligência profissional;
e) A existência dos direitos de resolução ou de anulação, qualquer que seja a
denominação utilizada, sempre que resultem da lei ou de contrato.
Artigo 11.º
Práticas comerciais agressivas
1 – É agressiva a prática comercial que, devido a assédio, coação ou influência
indevida, limite ou seja suscetível de limitar significativamente a liberdade de escolha
ou o comportamento do consumidor em relação a um bem ou serviço e, por
conseguinte, conduz ou é suscetível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de
transação que não teria tomado de outro modo.
2 – Para efeito do disposto no número anterior, atende-se ao caso concreto e a
todas as suas características e circunstâncias, devendo ser considerados os seguintes
aspetos:
a) Momento, local, natureza e persistência da prática comercial;
b) Recurso a linguagem ou comportamento ameaçadores ou injuriosos;
c) Aproveitamento consciente pelo profissional de qualquer infortúnio ou
circunstância específica que pela sua gravidade prejudique a capacidade de
decisão do consumidor, com o objetivo de influenciar a decisão deste em
relação ao bem ou serviço;
d) Qualquer entrave não contratual oneroso ou desproporcionado imposto pelo
profissional, quando o consumidor pretenda exercer os seus direitos
contratuais, incluindo a resolução do contrato, a troca do bem ou serviço ou
a mudança de profissional;
e) Qualquer ameaça de exercício de uma ação judicial que não seja
legalmente possível.
Artigo 12.º
Práticas comerciais consideradas agressivas em qualquer circunstância
São consideradas agressivas, em qualquer circunstância, as seguintes práticas
comerciais:
a) Criar a impressão de que o consumidor não pode deixar o estabelecimento
sem que antes tenha sido celebrado um contrato;
b) Contactar o consumidor através de visitas ao seu domicílio, ignorando o
pedido daquele para que o profissional parta ou não volte, exceto em
circunstâncias e na medida em que tal se justifique para o cumprimento de
obrigação contratual;
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c) Fazer solicitações persistentes e não solicitadas, por telefone, fax, e-mail ou
qualquer outro meio de comunicação à distância, exceto em circunstâncias
e na medida em que tal se justifique para o cumprimento de obrigação
contratual;
d) Obrigar o consumidor, que pretenda solicitar indemnização ao abrigo de
uma apólice de seguro, a apresentar documentos que, de acordo com os
critérios de razoabilidade, não possam ser considerados relevantes para
estabelecer a validade do pedido, ou deixar sistematicamente sem resposta
a correspondência pertinente, com o objetivo de dissuadir o consumidor do
exercício dos seus direitos contratuais;
e) Incluir em anúncio publicitário uma exortação direta às crianças no sentido
de comprarem ou convencerem os pais ou outros adultos a comprar-lhes os
bens ou serviços anunciados;
f) Exigir o pagamento imediato ou diferido de bens e serviços ou a devolução
ou a guarda de bens fornecidos pelo profissional que o consumidor não
tenha solicitado, sem prejuízo do disposto no regime dos contratos
celebrados à distância acerca da possibilidade de fornecer o bem ou o
serviço de qualidade e preço equivalentes;
g) Informar explicitamente o consumidor de que a sua recusa em comprar o
bem ou contratar a prestação do serviço põe em perigo o emprego ou a
subsistência do profissional;
h) Transmitir a impressão falsa de que o consumidor já ganhou, vai ganhar ou,
mediante a prática de um determinado ato, ganha um prémio ou outra
vantagem quando não existe qualquer prémio ou vantagem ou quando a
prática de atos para reclamar o prémio ou a vantagem implica, para o
consumidor, pagar um montante em dinheiro ou incorrer num custo.
Artigo 13.º
(Este artigo foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 205/2015, de 23 de setembro.
Estabelecia: “1 – No caso de envio de bens ou serviços não encomendados ou
solicitados, que não constitua o cumprimento de qualquer contrato válido, o
destinatário desses bens ou serviços não fica obrigado à sua devolução ou
pagamento, podendo conservá-los a título gratuito. 2 – A ausência de resposta do
destinatário, nos termos do número anterior, não vale como consentimento. 3 – Se,
não obstante o disposto nos números anteriores, o destinatário efetuar a devolução do
bem, tem direito a ser reembolsado das despesas desta decorrentes no prazo de 30
dias a contar da data em que a tenha efetuado”)
Artigo 14.º
Invalidade dos contratos
1 – Os contratos celebrados sob a influência de alguma prática comercial desleal
são anuláveis a pedido do consumidor, nos termos do artigo 287.º do Código Civil.
2 – Em vez da anulação, pode o consumidor requerer a modificação do contrato
segundo juízos de equidade.
3 – Se a invalidade afetar apenas uma ou mais cláusulas do contrato, pode o
consumidor optar pela manutenção deste, reduzido ao seu conteúdo válido.
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Artigo 15.º
Responsabilidade civil
O consumidor lesado por efeito de alguma prática comercial desleal proibida nos
termos do presente decreto-lei é ressarcido nos termos gerais.
Artigo 16.º
Direito de ação
Qualquer pessoa, incluindo os concorrentes que tenham interesse legítimo em
opor-se a práticas comerciais desleais proibidas nos termos do presente decreto-lei,
pode intentar a ação inibitória prevista na Lei n.º 24/96, de 31 de julho, com vista a
prevenir, corrigir ou fazer cessar tais práticas.

CAPÍTULO II
Códigos de conduta
Artigo 17.º
Controlo por titulares de códigos de conduta
1 – Os titulares de códigos de conduta que assegurem uma proteção do consumidor
superior à prevista no presente decreto-lei podem controlar as práticas comerciais
desleais neste identificadas.
2 – O recurso ao controlo pelos titulares dos códigos não implica nunca a renúncia
à ação judicial ou ao controlo administrativo.
Artigo 18.º
Código de conduta ilegal
O titular de um código de conduta de cujo teor decorra o não cumprimento das
disposições do presente decreto-lei está sujeito ao disposto nos artigos 15.º, 16.º, 20.º
e 21.º.

CAPÍTULO III
Regime sancionatório
Artigo 19.º
Autoridades administrativas competentes
1 – A autoridade administrativa competente para ordenar as medidas previstas no
artigo seguinte é a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) ou a
entidade reguladora do sector no qual ocorra a prática comercial desleal.
2 – O Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o
Instituto de Seguros de Portugal são considerados autoridades administrativas
competentes para a aplicação do disposto neste artigo às práticas comerciais desleais
que ocorram no âmbito dos respetivos sectores financeiros.
3 – Tratando-se de uma prática comercial desleal em matéria de publicidade, a
autoridade administrativa competente para aplicar as medidas previstas no artigo
seguinte é a Direcção-Geral do Consumidor (DGC), que pode solicitar a intervenção
da ASAE para a efetiva execução da sua ação.
4 – As autoridades e serviços competentes têm o dever de cooperar com as
autoridades administrativas referidas nos números anteriores em tudo o que for
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necessário para o desempenho das funções resultantes da aplicação do presente
decreto-lei.
5 – Os profissionais devem prestar às autoridades administrativas competentes
toda a cooperação necessária ao desempenho das suas funções.
Artigo 20.º
Determinação das medidas cautelares
1 – Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, qualquer pessoa, incluindo os
profissionais concorrentes, que detenha um interesse legítimo em opor-se às práticas
comerciais desleais proibidas nos termos do presente decreto-lei pode submeter a
questão, por qualquer meio ao seu dispor, à autoridade administrativa competente.
2 – A autoridade administrativa pode ordenar medidas cautelares de cessação
temporária da prática comercial desleal ou determinar a proibição prévia de uma
prática comercial desleal iminente independentemente de culpa ou da prova da
ocorrência de um prejuízo real.
3 – A aplicação das medidas cautelares, a que se refere o número anterior, está
sujeita a um juízo prévio de previsibilidade da existência dos pressupostos da
ocorrência de uma prática comercial desleal.
4 – A adoção das medidas cautelares, a que se refere o n.º 2, deve, sempre que
possível, ser precedida da audição do profissional, o qual dispõe, para o efeito, de três
dias úteis após ter sido notificado por qualquer meio pela autoridade administrativa
competente.
5 – Não há lugar à audição prevista no número anterior quando:
a) A decisão seja urgente;
b) Seja razoavelmente de prever que a diligência possa comprometer a
execução ou a utilidade da decisão;
c) O número de interessados a ouvir seja de tal forma elevado que a audiência
se torne impraticável, devendo nesse caso proceder-se a consulta pública,
quando possível, pela forma mais adequada.
6 – A medida ordenada nos termos do n.º 2 extingue-se no termo do prazo nesta
estipulado, caso seja anterior à decisão final proferida pela autoridade administrativa
competente no âmbito do respetivo processo de contraordenação, ou pelo tribunal
competente em sede de recurso.
7 – Da medida adotada pela autoridade administrativa cabe sempre recurso para o
tribunal judicial da área onde ocorreu a prática comercial desleal.
Artigo 21.º
Contraordenações
1 – A violação do disposto nos artigos 4.º a 12.º constitui contraordenação punível
com coima de € 250 a € 3740,98, se o infrator for pessoa singular, e de € 3000 a
€ 44 891,81, se o infrator for pessoa coletiva.
2 – São, ainda, aplicáveis, em função da gravidade da infração e da culpa do
agente, as seguintes sanções acessórias:
a) Perda de objetos pertencentes ao agente;
b) Interdição do exercício de profissões ou atividades cujo exercício dependa
de título público ou de autorização ou homologação de autoridade pública;
c) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a
autorização ou licença de autoridade administrativa;

111

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

d) Publicidade da aplicação das coimas e das sanções acessórias, a expensas
do infrator.
3 – As sanções referidas nas alíneas a) a c) do número anterior têm a duração
máxima de dois anos contados a partir da decisão condenatória final.
4 – A negligência é sempre punível, sendo os limites máximos e mínimos das
coimas reduzidos a metade.
5 – A fiscalização do cumprimento do disposto no presente decreto-lei, bem como
a instrução dos respetivos processos de contraordenação, compete à ASAE ou à
autoridade administrativa competente em razão da matéria, conforme o disposto no
artigo 19.º.
6 – A aplicação das coimas e das sanções acessórias compete à entidade prevista
no respetivo regime regulador setorial.
7 – Nos casos em que o respetivo regime regulador setorial não define a entidade
competente para a aplicação das coimas e das sanções acessórias, compete ao inspetorgeral da ASAE e, no que respeita a ilícitos em matéria de publicidade, ao diretor-geral
da Direção-Geral do Consumidor, a sua aplicação.
8 – O montante das coimas aplicadas é distribuído nos termos previstos no
respetivo regime regulador sectorial ou, caso não exista, da seguinte forma:
a) 60 % para o Estado;
b) 30 % para a entidade que realiza a instrução;
c) 10 % para a entidade que aplica a coima.
(Os n.os 6, 7 e 8 foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 205/2015, de 23 de
setembro)
Artigo 22.º
Prova
1 – Os tribunais e as autoridades administrativas competentes podem exigir aos
profissionais provas de exatidão material dos dados de facto contidos nas práticas
comerciais reguladas no presente decreto-lei se, atendendo aos interesses legítimos do
profissional e de qualquer outra parte no processo, tal exigência for adequada às
circunstâncias do caso.
2 – Os dados consideram-se inexatos se as provas exigidas nos termos do número
anterior não forem apresentadas ou se forem consideradas insuficientes pelo tribunal
ou pela autoridade administrativa.

CAPÍTULO IV
Disposições finais
Artigo 23.º
Alteração ao Código da Publicidade
Os artigos 11.º e 16.º do Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
330/90, de 23 de outubro, passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 11.º
Publicidade enganosa
1 – É proibida toda a publicidade que seja enganosa nos termos do Decreto-Lei n.º
57/2008, de 26 de março, relativo às práticas comerciais desleais das empresas nas
relações com os consumidores.
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2 – No caso previsto no número anterior, pode a entidade competente para a
instrução dos respetivos processos de contraordenação exigir que o anunciante
apresente provas da exatidão material dos dados de facto contidos na publicidade.
3 – Os dados referidos no número anterior presumem-se inexatos se as provas
exigidas não forem apresentadas ou forem insuficientes.
4 – (Revogado)
5 – (Revogado)
Artigo 16.º
Publicidade comparativa
1 – ...............................................................................................................................
2 – ...............................................................................................................................
a) .........................................................................................................................
b) .........................................................................................................................
c) .........................................................................................................................
d) Não gere confusão no mercado entre os profissionais, entre o anunciante e
um concorrente ou entre marcas, designações comerciais, outros sinais
distintivos, bens ou serviços do anunciante e os de um concorrente;
e) .........................................................................................................................
f) .........................................................................................................................
g) .........................................................................................................................
h) .........................................................................................................................
3 – ...............................................................................................................................
4 – ...............................................................................................................................
5 – .............................................................................................................................»
Artigo 24.º
Aditamento ao Código da Publicidade
São aditados ao Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23
de outubro, os artigos 42.º e 43.º, com a seguinte redacção:
«Artigo 42.º
Legitimidade de profissionais e concorrentes
Qualquer profissional ou concorrente com interesse legítimo em lutar contra a
publicidade enganosa e garantir o cumprimento das disposições em matéria de
publicidade comparativa pode suscitar a intervenção da Direcção-Geral do
Consumidor para efeitos do disposto no artigo anterior.
Artigo 43.º
Comunicação dirigida exclusivamente a profissionais
O disposto nos artigos 10.º, 11.º e 16.º do presente Código aplica-se apenas à
publicidade que não tenha como destinatários os consumidores.»
Artigo 25.º
Avaliação da execução do decreto-lei
No final do 3.º ano a contar da data da entrada em vigor do presente decreto-lei e
bianualmente nos anos subsequentes, a DGC, com base nos dados fornecidos pela
ASAE e pelas restantes autoridades administrativas competentes bem como naqueles
decorrentes da sua atividade, elabora e apresenta um relatório de avaliação sobre a
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aplicação e execução do mesmo, devendo remetê-lo ao membro do Governo que tutela
a política de defesa do consumidor.
Artigo 26.º
Regiões Autónomas
O disposto no presente decreto-lei aplica-se às Regiões Autónomas dos Açores e
da Madeira, sem prejuízo de as competências cometidas a serviços ou organismos da
Administração do Estado serem exercidas pelos correspondentes serviços e
organismos das administrações regionais com idênticas atribuições e competências.
Artigo 27.º
Norma revogatória
São revogados:
a) Os n.os 4 e 5 do artigo 11.º e o artigo 22.º-B do Código da Publicidade,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro;
b) Os artigos 26.º, 27.º, 28.º e 29.º do Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de
abril.
Artigo 28.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no 1.º dia útil do mês seguinte ao da sua
publicação.
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CÓDIGO DA PUBLICIDADE

Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 74/93,
de 10 de março, 6/95, de 17 de janeiro, e 61/97, de 25 de março, pela Lei n.º 31A/98, de 14 de julho, pelos Decretos-Leis n.os 275/98, de 9 de setembro, 51/2001,
de 15 de fevereiro, e 332/2001, de 24 de dezembro, pela Lei n.º 32/2003, de 22 de
agosto, pelo Decreto-Lei n.º 224/2004, de 4 de dezembro, pela Lei n.º 37/2007, de
14 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março, pela Lei n.º 8/2011, de
11 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Âmbito do diploma
O presente diploma aplica-se a qualquer forma
independentemente do suporte utilizado para a sua difusão.

de

publicidade,

Artigo 2.º
Direito aplicável
A publicidade rege-se pelo disposto no presente diploma e, subsidiariamente,
pelas normas de direito civil ou comercial.
Artigo 3.º
Conceito de publicidade
1 – Considera-se publicidade, para efeitos do presente diploma, qualquer forma
de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma
actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou
indirecto de:
a) Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens
ou serviços;
b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições.
2 – Considera-se, também, publicidade qualquer forma de comunicação da
Administração Pública, não prevista no número anterior, que tenha por objectivo,
directo ou indirecto, promover o fornecimento de bens ou serviços.
3 – Para efeitos do presente diploma, não se considera publicidade a propaganda
política.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/95, de 17 de janeiro)
Artigo 4.º
Conceito de actividade publicitária
1 – Considera-se actividade publicitária o conjunto de operações relacionadas
com a difusão de uma mensagem publicitária junto dos seus destinatários, bem como
as relações jurídicas e técnicas daí emergentes entre anunciantes, profissionais,
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agências de publicidade e entidades que explorem os suportes publicitários ou que
efectuem as referidas operações.
2 – Incluem-se entre as operações referidas no número anterior, designadamente,
as de concepção, criação, produção, planificação e distribuição publicitárias.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 5.º
Anunciante, profissional, agência de publicidade, suporte publicitário e
destinatário
1 – Para efeitos do disposto no presente diploma, considera-se:
a) Anunciante: a pessoa singular ou colectiva no interesse de quem se
realiza a publicidade;
b) Profissional ou agência de publicidade: pessoa singular que exerce a
actividade publicitária ou pessoa colectiva que tenha por objecto
exclusivo o exercício da actividade publicitária;
c) Suporte publicitário: o veículo utilizado para a transmissão da mensagem
publicitária;
d) Destinatário: a pessoa singular ou colectiva a quem a mensagem
publicitária se dirige ou que por ela, de qualquer forma, seja atingida.
2 – Não podem constituir suporte publicitário as publicações periódicas
informativas editadas pelos órgãos das autarquias locais, salvo se o anunciante for uma
empresa municipal de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 275/98, de 9 de setembro, e 224/2004, de 4 de
dezembro)

CAPÍTULO II
Regime geral da publicidade
SECÇÃO I
Princípios gerais
Artigo 6.º
Princípios da publicidade
A publicidade rege-se pelos princípios da licitude, identificabilidade, veracidade
e respeito pelos direitos do consumidor.
Artigo 7.º
Princípio da licitude
1 – É proibida a publicidade que, pela sua forma, objecto ou fim, ofenda os
valores, princípios e instituições fundamentais constitucionalmente consagrados.
2 – É proibida, nomeadamente, a publicidade que:
a) Se socorra, depreciativamente, de instituições, símbolos nacionais ou
religiosos ou personagens históricas;
b) Estimule ou faça apelo à violência, bem como a qualquer actividade
ilegal ou criminosa;
c) Atente contra a dignidade da pessoa humana;
d) Contenha qualquer discriminação em relação à raça, língua, território de
origem, religião ou sexo;
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e) Utilize, sem autorização da própria, a imagem ou as palavras de alguma
pessoa;
f) Utilize linguagem obscena;
g) Encoraje comportamentos prejudiciais à protecção do ambiente;
h) Tenha como objecto ideias de conteúdo sindical, político ou religioso.
3 – Só é permitida a utilização de línguas de outros países na mensagem
publicitária, mesmo que em conjunto com a língua portuguesa, quando aquela tenha os
estrangeiros por destinatários exclusivos ou principais, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.
4 – É admitida a utilização excepcional de palavras ou de expressões em línguas
de outros países quando necessárias à obtenção do efeito visado na concepção da
mensagem.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 6/95, de 17 de janeiro, e 275/98, de 9 de
setembro)
Artigo 8.º
Princípio da identificabilidade
1 – A publicidade tem de ser inequivocamente identificada como tal, qualquer
que seja o meio de difusão utilizado.
2 – A publicidade efectuada na rádio e na televisão deve ser claramente separada
da restante programação, através da introdução de um separador no início e no fim do
espaço publicitário.
3 – O separador a que se refere o número anterior é constituído, na rádio, por
sinais acústicos.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/95, de 17 de janeiro, e pela Lei n.º 8/2011, de
11 de abril)
Artigo 9.º
Publicidade oculta ou dissimulada
1 – É vedado o uso de imagens subliminares ou outros meios dissimuladores que
explorem a possibilidade de transmitir publicidade sem que os destinatários se
apercebam da natureza publicitária da mensagem.
2 – Na transmissão televisiva ou fotográfica de quaisquer acontecimentos ou
situações, reais ou simulados, é proibida a focagem directa e exclusiva da publicidade
aí existente.
3 – Considera-se publicidade subliminar, para os efeitos do presente diploma, a
publicidade que, mediante o recurso a qualquer técnica, possa provocar no destinatário
percepções sensoriais de que ele não chegue a tomar consciência.
Artigo 10.º
Princípio da veracidade
1 – A publicidade deve respeitar a verdade, não deformando os factos.
2 – As afirmações relativas à origem, natureza, composição, propriedades e
condições de aquisição dos bens ou serviços publicitados devem ser exactas e
passíveis de prova, a todo o momento, perante as instâncias competentes.
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Artigo 11.º
Publicidade enganosa
1 – É proibida toda a publicidade que seja enganosa nos termos do Decreto-Lei
n.º 57/2008, de 26 de março, relativo às práticas comerciais desleais das empresas nas
relações com os consumidores.
2 – No caso previsto no número anterior, pode a entidade competente para a
instrução dos respectivos processos de contra-ordenação exigir que o anunciante
apresente provas da exactidão material dos dados de facto contidos na publicidade.
3 – Os dados referidos no número anterior presumem-se inexactos se as provas
exigidas não forem apresentadas ou forem insuficientes.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 275/98, de 9 de setembro, e 57/2008, de 26 de
março)
Artigo 12.º
Princípio do respeito pelos direitos do consumidor
É proibida a publicidade que atente contra os direitos do consumidor.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 13.º
Saúde e segurança do consumidor
1 – É proibida a publicidade que encoraje comportamentos prejudiciais à saúde e
segurança do consumidor, nomeadamente por deficiente informação acerca da
perigosidade do produto ou da especial susceptibilidade da verificação de acidentes
em resultado da utilização que lhe é própria.
2 – A publicidade não deve comportar qualquer apresentação visual ou descrição
de situações onde a segurança não seja respeitada, salvo justificação de ordem
pedagógica.
3 – O disposto nos números anteriores deve ser particularmente acautelado no
caso da publicidade especialmente dirigida a crianças, adolescentes, idosos ou
deficientes.
SECÇÃO II
Restrições ao conteúdo da publicidade
Artigo 14.º
Menores
1 – A publicidade especialmente dirigida a menores deve ter sempre em conta a
sua vulnerabilidade psicológica, abstendo-se, nomeadamente, de:
a) Incitar directamente os menores, explorando a sua inexperiência ou
credulidade, a adquirir um determinado bem ou serviço;
b) Incitar directamente os menores a persuadirem os seus pais ou terceiros a
comprarem os produtos ou serviços em questão;
c) Conter elementos susceptíveis de fazerem perigar a sua integridade física
ou moral, bem como a sua saúde ou segurança, nomeadamente através de
cenas de pornografia ou do incitamento à violência;
d) Explorar a confiança especial que os menores depositam nos seus pais,
tutores ou professores.
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2 – Os menores só podem ser intervenientes principais nas mensagens
publicitárias em que se verifique existir uma relação directa entre eles e o produto ou
serviço veiculado.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 15.º
Publicidade testemunhal
A publicidade testemunhal deve integrar depoimentos personalizados, genuínos
e comprováveis, ligados à experiência do depoente ou de quem ele represente, sendo
admitido o depoimento despersonalizado, desde que não seja atribuído a uma
testemunha especialmente qualificada, designadamente em razão do uso de uniformes,
fardas ou vestimentas características de determinada profissão.
Artigo 16.º
Publicidade comparativa
1 – É comparativa a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um
concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente.
2 – A publicidade comparativa, independentemente do suporte utilizado para a
sua difusão, só é consentida, no que respeita à comparação, desde que respeite as
seguintes condições:
a) Não seja enganosa, nos termos do artigo 11.º;
b) Compare bens ou serviços que respondam às mesmas necessidades ou
que tenham os mesmos objectivos;
c) Compare objectivamente uma ou mais características essenciais,
pertinentes, comprováveis e representativas desses bens ou serviços,
entre as quais se pode incluir o preço;
d) Não gere confusão no mercado entre os profissionais, entre o anunciante
e um concorrente ou entre marcas, designações comerciais, outros sinais
distintivos, bens ou serviços do anunciante e os de um concorrente;
e) Não desacredite ou deprecie marcas, designações comerciais, outros
sinais distintivos, bens, serviços, actividades ou situação de um
concorrente;
f) Se refira, em todos os casos de produtos com denominação de origem, a
produtos com a mesma denominação;
g) Não retire partido indevido do renome de uma marca, designação
comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação
de origem de produtos concorrentes;
h) Não apresente um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução
de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja
protegida.
3 – Sempre que a comparação faça referência a uma oferta especial deverá, de
forma clara e inequívoca, conter a indicação do seu termo ou, se for o caso, que essa
oferta especial depende da disponibilidade dos produtos ou serviços.
4 – Quando a oferta especial a que se refere o número anterior ainda não se
tenha iniciado deverá indicar-se também a data de início do período durante o qual é
aplicável o preço especial ou qualquer outra condição específica.
5 – O ónus da prova da veracidade da publicidade comparativa recai sobre o
anunciante.
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(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 275/98, de 9 de setembro, e 57/2008, de 26 de
março)

SECÇÃO III
Restrições ao objecto da publicidade
Artigo 17.º
Bebidas alcoólicas
1 – A publicidade a bebidas alcoólicas, independentemente do suporte utilizado
para a sua difusão, só é consentida quando:
a) Não se dirija especificamente a menores e, em particular, não os
apresente a consumir tais bebidas;
b) Não encoraje consumos excessivos;
c) Não menospreze os não consumidores;
d) Não sugira sucesso, êxito social ou especiais aptidões por efeito do
consumo;
e) Não sugira a existência, nas bebidas alcoólicas, de propriedades
terapêuticas ou de efeitos estimulantes ou sedativos;
f) Não associe o consumo dessas bebidas ao exercício físico ou à condução
de veículos;
g) Não sublinhe o teor de álcool das bebidas como qualidade positiva.
2 – É proibida a publicidade a bebidas alcoólicas, na televisão e na rádio, entre
as 7 horas e as 22 horas e 30 minutos.
3 – Para efeitos do disposto no número anterior é considerada a hora oficial do
local de origem da emissão.
4 – Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º, é proibido
associar a publicidade de bebidas alcoólicas aos símbolos nacionais, consagrados no
artigo 11.º da Constituição da República Portuguesa.
5 – As comunicações comerciais e a publicidade de quaisquer eventos em que
participem menores, designadamente actividades desportivas, culturais, recreativas ou
outras, não devem exibir ou fazer qualquer menção, implícita ou explícita, a marca ou
marcas de bebidas alcoólicas.
6 – Nos locais onde decorram os eventos referidos no número anterior não
podem ser exibidas ou de alguma forma publicitadas marcas de bebidas alcoólicas.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 51/2001, de 15 de fevereiro, e 332/2001, de
24 de dezembro)
Artigo 18.º
Tabaco
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro, e revogado pela Lei n.º
37/2007, de 14 de agosto)
Artigo 19.º
Tratamentos e medicamentos
É proibida a publicidade a tratamentos médicos e a medicamentos que apenas
possam ser obtidos mediante receita médica, com excepção da publicidade incluída em
publicações técnicas destinadas a médicos e outros profissionais de saúde.
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Artigo 20.º
Publicidade em estabelecimentos de ensino ou destinada a menores
É proibida a publicidade a bebidas alcoólicas, ao tabaco ou a qualquer tipo de
material pornográfico em estabelecimentos de ensino, bem como em quaisquer
publicações, programas ou actividades especialmente destinados a menores.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 21.º
Jogos e apostas
1 – A publicidade de jogos e apostas deve ser efetuada de forma socialmente
responsável, respeitando, nomeadamente, a proteção dos menores, bem como de
outros grupos vulneráveis e de risco, privilegiando o aspeto lúdico da atividade dos
jogos e apostas e não menosprezando os não jogadores, não apelando a aspetos que se
prendam com a obtenção fácil de um ganho, não sugerindo sucesso, êxito social ou
especiais aptidões por efeito do jogo, nem encorajando práticas excessivas de jogo ou
aposta.
2 – É expressamente proibida a publicidade de jogos e apostas que se dirija ou
que utilize menores enquanto intervenientes na mensagem.
3 – É expressamente proibida a publicidade de jogos e apostas no interior de
escolas ou outras infraestruturas destinadas à frequência de menores.
4 – É ainda expressamente proibida a publicidade de jogos e apostas a menos de
250 metros em linha reta de escolas ou outras infraestruturas destinadas à frequência
de menores.
5 – Nos locais onde decorram eventos destinados a menores ou nos quais estes
participem enquanto intervenientes principais, bem como nas comunicações
comerciais e na publicidade desses eventos, não devem existir menções, explícitas ou
implícitas, a jogos e apostas.
6 – As concessionárias e ou as entidades exploradoras de jogos e apostas não
podem ser associadas a qualquer referência ou menção publicitária à concessão de
empréstimos.
7 – O disposto no n.º 4 não se aplica aos jogos sociais do Estado.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril)
Artigo 22.º
Cursos
A mensagem publicitária relativa a cursos ou quaisquer outras acções de
formação ou aperfeiçoamento intelectual, cultural ou profissional deve indicar:
a) A natureza desses cursos ou acções, de acordo com a designação
oficialmente aceite pelos serviços competentes, bem como a duração dos
mesmos;
b) A expressão 'sem reconhecimento oficial', sempre que este não tenha
sido atribuído pelas entidades oficiais competentes.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 22.º-A
Veículos automóveis
1 – É proibida a publicidade a veículos automóveis que:
a) Contenha situações ou sugestões de utilização do veículo que possam pôr
em risco a segurança pessoal do utente ou de terceiros;
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b) Contenha situações ou sugestões de utilização do veículo perturbadoras
do meio ambiente;
c) Apresente situações de infracção das regras do Código da Estrada,
nomeadamente excesso de velocidade, manobras perigosas, não
utilização de acessórios de segurança e desrespeito pela sinalização ou
pelos peões.
2 – Para efeitos do presente Código, entende-se por veículos automóveis todos
os veículos de tracção mecânica destinados a transitar pelos seus próprios meios nas
vias públicas.
(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 74/93, de 10 de março)
Artigo 22.º-B
Produtos e serviços milagrosos
(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro, e revogado pelo
Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março)

SECÇÃO IV
Formas especiais de publicidade
Artigo 23.º
Publicidade domiciliária e por correspondência
1 – Sem prejuízo do disposto em legislação especial, a publicidade entregue no
domicílio do destinatário, por correspondência ou qualquer outro meio, deve conter, de
forma clara e precisa:
a) O nome, domicílio e os demais elementos necessários para a
identificação do anunciante;
b) A indicação do local onde o destinatário pode obter as informações de
que careça;
c) A descrição rigorosa e fiel do bem ou serviço publicitado e das suas
características;
d) O preço do bem ou serviço e a respectiva forma de pagamento, bem
como as condições de aquisição, de garantia e de assistência pós-venda.
2 – Para efeitos das alíneas a) e b) do número anterior, não é admitida a
indicação, em exclusivo, de um apartado ou qualquer outra menção que não permita a
localização imediata do anunciante.
3 – A publicidade indicada no n.º 1 só pode referir-se a artigos de que existam
amostras disponíveis para exame do destinatário.
4 – O destinatário da publicidade abrangida pelo disposto nos números
anteriores não é obrigado a adquirir, guardar ou devolver quaisquer bens ou amostras
que lhe tenham sido enviados ou entregues à revelia de solicitação sua.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 24.º
Patrocínio
1 – (Revogado)
2 – (Revogado)
3 – (Revogado)
4 – (Revogado)
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5 – O conteúdo e a programação de uma emissão patrocinada não podem, em
caso algum, ser influenciados pelo patrocinador, por forma a afectar a
responsabilidade e a independência editorial do emissor.
6 – Os programas patrocinados não podem incitar à compra ou locação dos bens
ou serviços do patrocinador ou de terceiros, especialmente através de referências
promocionais específicas a tais bens ou serviços.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro, e pelas Leis n.os
37/2007, de 14 de agosto, e 8/2011, de 11 de abril)

CAPÍTULO III
Publicidade na televisão e televenda
Artigo 25.º
Inserção da publicidade na televisão
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 6/95, de 17 de janeiro, e 275/98, de 9 de
setembro, e revogado pela Lei n.º 8/2011, de 11 de abril)
Artigo 25.º-A
Televenda
(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro, e revogado pela Lei n.º
8/2011, de 11 de abril)
Artigo 26.º
Tempo reservado à publicidade
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/95, de 17 de janeiro, e revogado pela Lei n.º
31-A/98, de 14 de julho)

CAPÍTULO IV
Actividade publicitária
SECÇÃO I
Publicidade do Estado
Artigo 27.º
Publicidade do Estado
A publicidade do Estado é regulada em diploma próprio.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 6/95, de 17 de janeiro, 275/98, de 9 de
setembro, e 224/2004, de 4 de dezembro)
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SECÇÃO II
Relações entre sujeitos da actividade publicitária
Artigo 28.º
Respeito pelos fins contratuais
É proibida a utilização para fins diferentes dos acordados de qualquer ideia,
informação ou material publicitário fornecido para fins contratuais relacionados com
alguma ou algumas das operações referidas no n.º 2 do artigo 4.º.
Artigo 29.º
Criação publicitária
1 – As disposições legais sobre direitos de autor aplicam-se à criação
publicitária, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 – Os direitos de carácter patrimonial sobre a criação publicitária presumem-se,
salvo convenção em contrário, cedidos em exclusivo ao seu criador intelectual.
3 – É ilícita a utilização de criações publicitárias sem a autorização dos titulares
dos respectivos direitos.
Artigo 30.º
Responsabilidade civil
1 – Os anunciantes, os profissionais, as agências de publicidade e quaisquer
outras entidades que exerçam a actividade publicitária, bem como os titulares dos
suportes publicitários utilizados ou os respectivos concessionários, respondem civil e
solidariamente, nos termos gerais, pelos prejuízos causados a terceiros em resultado da
difusão de mensagens publicitárias ilícitas.
2 – Os anunciantes eximir-se-ão da responsabilidade prevista no número anterior
caso provem não ter tido prévio conhecimento da mensagem publicitária veiculada.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)

CAPÍTULO V
Conselho Consultivo da Actividade Publicitária
Artigo 31.º
Natureza e funções
(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 6/95, de 17 de janeiro)
Artigo 32.º
Composição
(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 6/95, de 17 de janeiro)
Artigo 33.º
Funcionamento
(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 6/95, de 17 de janeiro)
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CAPÍTULO VI
Fiscalização e sanções
Artigo 34.º
Sanções
1 – A infracção ao disposto no presente diploma constitui contra-ordenação
punível com as seguintes coimas:
a) De 350000$00 a 750000$00 ou de 700000$00 a 9000000$00, consoante
o infractor seja pessoa singular ou colectiva, por violação do preceituado
nos artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 16.º, 20.º, 22.º-B, 23.º,
24.º, 25.º e 25.º-A;
b) De 200000$00 a 700000$00 ou de 500000$00 a 5000000$00, consoante
o infractor seja pessoa singular ou colectiva, por violação do preceituado
nos artigos 17.º, 18.º e 19.º;
c) De 75000$00 a 500000$00 ou de 300000$00 a 1600000$00, consoante o
infractor seja pessoa singular ou colectiva, por violação do preceituado
nos artigos 15.º, 21.º, 22.º e 22.º-A.
2 – A negligência é sempre punível, nos termos gerais.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 74/93, de 10 de março, e 275/98, de 9 de
setembro)
Artigo 35.º
Sanções acessórias
1 – Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, podem ainda ser aplicadas as
seguintes sanções acessórias:
a) Apreensão de objectos utilizados na prática das contra-ordenações;
b) Interdição temporária, até um máximo de dois anos, de exercer a
actividade publicitária;
c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou
serviços públicos;
d) Encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos onde se
verifique o exercício da actividade publicitária, bem como cancelamento
de licenças ou alvarás.
2 – As sanções acessórias previstas nas alíneas b), c) e d) do número anterior só
podem ser aplicadas em caso de dolo na prática das correspondentes infracções.
3 – As sanções acessórias previstas nas alíneas c) e d) do n.º 1 têm a duração
máxima de dois anos.
4 – Em casos graves ou socialmente relevantes pode a entidade competente para
decidir da aplicação da coima ou das sanções acessórias determinar a publicidade da
punição por contra-ordenação, a expensas do infractor.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 36.º
Responsabilidade pela contra-ordenação
São punidos como agentes das contra-ordenações previstas no presente diploma
o anunciante, o profissional, a agência de publicidade ou qualquer outra entidade que
exerça a actividade publicitária, o titular do suporte publicitário ou o respectivo
concessionário, bem como qualquer outro interveniente na emissão da mensagem
publicitária.

125

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 37.º
Fiscalização
Sem prejuízo da competência das autoridades policiais e administrativas,
compete especialmente ao Instituto do Consumidor a fiscalização do cumprimento do
disposto no presente diploma, devendo-lhe ser remetidos os autos de notícia
levantados ou as denúncias recebidas.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/95, de 17 de janeiro)
Artigo 38.º
Instrução dos processos
A instrução dos processos pelas contra-ordenações previstas neste diploma
compete ao Instituto do Consumidor.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 6/95, de 17 de janeiro, e 275/98, de 9 de
setembro)
Artigo 39.º
Aplicação de sanções
1 – A aplicação das coimas previstas no presente diploma compete a uma
comissão constituída pelos seguintes membros:
a) O presidente da comissão referida no n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei
n.º 28/84, de 20 de janeiro, que presidirá;
b) O presidente do Instituto do Consumidor;
c) O presidente do Instituto da Comunicação Social.
2 – À comissão mencionada no número anterior aplica-se, com as devidas
adaptações, o Decreto-Lei n.º 214/84, de 3 de julho, sendo apoiada pelo Instituto do
Consumidor.
3 – Sempre que a comissão entenda que conjuntamente com a coima é de aplicar
alguma das sanções acessórias previstas no presente diploma, remeterá o respectivo
processo, acompanhado de proposta fundamentada, ao membro do Governo que tenha
a seu cargo a tutela da protecção do consumidor, ao qual compete decidir das sanções
acessórias propostas.
4 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as receitas das coimas
revertem:
a) Em 20% para a entidade autuante;
b) Em 20% para o Instituto do Consumidor;
c) Em 60% para o Estado.
5 – As receitas das coimas aplicadas por infracção ao disposto no artigo 17.º
revertem:
a) Em 20% para a entidade autuante;
b) Em 20% para o Instituto do Consumidor;
c) Em 60% para um fundo destinado a financiar campanhas de promoção e
educação para a saúde e o desenvolvimento de medidas de investigação,
prevenção, tratamento e reabilitação dos problemas relacionados com o
álcool.
(Alterado pelos Decretos-Leis n.os 6/95, de 17 de janeiro, 275/98, de 9 de
setembro, e 332/2001, de 24 de dezembro)
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Artigo 40.º
Regras especiais sobre competências
1 – A fiscalização do cumprimento do disposto no artigo 19.º, bem como a
instrução dos respectivos processos de contra-ordenação e a aplicação das
correspondentes coimas e sanções acessórias, competem à Direcção-Geral dos
Cuidados de Saúde Primários, à Direcção-Geral dos Assuntos Farmacêuticos e aos
respectivos serviços competentes nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
2 – A fiscalização do cumprimento do disposto no artigo 21.º, bem como a
instrução dos respetivos processos de contraordenação e a aplicação das
correspondentes coimas e sanções acessórias, competem ao Serviço de Regulação e
Inspeção de Jogos e à comissão de jogos do Instituto do Turismo de Portugal, I.P., nos
termos previstos na respetiva lei orgânica.
3 – A fiscalização do cumprimento do disposto no artigo 24.º na actividade de
televisão e, bem assim, nos artigos 25.º e 25.º-A, a instrução dos respectivos processos
e a aplicação das correspondentes coimas e sanções acessórias competem à entidade
administrativa independente reguladora da comunicação social.
4 – As receitas das coimas aplicadas ao abrigo do disposto nos números
anteriores revertem em 40% para a entidade instrutora e em 60% para o Estado.
(Alterado pela Lei n.º 32/2003, de 22 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 66/2015,
de 29 de abril)
Artigo 41.º
Medidas cautelares
1 – Em caso de publicidade enganosa, publicidade comparativa ilícita ou de
publicidade que, pelo seu objecto, forma ou fim, acarrete ou possa acarretar riscos para
a saúde, a segurança, os direitos ou os interesses legalmente protegidos dos seus
destinatários, de menores ou do público a entidade competente para a aplicação das
coimas previstas no presente diploma, sob proposta das entidades com competência
para a fiscalização das infracções em matéria de publicidade, pode ordenar medidas
cautelares de suspensão, cessação ou proibição daquela publicidade,
independentemente de culpa ou da prova de uma perda ou de um prejuízo real.
2 – A adopção das medidas cautelares a que se refere o número anterior deve,
sempre que possível, ser precedida da audição do anunciante, do titular ou do
concessionário do suporte publicitário, conforme os casos, que dispõem para o efeito
do prazo de três dias úteis.
3 – A entidade competente para ordenar a medida cautelar pode exigir que lhe
sejam apresentadas provas de exactidão material dos dados de facto contidos na
publicidade, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 11.º.
4 – A entidade competente para ordenar a medida cautelar pode conceder um
prazo para que sejam suprimidos os elementos ilícitos da publicidade.
5 – O acto que aplique a medida cautelar de suspensão da publicidade terá de
fixar expressamente a sua duração, que não poderá ultrapassar os 60 dias.
6 – O acto que aplique as medidas cautelares a que se refere o n.º 1 poderá
determinar a sua publicitação, a expensas do anunciante, do titular ou do
concessionário do suporte publicitário, conforme os casos, fixando os termos da
respectiva difusão.
7 – Quando a gravidade do caso o justifique ou daí possa resultar a minimização
dos efeitos da publicidade ilícita, pode a entidade referida no n.º 1 ordenar ao
anunciante, ao titular ou ao concessionário do suporte publicitário, conforme os casos,
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a difusão, a expensas suas, de publicidade correctora, determinando os termos da
respectiva difusão.
8 – Do acto que ordena a aplicação das medidas cautelares a que se refere o n.º 1
cabe recurso, nos termos da lei geral.
9 – O regime previsto no presente artigo também se aplica à publicidade de
ideias de conteúdo político ou religioso.
(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro)
Artigo 42.º
Legitimidade de profissionais e concorrentes
Qualquer profissional ou concorrente com interesse legítimo em lutar contra a
publicidade enganosa e garantir o cumprimento das disposições em matéria de
publicidade comparativa pode suscitar a intervenção da Direcção-Geral do
Consumidor para efeitos do disposto no artigo anterior.
(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março)
Artigo 43.º
Comunicação dirigida exclusivamente a profissionais
O disposto nos artigos 10.º, 11.º e 16.º do presente Código aplica-se apenas à
publicidade que não tenha como destinatários os consumidores.
(Aditado pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março)
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CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS

Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 220/95,
de 31 de agosto (retificado pela Declaração de Retificação n.º 114-B/95, de 31 de
agosto), 249/99, de 7 de julho, e 323/2001, de 17 de dezembro

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Cláusulas contratuais gerais
1 – As cláusulas contratuais gerais elaboradas sem prévia negociação individual,
que proponentes ou destinatários indeterminados se limitem, respetivamente, a
subscrever ou aceitar, regem-se pelo presente diploma.
2 – O presente diploma aplica-se igualmente às cláusulas inseridas em contratos
individualizados, mas cujo conteúdo previamente elaborado o destinatário não pode
influenciar.
3 – O ónus da prova de que uma cláusula contratual resultou de negociação prévia
entre as partes recai sobre quem pretenda prevalecer-se do seu conteúdo.
(O n.os 1 e 3 têm a redacção que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 220/95, de 31
de janeiro. O n.º 2 foi introduzido pelo Decreto-Lei n.º 249/99, de 7 de julho, diploma
que também alterou a epígrafe e a numeração do anterior n.º 2, que passou a ser o n.º
3)
Artigo 2.º
Forma, extensão, conteúdo e autoria
O artigo anterior abrange, salvo disposição em contrário, todas as cláusulas
contratuais gerais, independentemente da forma da sua comunicação ao público, da
extensão que assumam ou que venham a apresentar nos contratos a que se destinem,
do conteúdo que as informe ou de terem sido elaboradas pelo proponente, pelo
destinatário ou por terceiros.
Artigo 3.º
Exceções
O presente diploma não se aplica:
a) A cláusulas típicas aprovadas pelo legislador;
b) A cláusulas que resultem de tratados ou convenções internacionais vigentes
em Portugal;
c) A contratos submetidos a normas de direito público;
d) A atos do direito da família ou do direito das sucessões;
e) A cláusulas de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou o presente artigo, tendo
revogado uma alínea que previa a não aplicação do diploma às "cláusulas impostas
ou expressamente aprovadas por entidades públicas com competência para limitar a
autonomia privada")

129

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

CAPÍTULO II
Inclusão de cláusulas contratuais gerais
em contratos singulares
Artigo 4.º
Inclusão em contratos singulares
As cláusulas contratuais gerais inseridas em propostas de contratos singulares
incluem-se nos mesmos, para todos os efeitos, pela aceitação, com observância do
disposto neste capítulo.
Artigo 5.º
Comunicação
1 – As cláusulas contratuais gerais devem ser comunicadas na íntegra aos
aderentes que se limitem a subscrevê-las ou a aceitá-las.
2 – A comunicação deve ser realizada de modo adequado e com a antecedência
necessária para que, tendo em conta a importância do contrato e a extensão e
complexidade das cláusulas, se torne possível o seu conhecimento completo e efectivo
por quem use de comum diligência.
3 – O ónus da prova da comunicação adequada e efectiva cabe ao contratante que
submeta a outrem as cláusulas contratuais gerais.
(O n.º 3 foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro)
Artigo 6.º
Dever de informação
1 – O contratante que recorra a cláusulas contratuais gerais deve informar, de
acordo com as circunstâncias, a outra parte dos aspectos nelas compreendidos cuja
aclaração se justifique.
2 – Devem ainda ser prestados todos os esclarecimentos razoáveis solicitados.
Artigo 7.º
Cláusulas prevalentes
As cláusulas especificamente acordadas prevalecem sobre quaisquer cláusulas
contratuais gerais, mesmo quando constantes de formulários assinados pelas partes.
Artigo 8.º
Cláusulas excluídas dos contratos singulares
Consideram-se excluídas dos contratos singulares:
a) As cláusulas que não tenham sido comunicadas nos termos do artigo 5.º;
b) As cláusulas comunicadas com violação do dever de informação, de molde
que não seja de esperar o seu conhecimento efectivo;
c) As cláusulas que, pelo contexto em que surjam, pela epígrafe que as
precede ou pela sua apresentação gráfica, passem despercebidas a um
contratante normal, colocado na posição do contratante real;
d) As cláusulas inseridas em formulários, depois da assinatura de algum dos
contratantes.
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Artigo 9.º
Subsistência dos contratos singulares
1 – Nos casos previstos no artigo anterior os contratos singulares mantêm-se,
vigorando na parte afetada as normas supletivas aplicáveis, com recurso, se necessário,
às regras de integração dos negócios jurídicos.
2 – Os referidos contratos são, todavia, nulos quando, não obstante a utilização dos
elementos indicados no número anterior, ocorra uma indeterminação insuprível de
aspetos essenciais ou um desequilíbrio nas prestações gravemente atentatório da boafé.

CAPÍTULO III
Interpretação e integração das cláusulas contratuais gerais
Artigo 10.º
Princípio geral
As cláusulas contratuais gerais são interpretadas e integradas de harmonia com as
regras relativas à interpretação e integração dos negócios jurídicos, mas sempre dentro
do contexto de cada contrato singular em que se incluam.
Artigo 11.º
Cláusulas ambíguas
1 – As cláusulas contratuais gerais ambíguas têm o sentido que lhes daria o
contratante indeterminado normal que se limitasse a subscrevê-las ou a aceitá-las,
quando colocado na posição de aderente real.
2 – Na dúvida, prevalece o sentido mais favorável ao aderente.
3 – O disposto no número anterior não se aplica no âmbito das ações inibitórias.
(O n.º 3 foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 249/99, de 7 de julho)

CAPÍTULO IV
Nulidade das cláusulas contratuais gerais
Artigo 12.º
Cláusulas proibidas
As cláusulas contratuais gerais proibidas por disposição deste diploma são nulas
nos termos nele previstos.
Artigo 13.º
Subsistência dos contratos singulares
1 – O aderente que subscreva ou aceite cláusulas contratuais gerais pode optar pela
manutenção dos contratos singulares, quando algumas dessas cláusulas sejam nulas.
2 – A manutenção de tais contratos implica a vigência, na parte afetada, das
normas supletivas aplicáveis, com recurso, se necessário, às regras de integração dos
negócios jurídicos.
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Artigo 14.º
Redução
Se a faculdade prevista no artigo anterior não for exercida ou, sendo-o, conduzir a
um desequilíbrio de prestações gravemente atentatório da boa-fé, vigora o regime da
redução dos negócios jurídicos.

CAPÍTULO V
Cláusulas contratuais gerais proibidas
SECÇÃO I
Disposições comuns por natureza
Artigo 15.º
Princípio geral
São proibidas as cláusulas contratuais gerais contrárias à boa-fé.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 16.º da versão originária)
Artigo 16.º
Concretização
Na aplicação da norma anterior devem ponderar-se os valores fundamentais do
direito, relevantes em face da situação considerada, e, especialmente:
a) A confiança suscitada, nas partes, pelo sentido global das cláusulas
contratuais em causa, pelo processo de formação do contrato singular
celebrado, pelo teor deste e ainda por quaisquer outros elementos
atendíveis;
b) O objetivo que as partes visam atingir negocialmente, procurando-se a sua
efetivação à luz do tipo de contrato utilizado.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 17.º da versão originária)

SECÇÃO II
Relações entre empresários ou entidades equiparadas
Artigo 17.º
Âmbito das proibições
Nas relações entre empresários ou os que exerçam profissões liberais, singulares
ou coletivos, ou entre uns e outros, quando intervenham apenas nessa qualidade e no
âmbito da sua atividade específica, aplicam-se as proibições constantes desta secção e
da anterior.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 15.º da versão originária)
Artigo 18.º
Cláusulas absolutamente proibidas
São em absoluto proibidas, designadamente, as cláusulas contratuais gerais que:
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a) Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade por
danos causados à vida, à integridade moral ou física ou à saúde das
pessoas;
b) Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade por
danos patrimoniais extracontratuais, causados na esfera da contraparte ou
de terceiros;
c) Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade por
não cumprimento definitivo, mora ou cumprimento defeituoso, em caso de
dolo ou de culpa grave;
d) Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade por
atos de representantes ou auxiliares, em caso de dolo ou de culpa grave;
e) Confiram, de modo direto ou indireto, a quem as predisponha, a faculdade
exclusiva de interpretar qualquer cláusula do contrato;
f) Excluam a exceção de não cumprimento do contrato ou a resolução por
incumprimento;
g) Excluam ou limitem o direito de retenção;
h) Excluam a faculdade de compensação, quando admitida na lei;
i) Limitem, a qualquer título, a faculdade de consignação em depósito, nos
casos e condições legalmente previstos;
j) Estabeleçam obrigações duradouras perpétuas ou cujo tempo de vigência
dependa apenas da vontade de quem as predisponha;
l) Consagrem, a favor de quem as predisponha, a possibilidade de cessão da
posição contratual, de transmissão de dívidas ou de subcontratar, sem o
acordo da contraparte, salvo se a identidade do terceiro constar do contrato
inicial.
Artigo 19.º
Cláusulas relativamente proibidas
São proibidas, consoante o quadro negocial padronizado, designadamente, as
cláusulas contratuais gerais que:
a) Estabeleçam, a favor de quem as predisponha, prazos excessivos para a
aceitação ou rejeição de propostas;
b) Estabeleçam, a favor de quem as predisponha, prazos excessivos para o
cumprimento, sem mora, das obrigações assumidas;
c) Consagrem cláusulas penais desproporcionadas aos danos a ressarcir;
d) Imponham ficções de receção, de aceitação ou de outras manifestações de
vontade com base em factos para tal insuficientes;
e) Façam depender a garantia das qualidades da coisa cedida ou dos serviços
prestados, injustificadamente, do não recurso a terceiros;
f) Coloquem na disponibilidade de uma das partes a possibilidade de
denúncia, imediata ou com pré-aviso insuficiente, sem compensação
adequada, do contrato, quando este tenha exigido à contraparte
investimentos ou outros dispêndios consideráveis;
g) Estabeleçam um foro competente que envolva graves inconvenientes para
uma das partes, sem que os interesses da outra o justifiquem;
h) Consagrem, a favor de quem as predisponha, a faculdade de modificar as
prestações, sem compensação correspondente às alterações de valor
verificadas;
i) Limitem, sem justificação, a faculdade de interpelar.
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(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou o presente artigo, suprimindo
a anterior alínea h), que proibia as cláusulas que "remetam para o direito
estrangeiro, quando os inconvenientes causados a uma das partes não sejam
compensados por interesses sérios e objetivos da outra")

SECÇÃO III
Relações com os consumidores finais
Artigo 20.º
Âmbito das proibições
Nas relações com os consumidores finais e, genericamente, em todas as não
abrangidas pelo artigo 17.º, aplicam-se as proibições das secções anteriores e as
constantes desta secção.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou o presente artigo)
Artigo 21.º
Cláusulas absolutamente proibidas
São em absoluto proibidas, designadamente, as cláusulas contratuais gerais que:
a) Limitem ou de qualquer modo alterem obrigações assumidas, na
contratação, diretamente por quem as predisponha ou pelo seu
representante;
b) Confiram, de modo direto ou indireto, a quem as predisponha, a faculdade
exclusiva de verificar e estabelecer a qualidade das coisas ou serviços
fornecidos;
c) Permitam a não correspondência entre as prestações a efetuar e as
indicações, especificações ou amostras feitas ou exibidas na contratação;
d) Excluam os deveres que recaem sobre o predisponente, em resultado de
vícios da prestação, ou estabeleçam, nesse âmbito, reparações ou
indemnizações pecuniárias predeterminadas;
e) Atestem conhecimentos das partes relativos ao contrato, quer em aspetos
jurídicos, quer em questões materiais;
f) Alterem as regras respeitantes à distribuição do risco;
g) Modifiquem os critérios de repartição do ónus da prova ou restrinjam a
utilização de meios probatórios legalmente admitidos;
h) Excluam ou limitem de antemão a possibilidade de requerer tutela judicial
para situações litigiosas que surjam entre os contratantes ou prevejam
modalidades de arbitragem que não assegurem as garantias de
procedimento estabelecidas na lei.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou substancialmente o presente
artigo)
Artigo 22.º
Cláusulas relativamente proibidas
1 – São proibidas, consoante o quadro negocial padronizado, designadamente, as
cláusulas contratuais gerais que:
a) Prevejam prazos excessivos para a vigência do contrato ou para a sua
denúncia;
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b) Permitam, a quem as predisponha, denunciar livremente o contrato, sem
pré-aviso adequado, ou resolvê-lo sem motivo justificativo, fundado na lei
ou em convenção;
c) Atribuam a quem as predisponha o direito de alterar unilateralmente os
termos do contrato, exceto se existir razão atendível que as partes tenham
convencionado;
d) Estipulem a fixação do preço de bens na data da entrega, sem que se dê à
contraparte o direito de resolver o contrato, se o preço final for
excessivamente elevado em relação ao valor subjacente às negociações;
e) Permitam elevações de preços, em contratos de prestações sucessivas,
dentro de prazos manifestamente curtos, ou, para além desse limite,
elevações exageradas, sem prejuízo do que dispõe o artigo 437.º do Código
Civil;
f) Impeçam a denúncia imediata do contrato quando as elevações dos preços a
justifiquem;
g) Afastem, injustificadamente, as regras relativas ao cumprimento defeituoso
ou aos prazos para o exercício de direitos emergentes dos vícios da
prestação;
h) Imponham a renovação automática de contratos através do silêncio da
contraparte, sempre que a data limite fixada para a manifestação de vontade
contrária a essa renovação se encontre excessivamente distante do termo do
contrato;
i) Confiram a uma das partes o direito de pôr termo a um contrato de duração
indeterminada, sem pré-aviso razoável, exceto nos casos em que estejam
presentes razões sérias capazes de justificar semelhante atitude;
j) Impeçam, injustificadamente, reparações ou fornecimentos por terceiros;
l) Imponham antecipações de cumprimento exageradas;
m) Estabeleçam garantias demasiado elevadas ou excessivamente onerosas em
face do valor a assegurar;
n) Fixem locais, horários ou modos de cumprimento despropositados ou
inconvenientes;
o) Exijam, para a prática de atos na vigência do contrato, formalidades que a
lei não prevê ou vinculem as partes a comportamentos supérfluos, para o
exercício dos seus direitos contratuais.
2 – O disposto na alínea c) do número anterior não determina a proibição de
cláusulas contratuais gerais que:
a) Concedam ao fornecedor de serviços financeiros o direito de alterar a taxa
de juro ou o montante de quaisquer outros encargos aplicáveis, desde que
correspondam a variações do mercado e sejam comunicadas de imediato,
por escrito, à contraparte, podendo esta resolver o contrato com
fundamento na mencionada alteração;
b) Atribuam a quem as predisponha o direito de alterar unilateralmente o
conteúdo de um contrato de duração indeterminada, contanto que se
preveja o dever de informar a contraparte com pré-aviso razoável e se lhe
dê a faculdade de resolver o contrato.
3 – As proibições constantes das alíneas c) e d) do n.º 1 não se aplicam:
a) Às transações referentes a valores mobiliários ou a produtos e serviços cujo
preço dependa da flutuação de taxas formadas no mercado financeiro;
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b) Aos contratos de compra e venda de divisas, de cheques de viagem ou de
vales postais internacionais expressos em divisas.
4 – As alíneas c) e d) do n.º 1 não implicam a proibição das cláusulas de
indexação, quando o seu emprego se mostre compatível com o tipo contratual onde se
encontram inseridas e o mecanismo de variação do preço esteja explicitamente
descrito.
(O presente artigo foi substancialmente alterado pelo Decreto-Lei n.º 220/95, de
31 de janeiro)
Artigo 23.º
Direito aplicável
1 – Independentemente da lei escolhida pelas partes para regular o contrato, as
normas desta secção aplicam-se sempre que o mesmo apresente uma conexão estreita
com o território português.
2 – No caso de o contrato apresentar uma conexão estreita com o território de
outro Estado membro da Comunidade Europeia aplicam-se as disposições
correspondentes desse país na medida em que este determine a sua aplicação.
(O presente artigo, introduzido pelo Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, tem
a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 249/99, de 7 de julho)

CAPÍTULO VI
Disposições processuais
Artigo 24.º
Declaração de nulidade
As nulidades previstas neste diploma são invocáveis nos termos gerais.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 23.º da versão originária)
Artigo 25.º
Acão inibitória
As cláusulas contratuais gerais, elaboradas para utilização futura, quando
contrariem o disposto nos artigos 15.º, 16.º, 18.º, 19.º, 21.º e 22.º podem ser proibidas
por decisão judicial, independentemente da sua inclusão efetiva em contratos
singulares.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou o presente artigo, cujo objeto
se encontrava anteriormente no artigo 24.º)
Artigo 26.º
Legitimidade ativa
1 – A ação destinada a obter a condenação na abstenção do uso ou da
recomendação de cláusulas contratuais gerais só pode ser intentada:
a) Por associações de defesa do consumidor dotadas de representatividade, no
âmbito previsto na legislação respetiva;
b) Por associações sindicais, profissionais ou de interesses económicos
legalmente constituídas, atuando no âmbito das suas atribuições;
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c) Pelo Ministério Público, oficiosamente, por indicação do Provedor de
Justiça ou quando entenda fundamentada a solicitação de qualquer
interessado.
2 – As entidades referidas no número anterior atuam no processo em nome
próprio, embora façam valer um direito alheio pertencente, em conjunto, aos
consumidores suscetíveis de virem a ser atingidos pelas cláusulas cuja proibição é
solicitada.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou este artigo, cujo objeto se
encontrava anteriormente no artigo 25.º. O n.º 2 não chegou sequer a ser alterado)
Artigo 27.º
Legitimidade passiva
1 – A ação referida no artigo anterior pode ser intentada:
a) Contra quem, predispondo cláusulas contratuais gerais, proponha contratos
que as incluam ou aceite propostas feitas nos seus termos;
b) Contra quem, independentemente da sua predisposição e utilização em
concreto, as recomende a terceiros.
2 – A ação pode ser intentada, em conjunto, contra várias entidades que
predisponham e utilizem ou recomendem as mesmas cláusulas contratuais gerais, ou
cláusulas substancialmente idênticas, ainda que a coligação importe ofensa do disposto
no artigo seguinte.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou este artigo, cujo objeto se
encontrava anteriormente no artigo 26.º. O n.º 1 não sofreu qualquer alteração na sua
redacção)
Artigo 28.º
Tribunal competente
Para a ação inibitória é competente o tribunal da comarca onde se localiza o centro
da atividade principal do demandado ou, não se situando ele em território nacional, o
da comarca da sua residência ou sede; se estas se localizarem no estrangeiro, será
competente o tribunal do lugar em que as cláusulas contratuais gerais foram propostas
ou recomendadas.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 27.º da versão originária)
Artigo 29.º
Forma de processo e isenções
1 – A ação destinada a proibir o uso ou a recomendação de cláusulas contratuais
gerais que se considerem abusivas segue os termos do processo sumário de declaração
e está isenta de custas.
2 – O valor da ação excede € 0,01 ao fixado para a alçada da Relação.
(O artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de dezembro, alterou o n.º 2 do
presente artigo. Note-se que a referida norma do Decreto-Lei n.º 323/2001 deve ser
interpretada corretivamente, uma vez que se refere ao artigo 28.º deste diploma e não
ao artigo 29.º, que efetivamente pretende alterar no que respeita ao valor
anteriormente apresentado em escudos. Refira-se ainda que o Decreto-Lei n.º 220/95,
de 31 de janeiro, alterara a numeração do diploma, o que pode ter levado à referida
incorreção)
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(O artigo 25.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, que aprovou o
Regulamento das Custas Processuais, estabelece que “são revogadas as isenções de
custas previstas em qualquer lei, regulamento ou portaria e conferidas a quaisquer
entidades públicas ou privadas, que não estejam previstas no presente decreto-lei”)
Artigo 30.º
Parte decisória da sentença
1 – A decisão que proíba as cláusulas contratuais gerais especificará o âmbito da
proibição, designadamente através da referência concreta do seu teor e a indicação do
tipo de contratos a que a proibição se reporta.
2 – A pedido do autor, pode ainda o vencido ser condenado a dar publicidade à
proibição, pelo modo e durante o tempo que o tribunal determine.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 29.º da versão originária)
Artigo 31.º
Proibição provisória
1 – Quando haja receio fundado de virem a ser incluídas em contratos singulares
cláusulas gerais incompatíveis com o disposto no presente diploma, podem as
entidades referidas no artigo 26.º requerer provisoriamente a sua proibição.
2 – A proibição provisória segue, com as devidas adaptações, os termos fixados na
lei processual para os procedimentos cautelares não especificados.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou este artigo, cujo objeto se
encontrava anteriormente no artigo 30.º. O n.º 2 não sofreu qualquer alteração na sua
redacção)
Artigo 32.º
Consequências da proibição definitiva
1 – As cláusulas contratuais gerais objeto de proibição definitiva por decisão
transitada em julgado, ou outras cláusulas que se lhes equiparem substancialmente,
não podem ser incluídas em contratos que o demandado venha a celebrar, nem
continuar a ser recomendadas.
2 – Aquele que seja parte, juntamente com o demandado vencido na ação
inibitória, em contratos onde se incluam cláusulas gerais proibidas, nos termos
referidos no número anterior, pode invocar a todo o tempo, em seu benefício, a
declaração incidental de nulidade contida na decisão inibitória.
3 – A inobservância do preceituado no n.º 1 tem como consequência a aplicação do
artigo 9.º.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 31.º da versão originária)
Artigo 33.º
Sanção pecuniária compulsória
1 – Se o demandado, vencido na ação inibitória, infringir a obrigação de se abster
de utilizar ou de recomendar cláusulas contratuais gerais que foram objeto de
proibição definitiva por decisão transitada em julgado, incorre numa sanção pecuniária
compulsória que não pode ultrapassar o valor de € 4 987,98 por cada infração.
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2 – A sanção prevista no número anterior é aplicada pelo tribunal que apreciar a
causa em 1.ª instância, a requerimento de quem possa prevalecer-se da decisão
proferida, devendo facultar-se ao infrator a oportunidade de ser previamente ouvido.
3 – O montante da sanção pecuniária compulsória destina-se, em partes iguais, ao
requerente e ao Estado.
(O n.º 1 foi alterado pelo artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de
dezembro. Note-se que este artigo 24.º deve ser interpretado corretivamente, uma vez
que se refere ao artigo 32.º deste diploma e não ao artigo 33.º, que efetivamente
altera. Refira-se ainda que o Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterara a
numeração do diploma, o que pode ter levado à referida incorreção. Os n.os 2 e 3
correspondem aos n.os 2 e 3 do artigo 32.º na versão originária)
Artigo 34.º
Comunicação das decisões judiciais para efeito de registo
Os tribunais devem remeter, no prazo de 30 dias, ao serviço previsto no artigo
seguinte, cópia das decisões transitadas em julgado que, por aplicação dos princípios e
das normas constantes do presente diploma, tenham proibido o uso ou a recomendação
de cláusulas contratuais gerais ou declarem a nulidade de cláusulas inseridas em
contratos singulares.
(O conteúdo do presente artigo foi introduzido pelo Decreto-Lei n.º 220/95, de 31
de janeiro, correspondendo o anterior artigo 34.º ao atual artigo 36.º)

CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias
Artigo 35.º
Serviço de registo
1 – Mediante portaria do Ministério da Justiça, a publicar dentro dos seis meses
subsequentes à entrada em vigor do presente diploma, será designado o serviço que
fica incumbido de organizar e manter atualizado o registo das cláusulas contratuais
abusivas que lhe sejam comunicadas, nos termos do artigo anterior.
2 – O serviço referido no número precedente deve criar condições que facilitem o
conhecimento das cláusulas consideradas abusivas por decisão judicial e prestar os
esclarecimentos que lhe sejam solicitados dentro do âmbito das respetivas atribuições.
(O conteúdo do presente artigo foi introduzido pelo Decreto-Lei n.º 220/95, de 31
de janeiro, correspondendo o anterior artigo 35.º ao atual artigo 37.º)
Artigo 36.º
Aplicação no tempo
O presente diploma aplica-se também às cláusulas contratuais gerais existentes à
data da sua entrada em vigor, excetuando-se, todavia, os contratos singulares já
celebrados com base nelas.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 34.º da versão originária)

Artigo 37.º
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Direito ressalvado
Ficam ressalvadas todas as disposições legais que, em concreto, se mostrem mais
favoráveis ao aderente que subscreva ou aceite propostas que contenham cláusulas não
negociadas individualmente.
(O Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, alterou a numeração do diploma,
correspondendo o presente artigo ao artigo 35.º da versão originária)
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INDICAÇÃO DE PREÇOS

Decreto-Lei n.º 138/90, de 26 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 13
de maio (este retificado pela Declaração de Retificação n.º 10-AF/99, de 31 de
maio)

Artigo 1.º
Indicação de preços
1 – Todos os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de
venda ao consumidor.
2 – Os géneros alimentícios e os produtos não alimentares postos à disposição do
consumidor devem conter também o preço por unidade de medida.
3 – Nos produtos vendidos a granel apenas deverá ser indicado o preço por
unidade de medida.
4 – Sempre que as disposições comunitárias ou nacionais exijam a indicação do
peso líquido e do peso líquido escorrido para determinados produtos pré-embalados,
será suficiente indicar o preço por unidade de medida do peso líquido escorrido.
5 – O preço de venda e o preço por unidade de medida, seja qual for o suporte
utilizado para os indicar, referem-se ao preço total expresso em moeda com curso legal
em Portugal, devendo incluir todos os impostos, taxas e outros encargos que nele
sejam repercutidos, de modo que o consumidor possa conhecer o montante exato que
tem a pagar.
6 – Os géneros alimentícios comercializados nos hotéis, estabelecimentos similares
e cantinas, desde que sejam consumidos no local da venda, são objeto de disposições
especiais.
(Os n.os 2 a 4 foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, que
também aditou os n.os 5 e 6)
Artigo 2.º
Definições
Para efeitos do presente diploma entende-se por:
a) «Género alimentício ou produto não alimentar comercializado à peça» um
género ou produto que não pode ser objeto de fracionamento sem que isso
altere a respetiva natureza ou propriedades;
b) «Género alimentício ou produto não alimentar comercializado a granel» um
género ou produto que não é objeto de qualquer acondicionamento prévio
ou que só é medido ou pesado na presença do consumidor final;
c) «Género alimentício ou produto não alimentar pré-embalado» um género
ou produto que é embalado fora da presença do consumidor,
independentemente de ser inteira ou parcialmente envolvido pela respetiva
embalagem;
d) «Preço de venda» um preço válido para uma determinada quantidade do
género alimentício ou do produto não alimentar;
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e) «Preço por unidade de medida» o preço válido para uma quantidade de 1
kg ou de 1 l de género alimentício e de 1 kg, 1 l, 1 m, 1 m2, 1 m3 ou 1 t de
produto não alimentar.
(As anteriores alíneas d) e e) foram revogadas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 13
de maio, correspondendo atualmente às anteriores alíneas f) e g))
Artigo 3.º
Unidades de medida de referência
1 – Relativamente aos géneros alimentícios, o preço da unidade de medida referirse-á:
a) Ao litro, no que diz respeito aos géneros alimentícios comercializados por
volume;
b) Ao quilograma, quando diz respeito aos géneros alimentícios
comercializados a peso.
2 – Relativamente aos produtos não alimentares, o preço da unidade de medida
referir-se-á:
a) Ao litro ou ao metro cúbico, para os produtos vendidos a volume;
b) Ao quilograma ou à tonelada, para os produtos vendidos a peso;
c) Ao metro, para os produtos comercializados com base no comprimento;
d) Ao metro quadrado, para os produtos comercializados com base na
superfície.
3 – O preço da unidade de medida dos géneros alimentícios e dos produtos não
alimentares pré-embalados refere-se à quantidade declarada.
Artigo 4.º
Exclusão do âmbito de aplicação
1 – O disposto no presente diploma não se aplica:
a) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares adquiridos para
utilização numa atividade profissional ou comercial;
b) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares fornecidos por
ocasião de uma prestação de serviços;
c) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares vendidos diretamente
de particular a particular;
d) Aos géneros alimentícios vendidos nos locais de produção agrícola;
e) Aos produtos não alimentares vendidos em hasta pública, bem como à
venda de objetos de arte e antiguidades.
2 – A indicação do preço por unidade de medida a que se refere o n.º 2 do artigo
1.º não é aplicável:
a) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares comercializados
através de distribuidor automático;
b) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares comercializados à
peça;
c) Aos pratos confecionados ou pratos a confeccionar que se encontrem numa
mesma embalagem;
d) Aos géneros alimentícios de fantasia;
e) Aos géneros alimentícios ou produtos não alimentares diferentes
comercializados numa mesma embalagem;
f) Aos produtos não alimentares destinados a serem misturados para obter um
preparado e colocados numa mesma embalagem;
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g) Aos géneros alimentícios comercializados em embalagens até 50 g ou 50
ml ou com mais de 10 kg ou 10 l;
h) Aos géneros alimentícios ou produtos não alimentares dispensados da
indicação de peso ou volume, nos termos da legislação em vigor;
i) Ao novo preço da unidade de medida dos géneros alimentícios facilmente
perecíveis em caso de venda com desconto justificada pelo risco de
alteração;
j) Aos géneros alimentícios e produtos não alimentares quando o seu preço
for idêntico ao preço de venda.
(O Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, alterou o n.º 2 do presente artigo)
Artigo 5.º
Formas de indicação do preço
1 – A indicação dos preços de venda e por unidade de medida deve ser feita em
dígitos de modo visível, inequívoco, fácil e perfeitamente legível, através da utilização
de letreiros, etiquetas ou listas, por forma a alcançar-se a melhor informação para o
consumidor.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior considera-se:
a) «Letreiro» todo o suporte onde seja indicado o preço de um único bem ou
serviço;
b) «Etiqueta» todo o suporte apenso ao próprio bem ou colocado sobre a
embalagem em que este é vendido ao público, podendo, no entanto, ser
substituída por inscrição sobre a embalagem, quando a natureza desta o
permita;
c) «Lista» todo o suporte onde sejam indicados os preços de vários bens ou
serviços.
3 – Só podem ser usadas as listas quando a natureza dos bens ou serviços torne
materialmente impossível o uso de letreiros e etiquetas ou como meio complementar
de marcação de preços.
4 – Em qualquer caso, a indicação do preço deve ser feita na proximidade do
respetivo bem ou no local em que a prestação do serviço é proposta ao público, de
modo a não suscitar qualquer dúvida ao consumidor.
5 – Os bens ou prestações de serviço, vendidos ao mesmo preço e expostos ao
público em conjunto, podem ser objeto de uma única marcação de preço.
6 – Quando o preço indicado não compreender um elemento ou prestação de
serviço indispensável ao emprego ou à finalidade do bem ou serviço proposto, essa
particularidade deve estar explicitamente indicada.
7 – Sem prejuízo da informação relativa a outras formas de pagamento, deve ser
indicado sempre o preço a pronto pagamento.
(Os n.os 1 e 7 têm a redacção do Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio)
Artigo 6.º
Publicidade
1 – A publicidade, sempre que mencione preços de bens ou serviços, deve
respeitar as regras referidas no presente diploma e indicar de forma clara e
perfeitamente visível o preço total expresso em moeda com curso legal em Portugal,
incluindo taxas e impostos.
2 – A publicidade escrita ou impressa e os catálogos, quando mencionem o preço
de venda dos géneros alimentares e produtos não alimentares referidos no n.º 1 do
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artigo 1.º, devem igualmente conter, nos mesmos termos do número anterior, a
indicação do preço da unidade de medida, exceto se, por força do presente diploma, o
género ou produto publicitado ou constante de catálogo estiver dispensado dessa
informação.
3 – Para os efeitos do n.º 1, sempre que se justifique, pode o Governo, através de
portaria, regulamentar a publicitação dos preços dos bens e serviços.
(O Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, alterou o presente artigo, tendo a
redacção do n.º 1 sido retificado pela Declaração de retificação n.º 10-AF/99, de 31
de maio)
Artigo 7.º
Venda em conjunto e por lotes
1 – Na venda em conjunto deve indicar-se o preço total, o número de peças e,
quando seja possível a aquisição de peças isoladas, o preço de cada uma.
2 – Na venda em lotes deve ser indicado o preço total, a composição do lote e o
preço de cada uma das unidades.
Artigo 8.º
Montras e vitrinas
1 – Os bens expostos em montras ou vitrinas, visíveis pelo público do exterior do
estabelecimento ou no seu interior, devem ser objeto de uma marcação complementar,
quando as respetivas etiquetas não sejam perfeitamente visíveis, sem prejuízo do
disposto no n.º 5 do artigo 5.º.
2 – Estão dispensados da indicação dos preços os produtos que se encontrem
expostos em montras ou vitrinas afastadas dos lugares de venda que, estando
colocadas em lugares públicos, tenham um carácter essencialmente publicitário.
Artigo 9.º
Regulamentação especial
Relativamente aos bens ou serviços para os quais exista regulamentação
específica, prevalece essa regulamentação quando não contrarie o disposto no presente
diploma e dela resulta uma melhor informação para o consumidor.
Artigo 10.º
Indicação do preço dos serviços
1 – Os preços de toda a prestação de serviços, seja qual for a sua natureza, devem
constar de listas ou cartazes afixados, de forma visível, no lugar onde os serviços são
propostos ou prestados ao consumidor, sendo aplicável o n.º 5 do artigo 1.º.
2 – Sempre que sejam numerosos os serviços propostos e existam condições muito
diversas que não permitam uma afixação de preços perfeitamente clara, este
documento pode ser substituído por um catálogo completo, restringindo-se neste caso
a obrigação de afixação em cartaz prevista no número anterior à informação de que tal
catálogo se encontra à disposição do público.
3 – Nos serviços prestados à hora, à percentagem, à tarefa ou segundo qualquer
outro critério, os preços devem ser sempre indicados com referência ao critério
utilizado; havendo taxas de deslocação ou outras previamente estabelecidas, devem as
mesmas ser indicadas especificamente.
4 – Sem prejuízo da obrigação de indicação de preços dos serviços prevista no
presente artigo, sempre que se justifique, pode o Governo estabelecer, por portaria
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conjunta dos membros do Governo que tutelam as áreas de defesa do consumidor, do
comércio e do sector de atividade em causa, os termos em que essa obrigação deve ser
cumprida no que respeita a serviços diferentes dos previstos no artigo anterior.
(O Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, alterou o presente artigo)
Artigo 11.º
Infrações
1 – As infrações ao disposto nos artigos 1.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º do presente
diploma constituem contraordenação punível com as seguintes coimas:
a) De 50 000$00 a 750 000$00 se o infrator for uma pessoa singular;
b) De 500 000$00 a 6 000 000$00 se o infrator for uma pessoa coletiva.
2 – A negligência é punível.
(O Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, alterou o presente artigo)
Artigo 12.º
Fiscalização, instrução dos processos e aplicação das coimas
1 – A fiscalização do disposto no presente diploma e a instrução dos respetivos
processos por contraordenações são da competência da Inspeção-geral das Atividades
Económicas, nos termos do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro.
2 – Finda a instrução, os processos devem ser remetidos à comissão a que se refere
o n.º 2 do artigo 52.º do mesmo diploma, para efeitos de aplicação da coima.
(O n.º 1 foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio)
Artigo 13.º
Destino do montante das coimas
Do montante das coimas aplicadas pelas contraordenações previstas neste diploma
serão destinados 40% para a Inspeção-geral das Atividades Económicas, revertendo o
restante para o Estado.
(O Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, aditou o presente artigo)
Artigo 14.º
Aplicação às Regiões Autónomas
Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira as competências referidas no
artigo anterior são exercidas pelos serviços e organismos competentes das respetivas
administrações regionais.
(O Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, alterou a numeração do diploma,
correspondendo este artigo ao artigo 13.º da versão originária)
Artigo 15.º
Revogação
É revogado o Decreto-Lei n.º 533/75, de 26 de setembro.
(O Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, alterou a numeração do diploma,
correspondendo este artigo ao artigo 14.º da versão originária)
Artigo 16.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia 1 de janeiro de 1991.
(O Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de maio, alterou a numeração do diploma,
correspondendo este artigo ao artigo 15.º da versão originária)
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PRÁTICAS COMERCIAIS COM REDUÇÃO DE PREÇO

Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26 de março (retificado pela Declaração de
Retificação n.º 47-A/2007, de 25 de maio), alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015,
de 16 de janeiro

Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei regula as práticas comerciais com redução de preço, com
vista ao escoamento das existências, ao aumento do volume de vendas ou a promover
o lançamento de um produto não comercializado anteriormente pelo agente
económico.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
O presente decreto-lei aplica-se:
a) Às vendas a retalho praticadas nos estabelecimentos comerciais;
b) À oferta de serviços, com as devidas adaptações;
c) Às vendas a retalho efetuadas à distância, ao domicílio, ou por outros
métodos fora dos estabelecimentos, com as devidas adaptações.
(A alínea c) foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro)
Artigo 3.º
Definições
1 – Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por práticas comerciais com
redução de preço as seguintes modalidades de venda:
a) «Saldos» a venda de produtos praticada a um preço inferior ao
anteriormente praticado no mesmo estabelecimento comercial, com o
objetivo de promover o escoamento acelerado das existências;
b) «Promoções» a venda promovida a um preço inferior ou com condições
mais vantajosas que as habituais, com vista a potenciar a venda de
determinados produtos ou o lançamento de um produto não
comercializado anteriormente pelo agente económico, bem como o
desenvolvimento da atividade comercial, não realizadas em simultâneo
com uma venda em saldos;
c) «Liquidação» a venda de produtos com um carácter excecional que se
destine ao escoamento acelerado com redução de preço da totalidade ou de
parte das existências do estabelecimento, resultante da ocorrência de
motivos que determinem a interrupção da venda ou da atividade no
estabelecimento.
2 – Só são permitidas as práticas comerciais com redução de preço nas
modalidades referidas no número anterior.
3 – É proibida a utilização de expressões similares para anunciar vendas com
redução de preços que se integrem nas definições constantes do n.º 1.
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(A alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º foi alterada pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16
de janeiro)
Artigo 4.º
Anúncio de venda
1 – Na venda com redução de preço deve ser indicada de modo inequívoco, a
modalidade de venda, o tipo de produtos, a respetiva percentagem de redução, bem
como a data de início e o período de duração.
2 – É proibido vender com redução de preço produtos adquiridos após a data de
início da venda com redução, mesmo que o seu preço venha a ser igual ao praticado
durante o período de redução.
3 – [Revogado].
4 – [Revogado].
(A epígrafe e os n.os 1 e 2 foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de
janeiro, que também revogou os n.os 3 e 4)
Artigo 5.º
Preço de referência
1 – A redução de preço anunciada deve ser real, por referência ao preço
anteriormente praticado para o mesmo produto ou por referência ao preço a praticar
após o período de redução, quando se trate de um produto não comercializado
anteriormente pelo agente económico.
2 – [Revogado].
3 – O preço a praticar na venda com redução de preço deve respeitar o disposto no
regime jurídico das práticas individuais restritivas de comércio relativamente às
vendas com prejuízo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2013, de 27 de dezembro.
4 – Excetuam-se do disposto no número anterior, a venda com redução de preço
sob a forma de venda em saldos e as liquidações.
5 – Incumbe ao comerciante a prova documental do preço anteriormente
praticado.
(O n.º 3 foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que também
revogou o n.º 2)
Artigo 6.º
Afixação de preços em estabelecimentos comerciais
Na realização de práticas comerciais abrangidas pelo presente diploma em
estabelecimentos comerciais, a afixação de preços obedece, sem prejuízo do disposto
no Decreto-Lei n.º 138/90, de 26 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 13
de maio, aos seguintes requisitos:
a) Os letreiros, etiquetas ou listas devem exibir, de forma bem visível, o novo
preço e o preço anteriormente praticado ou, em substituição deste último, a
percentagem de redução;
b) No caso de se tratar de um conjunto de produtos perfeitamente
identificados, pode ser indicada, em substituição do novo preço, a
percentagem de redução uniformemente aplicada ou um preço único para o
conjunto referido, mantendo nos produtos que o compõem o seu preço
inicial;
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c) No caso de se tratar do lançamento de um produto não comercializado
anteriormente pelo agente económico, deve constar o preço promocional e
o preço efetivo a praticar findo o período promocional;
d) No caso de venda de produtos com condições promocionais deve constar
especificamente o preço anterior e o preço promocional e, caso existam, os
encargos inerentes às mesmas, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º
133/2009, de 2 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 72-A/2010, de
18 de junho, e 42-A/2013, de 28 de março.
(A epígrafe, o proémio e a alínea d) foram alterados pelo Decreto-Lei n.º
10/2015, de 16 de janeiro)
Artigo 7.º
Obrigações do comerciante
1 – Quando esgotadas as existências de um produto determinado com indicação da
sua espécie e marca, o comerciante é obrigado a anunciar o esgotamento das mesmas e
a dar por terminada a respetiva operação de venda com redução de preço.
2 – O comerciante é obrigado a aceitar todos os meios de pagamento
habitualmente disponíveis, não podendo efetuar qualquer variação no preço aplicado
ao produto em função do meio de pagamento utilizado.
Artigo 8.º
Substituição do produto
O comerciante pode, mediante acordo com o consumidor, proceder à substituição
do produto adquirido, independentemente do motivo, desde que:
a) O estado de conservação do produto corresponda ao do momento em que o
mesmo foi adquirido no estabelecimento pelo consumidor;
b) Seja apresentado o respetivo comprovativo da compra com indicação
expressa da possibilidade de efetuar a substituição do produto;
c) Seja efetuada pelo menos nos primeiros cinco dias úteis a contar da data da
sua aquisição e sem prejuízo da aplicação do regime jurídico das garantias
dos bens de consumo, a que se refere o Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de
abril.
Artigo 9.º
Produtos com defeito
1 – A venda de produtos com defeito deve ser anunciada de forma inequívoca por
meio de letreiros ou rótulos.
2 – Os produtos com defeito devem estar expostos em local previsto para o efeito e
destacados da venda dos restantes produtos.
3 – Nos produtos com defeito deve ser colocada uma etiqueta que assinale de
forma precisa o respetivo defeito.
4 – A inobservância do disposto nos n.os 2 e 3 implica a obrigatoriedade de troca
do produto por outro que preencha a mesma finalidade ou a devolução do respetivo
valor, mediante a apresentação do respetivo comprovativo de compra.
Artigo 10.º
Venda em saldos
1 – A venda em saldos pode realizar -se em quaisquer períodos do ano desde que
não ultrapassem, no seu conjunto, a duração de quatro meses por ano.
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2 – É proibida a venda em saldos de produtos expressamente adquiridos para esse
efeito presumindo-se, em tal situação, os produtos adquiridos e rececionados no
estabelecimento comercial pela primeira vez ou no mês anterior ao período de
redução.
3 – [Revogado].
4 – Na venda em saldos devem ser cumpridas as disposições constantes dos
artigos 4.º a 9.º do presente decreto-lei.
5 – A venda em saldos fica sujeita a uma declaração emitida pelo comerciante
dirigida à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com uma
antecedência mínima de cinco dias úteis, através do «Balcão do empreendedor»,
previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo DecretoLei n.º 141/2012, de 11 de julho, ou por qualquer outro meio legalmente admissível,
da qual conste:
a) Identificação e domicílio do comerciante ou morada do estabelecimento;
b) Número de identificação fiscal;
c) Indicação da data de início e fim do período de saldos em causa.
(O n.º 1 foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aditou o
n.º 5 e revogou o n.º 3, que tinha sido retificado pela Declaração de Retificação n.º
47-A/2007, de 25 de maio)
Artigo 11.º
Promoções
1 – As promoções podem ocorrer em qualquer momento considerado oportuno
pelo comerciante, desde que não se realizem em simultâneo com uma venda em
saldos.
2 – Nas promoções devem ser cumpridas as disposições constantes dos artigos 4.º
a 9.º do presente decreto-lei.
Artigo 12.º
Liquidação
1 – A venda de produtos em liquidação ocorre num dos seguintes casos:
d) Venda efetuada em cumprimento de uma decisão judicial;
e) Cessação total ou parcial da atividade comercial;
f) Mudança de ramo;
g) Trespasse ou cessão de exploração do estabelecimento comercial;
h) Realização de obras que inviabilizem a prática comercial no
estabelecimento durante o período de execução das mesmas;
i) Danos provocados, no todo ou em parte, nas existências por motivo de
força maior.
2 – Na liquidação devem ser cumpridas as disposições constantes dos artigos 4.º a
9.º.
Artigo 13.º
Declaração da liquidação
1 – Sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo anterior, a venda sob a forma
de liquidação fica sujeita a uma declaração emitida pelo comerciante dirigida à ASAE,
através do «Balcão do empreendedor» ou qualquer outro meio legalmente admissível.
2 – A declaração referida no número anterior é remetida àquele organismo até 15
dias antes da data prevista para o início da liquidação, da qual conste:
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a)
b)
c)
d)
e)

Identificação e domicílio do comerciante ou morada do estabelecimento;
Número de identificação fiscal;
Factos que justificam a realização da liquidação;
Identificação dos produtos a vender;
Indicação da data de início e fim do período da liquidação, que não deve
exceder 90 dias;
f) [Revogada].
3 – A liquidação dos produtos deve ter lugar no estabelecimento onde os mesmos
são habitualmente comercializados, salvo impossibilidade por motivo de obras, por
privação de posse do espaço em causa, ou qualquer outro motivo de ordem prática ou
jurídica.
4 – Caso não seja possível processar a liquidação nos termos do número anterior,
o comerciante comunica à ASAE as razões que a impeçam.
(Todos os números foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de
janeiro)
Artigo 14.º
Prazo para nova liquidação
[Revogado]
(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro)
Artigo 15.º
Fiscalização e instrução dos processos
A fiscalização do cumprimento do disposto no presente decreto-lei e a instrução
dos processos de contraordenação são da competência da Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica.
Artigo 16.º
Contraordenações
1 – Constituem contraordenações puníveis com as seguintes coimas:
a) De (euro) 250 a (euro) 3700, a violação do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo
3.º e nos artigos 4.º a 14.º, quando cometidas por pessoa singular;
b) De (euro) 2500 a (euro) 30000, a violação do disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 3.º e nos artigos 4.º a 14.º, quando cometidas por pessoa coletiva.
2 – A competência para a aplicação das respetivas coimas cabe ao inspetor-geral
da ASAE.
(O n.º 2 foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro)
Artigo 17.º
Produto das coimas
O produto das coimas aplicadas no âmbito do presente decreto-lei reverte em:
a) 60% para o Estado;
b) 40% para a ASAE;
c) [Revogada].
(A alínea b) foi alterada pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que
também revogou a alínea c))
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Artigo 18.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 253/86, de 26 de agosto, e o artigo 72.º do DecretoLei n.º 28/84, de 20 de janeiro.
Artigo 19.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação.
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CRÉDITO AO CONSUMO

Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho (retificado pela Declaração de Retificação
n.º 55/2009, de 31 de julho), alterado pelos Decretos-Leis n.os 72-A/2010, de 18 de
junho, e 42-A/2013, de 28 de março

CAPÍTULO I
Objeto, âmbito de aplicação e definições
Artigo 1.º
Objeto e âmbito
1 – O presente decreto-lei procede à transposição para a ordem jurídica interna da
Diretiva n.º 2008/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril,
relativa a contratos de crédito aos consumidores, na parte referente às alterações
introduzidas pela Diretiva n.º 2011/90/UE da Comissão, de 14 de novembro.
2 – O presente decreto-lei aplica-se aos contratos de crédito aos consumidores,
sem prejuízo das exclusões previstas nos artigos 2.º e 3.º.
(Os n.os 1 e 2 foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
Artigo 2.º
Operações excluídas
1 – O presente decreto-lei não é aplicável aos:
a) Contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre coisa imóvel ou por
outro direito sobre coisa imóvel;
b) Contratos de crédito cuja finalidade seja a de financiar a aquisição ou a
manutenção de direitos de propriedade sobre terrenos ou edifícios
existentes ou projetados;
c) Contratos de crédito cujo montante total de crédito seja inferior a (euro)
200 ou superior a (euro) 75 000;
d) Contratos de locação de bens móveis de consumo duradouro que não
prevejam o direito ou a obrigação de compra da coisa locada, seja no
próprio contrato, seja em contrato separado;
e) (Revogada);
f) Contratos de crédito em que o crédito seja concedido sem juros e outros
encargos;
g) Contratos de crédito em que o crédito deva ser reembolsado no prazo de
três meses e pelo qual seja devido o pagamento de encargos
insignificantes, com exceção dos casos em que o credor seja uma
instituição de crédito;
h) Contratos de crédito cujo crédito é concedido por um empregador aos seus
empregados, a título subsidiário, sem juros ou com TAEG inferior às taxas
praticadas no mercado, e que não sejam propostos ao público em geral;
i) Contratos de crédito celebrados com empresas de investimento, tal como
definidas no n.º 1 do artigo 4.º da Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21 de abril, relativa aos mercados de
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instrumentos financeiros, ou com instituições de crédito, tal como
definidas no artigo 4.º da Diretiva n.º 2006/48/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 14 de junho, que tenham por objeto autorizar um
investidor a realizar uma transação que incida sobre um ou mais dos
instrumentos especificados na secção C do anexo i da Diretiva n.º
2004/39/CE, sempre que a empresa de investimento ou a instituição de
crédito que concede o crédito intervenha nessa transação;
j) Contratos de crédito que resultem de transação em tribunal ou perante
outra autoridade pública;
l) Contratos de crédito que se limitem a estabelecer o pagamento diferido de
uma dívida preexistente, sem quaisquer encargos;
m) Contratos de crédito celebrados no âmbito da atividade prestamista, nos
termos dos quais o consumidor deva entregar ao credor um bem em penhor
e em que a responsabilidade do consumidor se limite exclusivamente a
essa garantia;
n) Contratos que digam respeito a empréstimos concedidos a um público
restrito, ao abrigo de disposição legal de interesse geral, com taxas de juro
inferiores às praticadas no mercado ou sem juros ou noutras condições
mais favoráveis para os consumidores do que as praticadas no mercado e
com taxas de juro não superiores às praticadas no mercado.
2 — No caso de contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto que
estabeleçam a obrigação de reembolso do crédito a pedido ou no prazo de três meses,
são aplicáveis apenas os artigos 1.º a 4.º, os n.os 1, 3 e 4 do artigo 5.º, as alíneas a) a c)
do n.º 5 do artigo 5.º, o n.º 9 do artigo 6.º, os artigos 8.º a 11.º, os n.os 1, 2 e 5 do artigo
12.º, os artigos 15.º, 18.º, 21.º e os artigos 24.º e seguintes.
3 — Aos contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto que
estabeleçam a obrigação de reembolso do crédito no prazo de um mês apenas é
aplicável o disposto nos artigos 1.º a 4.º, nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 5.º, nas alíneas a) a
c) do n.º 5 do artigo 5.º, no n.º 8 do artigo 8.º, nos artigos 10.º e 11.º, nos n.os 1 e 2 do
artigo 12.º, no artigo 15.º, no artigo 24.º, no artigo 26.º e nos artigos 29.º e seguintes.
4 — O disposto nos artigos 1.º a 4.º, no artigo 23.º e nos artigos 26.º e seguintes é
aplicável aos contratos de crédito na modalidade de ultrapassagem de crédito, mesmo
que o montante total do crédito concedido seja inferior a € 200.
(Os n.os 1-e), g) e m), 2, 3 e 4 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013,
de 28 de março)
Artigo 3.º
Outras exclusões
Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 3 do artigo anterior, só se aplicam os artigos
1.º a 5.º, as alíneas a) a h) do n.º 3 do artigo 6.º, o n.º 9 do artigo 6.º, os artigos 8.º, 9.º,
11.º, o n.º 1 do artigo 12.º, as alíneas d) e j) do n.º 2 do artigo 12.º, os artigos 14.º, 16.º,
19.º e 23.º e seguintes aos contratos de crédito em que o credor e o consumidor
acordem em cláusulas relativas ao pagamento diferido ou ao modo de reembolso pelo
consumidor que esteja em situação de incumprimento quanto a obrigações decorrentes
do contrato de crédito inicial, desde que:
a) Essas cláusulas sejam suscetíveis de evitar a ação judicial por
incumprimento; e
b) O consumidor não fique sujeito a condições menos favoráveis do que as do
contrato de crédito inicial.
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Artigo 4.º
Definições
1 – Para efeitos da aplicação do presente decreto-lei, entende-se por:
a) «Consumidor» a pessoa singular que, nos negócios jurídicos abrangidos
pelo presente decreto-lei, atua com objetivos alheios à sua atividade
comercial ou profissional;
b) «Credor» a pessoa, singular ou coletiva, que concede ou que promete
conceder um crédito no exercício da sua atividade comercial ou
profissional;
c) «Contrato de crédito» o contrato pelo qual um credor concede ou promete
conceder a um consumidor um crédito sob a forma de diferimento de
pagamento, mútuo, utilização de cartão de crédito, ou qualquer outro
acordo de financiamento semelhante;
d) «Facilidade de descoberto» o contrato expresso pelo qual um credor
permite a um consumidor dispor de fundos que excedem o saldo da sua
conta de depósito à ordem;
e) «Ultrapassagem de crédito» o descoberto aceite tacitamente pelo credor
permitindo a um consumidor dispor de fundos que excedem o saldo da sua
conta de depósito à ordem ou da facilidade de descoberto acordada;
f) «Intermediário de crédito» a pessoa, singular ou coletiva, que não atue na
qualidade de credor e que, no exercício da sua atividade comercial ou
profissional e contra remuneração pecuniária ou outra vantagem
económica acordada:
i) Apresenta ou propõe contratos de crédito a consumidores;
si) Presta assistência a consumidores relativa a atos
preparatórios de contratos de crédito diferentes dos referidos na
subalínea anterior; ou
iii) Celebra contratos de crédito com consumidores em nome do
credor;
g) «Custo total do crédito para o consumidor» todos os custos, incluindo
juros, comissões, despesas, impostos e encargos de qualquer natureza
ligados ao contrato de crédito que o consumidor deve pagar e que são
conhecidos do credor, com exceção dos custos notariais. Os custos
decorrentes de serviços acessórios relativos ao contrato de crédito, em
especial os prémios de seguro, são igualmente incluídos se, além disso,
esses serviços forem necessários para a obtenção de todo e qualquer
crédito ou para a obtenção do crédito nos termos e nas condições de
mercado;
h) «Montante total imputado ao consumidor», a soma do montante total do
crédito e do custo total do crédito para o consumidor;
i) «TAEG - taxa anual de encargos efetiva global» o custo total do crédito
para o consumidor expresso em percentagem anual do montante total do
crédito, acrescido, se for o caso, dos custos previstos no n.º 4 do artigo
24.º;
j) «TAN - taxa nominal» a taxa de juro expressa numa percentagem fixa ou
variável aplicada numa base anual ao montante do crédito utilizado;
l) «Taxa nominal fixa» a taxa de juro expressa como uma percentagem fixa
acordada entre o credor e o consumidor para toda a duração do contrato de
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crédito ou as diferentes taxas de juro fixas acordadas para os períodos
parciais respetivos, se estas não forem todas determinadas no contrato de
crédito, considera-se que cada taxa de juro fixa vigora apenas no período
parcial para o qual tal taxa foi definida;
m) «Montante total do crédito» o limite máximo ou total dos montantes
disponibilizados pelo contrato de crédito;
n) «Suporte duradouro» qualquer instrumento que permita ao consumidor
armazenar informações que lhe sejam pessoalmente dirigidas, de modo
que, no futuro, possa ter acesso fácil às mesmas durante um período de
tempo adequado aos fins a que as informações se destinam e que permita a
reprodução inalterada das informações armazenadas;
o) «Contrato de crédito coligado» considera-se que o contrato de crédito está
coligado a um contrato de compra e venda ou de prestação de serviços
específico, se:
i) O crédito concedido servir exclusivamente para financiar o
pagamento do preço do contrato de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços específicos; e
si) Ambos os contratos constituírem objetivamente uma unidade
económica, designadamente se o crédito ao consumidor for
financiado pelo fornecedor ou pelo prestador de serviços ou, no
caso de financiamento por terceiro, se o credor recorrer ao
fornecedor ou ao prestador de serviços para preparar ou celebrar
o contrato de crédito ou se o bem ou o serviço específico
estiverem expressamente previstos no contrato de crédito.
2 – Não é considerado contrato de crédito o contrato de prestação continuada de
serviços ou de fornecimento de bens de um mesmo tipo em que o consumidor tenha o
direito de efetuar o pagamento dos serviços ou dos bens à medida que são fornecidos.
(As alíneas d), e) e f) do n.º 1 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013,
de 28 de março)

CAPÍTULO II
Informação e práticas anteriores à celebração do contrato de crédito
Artigo 5.º
Publicidade
1 – Sem prejuízo das normas aplicáveis à atividade publicitária em geral e do
disposto no Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março, que transpõe para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
11 de maio, relativa às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os
consumidores no mercado interno, a publicidade ou qualquer comunicação comercial
em que um credor se proponha conceder crédito ou se sirva de um intermediário de
crédito para a celebração de contratos de crédito deve indicar a TAEG para cada
modalidade de crédito, mesmo que este seja apresentado como gratuito, sem juros ou
utilize expressões equivalentes.
2 – Se, em função das condições concretas do crédito, houver lugar à aplicação de
diferentes TAEG, todas devem ser indicadas.
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3 – A indicação da TAEG que, pelo seu tratamento gráfico ou audiovisual, não
seja, em termos objetivos, legível ou percetível pelo consumidor, não cumpre o
disposto nos números anteriores.
4 – A publicidade a operações de crédito reguladas pelo presente decreto-lei em
que se indique uma taxa de juro ou outros valores relativos ao custo do crédito para o
consumidor deve incluir informações normalizadas nos termos do presente artigo.
5 – As informações normalizadas devem especificar, de modo claro, conciso,
legível e destacado, por meio de exemplo representativo:
a) A taxa nominal, fixa ou variável ou ambas, juntamente com a indicação de
quaisquer encargos aplicáveis incluídos no custo total do crédito para o
consumidor;
b) O montante total do crédito;
c) A TAEG;
d) A duração do contrato de crédito, se for o caso;
e) O preço a pronto e o montante do eventual sinal, no caso de crédito sob a
forma de pagamento diferido de bem ou de serviço específico; e
f) O montante total imputado ao consumidor e o montante das prestações, se
for o caso.
6 – Se a celebração de contrato relativo a um serviço acessório ao contrato de
crédito, nomeadamente o seguro, for necessária para a obtenção do crédito ou para a
obtenção do crédito nos termos e nas condições de mercado, e o custo desse serviço
acessório não puder ser antecipadamente determinado, deve igualmente ser
mencionada, de modo claro, conciso e visível, a obrigação de celebrar esse contrato,
bem como a TAEG.
(O n.º 1, retificado pela Declaração de retificação n.º 55/2009, de 31 de julho, tem
a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
Artigo 6.º
Informações pré-contratuais
1 – Na data de apresentação de uma oferta de crédito ou previamente à celebração
do contrato de crédito, o credor e, se for o caso, o intermediário de crédito devem, com
base nos termos e nas condições oferecidas pelo credor e, se for o caso, nas
preferências expressas pelo consumidor e nos elementos por este fornecidos, prestar ao
consumidor as informações necessárias para comparar diferentes ofertas, a fim de este
tomar uma decisão esclarecida e informada.
2 – Tais informações devem ser prestadas, em papel ou noutro suporte duradouro,
através da ficha sobre «Informação normalizada europeia em matéria de crédito a
consumidores», constante do anexo si ao presente decreto-lei, que dele faz parte
integrante.
3 – As informações em causa devem especificar:
a) O tipo de crédito;
b) A identificação e o endereço geográfico do credor, bem como, se for o
caso, a identificação e o endereço geográfico do intermediário de crédito
envolvido;
c) O montante total do crédito e as condições de utilização;
d) A duração do contrato de crédito;
e) Nos créditos sob a forma de pagamento diferido de um bem ou de um
serviço específico e nos contratos coligados, o bem ou o serviço em causa,
assim como o respetivo preço a pronto;
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f) A taxa nominal, as condições aplicáveis a esta taxa e, quando disponíveis,
quaisquer índices ou taxas de juro de referência relativos à taxa nominal
inicial, bem como os períodos, as condições e os procedimentos de
alteração da taxa de juro; em caso de aplicação de diferentes taxas
nominais, em função das circunstâncias, as informações antes referidas
sobre todas as taxas aplicáveis;
g) A TAEG e o montante total imputado ao consumidor, ilustrada através de
exemplo representativo que indique todos os elementos utilizados no
cálculo desta taxa; se o consumidor tiver comunicado ao credor um ou
mais componentes do seu crédito preferido, tais como a duração do
contrato de crédito e o montante total do crédito, o credor deve ter em
conta esses componentes; se o contrato de crédito estipular diferentes
formas de utilização com diferentes encargos ou taxas nominais, e o credor
fizer uso dos pressupostos enunciados na alínea b) da parte si do anexo i ao
presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, deve indicar que o
recurso a outros mecanismos de utilização para este tipo de acordo de
crédito pode resultar numa TAEG mais elevada;
h) O tipo, o montante, o número e a periodicidade dos pagamentos a efetuar
pelo consumidor e, se for o caso, a ordem pela qual os pagamentos devem
ser imputados aos diferentes saldos devedores a que se aplicam taxas de
juro diferenciadas para efeitos de reembolso;
i) Se for o caso, os encargos relativos à manutenção de uma ou mais contas
para registar simultaneamente operações de pagamento e de utilização do
crédito, a menos que a abertura de conta seja facultativa, bem como os
encargos relativos à utilização de meios que permitam ao mesmo tempo
operações de pagamento e de utilização do crédito, quaisquer outros
encargos decorrentes do contrato de crédito e as condições em que esses
encargos podem ser alterados;
j) Os custos notariais a pagar pelo consumidor pela celebração do contrato de
crédito, se for o caso;
l) A eventual obrigação de celebrar um contrato acessório ligado ao contrato
de crédito, nomeadamente um contrato de seguro, se a celebração de tal
contrato for obrigatória para a obtenção do crédito ou para a obtenção do
crédito nas condições oferecidas;
m) A taxa de juros de mora, bem como as regras para a respetiva adaptação e,
se for caso disso, os encargos devidos em caso de incumprimento;
n) As consequências da falta de pagamento;
o) As garantias exigidas, se for o caso;
p) A existência do direito de livre revogação pelo consumidor;
q) O direito de reembolso antecipado e, se for o caso, as informações sobre o
direito do credor a uma comissão de reembolso antecipado e a forma de a
determinar, nos termos do artigo 19.º;
r) O direito de o consumidor ser informado, imediata, gratuita e
justificadamente, nos termos do n.º 3 dos artigos 10.º e 11.º, do resultado
da consulta de uma base de dados para verificação da sua solvabilidade;
s) O direito de o consumidor obter, por sua solicitação e gratuitamente, uma
cópia da minuta de contrato de crédito, salvo se, no momento em que é
feita a solicitação, o credor não estiver disposto a proceder à celebração do
contrato de crédito com o consumidor; e
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t) O período durante o qual o credor permanece vinculado pelas informações
pré-contratuais, se for o caso.
4 – Todas as informações adicionais que o credor queira prestar ao consumidor
devem ser entregues em documento separado, elaborado de forma clara, concisa e
legível, podendo ser anexadas à ficha sobre «Informação normalizada europeia em
matéria de crédito a consumidores».
5 – Considera-se que o credor cumpriu os requisitos de informação previstos no
presente artigo e na legislação aplicável à contratação à distância de serviços
financeiros se tiver fornecido a ficha sobre «Informação normalizada europeia em
matéria de crédito a consumidores», devidamente preenchida.
6 – Nas comunicações por telefone, previstas em sede de contratação à distância
de serviços financeiros, a descrição das principais características do serviço financeiro
a fornecer deve incluir, pelo menos, os elementos referidos nas alíneas c), d), e), f), g)
h) e p) do n.º 3 do presente artigo e na alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º, bem como a
TAEG ilustrada através de exemplo representativo e o custo total do crédito imputável
ao consumidor.
7 – Se o contrato tiver sido celebrado, por solicitação do consumidor, através de
um meio de comunicação à distância que não permita o fornecimento das informações
nos termos do presente artigo, nomeadamente no caso referido no número anterior, o
credor deve facultar ao consumidor, na íntegra e imediatamente após a celebração do
contrato de crédito, as informações pré-contratuais devidas através da ficha da
«Informação normalizada europeia em matéria de crédito a consumidores».
8 – Mediante solicitação, deve ser fornecida gratuitamente ao consumidor, para
além da ficha sobre «Informação normalizada europeia em matéria de crédito a
consumidores», uma cópia da minuta do contrato de crédito.
9 – Nos contratos de crédito em que os pagamentos efetuados pelo consumidor
não importam amortização imediata do montante total do crédito, mas sejam utilizados
para reconstituir o capital nos períodos e nas condições previstas no contrato de
crédito ou em contrato acessório, as informações pré-contratuais previstas no presente
artigo devem incluir uma declaração clara e concisa de que não é exigida garantia por
parte de terceiros, no âmbito do contrato de crédito, para assegurar o reembolso do
montante total do crédito utilizado ao abrigo desse contrato de crédito, salvo se tal
garantia for antecipadamente prestada.
10 – A entidade reguladora competente pode, nos termos indicados no n.º 4 deste
artigo, estabelecer outras informações adicionais que devam ser prestadas pelo credor
ao consumidor.
11 – Compete ao credor e, se for o caso, ao intermediário de crédito fazer prova
do cumprimento das obrigações previstas neste artigo.
(Os n.os 3 e 8 foram retificados pela Declaração de retificação n.º 55/2009, de 31
de julho)
(Os n.os 1, 3-b) e 11 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de
março)
Artigo 7.º
Dever de assistência ao consumidor
1 – O credor e, se for o caso, o intermediário de crédito devem esclarecer de modo
adequado o consumidor, por forma a colocá-lo em posição que lhe permita avaliar se o
contrato de crédito proposto se adapta às suas necessidades e à sua situação financeira,
cabendo-lhes, designadamente, fornecer as informações pré-contratuais previstas no
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artigo anterior, explicitar as características essenciais dos produtos propostos, bem
como descrever os efeitos específicos deles decorrentes para o consumidor, incluindo
as consequências da respetiva falta de pagamento.
2 – Estes esclarecimentos devem ser fornecidos antes da celebração do contrato de
crédito, devem ser entregues ao consumidor em suporte duradouro reprodutível e
devem ser apresentados de forma clara, concisa e legível.
3 – Sendo a informação da responsabilidade do credor, os intermediários de
crédito têm o dever de a transmitir integralmente ao consumidor.
4 – Compete ao credor e, se for o caso, ao intermediário de crédito fazer prova do
cumprimento das obrigações previstas neste artigo.
(Os n.os 1, 3 e 4 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de
março)
Artigo 8.º
Informações pré-contratuais nos contratos de crédito sob a forma de facilidade
de descoberto e noutros contratos de crédito especiais
1 – Na data de apresentação da proposta de crédito ou previamente à celebração
do contrato de crédito nos termos do n.º 2 do artigo 2.º ou do artigo 3.º, o credor e, se
for o caso, o intermediário de crédito devem, com base nos termos oferecidos pelo
credor e, se for o caso, nas preferências expressas pelo consumidor e nas informações
por si fornecidas, prestar as informações necessárias para comparar diferentes ofertas,
a fim de o consumidor tomar uma decisão esclarecida e informada quanto à celebração
do contrato de crédito.
2 – Além das menções constantes das alíneas a) a d), f), r) e t) do n.º 3 do artigo
6.º, as informações referidas no número anterior devem especificar:
a) A TAEG, ilustrada através de exemplos representativos que mencionem
todos os pressupostos utilizados no cálculo desta taxa;
b) As condições e as modalidades de extinção do contrato de crédito;
c) Nos contratos de crédito do tipo referido no n.º 2 do artigo 2.º, a indicação,
se for caso disso, de que, a pedido, pode ser exigido ao consumidor em
qualquer momento o reembolso integral do montante do crédito;
d) A taxa de juros de mora, bem como as regras para a respetiva aplicação e,
se for o caso, os encargos devidos em caso de incumprimento;
e) Nos contratos de crédito do tipo referido no n.º 2 do artigo 2.º, a indicação
dos encargos aplicáveis a partir da celebração de tais contratos e, se for o
caso, as condições em que estes podem ser alterados.
3 – Essas informações devem ser entregues em papel ou noutro suporte duradouro
e devem igualmente ser legíveis, devendo ser prestadas através da ficha sobre
«Informação normalizada europeia em matéria de crédito a consumidores» constante
do anexo iii ao presente decreto-lei, que dele faz parte integrante.
4 – Considera-se que o credor cumpriu os requisitos de informação previstos no
presente artigo e nas regras da legislação aplicável à contratação à distância de
serviços financeiros se tiver fornecido a ficha sobre «Informação normalizada europeia
em matéria de crédito a consumidores», devidamente preenchida.
5 – No caso de contratos de crédito referidos no artigo 3.º, as informações
fornecidas ao consumidor nos termos do n.º 1 do presente artigo devem incluir ainda:
a) O montante, o número e a periodicidade dos pagamentos a efetuar pelo
consumidor e, se for o caso, a ordem pela qual os pagamentos devem ser
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imputados aos diferentes saldos devedores a que se aplicam taxas de juro
diferenciadas para efeitos de reembolso; e
b) O direito de reembolso antecipado e, se for o caso, informações sobre o
direito do credor a uma comissão de reembolso antecipado e a forma da
sua determinação.
6 – (Revogado)
7 – No caso das comunicações por telefone e se o consumidor solicitar que a
facilidade de descoberto seja disponibilizada com efeitos imediatos, a descrição das
principais características do serviço financeiro deve incluir pelos menos os elementos
referidos nas alíneas c) e f) do n.º 3 do artigo 6.º e das alíneas a) e c) do n.º 2 do
presente artigo; além disso, no caso dos contratos de crédito do tipo referido no n.º 5, a
descrição das principais características deve incluir a duração do contrato de crédito.
8 – Os requisitos a que se refere o primeiro período do número anterior são
aplicáveis aos contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto cujo
crédito deva ser reembolsado no prazo de um mês.
9 – A seu pedido, deve ser fornecida gratuitamente ao consumidor, para além das
informações referidas nos n.os 1 a 7, uma cópia da minuta do contrato de crédito que
inclua as informações contratuais estabelecidas no artigo 12.º, na medida em que esse
artigo seja aplicável.
10 – Se o contrato tiver sido celebrado, a pedido do consumidor, por intermédio
de meio de comunicação à distância que não permita o fornecimento das informações
nos termos dos n.os 1, 2 e 5, nomeadamente nos casos referidos no n.º 7, o credor deve,
imediatamente após a celebração do contrato de crédito, cumprir as suas obrigações
estabelecidas nos n.os 1, 2 e 5, facultando as informações contratuais nos termos do
artigo 12.º, na medida em que esse artigo seja aplicável.
(Os n.os 1, 4, 6 e 10 foram retificados pela Declaração de retificação n.º 55/2009,
de 31 de julho)
(Os n.os 1, 6 e 8 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de
março)
Artigo 9.º
Isenção dos requisitos de informação pré-contratual
1 – Os artigos 6.º, 7.º e 8.º não são aplicáveis aos fornecedores ou aos prestadores
de serviços que intervenham como intermediários de crédito, desde que a título
acessório.
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o credor deve assegurar que o
consumidor recebe e conhece as informações pré-contratuais mencionadas,
designadamente através dos fornecedores ou dos prestadores de serviços a que se
refere o número anterior.
3 – Compete ao credor fazer prova do cumprimento do disposto neste artigo.
(O n.º 1 tem a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
Artigo 10.º
Dever de avaliar a solvabilidade do consumidor
1 – Antes da celebração do contrato de crédito, o credor deve avaliar a
solvabilidade do consumidor com base em informações que para tal sejam
consideradas suficientes, se for caso disso obtidas junto do consumidor que solicita o
crédito e, se necessário, através da consulta a bases de dados de responsabilidades de
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crédito, enquadradas pela legislação em vigor e com cobertura e detalhe informativo
adequados para fundamentar essa avaliação.
2 – O credor pode, complementarmente, proceder à avaliação prevista no número
anterior através da consulta da lista pública de execuções, a que se refere o DecretoLei n.º 201/2003, de 10 de setembro, ou de outras bases de dados consideradas úteis
para a avaliação da solvabilidade dos consumidores.
3 – Se o pedido de crédito for rejeitado com fundamento nas consultas a que se
referem os números anteriores, o credor deve informar o consumidor imediata, gratuita
e justificadamente desse facto, bem como dos elementos constantes das bases de dados
consultadas, salvo se a prestação destas informações for proibida por disposição do
direito comunitário ou nacional, ou se for contrária a objetivos de ordem pública ou de
segurança pública.
4 – Se as partes, após a celebração do contrato, decidirem aumentar o montante
total do crédito, o credor atualiza a informação financeira de que dispõe relativamente
ao consumidor e avalia de novo a solvabilidade deste.
5 – Compete ao credor fazer prova do cumprimento do disposto neste artigo.
(O n.º 1 tem a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de junho)
Artigo 11.º
Acesso a bases de dados
1 – As entidades gestoras de bases de dados utilizadas em Portugal para avaliar a
solvabilidade dos consumidores asseguram, em condições de reciprocidade, o acesso
não discriminatório de credores que atuem noutros Estados membros a essas bases de
dados.
2 – Em conformidade com o número anterior, o Banco de Portugal assegura o
acesso de credores que atuem noutros Estados membros à base de dados da Central de
Responsabilidades de Crédito, nos termos previstos no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º
204/2008, de 14 de outubro.
3 – Se o pedido de crédito for rejeitado com fundamento nos dados constantes da
lista pública de execuções ou dos dados a que se referem os números anteriores, o
credor deve informar o consumidor imediata, gratuita e justificadamente desse facto e
dos elementos constantes da respetiva base de dados, salvo se a prestação destas
informações for proibida por outras disposições do direito comunitário ou for contrária
a objetivos de ordem pública ou de segurança pública.
4 – As informações prestadas pelas entidades gestoras de bases de dados,
utilizadas em Portugal para avaliar a solvabilidade dos consumidores, destinam-se aos
credores, sem prejuízo do mencionado no número anterior, devendo estes assegurar,
de acordo com a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, a proteção dos dados relativos às
pessoas singulares, sendo-lhes vedada a sua transmissão a terceiros.
(O n.º 4 tem a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de junho)

CAPÍTULO III
Informação e direitos relativos aos contratos de crédito
Artigo 12.º
Requisitos do contrato de crédito
1 – Os contratos de crédito devem ser exarados em papel ou noutro suporte
duradouro, em condições de inteira legibilidade.
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2 – Todos os contraentes, incluindo os garantes, devem receber um exemplar do
contrato de crédito, sendo que, no caso de contratos de crédito celebrados
presencialmente, o exemplar deve ser entregue no momento da assinatura do contrato
de crédito.
3 – Além das menções constantes das alíneas a) a g), primeiro período, e h) do n.º
3 do artigo 6.º, o contrato de crédito deve especificar, de forma clara e concisa, os
seguintes elementos:
a) No caso de amortização do capital em contrato de crédito com duração
fixa, o direito do consumidor a receber, a seu pedido e sem qualquer
encargo, a todo o tempo e ao longo do período de vigência do contrato,
uma cópia do quadro da amortização;
b) Se houver lugar ao pagamento de despesas e de juros sem amortização do
capital, um extrato dos períodos e das condições de pagamento dos juros
devedores e das despesas recorrentes e não recorrentes associadas;
c) Se for o caso, os encargos relativos à manutenção de uma ou de mais
contas para registar simultaneamente operações de pagamento e de
utilização do crédito, a menos que a abertura de conta seja facultativa, bem
como os encargos relativos à utilização de meios que permitam ao mesmo
tempo operações de pagamento e de utilização do crédito, e quaisquer
outros encargos decorrentes do contrato de crédito e das condições em que
esses encargos podem ser alterados;
d) A taxa de juros de mora aplicável à data da celebração do contrato de
crédito, bem como as regras para a respetiva adaptação e, se for o caso, os
encargos devidos em caso de incumprimento;
e) As consequências da falta de pagamento;
f) Se for o caso, a menção de que os custos notariais de celebração do
contrato devem ser pagos pelo consumidor;
g) As eventuais garantias e os eventuais seguros exigidos;
h) A existência do direito de livre revogação pelo consumidor, o prazo, o
procedimento previsto para o seu exercício, incluindo designadamente
informações sobre a obrigação do consumidor pagar o capital utilizado e
os juros, de acordo com o n.º 4 do artigo 17.º, bem como o montante dos
juros diários;
i) As informações relativas aos direitos decorrentes do artigo 18.º, bem como
as condições de exercício desses direitos;
j) O direito de reembolso antecipado, o procedimento a seguir nesse caso, o
modo e a forma de cálculo da redução a que se refere o n.º 1 do artigo 19.º
e, se for o caso, as informações sobre o direito do credor a uma comissão
de reembolso antecipado e a forma da sua determinação;
l) O procedimento a adotar para a extinção do contrato de crédito;
m) A existência ou a inexistência de procedimentos extrajudiciais de
reclamação e de recurso acessíveis ao consumidor e, quando existam, o
respetivo modo de acesso;
n) Outros termos e condições contratuais, se for o caso;
o) O nome e o endereço da autoridade de supervisão competente.
4 – O quadro de amortização a que se refere a alínea a) do número anterior deve
indicar os pagamentos devidos, bem como as datas de vencimento e as condições de
pagamento dos montantes, e deve incluir a composição de cada reembolso periódico
em capital amortizado, os juros calculados com base na taxa nominal e, se for o caso,
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os custos adicionais; se a taxa de juro não for fixa ou se os custos adicionais puderem
ser alterados nos termos do contrato de crédito, o quadro de amortização deve incluir a
indicação, de forma clara e concisa, de que os dados constantes do quadro apenas são
válidos até à alteração seguinte da taxa nominal ou dos custos adicionais nos termos
do contrato de crédito.
5 – Além das menções constantes das alíneas a) a d) e f) do n.º 3 do artigo 6.º, os
contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto do tipo referido no n.º 2
do artigo 2.º devem especificar, de forma clara e concisa, os seguintes elementos:
a) A TAEG e o montante total do crédito ao consumidor, calculados no
momento da celebração do contrato de crédito, devendo ser mencionados
todos os pressupostos utilizados para calcular esta taxa nos termos dos n.os
2 a 4 do artigo 24.º em conjugação com as alíneas g) e i) do artigo 4.º;
b) A indicação de que, a seu pedido, pode ser exigido ao consumidor, em
qualquer momento, o reembolso integral do montante do crédito;
c) O procedimento a adotar para o consumidor exercer o direito de livre
revogação do contrato de crédito; e
d) As informações sobre os encargos aplicáveis a partir da celebração do
contrato de crédito e, se for o caso, as condições em que estes podem ser
alterados.
(O n.º 2 tem a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
Artigo 13.º
Invalidade e inexigibilidade do contrato de crédito
1 – O contrato de crédito é nulo se não for observado o estabelecido no n.º 1 ou no
n.º 2 do artigo anterior, ou se faltar algum dos elementos referidos no proémio do n.º 3,
no proémio do n.º 5, ou nas alíneas a) e d) do n.º 5 do artigo anterior.
2 – A garantia prestada é nula se, em relação ao garante, não for observado o
prescrito no n.º 2 do artigo anterior.
3 – O contrato de crédito é anulável, se faltar algum dos elementos referidos nas
alíneas a) a f), h) a m) e o) do n.º 3 do artigo anterior ou nas alíneas b) e c) do n.º 5 do
artigo anterior.
4 – A não inclusão dos elementos referidos na alínea g) do n.º 3 do artigo anterior
determina a respetiva inexigibilidade.
5 – A inobservância dos requisitos constantes do artigo anterior presume-se
imputável ao credor e a invalidade do contrato só pode ser invocada pelo consumidor.
6 – O consumidor pode provar a existência do contrato por qualquer meio, desde
que não tenha invocado a sua invalidade.
7 – Se o consumidor fizer uso da faculdade prevista no número anterior, é
aplicável o disposto nas alíneas seguintes:
a) Tratando-se de contrato de crédito para financiamento da aquisição de
bens ou serviços mediante pagamento a prestações, a obrigação do
consumidor quanto ao pagamento é reduzida ao preço a contado e o
consumidor mantém o direito de realizar tal pagamento nos prazos
convencionados;
b) Nos restantes contratos, a obrigação do consumidor quanto ao pagamento
é reduzida ao montante do crédito concedido e o consumidor mantém o
direito a realizar o pagamento nas condições que tenham sido acordadas ou
que resultem dos usos.
(O n.º 3 foi retificado pela Declaração de retificação n.º 55/2009, de 31 de julho)
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Artigo 14.º
Informação a prestar durante a vigência do contrato de crédito
1 – Sem prejuízo da aplicação da alínea a) do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 446/85, de 25 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 249/99, de 7 de julho, o
consumidor deve ser informado de quaisquer alterações da taxa nominal, em suporte
de papel ou noutro suporte duradouro, antes da entrada em vigor dessas alterações.
2 – A informação deve incluir o montante dos pagamentos a efetuar após a
entrada em vigor da nova taxa nominal e, se o número ou a frequência dos pagamentos
forem alterados, os pormenores das alterações.
3 – As partes podem estipular no contrato de crédito que a informação referida no
n.º 1 seja prestada periodicamente ao consumidor se a alteração da taxa nominal
resultar da modificação da taxa de referência e a nova taxa de referência for publicada
pelos meios adequados e estiver acessível nas instalações do credor.
4 – Durante a vigência do contrato de crédito, as instituições de crédito estão
ainda obrigadas a prestar informação regular aos consumidores nos termos,
periodicidade e suporte a definir, mediante aviso, pelo Banco de Portugal.
(Os n.os 1 e 4 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
Artigo 15.º
Informação nos contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto
1 – Celebrado um contrato de crédito sob a forma de facilidade de descoberto, o
consumidor deve ser informado, mensalmente, através de extrato de conta, em papel
ou noutro suporte duradouro, dos seguintes elementos:
a) O período exato a que se refere o extrato de conta;
b) Os montantes utilizados e a data da utilização;
c) O saldo do extrato anterior e a respetiva data;
d) O novo saldo;
e) A data e o montante dos pagamentos efetuados pelo consumidor;
f) A taxa nominal aplicada;
g) Quaisquer encargos que tenham sido debitados;
h) O montante mínimo a pagar, se for o caso.
2 – A informação, em papel ou noutro suporte duradouro, deve conter as alterações
da taxa nominal ou de quaisquer encargos a pagar antes da sua entrada em vigor.
3 – As partes podem estipular no contrato de crédito que a informação sobre as
alterações da taxa nominal seja prestada segundo a modalidade prevista no n.º 1, se
essa modificação ocorrer nos termos definidos no n.º 3 do artigo anterior.
Artigo 16.º
Extinção dos contratos de crédito de duração indeterminada
1 – O consumidor pode denunciar o contrato de crédito de duração indeterminada,
a todo o tempo, salvo se as partes tiverem estipulado um prazo de pré-aviso, sem
indicação de motivo e gratuitamente.
2 – O prazo de pré-aviso a que se refere o número anterior não pode ser superior a
um mês.
3 – Depende de expressa previsão contratual a faculdade de o credor denunciar o
contrato de crédito de duração indeterminada mediante pré-aviso de, pelo menos, dois
meses, devendo a denúncia ser exarada em papel ou noutro suporte duradouro.
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4 – Depende de expressa previsão contratual a faculdade de o credor, por razões
objetivamente justificadas, resolver o contrato de crédito de duração indeterminada.
5 – O credor deve comunicar ao consumidor as razões da cessação do contrato
mencionado no número anterior, através de papel ou de outro suporte duradouro,
sempre que possível antes da sua extinção ou, não sendo possível, imediatamente a
seguir, salvo se a prestação destas informações for proibida por outras disposições de
legislação comunitária ou nacional ou se for contrária à ordem pública ou à segurança
pública.
6 – O desrespeito, pelo credor, das obrigações de forma previstas no presente
artigo implica a sua não oponibilidade ao consumidor.
Artigo 17.º
Direito de livre revogação
1 – O consumidor dispõe de um prazo de 14 dias de calendário para exercer o
direito de revogação do contrato de crédito, sem necessidade de indicar qualquer
motivo.
2 – O prazo para o exercício do direito de revogação começa a correr:
a) A partir da data da celebração do contrato de crédito; ou
b) A partir da data de receção pelo consumidor do exemplar do contrato e das
informações a que se refere o artigo 12.º, se essa data for posterior à
referida na alínea anterior.
3 – Para que a revogação do contrato produza efeitos, o consumidor deve expedir a
declaração no prazo referido no n.º 1, em papel ou noutro suporte duradouro à
disposição do credor e ao qual este possa aceder, observando os requisitos a que se
refere a alínea h) do n.º 3 do artigo 12.º
4 – Exercido o direito de revogação, o consumidor deve pagar ao credor o capital
e os juros vencidos a contar da data de utilização do crédito até à data de pagamento
do capital, sem atrasos indevidos, em prazo não superior a 30 dias após a expedição da
comunicação.
5 – Para os efeitos do número anterior, os juros são calculados com base na taxa
nominal estipulada, nada mais sendo devido, com exceção da indemnização por
eventuais despesas não reembolsáveis pagas pelo credor a qualquer entidade da
Administração Pública.
6 – O exercício do direito de revogação a que se refere o presente artigo preclude
o direito da mesma natureza previsto noutra legislação especial, designadamente a
referente à contratação à distância ou no domicílio.
Artigo 18.º
Contrato de crédito coligado
1 – A invalidade ou a ineficácia do contrato de crédito coligado repercute-se, na
mesma medida, no contrato de compra e venda.
2 – A invalidade ou a revogação do contrato de compra e venda repercute-se, na
mesma medida, no contrato de crédito coligado.
3 – No caso de incumprimento ou de desconformidade no cumprimento de
contrato de compra e venda ou de prestação de serviços coligado com contrato de
crédito, o consumidor que, após interpelação do vendedor, não tenha obtido deste a
satisfação do seu direito ao exato cumprimento do contrato, pode interpelar o credor
para exercer qualquer uma das seguintes pretensões:
a) A exceção de não cumprimento do contrato;
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b) A redução do montante do crédito em montante igual ao da redução do
preço;
c) A resolução do contrato de crédito.
4 – Nos casos previstos nas alíneas b) ou c) do número anterior, o consumidor não
está obrigado a pagar ao credor o montante correspondente àquele que foi recebido
pelo vendedor.
5 – Se o credor ou um terceiro prestarem um serviço acessório conexo com o
contrato de crédito, o consumidor deixa de estar vinculado ao contrato acessório se
revogar o contrato de crédito nos termos do artigo 17.º ou se este se extinguir com
outro fundamento.
6 – O disposto nos números anteriores é aplicável, com as necessárias adaptações,
aos créditos concedidos para financiar o preço de um serviço prestado por terceiro.
Artigo 19.º
Reembolso antecipado
1 – O consumidor tem o direito de, a todo o tempo, mediante pré-aviso ao credor,
cumprir antecipadamente, parcial ou totalmente, o contrato de crédito, com
correspondente redução do custo total do crédito, por via da redução dos juros e dos
encargos do período remanescente do contrato.
2 – O prazo de pré-aviso a que se refere o número anterior não pode ser inferior a
30 dias de calendário e deve ser exercido através de comunicação ao credor, em papel
ou noutro suporte duradouro.
3 – O credor tem direito a uma compensação, justa e objetivamente justificada,
pelos custos diretamente relacionados com o reembolso antecipado, desde que tal
ocorra num período em que a taxa nominal aplicável seja fixa.
4 – A compensação a que se refere o número anterior traduz-se no pagamento,
pelo consumidor, de uma comissão de reembolso antecipado que não pode exceder
0,5 % do montante do capital reembolsado antecipadamente, se o período decorrido
entre o reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do contrato de crédito
for superior a um ano, não podendo aquela comissão ser superior a 0,25 % do
montante do crédito reembolsado antecipadamente, se o mencionado período for
inferior ou igual a um ano.
5 – O credor não pode exigir ao consumidor qualquer comissão de reembolso por
efeito do reembolso antecipado do contrato de crédito:
a) Se o reembolso tiver sido efetuado em execução de contrato de seguro
destinado a garantir o reembolso do crédito; ou
b) No caso de facilidade de descoberto; ou
c) Se o reembolso ocorrer num período em que a taxa nominal aplicável não
seja fixa.
6 – Em nenhum caso a comissão referida nos números anteriores pode exceder o
montante dos juros que o consumidor teria de pagar durante o período decorrido entre
o reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do período de taxa fixa do
contrato de crédito.
Artigo 20.º
Não cumprimento do contrato de crédito pelo consumidor
1 – Em caso de incumprimento do contrato de crédito pelo consumidor, o credor
só pode invocar a perda do benefício do prazo ou a resolução do contrato se,
cumulativamente, ocorrerem as circunstâncias seguintes:
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a) A falta de pagamento de duas prestações sucessivas que exceda 10 % do
montante total do crédito;
b) Ter o credor, sem sucesso, concedido ao consumidor um prazo
suplementar mínimo de 15 dias para proceder ao pagamento das prestações
em atraso, acrescidas da eventual indemnização devida, com a expressa
advertência dos efeitos da perda do benefício do prazo ou da resolução do
contrato.
2 – A resolução do contrato de crédito pelo credor não obsta a que este possa
exigir o pagamento de eventual sanção contratual ou a indemnização, nos termos
gerais.
Artigo 21.º
Cessão de crédito e cessão da posição contratual do credor
À cessão do crédito ou da posição contratual do credor aplica-se o regime
constante do Código Civil, podendo o consumidor opor ao cessionário todos os meios
de defesa que lhe seria lícito invocar contra o cedente, incluindo o direito à
compensação.
Artigo 22.º
Utilização de títulos de crédito com função de garantia
1 – Se, em relação a um contrato de crédito, o consumidor subscrever letras ou
livranças com função de garantia, deve ser aposta naqueles títulos a expressão «Não à
ordem», ou outra equivalente, nos termos e com os efeitos previstos na legislação
especial aplicável.
2 – A inobservância do disposto no número anterior presume-se imputável ao
credor que, salvo no caso de culpa do consumidor, é responsável face a terceiros.
Artigo 23.º
Ultrapassagem de crédito
1 – Nos casos em que no contrato de depósito à ordem ou no contrato de crédito
sob a forma de facilidade de descoberto se preveja a possibilidade de ultrapassagem de
crédito pelo consumidor, devem especificar -se no respetivo clausulado as
informações previstas na alínea f) do n.º 3 do artigo 6.º e na alínea e) do n.º 2 do artigo
8.º.
2 – As informações referidas no número anterior devem ser prestadas pelo credor
de forma periódica, através de suporte em papel ou outro meio duradouro, de modo
claro, conciso e legível.
3 – Em caso de ultrapassagem de crédito significativa que se prolongue por um
período superior a um mês, o credor informa imediatamente o consumidor, em papel
ou noutro suporte duradouro:
a) Da ultrapassagem de crédito;
b) Do montante excedido;
c) Da taxa nominal aplicável;
d) De eventuais sanções, encargos ou juros de mora aplicáveis.
4 – O credor não pode cobrar comissões em caso de ultrapassagem de crédito pelo
consumidor.
(Os n.os 1 e 4 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
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CAPÍTULO IV
Taxa anual de encargos efetiva global
Artigo 24.º
Cálculo da TAEG
1 – A TAEG torna equivalentes, numa base anual, os valores atuais do conjunto
das obrigações assumidas, considerando os créditos utilizados, os reembolsos e os
encargos, atuais ou futuros, que tenham sido acordados entre o credor e o consumidor.
2 – A TAEG é calculada determinando-se o custo total do crédito para o
consumidor de acordo com a fórmula matemática constante da parte i do anexo i ao
presente decreto-lei, que dele faz parte integrante.
3 – No cálculo da TAEG não são incluídas:
a) As importâncias a pagar pelo consumidor em consequência do
incumprimento de alguma das obrigações que lhe incumbam por força do
contrato de crédito; e
b) As importâncias, diferentes do preço, que, independentemente de se tratar
de negócio celebrado a pronto ou a crédito, sejam suportadas pelo
consumidor aquando da aquisição de bens ou da prestação de serviços.
4 – São incluídos no cálculo da TAEG, exceto se a abertura da conta for facultativa
e os custos da conta tiverem sido determinados de maneira clara e de forma separada
no contrato de crédito ou em qualquer outro contrato celebrado com o consumidor:
a) Os custos relativos à manutenção de conta que registe simultaneamente
operações de pagamento e de utilização do crédito;
b) Os custos relativos à utilização ou ao funcionamento de meio de
pagamento que permita, ao mesmo tempo, operações de pagamento e de
utilização do crédito; e
c) Outros custos relativos às operações de pagamento.
5 – O cálculo da TAEG é efetuado no pressuposto de que o contrato de crédito
vigora pelo período de tempo acordado e de que as respetivas obrigações são
cumpridas nas condições e nas datas especificadas no contrato.
6 – Sempre que os contratos de crédito contenham cláusulas que permitam alterar
a taxa devedora e, se for caso disso, encargos incluídos na TAEG que não sejam
quantificáveis no momento do respetivo cálculo, a TAEG é calculada no pressuposto
de que a taxa nominal e os outros encargos se mantêm fixos em relação ao nível inicial
e de que são aplicáveis até ao termo do contrato de crédito.
7 – Sempre que necessário, podem ser utilizados os pressupostos adicionais
enumerados no anexo i ao presente decreto-lei para o cálculo da TAEG.

CAPÍTULO V
Intermediários de crédito
Artigo 25.º
Atividade e obrigações dos intermediários de crédito
1 – Os intermediários de crédito estão obrigados a:
a) Indicar, tanto na publicidade como nos documentos destinados a
consumidores, a extensão dos seus poderes, designadamente se atuam em
exclusividade ou com mais do que um credor ou se atuam na qualidade de
intermediários independentes;
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b) Comunicar ao consumidor, em papel ou noutro suporte duradouro, antes
da celebração do contrato de crédito, a eventual taxa a pagar pelo
consumidor como remuneração dos seus serviços;
c) Comunicar esta taxa em devido tempo ao credor, para efeito do cálculo da
TAEG.
2 – A atividade profissional dos intermediários de crédito será objeto de legislação
especial.
(Os n.os 1-a) e 2 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de
março)

CAPÍTULO VI
Disposições finais
Artigo 26.º
Carácter imperativo
1 – O consumidor não pode renunciar aos direitos que lhe são conferidos por força
das disposições do presente decreto-lei, sendo nula qualquer convenção que os exclua
ou restrinja.
2 – O consumidor pode optar pela redução do contrato quando algumas das suas
cláusulas for nula nos termos do número anterior.
Artigo 27.º
Fraude à lei
1 – São nulas as situações criadas com o intuito fraudulento de evitar a aplicação
do disposto no presente decreto-lei.
2 – Configuram, nomeadamente, casos de fraude à lei:
a) O fracionamento do montante do crédito por contratos distintos;
b) A transformação de contratos de crédito sujeitos ao regime do presente
decreto-lei em contratos de crédito excluídos do âmbito da aplicação do
mesmo;
c) A escolha do direito de um país terceiro aplicável ao contrato de crédito, se
esse contrato apresentar uma relação estreita com o território português ou
de um outro Estado membro da União Europeia.
Artigo 28.º
Usura
1 – É havido como usurário o contrato de crédito cuja TAEG, no momento da
celebração do contrato, exceda em um quarto a TAEG média praticada pelas
instituições de crédito no trimestre anterior, para cada tipo de contrato de crédito aos
consumidores.
2 – É igualmente tido como usurário o contrato de crédito cuja TAEG, no
momento da celebração do contrato, embora não exceda o limite definido no número
anterior, ultrapasse em 50% a TAEG média dos contratos de crédito aos consumidores
celebrados no trimestre anterior.
3 – A identificação dos tipos de contrato de crédito aos consumidores relevantes e
a definição do valor máximo resultante da aplicação do disposto nos números
anteriores são determinados e divulgados ao público trimestralmente pelo Banco de
Portugal, sendo válidos para os contratos a celebrar no trimestre seguinte.

169

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

4 – Considera -se como usurário o contrato de crédito sob a forma de facilidade de
descoberto, que estabeleça a obrigação de reembolso do crédito no prazo de um mês,
cuja TAEG, no momento da sua celebração, exceda o valor máximo de TAEG
definido, nos termos dos números anteriores, para os contratos de crédito sob a forma
de facilidades de descoberto que estabeleçam a obrigação de reembolso do crédito em
prazo superior a um mês.
5 – É ainda havido como usurário o contrato de crédito na modalidade de
ultrapassagem de crédito cuja TAN, no momento da sua celebração, exceda o valor
máximo de TAEG definido, nos termos dos números anteriores, para os contratos de
crédito sob a forma de facilidades de descoberto que estabeleçam a obrigação de
reembolso do crédito em prazo superior a um mês.
6 – Considera-se automaticamente reduzida a metade do limite máximo previsto
nos n.ºs 1, 2, 4 e 5 a TAEG, ou, no caso de ultrapassagem de crédito, a TAN, que os
ultrapasse, sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal.
7 – Os efeitos decorrentes deste artigo não afetam os contratos já celebrados ou em
vigor.
(Este preceito tem a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de
março)
Artigo 29.º
Vendas associadas
Às instituições de crédito está vedado fazer depender a celebração dos contratos
abrangidos pelo presente decreto -lei, bem como a respetiva renegociação, da
aquisição de outros produtos ou serviços financeiros.
(Este preceito tem a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de
março)
Artigo 30.º
Contraordenações
1 – Constitui contraordenação a violação do disposto nos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º,
no n.º 2 do artigo 9.º, no artigo 10.º, no n.º 2 do artigo 11.º, nos artigos 12.º, 14.º, 15.º,
19.º, 20.º, 22.º, 23.º, 24.º, no n.º 1 do 25.º, nos artigos 27.º, 28.º e 29.º, punível, no caso
de infrações cometidas pelas instituições de crédito, ainda que através de intermediário
de crédito, nos termos da alínea m) do artigo 210.º e do artigo 212.º do Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
298/92, de 31 de dezembro e, tratando -se dos demais credores, nos termos dos artigos
17.º e 21.º do Regime Geral das Contraordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
433/82, de 27 de outubro.
2 — Constitui contraordenação punível com coima de € 20 000 a € 44 000 a
violação do disposto no artigo 5.º, no caso das contraordenações da competência da
Direção-Geral do Consumidor.
3 – A tentativa e a negligência são sempre puníveis, sendo os limites máximos e
mínimos reduzidos a metade.
4 – A determinação da coima é feita em função da ilicitude concreta do facto, da
culpa do agente, dos benefícios obtidos e das exigências de prevenção.
(O n.º 1 foi retificado pela Declaração de retificação n.º 55/2009, de 31 de julho)
(Os n.os 1 e 2 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
Artigo 31.º
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Fiscalização e instrução dos processos
1 – A fiscalização do disposto no presente decreto-lei e a instrução dos respetivos
processos de contraordenação, bem como a aplicação das coimas e sanções acessórias,
são da competência do Banco de Portugal nos termos do Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
298/92, de 31 de dezembro.
2 – Sem prejuízo das competências cometidas ao Banco de Portugal no âmbito do
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a fiscalização, a
instrução e a decisão dos processos de contraordenação relativos à violação do
disposto no artigo 5.º, incluindo a aplicação das respetivas coimas, competem à
Direção-Geral do Consumidor.
3 — No caso dos processos instaurados e decididos pela Direção-Geral do
Consumidor, o produto das coimas decorrentes da violação do disposto no artigo 5.º
reverte em:
a) 60 % para o Estado;
b) 40 % para a Direcção-Geral do Consumidor;
c) (Revogada).
(O n.º 1 foi retificado pela Declaração de retificação n.º 55/2009, de 31 de julho)
(Os n.os 2 e 3 têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
Artigo 32.º
Resolução extrajudicial de litígios
1 – A Direcção-Geral do Consumidor e o Banco de Portugal, em coordenação com
o Ministério da Justiça, colaboram, no âmbito das respetivas competências, na
implementação de mecanismos extrajudiciais adequados e eficazes para a resolução
dos litígios de consumo relacionados com contratos de crédito e com o endividamento
excessivo de consumidores.
2 – As instituições competentes para a resolução extrajudicial de litígios de
consumo relacionados com contratos de crédito devem adotar políticas de cooperação
com as instituições congéneres dos restantes Estados Membros da União Europeia.
Artigo 33.º
Norma revogatória
1 – Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, são revogados:
a) O Decreto-Lei n.º 359/91, de 21 de setembro, que transpõe para a ordem
jurídica interna as Diretivas do Conselho e das Comunidades Europeias
n.os 87/102/CEE, de 22 de dezembro de 1986 e 90/88/CEE, de 22 de
fevereiro;
b) O Decreto-Lei n.º 101/2000, de 2 de junho, que transpõe para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 98/7/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de fevereiro;
c) O Decreto-Lei n.º 82/2006, de 3 de maio, que altera os artigos 5.º e 17.º do
Decreto-Lei n.º 359/91, de 21 de setembro.
2 – As referências feitas aos decretos-leis revogados em legislação aplicável
entendem-se como sendo feitas ao presente decreto-lei.

Artigo 34.º
Regime transitório
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1 – Aos contratos de crédito concluídos antes da data da entrada em vigor do
presente decreto-lei aplica-se o regime jurídico vigente ao tempo da sua celebração,
sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 – Os artigos 14.º, 15.º, 16.º, 19.º e 21.º, o segundo período do n.º 1 do artigo 23.º
e o n.º 3 do artigo 23.º aplicam-se aos contratos de crédito por período indeterminado
vigentes à data de entrada em vigor do presente decreto-lei.
Artigo 35.º
Aplicação no espaço
O disposto no presente decreto-lei aplica-se, seja qual for a lei reguladora do
contrato, se o consumidor tiver a sua residência habitual em Portugal, desde que a
celebração do contrato tenha sido precedida de uma oferta ou de publicidade feita na
União Europeia e o consumidor tenha emitido a sua declaração negocial dentro deste
espaço comunitário.
Artigo 36.º
Avaliação da execução
No final do primeiro ano a contar da data de entrada em vigor do presente decretolei, e bianualmente nos anos subsequentes, o Banco de Portugal elabora um relatório
de avaliação do impacto da aplicação do mesmo, devendo utilizar todos os meios para
que o documento se torne do conhecimento público.
Artigo 37.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de julho de 2009, com exceção do
disposto no artigo 28.º, que entra em vigor no dia 1 de outubro de 2009.

ANEXO I

Parte I
Equação de base que traduz a equivalência entre a utilização de crédito, por um
lado, e os reembolsos e os encargos, por outro.
A equação de base, que define a taxa anual de encargos efetiva global (TAEG),
exprime, numa base anual, a igualdade entre, por um lado, a soma dos valores atuais
das utilizações de crédito e, por outro, a soma dos valores atuais dos montantes dos
reembolsos e dos pagamentos, a saber:

Significado das letras e dos símbolos:
X – taxa anual de encargos efetiva global (TAEG);
m – número de ordem da última utilização do crédito;
k – número de ordem de uma utilização do crédito, pelo que 1 ≤ k ≤ m;
Ck – montante de utilização do crédito k;
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tk – intervalo de tempo expresso em anos e frações de anos, entre a data da primeira
utilização e a data de cada utilização sucessiva, com t1 = 0;
m’ – número do último reembolso ou pagamento de encargos;
l – número de um reembolso ou pagamento de encargos;
Dl – montante de um reembolso ou pagamento de encargos;
sl – intervalo, expresso em anos e frações de um ano, entre a data da primeira
utilização e a data de cada reembolso ou pagamento de encargos.

a)
b)
c)

d)
e)

Observações
Os pagamentos efetuados por ambas as partes em diferentes momentos não são
forçosamente idênticos nem forçosamente efetuados a intervalos iguais.
A data inicial corresponde à primeira utilização do crédito.
Os intervalos entre as datas utilizadas nos cálculos são expressos em anos ou
frações de um ano. Para esse efeito, presume-se que um ano tem 12 meses
padrão e que cada mês padrão tem 30 dias, seja o ano bissexto ou não. O cálculo
dos juros diários deve ser feito com base na convenção atual /360.
O resultado do cálculo é expresso com uma precisão de uma casa decimal. Se a
décima sucessiva for superior ou igual a 5, a primeira décima é acrescida de 1.
É possível reescrever a equação utilizando apenas uma soma simples ou
recorrendo à noção de fluxos (Ak) positivos ou negativos, por outras palavras,
quer pagos quer recebidos nos períodos 1 a k, expressos em anos, a saber:

S corresponde ao saldo dos fluxos atuais, sendo nulo se se pretender manter a
equivalência dos fluxos.

Parte II
Pressupostos adicionais para o cálculo da taxa anual de encargos efetiva global
a) Se um contrato de crédito conceder ao consumidor liberdade de utilização do
crédito, presume-se a utilização imediata e integral do montante total do crédito.
b) Se um contrato de crédito conceder ao consumidor liberdade de utilização do
crédito em geral, mas impuser, entre as diferentes formas de utilização, uma
limitação no que respeita ao montante e ao prazo, presume -se que a utilização
do montante do crédito é efetuada na data mais próxima prevista no contrato e
de acordo com essas limitações de utilização.
c) Se um contrato de crédito previr diferentes formas de utilização do crédito com
diferentes encargos ou taxas nominais, considera -se que a utilização do
montante total do crédito será efetuada com os encargos e a taxa nominal mais
elevados aplicados à categoria de transação mais frequentemente usada no
âmbito desse tipo de contrato de crédito.
d) Em caso de contrato de crédito sob a forma de facilidade de descoberto,
presume-se que o montante total do crédito é integralmente utilizado e para toda
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a duração do contrato de crédito. Se a duração do contrato de crédito sob a forma
de facilidade de descoberto não for conhecida, a TAEG será calculada com base
no pressuposto de que a duração do contrato é de três meses.
e) Em caso de contrato de crédito de duração indeterminada, que não seja uma
facilidade de descoberto, presume -se que:
i. O crédito é concedido pelo período de um ano a partir da data da
utilização inicial e que o pagamento final efetuado pelo
consumidor cobre o saldo de capital em dívida, os juros e os
outros encargos, se for o caso;
ii. O capital é reembolsado pelo consumidor, em pagamentos
mensais e sucessivos iguais, a começar um mês após a data da
utilização inicial. Todavia, nos casos em que o capital deva ser
reembolsado na totalidade, num único pagamento, para cada
prazo de pagamento, presume-se que o consumidor efetua
utilizações e reembolsos sucessivos da totalidade do capital ao
longo do período de um ano. Os juros e outros encargos são
aplicados de acordo com as utilizações de crédito, com o
reembolso do capital e com as disposições do contrato de
crédito.
Para efeitos da presente alínea, um “contrato de crédito de duração indeterminada”
é um contrato de crédito sem duração fixa e inclui créditos que devem ser
reembolsados na totalidade durante ou após um determinado prazo, mas que, após o
reembolso, ficam disponíveis para outra utilização.
f) No caso dos contratos de crédito que não sejam contratos de crédito sob a forma
de facilidade de descoberto ou contratos de crédito de duração indeterminada
referidos nas alíneas d) e e):
i. Se a data ou o montante do reembolso de capital a efetuar pelo
consumidor não puder ser determinado, presume-se que esse
reembolso é realizado na data mais próxima possível e no
menor montante possível de acordo com o previsto no contrato
de crédito;
ii. Se a data de celebração do contrato de crédito não for
conhecida, presume-se que a data da utilização inicial é a data
que corresponde ao intervalo mais curto entre essa data e a data
do primeiro pagamento a efetuar pelo consumidor.
g) Se a data ou o montante de um pagamento a efetuar pelo consumidor não puder
ser determinado com base no contrato de crédito ou nos pressupostos das alíneas
d), e) ou f), assume -se que o pagamento será realizado de acordo com as datas e
condições exigidas pelo credor e, caso estas não sejam conhecidas, que:
i. Os juros são pagos juntamente com o reembolso do capital;
ii. Outro encargo, que não os juros, sob a forma de montante único,
é pago na data de celebração do contrato de crédito;
iii. Outros encargos, que não os juros, sob a forma de pagamentos
múltiplos, são pagos em intervalos regulares, a partir da data do
primeiro reembolso do capital e, se o montante desses
pagamentos não for conhecido, presume--se que correspondem
a um montante igual;
iv. O pagamento final cobre o capital em dívida, os juros e outros
encargos, se for o caso.
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h) Se o limite máximo do crédito ainda não tiver sido decidido, considera -se que
esse limite é de € 1 500.
i) Se forem propostas diferentes taxas de juro e encargos por um período limitado
ou para um montante limitado, presume-se que a taxa de juro e os encargos são
os mais elevados para toda a duração do contrato de crédito.
j) No que se refere aos contratos de crédito ao consumidor para os quais seja
acordada uma taxa nominal fixa para o período inicial, no fim do qual uma nova
taxa nominal é determinada e, posteriormente, ajustada periodicamente de
acordo com um indicador acordado, o cálculo da TAEG baseia-se no
pressuposto de que, no final do período com taxa nominal fixa, a taxa nominal
(variável) que lhe sucede assume o valor que teria no momento do cálculo da
TAEG, com base no valor do indicador acordado que vigora no momento em
que é calculada.
(As alíneas b) a j) têm a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de
março)

ANEXO II
Informação normalizada europeia em matéria de crédito a consumidores
(…)
(O Anexo II tem a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de março)
ANEXO III
Informação normalizada europeia em matéria de crédito a consumidores relativa
a descobertos, crédito a consumidores concedido por certas organizações de
crédito e conversão de dívidas.
(…)

175

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR

Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 131/2001,
de 24 de abril

Artigo 1.º
Responsabilidade objetiva do produtor
O produtor é responsável, independentemente de culpa, pelos danos causados por
defeitos dos produtos que põe em circulação.
Artigo 2.º
Produtor
1 – Produtor é o fabricante do produto acabado, de uma parte componente ou de
matéria-prima, e ainda quem se apresente como tal pela aposição no produto do seu
nome, marca ou outro sinal distintivo.
2 – Considera-se também produtor:
a) Aquele que, na Comunidade Económica Europeia e no exercício da sua
atividade comercial, importe do exterior da mesma produtos para venda,
aluguer, locação financeira ou outra qualquer forma de distribuição;
b) Qualquer fornecedor de produto cujo produtor comunitário ou importador
não esteja identificado, salvo se, notificado por escrito, comunicar ao
lesado no prazo de três meses, igualmente por escrito, a identidade de um
ou outro, ou a de algum fornecedor precedente.
Artigo 3.º
Produto
Entende-se por produto qualquer coisa móvel, ainda que incorporada noutra coisa
móvel ou imóvel.
(O n.º 2 do presente artigo, que excetuava da noção de produto "os produtos do
solo, da pecuária, da pesca e da caça, quando não tenham sofrido qualquer
transformação", foi revogado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 131/2001, de 24 de
abril)
Artigo 4.º
Defeito
1 – Um produto é defeituoso quando não oferece a segurança com que
legitimamente se pode contar, tendo em atenção todas as circunstâncias,
designadamente a sua apresentação, a utilização que dele razoavelmente possa ser feita
e o momento da sua entrada em circulação.
2 – Não se considera defeituoso um produto pelo simples facto de posteriormente
ser posto em circulação outro mais aperfeiçoado.
Artigo 5.º
Exclusão de responsabilidade
O produtor não é responsável se provar:

176

Jorge Morais Carvalho – Legislação de Direito do Consumo
(Outubro 2016 / Consolidada)

a) Que não pôs o produto em circulação;
b) Que, tendo em conta as circunstâncias, se pode razoavelmente admitir a
inexistência do defeito no momento da entrada do produto em circulação;
c) Que não fabricou o produto para venda ou qualquer outra forma de
distribuição com um objetivo económico, nem o produziu ou distribuiu no
âmbito da sua atividade profissional;
d) Que o defeito é devido à conformidade do produto com normas imperativas
estabelecidas pelas autoridades públicas;
e) Que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos, no momento em
que pôs o produto em circulação, não permitia detetar a existência do
defeito;
f) Que, no caso de parte componente, o defeito é imputável à conceção do
produto em que foi incorporada ou às instruções dadas pelo fabricante do
mesmo.
Artigo 6.º
Responsabilidade solidária
1 – Se várias pessoas forem responsáveis pelos danos, é solidária a sua
responsabilidade.
2 – Nas relações internas, deve atender-se às circunstâncias, em especial ao risco
criado por cada responsável, à gravidade da culpa com que eventualmente tenha agido
e à sua contribuição para o dano.
3 – Em caso de dúvida, a repartição da responsabilidade faz-se em partes iguais.
Artigo 7.º
Concurso do lesado e de terceiro
1 – Quando um facto culposo do lesado tiver concorrido para o dano, pode o
tribunal, tendo em conta todas as circunstâncias, reduzir ou excluir a indemnização.
2 – Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo anterior, a responsabilidade
do produtor não é reduzida quando a intervenção de um terceiro tiver concorrido para
o dano.
Artigo 8.º
Danos ressarcíveis
São ressarcíveis os danos resultantes de morte ou lesão pessoal e os danos em
coisa diversa do produto defeituoso, desde que seja normalmente destinada ao uso ou
consumo privado e o lesado lhe tenha dado principalmente este destino.
(O n.º 2 do presente artigo, que estabelecia que "os danos causados em coisas só
são indemnizáveis na medida em que excedam a verba de 70 000$00", foi revogado
pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 131/2001, de 24 de abril)
Artigo 9.º
Limites
Os danos causados em coisas a que se refere o artigo anterior só são indemnizáveis
na medida em que excedam o valor de (euro) 500 ou 100 241$00.
(O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 131/2001, de 24 de abril, alterou o presente
artigo. Na versão original, sob a epígrafe "Limite máximo", o artigo estabelecia: "1 –
No caso de morte ou lesão de várias pessoas causada por produtos idênticos que
apresentem o mesmo defeito, o ressarcimento total não pode ultrapassar o montante
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de 10 000 milhões de escudos. 2 – O juiz pode fixar uma reparação de montante
provisório a cada um dos lesados, tendo em conta a eventualidade de novas lesões
causadas pelo mesmo facto virem a ser deduzidas em juízo")
Artigo 10.º
Inderrogabilidade
Não pode ser excluída ou limitada a responsabilidade perante o lesado, tendo-se
por não escritas as estipulações em contrário.
Artigo 11.º
Prescrição
O direito ao ressarcimento prescreve no prazo de três anos a contar da data em que
o lesado teve ou deveria ter tido conhecimento do dano, do defeito e da identidade do
produtor.
Artigo 12.º
Caducidade
Decorridos 10 anos sobre a data em que o produtor pôs em circulação o produto
causador do dano, caduca o direito ao ressarcimento, salvo se estiver pendente ação
intentada pelo lesado.
Artigo 13.º
Outras disposições legais
O presente diploma não afasta a responsabilidade decorrente de outras disposições
legais.
Artigo 14.º
Acidentes nucleares
Aos danos provenientes de acidentes nucleares regulados por convenções
internacionais vigentes no Estado Português não são aplicáveis as disposições do
presente diploma.
Artigo 15.º
Norma transitória
Este diploma não se aplica aos danos causados por produtos postos em circulação
antes da sua entrada em vigor.
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