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Venda de bens, conteúdos e serviços digitais

As disposições das Diretivas (UE) 2019/770 e 2019/771, de 20 de maio, que visam
melhorar o funcionamento do mercado interno e reforçar a proteção do consumidor
adaptando o quadro normativo à evolução digital do mercado, são aplicáveis a partir de
1 de janeiro de 2022.
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do
consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, transpondo
essas duas Diretivas.

A nova legislação representa um importante reforço dos direitos dos consumidores,
introduzindo importantes alterações às regras relativas às garantias dos bens, e prevendo
direitos para os consumidores relativamente ao fornecimento de conteúdos e serviços
digitais, até agora inexistentes.

O Centro Europeu do Consumidor chama a atenção para as principais alterações ao
regime vigente.

Prazo de garantia dos bens móveis:
 3 anos para os bens móveis novos e para os bens recondicionados. São
considerados bens recondicionados os bens que foram objeto de utilização prévia
ou devolução e que, após inspeção, preparação, verificação e testagem por um
profissional, são novamente colocados para venda no mercado.
 Pode ser reduzido para 18 meses para os bens usados, por acordo entre as partes.
 3 anos para os bens com elementos digitais ou durante o período do contrato,
quando o fornecimento do conteúdo ou serviço digital é contínuo por um período
superior a 3 anos.
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Prova da falta de conformidade


Se a falta de conformidade se manifestar num prazo de 2 anos a contar da data de
entrega do bem, presume-se que, em princípio, existia na data da entrega do bem.
Passado esse prazo, caberá ao consumidor provar a falta de conformidade do
bem.



No caso dos bens usados, esse prazo é reduzido a 1 ano, quando as partes
acordaram um período da garantia legal mais curto de 18 meses.



Para os bens com elementos digitais de ato único de fornecimento, esse prazo é
de 2 anos.



Para os bens com fornecimento contínuo de conteúdo ou serviço digital, o prazo
da presunção segue a duração do contrato.

Quais são os meios de reposição da conformidade?
Em caso de falta de conformidade do bem, o consumidor tem direito:
 À reposição da conformidade através da reparação ou da substituição do bem
O consumidor pode escolher entre a reparação ou a substituição do bem, salvo se o meio
escolhido for impossível ou impuser ao profissional custos desproporcionados
 À redução proporcional do preço ou à resolução do contrato:


Caso o profissional não tenha efetuado a reparação ou a substituição do bem;
ou tenha recusado repor a conformidade dos bens; ou tenha declarado, ou
resulte evidente das circunstâncias, que não vai repor os bens em conformidade
num prazo razoável ou sem grave inconveniente para o consumidor.



Caso a falta de conformidade tenha reaparecido apesar da tentativa do
profissional de repor os bens em conformidade.



Caso ocorra uma nova falta de conformidade.



Caso a gravidade da falta de conformidade justifique a imediata redução do
preço ou a resolução do contrato de compra e venda.
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A redução do preço deve ser proporcional à diminuição do valor dos bens recebidos pelo
consumidor, em comparação com o valor que os bens teriam se estivessem em
conformidade.
O consumidor não pode pedir a resolução do contrato se a falta de conformidade for
mínima.
O consumidor beneficia de um prazo de garantia adicional de seis meses quando optar
pela reparação do bem móvel (até um máximo de 4 reparações), promovendo-se,
assim, o consumo sustentável.

Direito de rejeição
O consumidor pode optar livremente entre a substituição do bem e a resolução do
contrato quando a não conformidade se manifestar nos primeiros 30 dias a contar da
entrega.

Garantia dos bens imóveis
O prazo de garantia dos bens imóveis aumenta de 5 para 10 anos quando estão em
causa defeitos que afetem elementos construtivos estruturais.

Obrigação para o profissional de disponibilizar peças sobresselentes pelo período de
10 anos e dever de assistência no caso de bens sujeitos a registo (carros, motas, barcos…).

Responsabilidade dos prestadores de mercado em linha
O prestador de mercado em linha, que seja parceiro contratual do profissional que
disponibiliza o bem, conteúdo ou serviço digital é solidariamente responsável pela falta de
conformidade quando exerce uma influência predominante na celebração do contrato,
nomeadamente quando os termos do contrato são essencialmente determinados por este
ou quando influencia a determinação do preço a pagar.
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Os prestadores de mercado em linha têm ainda um dever especial de informação, em
particular no que toca à identidade e contactos do vendedor.

As regras estabelecidas no novo diploma produzem efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2022.

Com vista a contribuir para a capacitação dos consumidores e dos operadores
económicos relativamente às novas regras, direitos e obrigações estabelecidos no
diploma, a Direção-Geral do Consumidor e o Centro Europeu do Consumidor Portugal
iniciam hoje uma campanha de informação que inclui diversos materiais de divulgação.

A Direção-Geral do Consumidor irá também desenvolver várias sessões de informação,
maioritariamente em formato digital, em 2021 e em 2022, em datas a divulgar muito
em breve. As sessões serão gratuitas, embora sujeitas a inscrição.
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