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Consulta pública sobre o Livro Verde relativo à revisão do acervo “Consumidores” 
 

Resposta das autoridades portuguesas 
 
 
 

Questão 
 

 

A1: Abordagem legislativa geral  
 
 

Opção 2: Abordagem mista: instrumento 
horizontal + revisão das directivas 
sectoriais. 
A abordagem deve ser feita de acordo 
com os princípios estabelecidos no 
programa “Legislar Melhor” 

A2- Âmbito de aplicação de um 
instrumento horizontal  

Opção 1:  Todos os contratos de consumo 
(transacções nacionais e transfronteiras) 

 
A3- Grau de harmonização  
 

Apoiamos uma harmonização mista: a 
medida legislativa em causa deve conter 
normas de harmonização máxima, 
normas de harmonização mínima e 
normas onde é possível o recurso ao 
principio do reconhecimento mútuo (nos 
domínios não harmonizados). 
A escolha das normas sujeitas para cada 
nível de harmonização deve ser objecto 
de consenso entre o Conselho e a 
Comissão. 

4.1-B1 Definição de Consumidor e de 
Profissional  
 

Opção 1: Consumidor toda a pessoa física 
que actua com fins não profissionais; 
profissional toda a pessoa física que actua 
no quadro da sua actividade profissional 

4.1.-B2-Consumidores que agem 
através de um intermediário   

Opção 1: A legislação de consumo não se 
aplica quando há um intermediário 

4.3- C Introdução de uma cláusula 
geral de boa fé e de práticas comerciais 
leais  

Opção 3: O instrumento horizontal deve 
conter uma cláusula geral aplicável a 
profissionais e a consumidores  

4.4. D1- Alargamento do âmbito de 
aplicação dos critérios que determinam 
o carácter abusivo das cláusulas 
negociadas ( mesmo quando há 
negociação individual)  

Opção 1: Sim, aplicação dos critérios 
mesmo quando a cláusula é negociada 
individualmente   

4.5.D2- Efeitos jurídicos da lista de 
cláusulas abusivas 
 
 

Opção 4: Algumas cláusulas serão 
completamente interditas, outras 
constituirão uma presunção ilidível: o seu 
carácter abusivo é analisado 
casuisticamente   

4.6 D3- Âmbito de aplicação do 
critérios que determinam o carácter 
abusivo: preço e objecto do contrato 
 
 

Opção 1: Estender o carácter abusivo ao 
preço e ao objecto do contrato se for 
aceite constituirá uma viragem na defesa 
do consumidor uma vez que em relação 
aos preços sempre se entendeu que o 
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“mercado” é que os estabelece. 
4.7. E Direito à informação: que efeitos 
tem sobre o contrato a violação dos 
deveres de informação.  
Previsão dos efeitos contratuais da 
falta de informação 

Opção 2: As medidas variam em função 
do tipo de infracção cometida ao direito 
de informação 

4.8.1 F1:Harmonização da duração dos 
prazos de reflexão  

Opção 2: Duas categorias de directivas e 
um prazo de reflexão associado a cada 
uma delas  

4.8.2.F2: Harmonização das 
modalidades de exercício do direito de 
retractação  

Opção 2: Uma obrigação uniforme de 
notificação em caso de retractação  

4.8.3.- F3 Harmonização do custo 
imposto aos consumidores em caso de 
retractação ( resolução)  

Opção 3: Manter-se-iam as opções 
legislativas em vigor 

4.9 G1- Introdução das vias 
contratuais gerais de recurso  

Opção 2  

4.10 G2- Introdução do direito de 
indemnização  
 

Opção 2: Previsão de um direito geral de 
indemnização dos consumidores- estes 
poderiam reclamar indemnizações por 
todas as infracções, independentemente 
do tipo de infracção e da natureza do 
contrato. Caberia aos EMs decidir que 
tipos de danos poderiam ser 
indemnizados.  

5.1. H1- As regras relativas à venda de 
bens de consumo devem aplicar-se a 
outros tipos de contratos? Tipos de 
contratos a abranger: alargamento do 
âmbito de aplicação a outros tipos de 
contratos 

Opção 4: As regras relativas à venda de 
bens de consumo devem ser aplicadas aos 
contratos que abrangem a venda de bens 
e/ou de serviços ( locação de viaturas, 
carregamento de musica na Internet) 

5.2.- H2 Deve-se ou não aplicar as 
regras relativas à venda de bens de 
consumo aos bens em segunda mão 
adquiridos em leilão 

Opção 1: Sim  

5.3.- I1 Definição de entrega 
 
 

Opção 1: Entrega significa que o 
consumidor recebeu materialmente os 
bens. Entrega efectiva do bem ao 
consumidor. 

5.4.- I2 – Transferência do risco 
 

Opção 1: A transferência do risco será 
regulamentada ao nível comunitário e 
está ligada ao momento da entrega 

5.5.2- J1 – O instrumento vertical 
deverá alargar os prazos da garantia 
durante o período em que o bem se 
encontra a ser reparado. 
Extensão dos prazos em caso de falta 
de conformidade  

Opção 2: Sim o instrumento horizontal 
deve alargar o prazo da garantia 
abrangendo esta o período em que o bem 
se encontra a ser reparado 

5.5.3.- J2 – A garantia deve ser 
automaticamente estendida em caso de 
reparação de bens afim de cobrir os 

Opção 2: Sim a duração da garantia será 
prolongada por mais um período ( a 
definir) a contar da data da reparação  a 
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defeitos recorrentes? 
Regras específicas em caso de defeitos 
recorrentes 

fim de cobrir a reparação do mesmo 
defeito 

5.5.4- J3- Regras específicas relativas 
aos bens em segunda mão 
Previsão de um período de garantia 
mais curto para estes bens 

Opção 2: Regras específicas para os bens 
em 2.ª mão (garantia mínima de um ano 
para os bens em segunda mão) 

5.6.- J4- A quem incumbe o ónus de 
provar que os defeitos existiam no 
momento da entrega do bem? 
Ónus da prova 

Opção 2: Caberia ao profissional provar 
que o defeito não existia no momento da 
entrega, durante todo o período da 
garantia legal, desde que tal fosse 
compatível com a natureza dos bens e dos 
defeitos 

5.7.2- K1: O consumidor deve poder 
escolher as vias de recurso? 
Hierarquização das vias de recurso 
 
 

Opção 2: O consumidor deve poder 
escolher as vias de recurso sem que haja 
uma hierarquia. Contudo a resolução do 
contrato só poderia ser possível em certas 
condições. 

5.8- K2 Notificação da falta de 
conformidade. 
Deve ficar estabelecida uma obrigação 
de notificar a cargo do consumidor? 
 

Opção 3: A obrigação de notificar o 
defeito ao vendedor num determinado 
prazo será suprimida ( desde que a 
notificação seja feita dentro da garantia 
legal) 

5.9- L: Responsabilidade directa do 
produtor pela falta de conformidade 
 

Opção 2: O instrumento horizontal deve 
introduzir a responsabilidade directa do 
produtor 

5.10- 1. M1- Conteúdo da Garantia 
Comercial: introdução de regras de 
aplicação geral sobre o teor da 
garantia comercial. 
O instrumento horizontal imporia 
regras por defeito para as garantias 
comerciais  

Opção 2: O instrumento horizontal 
introduziria regras que actuariam por 
defeito 

5.10.2- M2: Transmissibilidade da 
Garantia Comercial  
 

Opção 2: O instrumento horizontal teria 
regras sobre a transmissibilidade 
automática para os ulteriores adquirentes 
do bem da garantia comercial 

5.10.3- M3 O instrumento horizontal 
deve conter normas que limitem a 
garantia comercial a um elemento 
especifico?  
Garantias comerciais de elementos 
específicos. 
 

Opção 3: O instrumento horizontal terá 
uma obrigação de informação e fixará, 
por defeito, que a garantia comercial 
cobrirá todos os elementos do contrato e 
não apenas alguns elementos específicos. 

6.- Outras questões que requerem um 
exame complementar ou que devem 
ser abordadas a um nível comunitário 
no quadro da protecção dos 
consumidores 

 
Collective Redress 

 


