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1. ABORDAGEM LEGISLATIVA 
 
Resposta à pergunta A1:Quanto à melhor abordagem para a revisão da legislação em 
matéria de consumidores, entendemos que a opção 2 é a que melhor se adequa à 
situação, ou seja, deve optar-se por uma abordagem mista que combine a adopção de 
um instrumento-quadro para tratar de problemas horizontais pertinentes para todos os 
contratos celebrados com os consumidores com revisões das directivas sectoriais em 
vigor, sempre que necessário. 
 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DE UM INSTRUMENTO HORIZONTAL 
 
Resposta à pergunta A2: Entendemos que um eventual instrumento horizontal se deve 
aplicar a todos os contratos celebrados com os consumidores, quer se trate de 
transacções domésticas ou transfronteiras. Esta opção 1 simplifica bastante o quadro 
legal tanto para os consumidores como para as empresas evitando a fragmentação legal. 
 

3. GRAU DE HARMONIZAÇÃO 
 
Resposta à pergunta A3: Embora fosse desejável uma harmonização total, reconhece-
se que esta pode ser difícil de conseguir. Assim, somos favoráveis à opção 1, que prevê 
que a legislação revista se baseie numa harmonização total complementada, no que se 
refere a questões que não se encontrem plenamente harmonizadas, por uma disposição 
relativa a reconhecimento mútuo. 
 
     4.1 DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR E DE PROFISSIONAL 
 
 
Resposta à pergunta B1: Somos favoráveis à solução consagrada na opção 2, ou seja, 
as noções de consumidor e profissional deveriam ser alargadas para incluírem as 
pessoas singulares que agem para fins que não se enquadram principalmente 
(consumidor) ou que se enquadram principalmente (profissional) na sua actividade 
profissional. 
 
      4.2 CONSUMIDORES QUE AGEM ATRAVÉS DE UM INTERMEDIÁRIO 
 
Resposta á pergunta B2: A este respeito entendemos que a noção de contratos 
celebrados com os consumidores deve incluir as situações em que uma das partes age 
através de um intermediário profissional, conforme resulta da opção 2. 
 



      4.3 INTRODUÇÃO DE UMA CLÁUSULA GERAL DE BOA-FÉ E DE 
PRÁTICAS COMERCIAIS LEAIS 
 
Resposta à pergunta C: Somos claramente favoráveis à solução proposta pela opção 3, 
ou seja, deve ser introduzida uma cláusula geral que obrigue tanto os profissionais como 
os consumidores a agirem em conformidade com os princípios de boa fé e de práticas 
comerciais leais. 
 
       4.4.1 ALARGAMENTO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS 
QUE DETERMINAM O CARÁCTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS 
NEGOCIADAS 
 
Resposta à pergunta D1: Tendo em vista um aumento do nível de protecção dos 
consumidores, a opção 1 é a que melhor parece satisfazer este objectivo. Assim, 
entendemos que o âmbito de aplicação da directiva relativa às cláusulas abusivas deve 
ser alargado às cláusulas negociadas individualmente. 
 
       4.5 EFEITOS JURÌDICOS DA LISTA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS 
 
Resposta à pergunta D2: Nesta questão entendemos que a solução prevista na opção 4 
será a que melhor se adequa a um melhor nível de protecção dos consumidores, ou seja, 
algumas cláusulas devem ser inteiramente proibidas, enquanto a outras se deve aplicar 
uma presunção refutável de abuso. 
 
       4.6 ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS QUE DETERMINAM O 
CARÁCTER ABUSIVO: PREÇO E OBJECTO DO CONTRATO 
 
Resposta à pergunta D3: Entendemos que os critérios que determinam o carácter 
abusivo deveriam ser alargados por forma abranger a definição de objecto do contrato e 
a adequação do preço, conforme esta proposto na opção 1. 
 
       
       4.7 PREVISÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS DA FALTA DE 
INFORMAÇÃO 
 
 
Resposta à pergunta E: É nosso entendimento que o incumprimento dos requisitos de 
informação deve ser penalizado com diferentes sanções consoante o seu grau de 
gravidade, ou seja, algumas infracções a nível pré-contratual e contratual dariam origem 
a vias de recurso (por exemplo uma informação incorrecta sobre o preço de um produto 
poderia dar ao consumidor o direito de resolver o contrato) enquanto outras infracções 
da obrigação de informação poderiam ser punidas através de um prolongamento do 
prazo de reflexão. Somos, pois, favoráveis à situação prevista na opção 2. 
 
 
        4.8.1 HARMONIZAÇÃO DA DURAÇÃO DOS PRAZOS DE REFLEXÃO 
 
Resposta à pergunta F1: Tendo em conta que é desejável um aumento da confiança 
dos consumidores e do nível de protecção destes assim como a simplificação do regime 
legal, somos favoráveis à solução proposta na opção 1, ou seja, deve haver um único 



prazo de reflexão para todos os casos em que as directivas relativas à defesa do 
consumidor dêem a este o direito de rescindir o contrato. Entendemos que esse prazo 
deve fixar-se nos 14 dias civis. 
 
        4.8.2 HARMONIZAÇÃO DAS MODALIDADES DE EXERCÍCIO DO 
DIREITO DE RESCISÃO 
 
 
Resposta à pergunta F2: Por motivos de aumento da confiança dos consumidores nas 
transacções transfronteiras e de simplificação, entendemos que deve estabelecer-se um 
procedimento uniforme para a notificação de rescisão em todo o acervo relativo à defesa 
do consumidor, conforme resulta da opção 2. 
 
        4.8.3 HARMONIZAÇÃO DO CUSTO IMPOSTO AOS CONSUMIDORES 
EM CASO DE RESCISÃO 
 
Resposta à pergunta F3: Somos claramente favoráveis à proposta constante da opção 
1, ou seja, os consumidores devem deixar de incorrer em quaisquer custos ao exercerem 
o seu direito de rescisão. Entendemos que esta é a solução que melhor se ajusta a um 
nível elevado de protecção dos direitos dos consumidores. Efectivamente, não  
concordamos com o facto de um consumidor ter de suportar custos pelo exercício de um 
direito. 
 
        4.9 INTRODUÇÃO DAS VIAS CONTRATUAIS GERAIS DE RECURSO 
 
Resposta à pergunta G1: Tendo em conta os já invocados motivos de simplificação e 
aumento da confiança dos consumidores, entendemos que deve passar a existir um 
conjunto de vias contratuais de recurso gerais à disposição dos consumidores em caso 
de incumprimento de qualquer contrato celebrado com os consumidores, conforme 
propõe a opção 2. Concordamos em que essas vias de recurso devem incluir o direito do 
consumidor à rescisão do contrato, à solicitação de uma redução do preço e à recusa da 
sua prestação. 
 
 
        4.10 INTRODUÇÃO DO DIREITO DE INDEMNIZAÇÃO 
 
Resposta à pergunta G 2: Sem dúvida que somos favoráveis a que o instrumento 
horizontal dê aos consumidores um direito de indemnização em caso de incumprimento 
do contrato. Entendemos que essas indemnizações devem cobrir tanto os danos 
exclusivamente económicos (materiais) como os danos morais, conforme conta da 
opção 4. 
 
 
         5.1 ALARGAMENTO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO A OUTROS TIPOS 
DE CONTRATOS 
 
Resposta à pergunta H 1: Entendemos que as regras das vendas aos consumidores 
devem abranger outros tipos de contratos de fornecimento de produtos e contratos de 
prestação de serviços de conteúdos digitais aos consumidores, conforme propõe a opção 
4. 



 
         5.2 BENS EM SEGUNDA MÃO ADQUIRIDOS EM LEILÃO 
 
Resposta à pergunta H 2: As regras das vendas aos consumidores devem aplicar-se 
também aos bens em segunda mão adquiridos em leilão, conforme consta da opção 1. 
 
 
        5.3 DEFINIÇÃO DE VENDA DIRECTA 
 
Resposta à pergunta I 1: Somos favoráveis à solução constante da opção 3, segundo a 
qual venda directa significa que o consumidor toma posse física dos bens, embora as 
partes possam estabelecer acordo noutro sentido. 
 
 
        5.4 TRANSFERÊNCIA DE RISCOS 
 
Resposta à pergunta I 2: A este respeito entendemos que a transferência de riscos nas 
vendas aos consumidores deve ser regulada a nível comunitário e associada ao momento 
da entrega (opção 1). 
 
 
        5.5.2 PRAZOS EM CASO DE FALTA DE CONFORMIDADE 
 
Resposta á pergunta J 1: No sentido de aumentar o nível de protecção dos direitos dos 
consumidores somos favoráveis a que o instrumento horizontal preveja que a duração da 
garantia legal seja prolongada por um período durante o qual o consumidor não pôde 
usufruir dos bens devido à utilização de vias de recurso (opção 2). 
 
 
        5.5.3 REGRAS ESPECÍFICAS EM CASO DE DEFEITOS RECORRENTES 
 
Resposta à pergunta J2: Entendemos que, em caso de reparação dos bens por motivo 
de defeitos recorrentes a garantia deve ser automaticamente prolongada, conforme 
resulta da opção 2. 
 
 
        5.5.4 REGRA ESPECÍFICA RELATIVA AOS BENS EM SEGUNDA MÃO 
 
 
Resposta à pergunta J 3: Um instrumento horizontal deve incluir regras específicas 
para os bens em segunda mão. O vendedor e o consumidor podem acordar um período 
mais curto de responsabilidade decorrente dos defeitos deste tipo de bens, embora esse 
período não possa ser inferior a 1 ano (opção 2). 
 
 
         5.6 ÓNUS DA PROVA 
 
 
Resposta à pergunta J 4: Somos favoráveis à solução proposta pela opção 1, ou seja, 
deve caber ao profissional provar que o defeito não existia no momento da entrega, 



durante todo o período da garantia legal, desde que tal seja compatível com a natureza 
dos bens e dos defeitos. 
 
 
         5.7 MODIFICAÇÃO DA ORDEM PELA QUAL AS VIAS DE RECURSO 
PODEM SER USADAS 
 
 
Resposta à pergunta K 1: A este respeito entendemos que o consumidor deve ter a 
liberdade de escolher qualquer das vias de recurso disponíveis desde o início, só 
podendo, no entanto, proceder à rescisão do contrato em condições específicas, 
conforme consta da opção 2. 
 
 
 
           5.8 NOTIFICAÇÃO DA FALTA DE CONFORMIDADE 
 
 
Resposta à pergunta K 2: Atendendo aos princípios básicos da boa fé que devem reger 
todos os contratos, entendemos que deve ser introduzida uma obrigação de o 
consumidor notificar o vendedor de qualquer defeito existente, conforme propõe a 
opção 1. 
 
 
           5.9 RESPONSABILIDADE DIRECTA DOS PRODUTORES PELA NÃO 
CONFORMIDADE 
 
 
Resposta à pergunta L: Somos de opinião que o instrumento horizontal deve 
introduzir a responsabilidade directa dos produtores pela não conformidade (opção 2). 
 
 
            5.10.1 INTRODUÇÃO DE REGRAS DE APLICAÇÃO GERAL SOBRE O 
TEOR DA GARANTIA COMERCIAL 
 
Resposta à pergunta M 1: Nesta questão, o nosso parecer é de que o instrumento 
horizontal deve introduzir regras de aplicação geral para as garantias comerciais, 
conforme prevê a opção 2. 
 
 
            5.10.2 TRANSMISSIBILIDADE DA GARANTIA COMERCIAL 
 
Resposta à questão M 2: Relativamente a este aspecto somos favoráveis à introdução 
de uma regra obrigatória de transmissão automática da garantia para os compradores 
seguintes (opção 2). 
 
 
            5.10.3 GARANTIAS COMERCIAIS DE LEMENTOS ESPECÍFICOS 
 



Resposta à questão M 3: Neste assunto entendemos que o instrumento horizontal deve 
prever uma obrigação de informação, ou seja, os consumidores devem ser informados 
de forma clara sobre que elementos estão cobertos pela garantia, estabelecendo-se, 
como regra geral, que uma garantia deve abranger todo o produto objecto do contrato, 
conforme consta da opção 3. 
 
 
 6. OUTRAS QUESTÕES 
 
As questões abordadas são suficientemente abrangentes, do ponto de vista dos direitos 
dos consumidores tendo como objectivo um reforço da protecção que lhes é dada, da 
sua confiança nas transacções transfronteiras e da simplificação legal. Desta forma, não 
se vislumbram outros aspectos que devam ser abordados a nível comunitário no 
contexto da defesa do consumidor. 
 
 
 
Lisboa, 10 de Maio de 2007  
 
 
A Jurista  
 
 
Célia Marques  
 
 
 
 


