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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Desde a aprovação da Directiva 
94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro de 1994, 
relativa à protecção dos adquirentes quanto 
a certos aspectos dos contratos de 
aquisição de um direito de utilização a 
tempo parcial de bens imóveis, este 
domínio evoluiu e surgiram no mercado 
novos produtos de férias semelhantes.
Estes novos produtos de férias e 
determinadas transacções relativas à 
utilização a tempo parcial de bens imóveis, 
tais como a revenda e a troca, não são 
abrangidos pela Directiva 94/47/CE. Além 
disso, a experiência adquirida com a 
aplicação da Directiva 94/47/CE 
demonstrou que alguns aspectos já 
abrangidos precisam de ser actualizados ou 
esclarecidos.

(1) Desde a aprovação da Directiva 
94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro de 1994, 
relativa à protecção dos adquirentes quanto 
a certos aspectos dos contratos de 
aquisição de um direito de utilização a 
tempo parcial de bens imóveis, este 
domínio evoluiu e surgiram no mercado 
novos produtos de férias semelhantes ou 
pretensamente semelhantes e muitas vezes 
concebidos para contornar as disposições 
daquela directiva. Estes novos produtos de 
férias e determinadas transacções relativas 
à utilização a tempo parcial de bens 
imóveis, tais como a revenda e a troca, não 
são abrangidos pela Directiva 94/47/CE.
Além disso, a experiência adquirida com a 
aplicação da Directiva 94/47/CE 
demonstrou que alguns aspectos já 
abrangidos precisam de ser actualizados ou 
esclarecidos, a fim de impedir igualmente 
o desenvolvimento de novos produtos de 
férias concebidos para contornar esta 
legislação.

Justificação

A directiva existente apresenta o inconveniente de prever disposições contornáveis com 
demasiada facilidade por operadores pouco escrupulosos. A nova directiva deveria ser o 
mais infalível possível.
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Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Por forma a aumentar a certeza jurídica 
e a permitir que consumidores e empresas 
tirem plena vantagem do mercado interno, 
é necessário aproximar mais a legislação 
relevante dos Estados-Membros. Contudo, 
relativamente a determinados aspectos, os 
Estados-Membros devem continuar a 
poder aplicar regras mais estritas.

(3) Por forma a aumentar a certeza jurídica 
e a permitir que consumidores e empresas 
tirem plena vantagem do mercado interno, 
é necessário aproximar mais a legislação 
relevante dos Estados-Membros. Em 
determinados aspectos provou-se ser 
necessário introduzir uma harmonização 
plena.

Justificação

A fim de optimizar o nível de protecção dos consumidores, e não obstante o facto de o 
instrumento proposto ser uma directiva, deveria prescrever-se a harmonização plena de 
determinados aspectos essenciais.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A presente directiva não deve 
prejudicar as disposições nacionais 
relativas ao registo de bens móveis ou 
imóveis, às condições de estabelecimento, 
aos regimes de autorização ou condições 
de obtenção de licenças, bem como à 
determinação da natureza jurídica dos 
direitos relacionados com os contratos 
abrangidos pela presente directiva.

(4) A presente directiva não deve 
prejudicar as disposições nacionais 
relativas à alienação e ao registo de bens 
móveis ou imóveis, às condições de 
estabelecimento, aos regimes de 
autorização ou condições de obtenção de 
licenças, bem como à determinação da 
natureza jurídica dos direitos relacionados 
com os contratos abrangidos pela presente 
directiva.

Justificação

A directiva também não deve prejudicar as disposições nacionais relativas à alienação de 
bens. Além disso, o direito de registo e o direito de propriedade encontram-se intimamente 
associados.
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os diferentes produtos abrangidos pela 
presente directiva devem ser claramente 
definidos e as disposições relativas às 
informações pré-contratuais e ao contrato 
devem ser esclarecidas e actualizadas.

(5) Os tipos de produtos abrangidos pela 
presente directiva devem ser claramente 
definidos por forma a excluir toda a 
possibilidade de contornar as suas 
disposições e as disposições relativas às 
informações pré-contratuais, ao contrato e 
ao período de retractação devem ser 
esclarecidas e actualizadas.

Justificação

A directiva existente apresentava o inconveniente de prever disposições contornáveis com 
demasiada facilidade por operadores pouco escrupulosos. A nova directiva deveria ser o 
mais infalível possível.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Tendo em conta as dificuldades 
específicas levantadas por determinados 
produtos de férias de longa duração, o 
que é abrangido por esta expressão deve 
ser rigorosamente definido e devem 
elaborar-se regras específicas para evitar 
abusos.

Justificação

Os produtos incluídos na designação "produtos de férias de longa duração" são diferentes da 
utilização a tempo parcial de bens móveis e imóveis (timeshare), dado que nunca envolvem 
um direito de propriedade real, pelo que são necessárias regras específicas. Importa 
estabelecer uma definição rigorosa para os distinguir da utilização a tempo parcial de bens 
móveis e imóveis e de outros acordos e sistemas que não são abrangidos pela presente 
directiva.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) "Períodos de férias de longa 
duração" na acepção da presente 
directiva devem distinguir-se da utilização 
a tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare), das férias organizadas e de 
cheques de desconto, assim como dos 
programas de lealdade e de fidelidade em 
que os cheques de desconto ou os pontos 
atribuídos fazem parte integrante da 
contrapartida pela compra de um 
alojamento ou de viagens de avião, e não 
constituem produtos em si mesmo; ao 
tentar determinar se um programa 
específico constitui um produto de férias 
de longa duração na acepção da presente 
directiva, poderá ter-se em conta, em 
particular, a natureza imprecisa dos 
descontos ou de outros benefícios 
alegadamente fornecidos, dado serem 
adquiridos directamente contra 
pagamento ou por troca de pontos não 
atribuídos com base em noites passadas 
num alojamento contra pagamento ou por 
quilómetros percorridos, e dado que a 
entidade que fornece ou organiza a 
concessão dos descontos ou dos benefícios 
é muitas vezes diferente da entidade que 
vende o produto de férias de longa 
duração.

Justificação

É essencial definir os produtos de férias de longa duração na acepção da presente directiva, 
por forma a cobrir todas as suas manifestações, excluindo embora os produtos e serviços que 
não devem ser abrangidos pela directiva.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A proibição de pagamentos de sinal ao 
profissional ou a qualquer terceira parte 
antes do final do período de retractação 
deve ser esclarecida para melhorar a 
protecção do consumidor. Nos casos de 
revenda, a proibição de pagamentos de 
sinal deve aplicar-se até a venda ter 
efectivamente ocorrido, ou até o contrato 
de revenda ser resolvido. 

(8) A proibição de pagamentos de sinal ao 
profissional ou a qualquer terceira parte  
deve ser esclarecida para melhorar a 
protecção concedida ao consumidor. Nos 
casos de revenda, a proibição de quaisquer 
pagamentos deve aplicar-se até a venda ter 
efectivamente ocorrido, ou até o contrato 
de revenda ser resolvido. 

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Caso haja retractação de um contrato 
cujo preço seja total ou parcialmente 
coberto por um crédito concedido ao 
consumidor pelo profissional ou por um 
terceiro com base num acordo celebrado 
entre o terceiro e o profissional, deve ser 
prevista a resolução do contrato de crédito, 
sem direito a indemnização. O mesmo 
deve aplicar-se no caso dos contratos 
acessórios, tais como contratos de filiação 
em sistemas de troca. 

(9) Caso haja retractação de um contrato 
cujo preço seja total ou parcialmente 
coberto por um crédito concedido ao 
consumidor pelo profissional ou por um 
terceiro com base num acordo celebrado 
entre o terceiro e o profissional, deve ser 
prevista a resolução do contrato de crédito, 
sem que sejam imputados quaisquer 
custos ao consumidor. O mesmo deve 
aplicar-se no caso dos contratos acessórios, 
tais como contratos de filiação em sistemas 
de troca. 

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O consumidor não deve ser privado da 
protecção conferida pela presente directiva, 
ainda que seja a legislação de um país 

(10) O consumidor não deve ser privado da 
protecção conferida pela presente directiva, 
ainda que seja a legislação de um país 
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terceiro a aplicável ao contrato em causa.  terceiro a aplicável ao contrato em causa e 
a propriedade imobiliária esteja situada 
num Estado-Membro da União Europeia. 
Para este efeito, as disposições da 
presente directiva relativas ao período de 
retractação e aos requisitos de informação 
devem ser consideradas disposições que 
não podem ser revogadas através de um 
contrato nos termos do Regulamento (CE) 
n.º .../2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ..., sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais (Roma I).1

_____________
1 JO L ..., de ..., p. ....

Justificação

Parece ser necessário este esclarecimento.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A legislação aplicável aos 
contratos relativos à utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) ou aos produtos de férias de 
longa duração deve ser determinada em 
conformidade com o disposto no artigo 6.º
do Regulamento (CE) n.º .../2008 (Roma 
I). Os tribunais competentes para apreciar 
uma acção decorrente da utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) ou aos produtos de férias de 
longa duração, incluindo todas as 
relações co-laterais ou acessórias a estas, 
devem ser designados em conformidade 
com a Secção 4, Contratos celebrados por 
consumidores, do Regulamento (CE) 
n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de 
Dezembro de 2000, relativo à competência 
judiciária, ao reconhecimento e à 
execução de decisões em matéria civil e 
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comercial1, excepto se o litígio estiver 
relacionado com a existência, a natureza 
ou o âmbito de um direito real.
__________
2 JO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Regulamento 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1791/2006 
(JO L 363 de 20.12.2006, p. 1).

Justificação

Deveriam desaparecer quaisquer dúvidas relativas à competência judiciária, a fim de evitar 
litígios inúteis.

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores são 
eficazmente informados das disposições 
nacionais de transposição da presente 
directiva e devem também encorajar os 
profissionais a fornecer informações 
relativas aos códigos de conduta em vigor 
neste domínio.

(14) Os Estados-Membros devem
assegurar que os consumidores são 
eficazmente informados das disposições 
nacionais de transposição da presente 
directiva e alertados para eventuais 
abusos e técnicas de venda agressivas, 
nomeadamente no sector dos produtos de 
férias de longa duração. Devem chamar a 
atenção para a existência de códigos de 
conduta e para a importância da sua 
inscrição numa organização profissional 
aprovada. Os profissionais devem ser 
encorajados a publicitar e fornecer 
informações relativas aos seus códigos de 
conduta. A Comissão deve apoiar e 
incentivar a realização de campanhas de 
informação transfronteiriças, 
nomeadamente através do seu sítio 
Internet.

Justificação

A presente directiva não deve ocultar as más práticas existentes no sector dos produtos de 
férias de longa duração.

É igualmente importante que a Comissão apoie a organização de campanhas 
transfronteiriças.
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Alteração 12

Proposta de directiva
Novo título antes do artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Secção 1: Disposições comuns

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não substitui os 
mecanismos que dotam o consumidor do 
direito de resolver um contrato, constantes 
das disposições gerais dos contratos 
previstas na legislação nacional.

A presente directiva não prejudica os 
mecanismos constantes das disposições 
gerais dos contratos previstas na legislação 
nacional nem as disposições nacionais 
relativas à alienação, ao registo de bens 
móveis ou imóveis, às condições de 
estabelecimento e aos regimes de 
autorização, bem como à determinação da 
natureza jurídica dos direitos 
relacionados com os contratos abrangidos 
pelo presente regulamento.

Justificação

Cf. justificação da alteração ao considerando 4.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem continuar 
a aplicar as disposições nacionais vigentes 
nos domínios em que a presente directiva 
efectuar uma aproximação das legislações 
nacionais que sejam mais rigorosas, de 
modo a assegurar um nível mais elevado 
de protecção do consumidor, e que digam 

Suprimido
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respeito:
a) Ao momento em que começa a 
aplicar-se o direito de retractação;
b) Às modalidades de exercício do direito 
de retractação;
c) Aos efeitos do exercício do direito de 
retractação.

Justificação

É necessário harmonizar plenamente o direito de retractação.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Utilização a tempo parcial de bens 
móveis e imóveis (timeshare)», um 
contrato com duração superior a um ano, 
através do qual o consumidor adquire, 
mediante contrapartida, o direito de 
utilizar um ou mais alojamentos por mais 
do que um período de ocupação; 

a) «Utilização a tempo parcial de bens 
móveis e imóveis (timeshare)», um 
contrato com duração superior a um ano, 
através do qual o consumidor adquire, 
mediante pagamento, um direito 
recorrente de utilizar um ou mais 
alojamentos com ou sem outras 
infra-estruturas; 

Justificação

O termo "contrapartida" é um termo técnico específico de um sistema jurídico. A legislação 
comunitária deveria utilizar uma terminologia neutra.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Produto de férias de longa duração», 
um contrato com duração superior a um 
ano, através do qual o consumidor adquire, 
mediante contrapartida, antes de o mais, o 
direito de beneficiar de descontos ou outras 

b) «Produto de férias de longa duração», 
um contrato com duração superior a um 
ano, qualquer que seja a sua descrição ou 
denominação, através do qual o 
consumidor adquire, mediante pagamento, 
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vantagens a nível de alojamento, por si só 
ou em combinação com viagens ou outros 
serviços;

antes do mais, o direito de beneficiar, 
mediante um sistema de reserva ou outro, 
de descontos ou outras vantagens a nível de 
alojamento, com ou sem infra-estruturas, 
por si só ou em combinação com viagens 
ou outros serviços; a expressão "produtos 
de férias de longa duração" não inclui a 
utilização a tempo parcial de bens móveis 
e imóveis (timeshare), viagens e férias 
organizadas, cheques de desconto e 
programas de fidelidade e de lealdade 
utilizados para promover as vendas e 
fidelizar o cliente, que não constituem um 
produto propriamente dito;

Justificação

É essencial definir os produtos de férias de longa duração na acepção da presente directiva, 
por forma a cobrir todas as suas manifestações, excluindo embora os produtos e serviços que 
não devem ser abrangidos pela directiva. Esta disposição deve ser lida conjuntamente com o 
novo considerando 5-B.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Revenda», um contrato através do qual 
o profissional, mediante contrapartida, 
ajuda o consumidor a vender ou comprar
um produto de utilização a tempo parcial 
de bens móveis e imóveis (timeshare) ou 
um produto de férias de longa duração;

c) «Revenda», um contrato através do qual 
o profissional actua, mediante pagamento, 
como intermediário do consumidor na 
venda ou compra de um produto de 
utilização a tempo parcial de bens móveis e 
imóveis (timeshare) ou um produto de 
férias de longa duração;

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Troca», um contrato através do qual o 
consumidor, mediante contrapartida,

d) «Troca», um contrato acessório através 
do qual o consumidor, por um valor 
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adere a um sistema que lhe permite 
modificar a localização e/ou o período de 
utilização do seu produto de timeshare 
por meio de troca;

monetário ou seu equivalente, adere a um 
sistema que lhe permite beneficiar de um 
alojamento com ou sem outras 
infra-estruturas, em troca da concessão a 
terceiros de um acesso temporário aos 
benefícios do seu timeshare;

Justificação

A alteração procura esclarecer a definição.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Consumidor», uma pessoa singular que 
actue com fins que não se incluam no 
âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.).

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Contrato acessório», um contrato 
subordinado a outro contrato. 

g) «Contrato acessório», um contrato que, 
em termos do seu conteúdo ou objectivo, 
depende da existência de um contrato de 
utilização a tempo parcial de bens móveis 
e imóveis (timeshare) ou de um produto 
de férias de longa duração. 
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Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Informações pré-contratuais e publicidade Publicidade

1. Os Estados-Membros asseguram que 
qualquer meio publicitário indica a 
possibilidade de obter as informações por 
escrito referidas no n.º 2, bem como onde 
se podem encontrar tais informações.

1. Os Estados-Membros asseguram que 
qualquer meio publicitário contém uma 
indicação clara de que as informações 
referidas no artigo 3.º-A devem ser 
fornecidas antes da conclusão do contrato 
e que dele farão parte integrante. Deve 
também indicar onde se podem consultar 
estas informações.

2. O profissional facultará ao consumidor 
que o solicite informações por escrito que, 
em complemento de uma descrição geral 
do produto, apresentem, pelo menos de 
forma sucinta e exacta, precisões acerca 
dos seguintes aspectos, sempre que 
necessário:

2. As informações referidas no artigo 
3.º-A, n.º 1, são fornecidas ao consumidor
em qualquer local em que seja convidado 
a beneficiar de um direito de utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) ou em que um produto de 
férias de longa duração seja promovido 
ou oferecido.

a) No caso do timeshare, as informações 
constantes do anexo I e, se o contrato 
disser respeito a alojamentos ainda em 
construção, as informações constantes do 
anexo II;
b) No caso de um produto de férias de 
longa duração, as informações constantes 
do anexo III;
c) Em caso de revenda, as informações 
constantes do anexo IV;
d) Em caso de troca, as informações 
estabelecidas no anexo V.
3. Em caso de revenda, as obrigações de 
prestação das informações referidas no 
n.º 2, que incubem ao profissional, 
aplicam-se ao consumidor que possa ser 
parte no contrato de revenda.
4. As informações referidas no n.º 2 são 
redigidas numa das línguas oficiais da 
Comunidade, à escolha do consumidor.
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Justificação

É evidente que se utiliza um elevado número de práticas de venda abusivas, em particular 
para vender produtos de férias de longa duração, pelo que é importante tomar medidas 
drásticas contra essas práticas.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Informações pré-contratuais

1. Antes do consumidor aceitar qualquer 
oferta ou ser vinculado por qualquer 
contrato, o profissional facultar-lhe-á 
informações claras, compreensíveis, 
precisas e suficientes sobre os seguintes 
aspectos:
a) No caso do timeshare, as informações 
constantes do anexo I e, se o contrato 
disser respeito a alojamentos ainda em 
construção, as informações constantes do 
anexo II;
b) No caso de um produto de férias de 
longa duração, as informações constantes 
do anexo III;
c) Em caso de revenda, as informações 
constantes do anexo IV;
d) Em caso de troca, as informações 
constantes do anexo V.
O profissional facultará as informações 
por escrito e gratuitamente.
2. As informações referidas no n.º 1 são 
redigidas, por opção do consumidor, 
numa língua do país de residência do 
consumidor ou numa língua do seu país 
de origem, desde que esta língua seja uma 
língua oficial da Comunidade.
3. O consumidor indica que leu e 
compreendeu as informações referidas no 
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n.º 1 apondo a sua assinatura ou através 
de um meio electrónico.

Justificação

A presente alteração baseia-se em grande parte no último texto do Conselho, com algumas 
modificações.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
contrato seja celebrado por escrito e 
redigido numa das línguas oficiais da 
Comunidade, à escolha do consumidor. 

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
contrato seja, pelo menos, celebrado por 
escrito e redigido, à escolha do 
consumidor, numa língua do país de 
residência do consumidor ou numa língua 
do seu país de origem, desde que esta 
língua seja uma língua oficial da 
Comunidade. 

Quando essa língua não for a língua 
original do contrato, a versão colocada à 
disposição do consumidor deve ser uma 
tradução juramentada. Neste caso, o 
consumidor recebe igualmente o contrato 
na língua original.
1-A. O consumidor pode renunciar aos 
direitos estipulados no primeiro parágrafo 
do n.º 1 e escolher uma outra língua, 
desde que se trate de uma das línguas 
oficiais da Comunidade. Esta renúncia 
deve ser efectuada por escrito.

2. As informações por escrito referidas no 
n.º 2 do artigo 3.º são parte integrante do 
contrato e não podem ser alteradas, salvo 
indicação expressa em contrário das partes, 
ou se as alterações resultarem de 
circunstâncias independentes da vontade 
do profissional.

2. As informações referidas no n.º 1 do 
artigo 3.º-A são parte integrante do 
contrato e não podem ser alteradas, salvo 
indicação expressa em contrário das partes, 
ou se as alterações resultarem de 
circunstâncias independentes da vontade 
do profissional.

As alterações resultantes de circunstâncias 
independentes da vontade do profissional 
são comunicadas ao consumidor antes da 

As alterações resultantes de circunstâncias 
independentes da vontade do profissional 
são comunicadas ao consumidor por 
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celebração do contrato. escrito antes da celebração do contrato. 
O contrato menciona expressamente as 
referidas alterações.

O contrato menciona expressamente as 
referidas alterações.

2-A. Para além das informações referidas 
no artigo 3.º-A, n.º 1, o contrato deve 
mencionar:
a) a identidade e o local de residência das 
partes,
b) a data e o local de celebração do 
contrato,
e deve ser assinado por ambas as partes.

3. Antes da assinatura do contrato, o 
profissional alerta expressamente o 
consumidor para a existência do direito de 
retractação e para a duração do período de 
retractação constante do artigo 5.º, assim 
como para a proibição de pagamentos de 
sinal durante este período, nos termos do 
artigo 6.º

 3. Antes da celebração do contrato, o 
profissional alerta o consumidor para a 
existência do direito de retractação e para a 
duração do período de retractação 
constante do artigo 5.º, assim como para a 
proibição de pagamentos de sinal durante 
este período, nos termos do artigo 6.º

As correspondentes cláusulas contratuais 
são assinadas separadamente pelo 
consumidor. 

As correspondentes cláusulas contratuais e 
as informações referidas no artigo 3.º-A, 
n.º 1, são assinadas separadamente pelo 
consumidor. 

O contrato é acompanhado de um 
formulário destacável, conforme indicado 
no anexo VI, concebido para facilitar o 
exercício do direito de retractação, nos 
termos do artigo 6.º.
3-A. O consumidor recebe uma cópia do 
contrato aquando da sua conclusão.
3-B. Quando um contrato de utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) tiver sido financiado por um 
empréstimo do qual o profissional foi 
informado, esse contrato considerar-se-á 
concluído desde que o empréstimo seja 
concedido antes do final do prazo de 
retractação referido no artigo 5.º, n.º 1.

Justificação

A presente alteração faz referência ao último texto do Conselho. No entanto, foram 
introduzidas algumas alterações para garantir uma maior clareza e para tratar o problema 
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complexo das línguas. Tendo em conta o facto de se criarem, inevitavelmente, situações em 
que um profissional tem de lidar com consumidores provenientes de muitos Estados-Membros
diferentes, seria irrealista e insidioso estipular um critério que corresse o risco de criar uma 
incerteza jurídica. A condição que impõe uma tradução juramentada deve permitir garantir 
uma protecção do consumidor.

Importa deixar aos Estados-Membros a actual possibilidade de adoptarem procedimentos 
mais rigorosos aplicáveis à celebração dos contratos que assegurem uma maior protecção do 
consumidor.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que, 
após a celebração do contrato, o 
consumidor tem o direito de se retractar, 
sem indicação de motivo, no prazo de 
catorze dias a contar da data de assinatura 
do contrato por ambas as partes, ou da 
assinatura, por ambas as partes, de um 
contrato prévio vinculativo. Se o décimo 
quarto dia for dia feriado, o prazo será 
prorrogado até ao primeiro dia útil 
seguinte.

1. Os Estados-Membros asseguram que, 
após a celebração do contrato, o 
consumidor tem o direito de se retractar, 
sem indicação de motivo, no prazo de 
catorze dias a contar da data de assinatura 
do contrato por ambas as partes, ou da 
assinatura, por ambas as partes, de um 
contrato prévio vinculativo. Se o décimo 
quarto dia for dia feriado, o prazo será 
prorrogado até ao primeiro dia útil 
seguinte.

2. Se o contrato não incluir todas as 
informações constantes das alíneas a) a p)
do anexo I e a) a b) do anexo II, mas se as 
informações forem prestadas por escrito no 
prazo de três meses a contar da data de
assinatura do contrato, o período de 
retractação tem início no dia em que o 
consumidor receber as informações.

2. Se o contrato não incluir todas as 
informações constantes das alíneas a) a o)
do anexo I, anexo II, alíneas a) a i) do 
anexo III, alíneas a) a g) do anexo IV ou 
alíneas a) a k) do anexo V, mas se as 
informações forem prestadas por escrito no 
prazo de três meses a contar do dia de 
celebração do contrato, o período de 
retractação tem início no dia em que o 
consumidor receber as informações.

3. Se as informações constantes das alíneas 
a) a p) do anexo I e a) a b) do anexo II não 
forem prestadas por escrito no prazo de três 
meses a contar da data de assinatura do 
contrato, o direito de retractação 
extingue-se após três meses e catorze dias a 
contar da data de assinatura do contrato.

3. Se as informações constantes das alíneas 
a) a o) do anexo I, anexo II, alíneas a) a i) 
do anexo III, alíneas a) a g) do anexo IV 
ou alíneas a) a k) do anexo V não forem 
prestadas por escrito no prazo de três 
meses a contar do dia de celebração do 
contrato, o direito de retractação 
extingue-se após três meses e catorze dias 



AD\715942PT.doc 19/39 PE400.443v02-00

PT

úteis a contar do dia de celebração do 
contrato.

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem, para este efeito, 
no contrato, nos termos da alínea p) do 
anexo I. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação, desde que feita 
por escrito, tiver sido enviada antes de o 
prazo ter expirado. 

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação, deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem no contrato e no 
formulário destacável fornecido para este 
efeito por meios que possam ser provados. 
Entende-se que o prazo foi observado se a 
notificação, desde que feita por escrito, 
tiver sido enviada antes de o prazo ter 
expirado. 

5. Se o consumidor exercer o direito de 
retractação, apenas é obrigado a 
reembolsar despesas que, nos termos da 
legislação nacional, resultem da 
celebração e retractação do contrato e 
correspondam a actos a realizar 
imperativamente antes do termo do 
período referido no n.º 1. Essas despesas 
deverão ser expressamente mencionadas 
no contrato. 
6. Se o consumidor exercer o direito de 
retractação previsto no n.º 3, não é 
obrigado a qualquer reembolso.

5. Se o consumidor exercer o direito de 
retractação, não é obrigado a qualquer 
reembolso.

Justificação

A presente alteração reflecte o texto que está actualmente a ser examinado no Conselho.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que são proibidos qualquer pagamento de 
sinal, constituição de garantias, reserva de 
montante mediante cartão de crédito, 
reconhecimento explícito de dívida ou 
qualquer outra contrapartida do 
profissional ou de terceiros pelo 
consumidor antes de findo o período 
durante o qual este pode exercer o seu 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que para a utilização a tempo parcial de 
bens móveis e imóveis (timeshare) e para 
produtos de férias de longa duração são 
proibidos qualquer pagamento de sinal, 
constituição de garantias, reserva de 
montante sobre contas bancárias, 
reconhecimento explícito de dívida ou 
qualquer outra contrapartida do 
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direito de retractação em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 5.º

profissional ou de terceiros pelo 
consumidor antes de findo o período 
durante o qual este pode exercer o seu 
direito de retractação em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 5.º

2. São proibidos qualquer pagamento, 
constituição de garantias, reserva de 
montante mediante cartão de crédito, 
reconhecimento de dívida ou qualquer 
outra contrapartida do profissional ou de 
terceiros pelo consumidor para fins de 
revenda, antes de ter sido consumada a 
venda ou antes de dissolvido o contrato de 
revenda por qualquer outro meio.

2. São proibidos qualquer pagamento de 
sinal, constituição de garantias, reserva de 
montante mediante cartão de crédito, 
reconhecimento de dívida ou qualquer 
outra contrapartida do profissional ou de 
terceiros pelo consumidor para fins de 
revenda, antes de ter sido consumada a 
venda ou antes de dissolvido o contrato de 
revenda por qualquer outro meio.

Justificação

A presente alteração alinha o texto inicial pela versão que está actualmente a ser examinada 
no Conselho.

Alteração 26

Proposta de directiva
Novo título após o artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Secção 2: Disposições que dizem 
especificamente respeito a produtos de 
férias de longa duração

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Pagamentos efectuados para produtos de 

férias de longa duração
Os pagamentos efectuados para produtos 
de férias de duração compreendida entre 
18 meses e 10 anos são exigíveis em três 
pagamentos de igual montante, devendo o 
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segundo e o terceiro pagamentos ser 
efectuados após a expiração de um terço 
ou de dois terços da duração do contrato.
Os pagamentos efectuados para produtos 
de férias de longa duração com uma 
duração superior a 10 anos são exigíveis 
em cinco pagamentos de igual montante, 
sendo os segundo, terceiro, quarto e 
quinto pagamentos efectuados após a 
expiração de, respectivamente, um, dois, 
três e quatro quintos da duração do 
contrato.

Justificação

Há práticas abusivas que visam convencer os clientes a pagar elevados montantes de 
dinheiro como sinal por produtos de férias de longa duração e onde os benefícios prometidos 
se revelam em grande parte ilusórios. Uma vez que os vendedores originais destes produtos 
podem desaparecer ou permanecer em parte incerta ou que o seu negócio pode ter falido 
quando o consumidor interpuser um recurso, o que torna, assim, inoperante qualquer acção 
judicial do consumidor por incumprimento do vendedor, este sistema de pagamentos 
escalonado proporcionaria uma salvaguarda útil.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Sem prejuízo do direito de retractação 
previsto no artigo 5.º, o consumidor pode, 
unilateralmente, rescindir um contrato 
para um produto de férias de longa 
duração sem sofrer qualquer penalização, 
notificando a sua decisão com um 
pré-aviso de 14 dias que expira no final de 
qualquer pagamento previsto no artigo 
6.º-A.
Este direito entende-se sem prejuízo de 
qualquer direito de rescisão do contrato 
decorrente da legislação em vigor.
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Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-C
Os fornecedores de produtos de férias de 
longa duração subscrevem um seguro de 
responsabilidade civil para se protegerem 
contra as reclamações dos consumidores 
em caso de não prestação ou de prestação 
deficiente das suas obrigações contratuais
ou em caso de incumprimento dessas 
obrigações.

Alteração 30

Proposta de directiva
Novo título após o artigo 6-C e antes do artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Secção 3: Rescisão dos contratos 
acessórios e outras disposições gerais

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

1. Se a legislação aplicável ao contrato for 
a legislação de um Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem garantir que não 
sejam vinculativas eventuais cláusulas 
contratuais segundo as quais o 
consumidor renuncia aos direitos que lhe 
são conferidos pela presente directiva. 

1. Se a legislação aplicável ao contrato for 
a legislação de um Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem garantir que o 
consumidor não possa renunciar aos 
direitos que lhe são conferidos pela 
presente directiva, salvo disposições 
contrárias da presente directiva. 

2. Independentemente da legislação 
aplicável, o consumidor não pode ser 
privado da protecção concedida pela 
presente directiva, se o bem imóvel em 
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causa se situar no território de um 
Estado-Membro ou o contrato tiver sido 
celebrado num Estado-Membro. 

Justificação

Este ponto é agora abrangido pelos novos artigos 8.º-A e 8.º-B.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Legislação e jurisdição aplicáveis

1. A legislação aplicável aos contratos 
relativos à utilização a tempo parcial de 
bens móveis e imóveis (timeshare) ou a 
produtos de férias de longa duração é 
determinada de acordo com o artigo 6.º do 
Regulamento (CE) n.º ..../2008 (Roma I).
2. Os tribunais competentes para apreciar 
uma acção decorrente da utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) ou de produtos de férias de 
longa duração, incluindo quaisquer 
relações colaterais ou acessórias a esses 
contratos, são determinados em 
conformidade com a secção IV, Contratos 
celebrados pelos consumidores, do 
Regulamento (CE) n.º 44/2001, excepto 
nos casos em que o litígio se refere à 
existência, natureza ou âmbito de um 
direito real.

Justificação

Parece ser oportuno fazer este esclarecimento, a fim de evitar acções judiciais e recursos 
inúteis junto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.
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Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-B
Disposições imperativas superiores

As disposições da presente directiva 
relativas ao período de retractação e aos 
requisitos em matéria de informações 
devem considerar-se disposições que não 
podem ser derrogadas por contrato nos 
termos do Regulamento (CE) n.º ..../2008 
(Roma I).

Justificação

Esta alteração clarifica a situação jurídica.

Alteração 34

Proposta de directiva
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Informações referidas no n.º 2 do artigo 3.º Informações referidas no n.º 1 do artigo 
3.º-A
I. INFORMAÇÕES ACERCA DO 
PROFISSIONAL

a) A identidade e a residência das partes, 
incluindo informações específicas acerca 
do estatuto jurídico do profissional no 
momento da assinatura do contrato, as 
assinaturas das partes e a data e local em 
que o contrato foi assinado;

a) A identidade e a residência do 
profissional;

II. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
DIREITOS ADQUIRIDOS

b) A natureza exacta do direito que é 
objecto do contrato e uma cláusula que 
estabeleça as exigências que regem o 
exercício desse direito no território dos 
Estados-Membros em que se situa(m) o 

b) A natureza exacta do direito que é 
objecto do contrato e uma cláusula que 
estabeleça as exigências que regem o 
exercício desse direito no território dos 
Estados-Membros em que se situa(m) o 
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bem ou bens em causa, indicando se foram 
cumpridas ou, se não o foram, quais as 
exigências que resta cumprir.

bem ou bens em causa, indicando se foram 
cumpridas ou, se não o foram, quais as 
exigências que resta cumprir.

c) Sempre que o contrato diga respeito a 
um bem imóvel específico, uma descrição 
exacta do bem e da sua localização; 
sempre que o contrato diga respeito a um 
grupo de bens (multi-resorts), uma 
descrição adequada dos bens e da sua 
localização; sempre que o contrato diga 
respeito a um alojamento que não um 
bem imóvel, uma descrição adequada do 
alojamento e das respectivas instalações.
d) Os serviços (por exemplo, electricidade, 
água, conservação, remoção de lixos) a 
que o consumidor tem ou terá direito e 
quais as condições de aquisição desse 
direito.
e) As instalações comuns, tais como 
piscina, sauna, etc., a que o consumidor 
tem ou terá eventualmente direito e, 
sempre que for necessário, quais as 
condições de aquisição desse direito.
f) De que modo se prevê a conservação e 
manutenção do alojamento e a sua 
administração e gestão, incluindo de que 
modo o consumidor poderá 
eventualmente influenciar e participar 
nas decisões relativas a estas questões.
g) Uma descrição exacta do modo como 
todas as despesas serão afectadas ao 
consumidor e de como e quando as 
mesmas poderão ser aumentadas; sempre 
que se justifique, informação sobre 
eventuais encargos, hipotecas, servidões 
ou quaisquer outras garantias que 
onerem o direito de propriedade relativo 
ao alojamento.
h) A indicação exacta do período durante o 
qual o direito objecto do contrato pode ser 
exercido e, eventualmente, a duração do 
regime instituído; a data a partir da qual o 
consumidor poderá exercer o direito 
objecto do contrato.

c) A indicação exacta do período durante o 
qual o direito objecto do contrato pode ser 
exercido e, eventualmente, a duração do 
regime instituído; a data a partir da qual o 
consumidor poderá exercer o direito 
objecto do contrato.
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d) Se o contrato previr direitos de 
ocupação de um alojamento seleccionado 
entre um conjunto de alojamentos, 
informações sobre qualquer tipo de 
restrição à possibilidade de o consumidor 
ocupar, em qualquer momento, qualquer 
alojamento desse conjunto;

i) O preço a pagar pelo consumidor, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pela utilização de instalações 
e serviços comuns; a base de cálculo do 
montante dos encargos ligados à 
ocupação do bem imóvel pelo 
consumidor, dos encargos legais 
obrigatórios (por exemplo, impostos e 
taxas), bem como das despesas de 
administração complementares (por 
exemplo, de gestão, conservação, 
manutenção). 
j) Uma cláusula que mencione que o 
consumidor terá de suportar quaisquer 
outras despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.
k) Eventual possibilidade de aderir a um 
sistema de trocas ou de revenda dos 
direitos contratuais, informações acerca 
dos sistemas relevantes e uma indicação 
dos custos relativos à revenda e troca 
através destes sistemas.
l) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação pós-venda relacionada com 
o contrato, por exemplo, referente a 
decisões de gestão, aumento das despesas 
e tratamento de pedidos de informação e 
queixas.
m) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 
custos que o consumidor deverá 
reembolsar ao abrigo do n.º 5 do artigo 
5.º, caso exerça o seu direito de 
retractação; sempre que se justifique, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução do contrato de 
crédito e do contrato acessório ligado ao 
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contrato na eventualidade de ter sido 
exercido o direito de retractação do 
consumidor; informações acerca das 
consequências de tal retractação.
n) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal no período durante o 
qual o consumidor tem o direito de se 
retractar, em conformidade com os n.º 1 a 
3 do artigo 5.º
o) Indicação da entidade a quem deve ser 
enviada a notificação de retractação, bem 
como do modo segundo o qual se deve 
processar o envio. 
p) Existência, conteúdo, controlo e 
aplicação de códigos de conduta.
q) Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

III. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
BENS
e) Sempre que o contrato diga respeito a 
um bem imóvel específico, uma descrição 
exacta do bem e da sua localização; 
sempre que o contrato diga respeito a um 
grupo de bens (multi-resorts), uma 
descrição adequada dos bens e da sua 
localização; sempre que o contrato diga 
respeito a um alojamento que não um 
bem imóvel, uma descrição adequada do 
alojamento e das respectivas instalações.
f) Os serviços (por exemplo, electricidade, 
água, conservação, remoção de lixos) a 
que o consumidor tem ou terá direito e 
quais as condições de aquisição desse 
direito;
g) Sempre que se justifique, as instalações 
comuns, tais como piscina, sauna, etc., a 
que o consumidor tem ou terá 
eventualmente direito e, sempre que for 
necessário, quais as condições de 
aquisição desse direito.
IV. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
CUSTOS
h) O preço a pagar pelo consumidor;
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i) Uma estimativa do montante a pagar 
pelo consumidor pelos serviços (por 
exemplo, electricidade, água, 
conservação, remoção de lixos);
j) Sempre que se justifique, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pelas instalações comuns, tais 
como piscina ou sauna, a que o 
consumidor tem ou terá eventualmente 
acesso;
k) Uma descrição exacta do modo como 
todas as despesas ligadas ao contrato de 
timeshare serão calculadas; de como estas 
despesas serão afectadas ao consumidor e 
de como e quando as mesmas poderão ser 
aumentadas; o método utilizado para 
calcular o montante dos encargos ligados 
à ocupação do bem imóvel pelo 
consumidor, dos encargos legais 
obrigatórios (por exemplo, impostos e 
taxas), bem como das despesas de 
administração complementares (por 
exemplo, de gestão, conservação e 
manutenção);
l) Sempre que se justifique, informação 
sobre eventuais encargos, hipotecas, 
servidões ou quaisquer outras garantias 
que onerem o direito de propriedade 
relativo ao alojamento;
m) Uma declaração segundo a qual o 
consumidor não será exposto a outros 
encargos ou obrigações que não sejam os 
especificados no contrato;
V. DIREITO DE RETRACTAÇÃO E 
RESCISÃO DO CONTRATO
n) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências
dessa retractação; sempre que possível, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução de qualquer contrato 
de crédito e do contrato acessório ligado 
ao contrato, na eventualidade de ter sido 
exercido o direito de retractação, e acerca 
das consequências de tal retractação;
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o) Especificações acerca da entidade a 
quem deve ser enviada a notificação de 
retractação, bem como do modo segundo 
o qual se deve processar o envio;
p) Condições de rescisão do contrato, 
consequências desta rescisão e 
informações sobre uma eventual 
responsabilidade do consumidor por 
quaisquer custos decorrentes da rescisão;
q) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal no período durante o 
qual o consumidor tem o direito de se 
retractar, em conformidade com os n.ºs 1 
a 3 do artigo 5.º.
VI. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
r) Informações sobre o modo como se 
prevê a conservação e manutenção da 
propriedade e a sua administração e 
gestão, incluindo de que modo o 
consumidor poderá eventualmente 
influenciar e participar nas decisões 
relativas a estas questões;
s) Eventual possibilidade de aderir a um 
sistema de troca ou de revenda dos 
direitos contratuais, informações acerca 
dos sistemas relevantes e uma indicação 
dos custos relativos à revenda e troca 
através destes sistemas;
t) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação pós-venda relacionada com 
o contrato, por exemplo, referente a 
decisões de gestão, aumento das despesas 
e tratamento de pedidos de informação e 
queixas;
u) Se o profissional for signatário de 
códigos de conduta, informações sobre 
esses códigos;
w) Sempre que possível, informações 
sobre a possibilidade de resolução 
extrajudicial de litígios.

Justificação

Esta alteração corresponde ao último texto do Conselho. A comunicação destas informações 



PE400.443v02-00 30/39 AD\715942PT.doc

PT

protegeria o consumidor contra falsas declarações de propriedade ou de título de 
propriedade.

Alteração 35

Proposta de directiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Exigências adicionais relativas a 
alojamentos ainda em construção, na 

acepção do artigo 3.º

Exigências adicionais relativas a 
alojamentos ainda em construção, na 
acepção do artigo 3.º-A

a) Grau de acabamento do alojamento e
dos serviços que garantem o seu pleno 
funcionamento (gás, electricidade, água e 
ligações telefónicas).

a) Grau de acabamento do alojamento, dos 
serviços que garantem o seu pleno 
funcionamento (gás, electricidade, água e 
ligações telefónicas) e quaisquer 
infra-estruturas a que o consumidor 
tenha eventualmente acesso.

b) Estimativa razoável do prazo de 
acabamento do alojamento e dos serviços 
que garantem o seu pleno funcionamento 
(gás, electricidade, água e ligações 
telefónicas).

b) Prazo de acabamento do alojamento e 
dos serviços que garantem o seu pleno 
funcionamento (gás, electricidade, água e 
ligações telefónicas) e quaisquer 
infra-estruturas a que o consumidor 
tenha eventualmente acesso.

c) Se se tratar especificamente de um bem 
imóvel, o número da licença de construção 
e o nome e endereço completo da ou das 
autoridades competentes na matéria.

c) Sempre que possível, o número da 
licença de construção e o nome e endereço 
completo da ou das autoridades 
competentes na matéria, se o contrato 
disser especificamente respeito a um bem 
imóvel.

d) Garantia relativa ao acabamento do 
alojamento e garantia relativa ao reembolso 
de eventuais pagamentos feitos se aquele 
não for acabado e, sempre que se justificar, 
indicação das condições que regem o 
funcionamento de tais garantias. 

d) Sempre que possível, garantia relativa 
ao acabamento do alojamento e garantia 
relativa ao reembolso de eventuais 
pagamentos feitos se aquele não for 
acabado e, sempre que se justificar, 
indicação das condições que regem o 
funcionamento de tais garantias. 

Justificação

A presente alteração corresponde ao último texto do Conselho.
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Alteração 36

Proposta de directiva
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

Informações referidas no n.º 2 do artigo 3.º Informações referidas no n.º 1 do artigo 
3.º-A
I. INFORMAÇÕES ACERCA DO 
PROFISSIONAL

a) A identidade e a residência das partes, 
incluindo informações específicas acerca 
do estatuto jurídico do profissional no 
momento da assinatura do contrato, as 
assinaturas das partes e a data e local em 
que o contrato foi assinado. 

a) A identidade e a residência do 
profissional e o seu estatuto jurídico. 

II. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
DIREITOS ADQUIRIDOS

b) Natureza exacta do direito que é objecto 
do contrato. 

b) Natureza exacta e conteúdo do direito 
que é objecto do contrato e uma descrição 
exacta dos direitos conferidos ao 
consumidor pelo contrato, incluindo 
qualquer restrição da possibilidade do 
consumidor beneficiar desses direitos 
(disponibilidade limitada ou ofertas 
concedidas por ordem de chegada, prazos 
para um desconto específico, etc.). 

c) A indicação exacta do período durante o 
qual o direito objecto do contrato pode ser 
exercido e, eventualmente, a duração do 
regime instituído; a data a partir da qual o 
consumidor poderá exercer o direito 
objecto do contrato.

c) A indicação exacta do período durante o 
qual o direito objecto do contrato pode ser 
exercido e, eventualmente, a duração do 
regime instituído; a data a partir da qual o 
consumidor poderá exercer o direito 
objecto do contrato.

III. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
CUSTOS

d) Preço a pagar pelo consumidor. d) Preço a pagar pelo consumidor, 
incluindo quaisquer custos recorrentes.

e) Uma cláusula que mencione que o 
consumidor não terá de suportar quaisquer 
outras despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

e) Uma declaração de que o consumidor 
não terá de suportar quaisquer outras 
despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

f) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação pós-venda relacionada com 
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o contrato, por exemplo, referente ao 
tratamento de pedidos de informação e 
queixas.

IV. DIREITO DE RETRACTAÇÃO E 
RESCISÃO DO CONTRATO

g) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 
custos que o consumidor deverá 
reembolsar ao abrigo do n.º 5 do artigo 
5.º, caso exerça o seu direito de 
retractação; sempre que se justifique, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução do contrato de crédito 
e do contrato acessório ligado ao contrato, 
na eventualidade de ter sido exercido o 
direito de retractação; informações acerca 
das consequências de tal retractação. 

f) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação; sempre que se justifique, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução de qualquer contrato 
de crédito e do contrato acessório ligado ao 
contrato, na eventualidade de ter sido 
exercido o direito de retractação, e acerca 
das consequências de tal resolução. 

h) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período de 
retractação, em conformidade com os n.º
1 a 3 do artigo 5.º
i) Indicação da entidade a quem deve ser 
enviada a notificação de retractação, bem 
como do modo segundo o qual se deve 
processar o envio. 

g) Especificações acerca da entidade a 
quem deve ser enviada a notificação de 
retractação, bem como do modo segundo o 
qual se deve processar o envio. 

h) Condições para a rescisão do contrato, 
consequências dessa rescisão e 
informações sobre uma eventual 
responsabilidade do consumidor por 
qualquer custo decorrente da rescisão do 
contrato.
i) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal no período durante o 
qual o consumidor tem o direito de se 
retractar, em conformidade com os n.º 1 a 
3 do artigo 5.º.
V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
j) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação pós-venda relacionada com 
o contrato, por exemplo, referente ao 
tratamento de pedidos de informação e 
queixas.
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j) Existência, conteúdo, controlo e 
aplicação de códigos de conduta.

k) Se o profissional for signatário de 
códigos de conduta, informações sobre 
esses códigos.

k) Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

l) Sempre que se justifique, informações 
sobre a possibilidade de resolução 
extrajudicial dos litígios.

Justificação

Esta alteração retoma o último texto do Conselho.

Alteração 37

Proposta de directiva
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Informações referidas no n.º 2 do artigo 3.º Informações referidas no n.º 1 do artigo
3.º-A
I. INFORMAÇÕES ACERCA DO 
PROFISSIONAL

a) A identidade e a residência das partes, 
incluindo informações específicas acerca 
do estatuto jurídico do profissional no 
momento da assinatura do contrato, as 
assinaturas das partes e a data e local em 
que o contrato foi assinado. 

a) A identidade e a residência do 
profissional e o seu estatuto jurídico.

II. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS
b) Uma descrição exacta dos serviços a 
prestar ao abrigo do contrato (por 
exemplo, comercialização).
III. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
CUSTOS

b) Preço a pagar pelo consumidor pelos 
serviços de revenda.

c) Preço a pagar pelo consumidor pelos 
serviços de revenda.

c) Uma cláusula que mencione que o 
consumidor não terá de suportar quaisquer 
outras despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

d) Uma declaração de que o consumidor 
não terá de suportar quaisquer outras 
despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

d) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação com o profissional, por 



PE400.443v02-00 34/39 AD\715942PT.doc

PT

exemplo, referente ao tratamento de 
pedidos de informação e queixas.

IV. DIREITO DE RETRACTAÇÃO E 
RESCISÃO DO CONTRATO

e) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 
custos que o consumidor deverá 
reembolsar ao abrigo do n.º 5 do artigo 
5.º, caso exerça o seu direito de 
retractação. 

e) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato de revenda e 
consequências dessa retractação. 

f) Informação acerca da proibição de 
pagamento de sinal, até a própria venda 
ter tido lugar, ou até o contrato de 
revenda ter sido resolvido. 
g) Indicação da entidade a quem deve ser 
enviada a notificação de retractação, bem 
como do modo segundo o qual se deve 
processar o envio. 

f) Referência detalhada da entidade a 
quem deve ser enviada a notificação de 
retractação, bem como do modo segundo o 
qual se deve processar o envio. 

g) Condições para a rescisão do contrato, 
consequências dessa rescisão e 
informações sobre uma eventual 
responsabilidade do consumidor por 
qualquer custo decorrente da rescisão do 
contrato.
h) Informação acerca da proibição de 
pagamento de sinal, até a própria venda
ter tido lugar, ou até o contrato de 
revenda ter sido resolvido.
V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
i) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação com o profissional, por 
exemplo, quanto ao tratamento de pedidos 
de informação e queixas.

h) Existência, conteúdo, controlo e 
aplicação de códigos de conduta.

j) Se o profissional for signatário de 
códigos de conduta, informações sobre 
esses códigos.

i) Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

k) Sempre que se justifique, informações 
sobre a possibilidade de resolução 
extrajudicial dos litígios.
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Justificação

A presente alteração retoma o último texto do Conselho.

Alteração 38

Proposta de directiva
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

Informações referidas no n.º 2 do artigo 3.º Informações referidas no n.º 1 do artigo 
3.º-A
I. INFORMAÇÕES ACERCA DO 
PROFISSIONAL

a) A identidade e a residência das partes, 
incluindo informações específicas acerca 
do estatuto jurídico do profissional no 
momento da assinatura do contrato, as 
assinaturas das partes e a data e local em 
que o contrato foi assinado. 

a) A identidade e a residência do 
profissional e o seu estatuto jurídico.

II. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
DIREITOS ADQUIRIDOS

b) Natureza exacta do direito que é objecto 
do contrato.

b) Natureza exacta e conteúdo do direito 
que é objecto do contrato.

c) Descrição adequada dos bens e sua 
localização; sempre que o contrato se 
referir a um alojamento que não um bem 
imóvel, uma descrição adequada do 
alojamento e das respectivas instalações.

c) Explicação do funcionamento do 
sistema de troca e possibilidades e 
modalidades de troca; indicação do 
número de locais de estadia disponíveis e 
do número de participantes no sistema de 
troca, incluindo eventuais restrições 
quanto à disponibilidade de um 
alojamento específico seleccionado pelo 
consumidor (resultante, por exemplo, de 
períodos de grande procura e/ou da 
eventual necessidade de reservar com 
muita antecedência); indicação de 
qualquer restrição eventualmente 
introduzida nos direitos de utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) impostos pelo consumidor no 
sistema de troca, incluindo, se possível, as 
restrições baseadas no número de pontos 
concedidos ao consumidor ou por ele 
detidos, e exemplos de possibilidades 
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concretas de troca;
d) A indicação exacta do período durante o 
qual o direito objecto do contrato pode ser 
exercido e, eventualmente, a duração do 
regime instituído; a data a partir da qual o 
consumidor poderá exercer o direito 
objecto do contrato.

d) A indicação exacta do período durante o 
qual o direito objecto do contrato pode ser 
exercido e, eventualmente, a duração do 
regime instituído; a data a partir da qual o 
consumidor poderá exercer o direito 
objecto do contrato.

III. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
BENS
e) Uma descrição exacta dos bens e da 
sua localização; sempre que o contrato se 
refira a um alojamento que não seja um 
bem imóvel, uma descrição exacta do 
mesmo e das respectivas instalações.
IV. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
CUSTOS

e) O preço a pagar pelo consumidor, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pela utilização de instalações 
e serviços comuns; a base de cálculo do 
montante dos encargos ligados à 
ocupação do bem imóvel pelo 
consumidor, dos encargos legais 
obrigatórios (por exemplo, impostos e 
taxas), bem como das despesas de 
administração complementares (por 
exemplo, de gestão, conservação, 
manutenção). 

f) O preço a pagar pelo consumidor pela 
adesão ao sistema de trocas, eventuais 
despesas de renovação e preços em curso 
a pagar por troca. 

g) Informações sobre a obrigação do 
profissional de fornecer pormenores,
antes do início de uma troca, no que 
respeita a cada troca proposta, sobre todas 
as despesas adicionais que terão de ser 
suportadas pelo consumidor no âmbito da 
troca;

f) Uma cláusula que mencione que o 
consumidor não terá de suportar quaisquer 
outras despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

h) Uma declaração de que o consumidor 
não terá de suportar quaisquer outras 
despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

g) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação com o profissional, por 
exemplo, referente ao tratamento de 
pedidos de informação e queixas.
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h) Explicação acerca do funcionamento 
do sistema de trocas; possibilidades e 
modalidades de troca e indicação do 
número de complexos turísticos 
disponíveis e do número de membros 
filiados no sistema de trocas e um 
conjunto de exemplos de possibilidades de 
troca concretas.

V. DIREITO DE RETRACTAÇÃO E 
RESCISÃO DO CONTRATO

i) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 
custos que o consumidor deverá 
reembolsar ao abrigo do n.º 5 do artigo 
5.º, caso exerça o seu direito de 
retractação; sempre que se justifique, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução do contrato de crédito 
e do contrato acessório ligado ao contrato 
na eventualidade de haver retractação; 
informações acerca das consequências de 
tal retractação.

i) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação sempre que se justifique, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução de qualquer contrato 
de crédito e do contrato acessório ligado ao 
contrato na eventualidade de haver 
retractação e acerca das consequências de 
tal resolução.

j) Especificações acerca da entidade a 
quem deve ser enviada a notificação de 
retractação, bem como do modo segundo 
o qual se deve processar o envio.

j) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período 
durante o qual o consumidor tem o direito 
de se retractar, em conformidade com os 
n.º 1 a 3 do artigo 5.º

k) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período 
durante o qual o consumidor tem o direito
de se retractar, em conformidade com os 
n.º 1 a 3 do artigo 5.º

VI. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
k) Indicação da entidade a quem deve ser 
enviada a notificação de retractação, bem 
como do modo segundo o qual se deve 
processar o envio.

l)Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação com o profissional, por 
exemplo, quanto ao tratamento de pedidos 
de informação e queixas.

l) Existência, conteúdo, controlo e 
aplicação de códigos de conduta.

m) Se o profissional for signatário de 
códigos de conduta, informações sobre 
esses códigos.

m) Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

n) Sempre que se justifique, informações 
sobre a possibilidade de resolução 
extrajudicial dos litígios.
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Justificação

Esta alteração retoma o último texto do Conselho.
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