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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos 
dos consumidores Capítulo I-III (primeira versão)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0614),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, com base nos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0349/2008),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do Artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 16 de Dezembro de 
20091,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, assim como os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. aprova a posição infra em primeira leitura ;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial. 
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ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO*

à proposta da Comissão

---------------------------------------------------------

DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

relativa aos direitos dos consumidores

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia sobre o Funcionamento da 
União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 95114.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão2,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu3,

Deliberando nos termos do processo legislativo ordinário artigo 251.º do Tratado CE4,

Considerando o seguinte:

(1) A Directiva 85/577/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, relativa à defesa 
dos consumidores no caso de contratos negociados fora dos estabelecimentos 
comerciais5, a Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às 
cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores6, a Directiva 
97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativa à 
defesa dos consumidores em matéria de contratos à distância7, a Directiva 1999/44/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Maio de 1999, relativa a certos 
aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas8, consagram um 
determinado número de direitos contratuais dos consumidores.

                                               
* Alterações de natureza política: o texto novo/alterado é assinalado em negrito e itálico; as 

supressões são assinaladas através de texto barrado correcções e adaptações técnicas dos 
serviços do Parlamento: texto novo/alterado é assinalado através de itálico claro; as supressões 
são assinaladas através de texto barrado.

2 JO C de , p..
3 JO C de , p..
4 JO C de , p..
5 JO L 372 de 31.12.1985, p. 31.
6 JO L 95 de 21.04.93, p. 29.
7 JO L 144 de 4.6.1997, p. 19. Na última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2007/64/CE
(JOl. L 319 de 5.12.2007, p. 1).
8 JO L 171 de 7.7.1999, p. 12
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(2) Estas directivas foram revistas à luz da experiência adquirida, com vista a simplificar e 
actualizar as regras aplicáveis, eliminar incoerências e colmatar as lacunas 
indesejáveis dessas regras. Esta revisão mostrou ser conveniente substituir as quatro 
directivas em apreço por uma única directiva, a presente directiva. Assim, a presente 
directiva deveria estabelecer normas-padrão para os aspectos comuns; devendo 
igualmente abandonar o princípio de harmonização mínima constante das directivas 
anteriores, que permitia aos Estados-Membros manter ou adoptar regras nacionais 
mais rigorosas.

(3) O n.º 1 e a alínea a) do n.º 3 do artigo 153.º do Tratado prevêem que a Comunidade 
deve contribuir para assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores, através 
das medidas que adoptar em aplicação do artigo 95.º do Tratado.

(4) Nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Tratado, o mercado interno compreende um 
espaço sem fronteiras internas no qual estão garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de estabelecimento. A harmonização de certos 
aspectos do direito dos contratos no domínio do consumo é determinante para a 
promoção de um verdadeiro mercado interno dos consumidores que, além de reflectir 
um equilíbrio justo entre um elevado nível de defesa dos consumidores e a 
competitividade das empresas, possa, ao mesmo tempo, assegurar o respeito pelo 
princípio da subsidiariedade.

(5) O potencial das vendas à distância transfronteiras, que deve ser um dos principais 
resultados tangíveis do mercado interno, não é inteiramente explorado pelos 
consumidores. Comparado com o crescimento significativo das vendas à distância 
nacionais ocorrido nos últimos anos, o das vendas à distância transfronteiras foi 
limitado. Esta discrepância está patente com especial clareza no comércio via Internet, 
para o qual as potencialidades de crescimento continuam enormes. O potencial 
transfronteiras dos contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais (venda 
directa) é restringido por alguns factores, nomeadamente a imposição à indústria de 
diferentes regras nacionais em matéria de defesa do consumidor e que têm 
obrigatoriamente de ser cumpridas pelo sector. Comparado com o crescimento das 
vendas nacionais directas nos últimos anos, designadamente no sector dos serviços 
(por exemplo, os serviços públicos), o número de consumidores que utilizam este 
canal para efectuar compras transfronteiras manteve-se estável. Tendo em conta o 
facto de existirem cada vez mais oportunidades comerciais em muitos Estados-
Membros, as pequenas e médias empresas (incluindo os empresários individuais) ou 
os agentes das empresas de venda directa deveriam estar mais dispostos a procurar 
oportunidades comerciais noutros Estados-Membros, em particular em regiões 
fronteiriças. Por conseguinte, a harmonização total da informação dos consumidores e 
o direito de resolução relativo aos contratos à distância e aos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial contribuirão para um melhor funcionamento do mercado 
interno entre empresas e consumidores.

(6) As legislações dos Estados-Membros em matéria de contratos celebrados com os 
consumidores apresentam diferenças de relevo, que podem provocar distorções 
sensíveis da concorrência e criar obstáculos ao bom funcionamento do mercado 
interno. A legislação comunitária em vigor no domínio dos contratos em matéria de 
consumo celebrados à distância ou fora dos estabelecimentos comerciais, da venda de 
bens de consumo e das garantias a ela relativas, assim como de cláusulas contratuais 
abusivas, estabelece normas de harmonização mínimas que permitem aos Estados-
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Membros manter ou introduzir medidas mais estritas para garantir um nível mais 
elevado de defesa dos consumidores nos seus territórios. Além disso, muitas questões 
abordadas em directivas diferentes são tratadas de forma contraditória ou deixadas em 
aberto. Estas questões foram objecto de diferentes respostas da parte dos Estados-
Membros. Consequentemente, as disposições nacionais de transposição das directivas 
em matéria de direito dos contratos no domínio do consumo divergem 
significativamente.

(7) Estas disparidades criam importantes entraves ao mercado interno, afectando empresas 
e consumidores. Aumentam os custos de conformidade para as empresas que 
pretendem vender bens ou fornecer serviços ao nível transfronteiras. A fragmentação 
também afecta a confiança dos consumidores no mercado interno. Este impacto 
negativo é reforçado por um nível desigual de defesa dos consumidores na 
Comunidade. O problema é particularmente grave à luz dos novos desenvolvimentos 
do mercado.

(8) A harmonização total de alguns aspectos reguladores fundamentais permitirá aumentar 
consideravelmente a segurança jurídica tanto dos consumidores como das empresas. 
Estes passarão a poder contar com um quadro jurídico único, baseado em noções 
jurídicas claramente definidas destinadas a regular certos aspectos inerentes aos 
contratos celebrados na Comunidade entre empresas e consumidores. Tal permitirá 
eliminar os entraves resultantes da fragmentação das normas e realizar o mercado 
interno nesta área. Estas barreiras só podem ser eliminadas através do estabelecimento 
de regras uniformes a nível comunitário. Além disso, os consumidores gozarão de um 
elevado nível comum de defesa em toda a Comunidade.

(9) A harmonização resultante da presente directiva deveria abranger certos aspectos dos 
contratos celebrados entre empresas e consumidores. Nestes se incluem as regras 
relativas à informação a facultar antes da celebração e durante a execução do contrato, 
o direito de resolução para os contratos à distância e os celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais, os direitos dos consumidores especificamente relevantes 
no âmbito dos contratos de venda e das cláusulas contratuais abusivas em contratos 
celebrados com os consumidores.

(10) As disposições da presente directiva devem ser interpretadas sem prejuízo do disposto 
no Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a lei 
aplicável às obrigações contratuais (Roma I)9.

(11) A legislação comunitária em vigor sobre serviços financeiros prestados a 
consumidores inclui inúmeras regras em matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, as disposições da presente directiva só abrangem os contratos relativos a 
serviços financeiros na medida em que tal seja necessário para colmatar as lacunas da 
legislação.

(12) A nova definição de contrato à distância deveria abranger todos os casos em que os 
contratos de vendas e de prestação de serviços contratos de fornecimento de bens ou 
de prestação de serviços são celebrados sem a presença física simultânea das partes
e exclusivamente através de um ou mais meios de comunicação à distância (por 
encomenda via correio electrónico, Internet, telefone ou fax). Deste modo seriam 
criadas condições de concorrência iguais para todos os comerciantes que efectuem 

                                               
9 JO L 177 de 04.07.08, p. 6.
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transacções à distância. Além disso, seria melhorada a segurança jurídica em 
comparação com a actual definição, que implica a existência de sistemas organizados 
de vendas à distância geridos pelo comerciante aquando da celebração do contrato.

(13) As circunstâncias específicas em que a oferta foi feita ou o contrato negociado não 
deveriam ser relevantes para a definição do contrato à distância. O facto de o 
comerciante ser um vendedor à distância ocasional ou e utilizar um sistema organizado 
por terceiros, como uma plataforma em linha, não deveria privar os consumidores da 
protecção a que têm direito. Do mesmo modo, uma transacção negociada directamente 
entre o comerciante e o consumidor fora do estabelecimento comercial deveria ser 
considerada um contrato à distância, se a celebração do contrato tiver sido feita 
exclusivamente através de meios de comunicação à distância, como a Internet ou o 
telefone. Uma definição mais simples de contrato à distância poderia melhorar a 
segurança jurídica dos comerciantes e a sua protecção face à concorrência desleal.

(14) Um contrato celebrado fora do estabelecimento comercial deveria ser definido como 
um contrato celebrado com a presença corpórea física simultânea do comerciante e do 
consumidor fora do estabelecimento comercial, por exemplo na casa ou no local de 
trabalho do consumidor. No âmbito da celebração dos contratos fora dos 
estabelecimentos comerciais, existe, temporariamente, uma situação especial para os 
consumidores, diversa da que é vivida num estabelecimento, por exemplo em termos 
psicológicos e de comparação de preços e de bens; neste âmbito é irrelevante estão 
sujeitos a uma pressão psicológica, independentemente de terem ou não solicitado a 
visita do comerciante. Além disso, a fim de impedir a evasão legal, se os 
consumidores forem contactados fora dos estabelecimentos comerciais, por exemplo, 
se o contrato for negociado no domicílio dos consumidores, mas celebrado numa loja, 
deveria considerar-se o contrato como celebrado fora do estabelecimento comercial.

(15) A noção de estabelecimento comercial deveria incluir instalações de qualquer tipo 
(lojas ou camiões, por exemplo) que sirvam de local de negócios permanente para o 
comerciante. As bancas dos mercados e os «stands» das feiras deveriam ser tratados 
como estabelecimentos comerciais, apesar de poderem ser objecto de uma utilização 
temporária pelo comerciante. Em contrapartida, outras instalações arrendadas apenas 
durante um breve período e nas quais o comerciante não se encontre estabelecido 
(como hotéis, restaurantes, centros de conferências, cinemas arrendados por 
comerciantes que neles não estejam estabelecidos) não deveriam ser consideradas 
como estabelecimentos comerciais. Do mesmo modo, nenhum espaço público, 
nomeadamente os transportes públicos ou os serviços públicos, bem como a residência 
privada ou o local de trabalho, deveria ser considerado estabelecimento comercial.

(16) Como suportes duradouros deveriam ser incluídos, em especial, documentos em 
papel, chaves canetas USB, CD-ROM, DVD, cartões de memória e o disco duro do 
computador do consumidor discos rígidos de computadores onde esteja armazenado o 
correio electrónico ou ficheiros, gravados de forma inalterável ou ficheiros pdf. 
Correio electrónico e sítios Internet, enquanto tal, não constituem qualquer suporte 
duradouro. 

(17) Os consumidores deveriam ter o direito de receber informação antes da celebração de 
um contrato à distância ou fora do estabelecimento comercial. Contudo, os 
comerciantes não deveriam ter de facultar a informação quando esta resulte claramente 
do contexto. Por exemplo, numa transacção efectuada no estabelecimento comercial, 
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as principais características de um produto, a identidade do comerciante e as 
disposições relativas à entrega podem resultar do contexto. Diferentemente, nas 
transacções à distância e nas que forem realizadas fora dos estabelecimentos 
comerciais, deveria sempre caber ao comerciante o dever de informação quanto às 
regras aplicáveis ao pagamento, à entrega, à execução e ao tratamento das queixas, 
dado estes elementos poderem não resultar do contexto.

(18) Os comerciantes deveriam ser obrigados a informar antecipadamente os consumidores 
de qualquer disposição que imponha o pagamento de uma caução ao comerciante pelo 
consumidor, nomeadamente se estiver em causa uma disposição que determine o 
bloqueamento de um montante a partir do cartão de crédito ou de débito do 
consumidor.

(19) No caso das hastas públicas, tendo em conta não só a natureza como a tradição desse 
método de vendas, o leiloeiro pode fornecer o seu próprio contacto em vez de 
comunicar o endereço e a identidade do vendedor em nome de quem vende os bens.

(20) O consumidor deveria saber se o contrato é celebrado com o comerciante ou com um 
intermediário que aja em nome de outro consumidor, uma vez que neste caso o 
consumidor não pode beneficiar da protecção proporcionada pela presente directiva. 
Por conseguinte, deveria caber ao intermediário a responsabilidade pela informação 
deste facto, bem como das correspondentes consequências. A noção de intermediário 
não deveria incluir plataformas comerciais em linha que não permitam a celebração do 
contrato em nome ou por conta de uma outra parte.

(21) No caso dos contratos à distância, os requisitos de informação deveriam ser adaptados 
de forma a poderem considerar os condicionalismos técnicos de certos meios, como as 
restrições do número de caracteres em alguns ecrãs de telefones móveis ou as 
limitações de tempo em anúncios de vendas televisivos. Neste caso, o comerciante 
deveria respeitar um conjunto mínimo de requisitos de informação e remeter o 
consumidor para outra fonte de informação, por exemplo, fornecendo um número de 
telefone gratuito ou uma hiperligação a uma página Internet do comerciante onde a 
informação relevante esteja directamente disponível e facilmente acessível.

(22) Uma vez que, no caso das vendas à distância, antes da celebração do contrato o bem 
não pode ser visto pelo consumidor, este deveria dispor de um direito de resolução, de 
modo a poder, dentro do período de resolução e no cumprimento dos princípios da 
boa-fé, verificar a natureza e o funcionamento dos bens. que lhe permitisse verificar 
a natureza e o funcionamento dos bens.

(23) As diferenças relativas aos prazos de exercício do direito de resolução que actualmente 
existem, quer em função dos Estados-Membros quer no que respeita aos contratos à 
distância e aos celebrados fora do estabelecimento comercial, criam incertezas 
jurídicas e custos de conformidade. Deveria aplicar-se o mesmo prazo de exercício do 
direito de resolução para todos os contratos, tantos os celebrados à distância como os 
celebrados fora dos estabelecimentos comerciais.

(24) (24)(27) Para garantir a segurança jurídica, é conveniente que o Regulamento 
(CEE, Euratom) n.º 1182/71 do Conselho, de 3 de Junho de 1971, relativo à 
determinação das regras aplicáveis aos prazos, às datas10 e aos termos, se aplique ao 

                                               
10 JO L 124 de 08.06.71, p. 1.
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cálculo dos prazos previstos pela presente directiva. Por conseguinte, deveria 
entender-se que todos os prazos previstos pela presente directiva se expressam em dias 
de calendário.

(25) As regras sobre contratos à distância devem ser entendidas sem prejuízo das 
disposições sobre a celebração de contratos electrónicos e de ordens de encomenda 
electrónicas que integram os artigos 9.° e 11.° da Directiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no 
mercado interno («directiva sobre o comércio electrónico»).

(26) Se o consumidor encomendar mais do que um bem ao mesmo comerciante, deveria 
poder exercer o direito de resolução em relação a cada um desses bens. Se os bens 
forem entregues separadamente, o prazo para exercer o direito de resolução deveria ter 
início logo que o consumidor adquira a posse material de cada um dos bens. Quando 
um bem for entregue em diferentes lotes ou partes, o início do prazo para se exercer o 
direito de resolução deveria ocorrer quando o consumidor ou um terceiro por ele 
indicado adquiram a posse material do último lote ou da última parte.

(27) Se o comerciante não informar o consumidor do direito de resolução antes da 
realização celebração de um contrato à distância ou fora do estabelecimento 
comercial, o prazo de resolução deve ser alargado. Contudo, a fim de garantir a 
segurança jurídica ao longo do tempo, deveria ser introduzido um prazo de prescrição 
de um ano três meses, desde que o comerciante cumpra plenamente as suas obrigações 
contratuais. Considera-se que o comerciante cumpriu plenamente as suas obrigações 
quando tenha entregue os bens, ou prestado todos os serviços solicitados pelo 
consumidor ou, no caso de contratos de prestação de serviços celebrados por tempo 
inteterminado, tenha iniciado a prestação do serviço contratual.

(28) As divergências relativas ao exercício do direito de resolução nos Estados-Membros 
implicaram custos para as empresas que realizam vendas transfronteiras. A introdução 
de um modelo de formulário harmonizado normalizado para a resolução a utilizar pelo 
consumidor deveria permitir a simplificação do processo de resolução e uma maior 
segurança jurídica. Por estas razões, os Estados-Membros deveriam abster-se de 
acrescentar quaisquer requisitos relativos à apresentação do modelo de formulário 
comunitário, nomeadamente no que respeita ao tamanho dos caracteres.

(29) A experiência mostra que muitos consumidores e comerciantes preferem comunicar 
através de sítios Internet dos comerciantes, pelo que deveria haver a possibilidade de o 
comerciante oferecer ao consumidor a opção do preenchimento de um formulário de 
resolução em linha. Neste caso, o comerciante seria responsável pelo envio imediato 
de um aviso de recepção por correio electrónico.

(30) A resolução do contrato determinaria a obrigação de o comerciante reembolsar todos 
os pagamentos efectuados pelo consumidor; nomeadamente os relativos às despesas 
suportadas pelo comerciante para entregar os bens ao consumidor, à excepção de 
pagamentos relativos a entregas por correio especial a pedido expresso do 
consumidor.

(31) Alguns consumidores exercem o seu direito de resolução após terem utilizado os bens 
numa medida que excede o necessário para verificar a sua natureza, as suas 
características e o seu funcionamento. Neste caso, o consumidor deveria ser 
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responsabilizado pela eventual depreciação dos bens. Para verificar a natureza, as 
características e o funcionamento de um bem, o consumidor apenas deve proceder às 
mesmas manipulação ou testes que os admitidos numa loja. Por exemplo, o 
consumidor deveria poder experimentar uma peça de vestuário, mas não vesti-la. Em 
ordem a garantir a eficácia do direito de resolução em contratos de prestação de 
serviços, em particular no âmbito de trabalhos de renovação não urgentes em que os 
consumidores podem estar sujeitos a métodos agressivos de vendas ao domicilio 
acompanhadas da execução imediata do serviço antes da expiração do prazo de 
resolução, os consumidores não deveriam ter de suportar qualquer despesa relativa ao 
mencionado serviço.

(32) A fim de evitar que o comerciante tenha que reembolsar um consumidor que não 
devolveu os bens, o consumidor deveria ser instado a devolver os bens no prazo de 14 
dias após ter informado o comerciante da sua decisão de resolução.

(33) O direito de resolução deveria admitir algumas excepções, como os casos em que o 
seu exercício se considere inadequado atendendo à natureza do produto e represente 
um prejuízo injusto para o comerciante. Tal acontece em especial com géneros 
alimentícios e outros bens perecíveis ou sensíveis em termos higiénicos, por 
exemplo, com o vinho cujo fornecimento só seja efectuado muito depois da celebração 
de um contrato de natureza especulativa, em que o valor do vinho depende de 
flutuações no mercado (vin en primeur).

(34) Além disso, nos contratos celebrados à distância e fora dos estabelecimentos 
comerciais, para a prestação de serviços cuja execução tenha início durante o prazo de 
resolução (por exemplo, ficheiros de dados descarregados pelo consumidor durante 
esse período), seria injusto permitir que o consumidor resolva o contrato depois de ter 
usufruído total ou parcialmente do serviço. Por conseguinte, o consumidor não deveria 
poder exercer o seu direito de resolução sempre que a execução do contrato tenha 
início com o seu acordo expresso prévio.

(35) A Comissão constatou existirem alguns problemas fundamentais no sector da melhoria 
da habitação, em que são exercidas grandes pressões para incitar os consumidores a 
solicitarem a realização de trabalhos de renovação caros. O objectivo das regras em 
matéria de informação e de resolução deveria ser clarificado e alargado, a fim de 
abranger este tipo de contratos. Apenas os contratos relativos à cessão de direitos 
sobre bens imóveis deveriam ser excluídos do âmbito de aplicação das regras em 
matéria de direito de informação e do direito de resolução aplicáveis aos contratos à 
distância e aos celebrados fora dos estabelecimentos comerciais.

(36) A aplicação de um direito de resolução pode ser inadequada para certos serviços 
ligados à habitação, aos transportes e ao lazer. A celebração de contratos nestas 
matérias implica a reserva de recursos que o comerciante pode ter dificuldade em 
conseguir em caso de exercício do direito de resolução. Por conseguinte, estes 
contratos à distância não deveriam ser abrangidos pelas disposições relativas à 
informação dos consumidores e ao direito de resolução.

(37) Para efeitos de simplificação e de segurança jurídica, o direito de resolução deveria 
aplicar-se a todos os tipos de contratos realizados celebrados à distância e fora do 
estabelecimento comercial, salvo em circunstâncias rigorosamente definidas que 
possam ser facilmente provadas. Assim, o direito de resolução não deveria poder ser 
exercido no caso de reparações urgentes efectuadas no domicílio dos consumidores 
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sempre que o referido direito seja incompatível com a situação de urgência; nem no 
caso das entregas de supermercados ao domicílio que permitem aos consumidores 
escolher géneros alimentícios, bebidas e outros bens de consumo corrente do agregado 
familiar através do sítio Internet do supermercado e solicitar a sua entrega no 
respectivo domicílio. Este tipo de bens, de preço baixo e regularmente adquiridos 
pelos consumidores para consumo ou utilização diários no agregado familiar, não 
deveriam estar abrangidos pelo direito de resolução.

37-A. As principais dificuldades dos consumidores e a principal fonte de litígios com os 
comerciantes dizem respeito à entrega dos bens, nomeadamente quando estes são 
perdidos ou danificados durante o transporte ou quando as entregas são tardias ou 
parciais. Por conseguinte, é conveniente clarificar e harmonizar as normas 
nacionais relativas à entrega e as que dizem respeito à transferência dos riscos.
(…)

ADOPTARAM  A PRESENTE DIRECTIVA:

Capítulo 1

Objecto, definições e âmbito de aplicação

Artigo 1.º
Objecto

A presente directiva tem por finalidade contribuir para o bom funcionamento do mercado 
interno e para a garantia de um elevado nível de defesa dos consumidores através da 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros no âmbito de contratos celebrados entre comerciantes e consumidores.

Artigo 2.º 
Definições

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não pertençam ao âmbito da sua 
actividade comercial, industrial, artesanal ou profissional;

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue no âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou profissional e todo aquele que actue em 
nome ou por conta de um comerciante;

2-A. «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, com excepção:
a) dos bens vendidos através de penhora, ou qualquer outra forma de 

execução judicial,
b) da água e do gás, quando não forem postos à venda em volume 

delimitado ou em quantidade determinada,
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c) da electricidade;
2-B. "entrega de bens produzidos segundo as especificações dos consumidores", 

qualquer bem que não esteja completamente produzido e para o qual seja 
indispensável uma escolha ou definição individual por parte do cliente; 

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato mediante o qual um comerciante 
proporciona a um consumidor a propriedade de um bem ou se compromete, 
imediatamente após a celebração do contrato ou num momento posterior, a 
proporcionar-lhe essa mesma propriedade após o pagamento pelo 
consumidor do preço com o qual se comprometeu qualquer contrato destinado 
à venda de bens pelo comerciante ao consumidor, incluindo os contratos 
mistos, que tenham como objecto bens e serviços;   

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, com excepção:

a) dos bens vendidos através de penhora, ou qualquer outra forma de 
execução judicial,

b) da água e do gás, quando não forem postos à venda em volume 
delimitado ou em quantidade determinada,

c) da electricidade;
(5) «Contrato de prestação de serviços»: qualquer contrato, com excepção de um 

contrato de venda, tendo como objecto a obrigação de prestação de um serviço 
ao consumidor pelo comerciante;

5-A.  "contrato misto" qualquer contrato que contém elementos de um contrato de 
venda e também de um contrato de prestação de serviços; 

(6) «Contrato à distância»: qualquer contrato de venda ou de prestação de serviços 
em que o entre um comerciante e um consumidor com vista ao fornecimento 
de um bem ou à prestação de um serviço, celebrado no âmbito de um sistema 
de vendas ou prestação de serviços vocacionado para o comércio à distância, 
numa situação em que o comerciante e o consumidor não se encontram 
presentes física e simultaneamente aquando da celebração do contrato, 
sendo antes utilizados exclusivamente um ou mais meios de comunicação à 
distância;

(7) «Meio de comunicação à distância»: qualquer meio que, sem a presença física 
e simultânea do comerciante e do consumidor, permita celebrar um contrato 
entre as referidas partes;

(8) «Contrato celebrado fora do estabelecimento comercial»:qualquer contrato 
celebrado entre o comerciante e o consumidor sobre o fornecimento de um 
bem ou a prestação de um serviço,
a) qualquer contrato de venda ou de prestação de serviços celebrado no 

estabelecimento comercial mas negociado fora de qualquer 
estabelecimento comercial, com a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor. 

a-A.   qualquer contrato de venda ou de prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado fora de qualquer 
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estabelecimento, com a presença física simultânea do comerciante e do 
consumidor e a apresentação de uma oferta comercial, ou.

b) qualquer contrato de venda ou de prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas cujas componentes essenciais  foram 
negociado determinadas fora de qualquer estabelecimento comercial, 
com a presença física simultânea do comerciante e do consumidor.

(9) «estabelecimento comercial»:

a) qualquer local de venda a retalho, imóvel ou móvel, incluindo locais de 
venda a retalho sazonais, onde o comerciante exerça a sua actividade de 
forma permanente, ou

b) bancas dos mercado e «stands» das feiras, em que o comerciante exerça a 
sua actividade de forma regular ou temporária;

(10) «Suporte duradouro»: qualquer instrumento que possibilite ao consumidor ou 
ao comerciante conservar informações que lhe sejam pessoalmente dirigidas, 
de uma forma que, no futuro, lhe permita aceder às mesmas durante um 
período de tempo adaptado aos fins a que as informações se destinam e que 
possibilite a reprodução idêntica das informações armazenadas;

(11) «Nota de encomenda»: instrumento que estabelece as cláusulas contratuais, a 
assinar pelo consumidor para celebrar um contrato fora do estabelecimento 
comercial;

(12) «Produto»: qualquer bem ou serviço, incluindo bens imóveis, direitos e 
obrigações;

(13) «Serviço financeiro»: qualquer serviço bancário, de crédito, de seguros, de 
pensão individual, de investimento ou de pagamento;

(14) «Diligência profissional»: padrão de competência especializada e de cuidado 
que se pode razoavelmente esperar de um comerciante em relação aos 
consumidores, avaliado de acordo com uma prática de mercado honesta e/ou o 
princípio geral da boa fé no âmbito da actividade do comerciante;

(15) «Leilão»: método de venda em que os bens ou serviços são oferecidos pelo 
comerciante através de um procedimento de licitação, que pode incluir a 
utilização de meios de comunicação à distância e em que o autor da oferta mais 
elevada é obrigado a comprar os bens ou serviços. Apesar de integrar num 
processo vinculativo, a transacção celebrada com base numa oferta de preço 
fixo não pode ser considerada um leilão;

(16) «Hasta pública»: método de venda em que os bens são oferecidos pelo 
comerciante ao consumidor, que comparece fisicamente num evento aberto ao 
público ou pode comparecer pessoalmente na hasta pública, através de um 
procedimento de licitação vinculativo dirigido por um terceiro (o leiloeiro) 
remunerado, em que o autor da oferta mais elevada é obrigado a comprar os 
bens; numa hasta pública com preços ascendentes, o bem ou serviço é 
arrematado ao consumidor que tenha efectuado a oferta mais elevada; numa 
hasta pública com preços descendentes, o bem ou serviço é arrematado ao 
consumidor que, imediatamente e em primeiro lugar, declare estar disposto a 
comprá-lo pelo preço indicado.
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(17) «Produtor»: o fabricante de um bem, o importador do bem no território da 
Comunidade ou qualquer outra pessoa que se apresente como produtor, através 
da indicação no bem do seu nome, marca ou outro sinal distintivo;

(18) «Garantia comercial» qualquer compromisso assumido por um vendedor ou 
produtor (o «garante»), adicionalmente às suas obrigações legais, perante o 
consumidor de reembolsar o preço pago, substituir, reparar ou ocupar-se de 
qualquer modo de um bem, no caso de este não ser conforme com as 
especificações estabelecidas na declaração de garantia ou na respectiva 
publicidade divulgada aquando ou antes da celebração do contrato; 
«Intermediário»:

(19) «Intermediário»: um comerciante que celebra o contrato em nome ou por conta 
do consumidor;

(20) «Contrato complementar»: contrato através qual o consumidor compra bens ou 
serviços no âmbito de um contrato à distância ou de um contrato celebrado fora 
de um estabelecimento comercial, formando uma chamada unidade 
económica. e estes bens ou serviços são fornecidos ou apresentados pelo 
comerciante ou por terceiro com base em acordo entre esse terceiro e o 
comerciante. Existe uma unidade económica quando o bem ou serviço 
proveniente do contrato complementar serve para a concretização do outro 
contrato ou se destina ao usufruto do bem ou serviço proveniente do outro 
contrato.

Artigo 2.º-A
Alteração da Directiva 2002/65/CE

O artigo 2.º alínea a) da Directiva 2002/65/CE passa a ter a seguinte redacção:
"a) «Contrato à distância»: qualquer contrato entre um comerciante e um consumidor 

com vista ao fornecimento de um bem ou à prestação de um serviço, celebrado no 
âmbito de um sistema de vendas ou prestação de serviços vocacionado para o 
comércio à distância, numa situação em que o comerciante e o consumidor não se 
encontram presentes física e simultaneamente aquando da celebração do contrato, 
sendo antes utilizados exclusivamente um ou mais meios de comunicação à 
distância;"

Artigo 3.º 
Âmbito de aplicação

1. A presente directiva aplica-se, nas condições e no termos das suas disposições, a 
contratos de fornecimento de um bem e a contratos de prestação de um serviço
contratos de vendas e de prestação de serviços celebrados entre o comerciante e o 
consumidor.

2. A presente directiva abrange apenas os serviços financeiros no que respeita a certos 
contratos celebrados fora do estabelecimento comercial nos termos dos artigos 8.° a 
20.°, as cláusulas contratuais abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º e as 
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disposições gerais nos termos dos artigos 40.° a 46.°, em articulação com o artigo 4.º 
sobre a harmonização total.

3. Só os artigos 30.° a 39.° sobre os direitos de consumidores referentes a cláusulas 
contratuais abusivas, combinados com o artigo 4.º sobre a harmonização total, se 
aplicam a contratos abrangidos pela Directiva 94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho11 e pela Directiva 90/314/CEE do Conselho12. 

4. A aplicação dos artigos 5.°,7.º, 9.º e 11.º não prejudica as disposições referentes a 
requisitos de informação previstas pela Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho 13 e pela Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 .

Artigo 4.º 
Harmonização total orientada

1. Desde que a presente directiva não estipule nada em contrário, os Estados-Membros 
não podem manter ou introduzir na sua legislação nacional disposições contrárias às previstas 
na presente directiva. Os Estados-Membros comunicam à Comissão o texto de quaisquer 
disposições nacionais divergentes. nomeadamente disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de defesa dos consumidores diferente.

1-A. O presente artigo não é válido para as disposições do capítulo II relativamente aos 
contratos de vendas à distância ou celebrados fora do estabelecimento comercial, 
excluídas do âmbito do capítulo II nos termos do artigo 4.º-B.

Artigo 1.°-B  O presente artigo não é válido para as disposições do capítulo IV 
relativamente a contratos, excluídas do âmbito do capítulo IV nos termos do artigo 
21.º.

1-C.  O presente artigo não é válido para as disposições do capítulo V relativamente a 
contratos, excluídas do âmbito do capítulo V nos termos do artigo 30.º.

Artigo 4.º-A
Prazos, datas e termos

O Regulamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 do Conselho, de 3 de Junho de 1971, relativo 
à determinação das regras aplicáveis aos prazos, às datas e aos termos, aplica-se ao cálculo 
dos prazos visados na presente directiva. 

                                               
11 JO L 280 de 29.1994, p. 83.
12 JO L 158 de 23.6.1990, p. 59.
13 JO. L 376 d 27.12.2006, p.. 36.
14 JO L 178 de 17.07.00, p. 1.
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Capítulo II

Informação do consumidor e direito de resolução para os contratos celebrados à distância e 
para os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial

Artigo 4.ºB:
Âmbito de aplicação

1. O presente capítulo aplica-se aos contratos celebrados à distância e aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial.

2. O presente capítulo não se aplica aos contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora do estabelecimento comercial:
a) referentes a direitos sobre bens imóveis, excepto no que diz respeito a 

contratos relacionados com o seu arrendamento e com trabalhos efectuados 
no bem imóvel,

b) abrangidos pelo âmbito de aplicação da Directiva 90/314/CEE do Conselho 
ou pelo âmbito de aplicação das Directivas 2002/65/CE, 2002/83/CE, 
2008/48/CE ou 2008/122/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.

3. Este capítulo não abrange os contratos de vendas.
a) celebrados através de distribuidores automáticos ou de estabelecimentos 

comerciais automatizados;
b) celebrados com operadores de telecomunicações através de cabinas 

telefónicas públicas pagas pela sua utilização, desde que tais contratos 
tenham a sua utilização como objecto;

4. Os artigos 12.° a 19.° não se aplicam aos contratos à distância relativos ao 
fornecimento de alojamento, transporte, serviços de aluguer de automóveis, 
restauração ou serviços de lazer no que respeita aos contratos que estabelecem 
uma data ou um prazo de execução específicos.

Artigo 5.º 

Requisitos de informação dos contratos celebrados à distância e dos contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial

1. Antes Aquando da celebração de qualquer contrato de venda ou de prestação de 
serviços um contrato celebrado à distância e fora do estabelecimento comercial o 
comerciante, ou eventualmente a pessoa que esteja a desempenhar essa tarefa em 
seu nome, deve fornecer ao consumidor a seguinte informação, de forma clara e 
compreensível e baseada nos princípios da boa-fé:

a) As características principais do bem ou serviço, no suporte de dados adequado 
ao meio e ao produto bem ou ao serviço;
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b) O endereço geográfico e a identidade do comerciante, por exemplo a sua 
designação comercial e, se for caso disso, o endereço geográfico e a identidade 
do comerciante por conta de quem actua;

b-A. o endereço do estabelecimento do comerciante, o seu número de telefone e de 
fax ou o seu endereço de correio electrónico, desde que existentes, de modo 
que o consumidor possa entrar rapidamente em contacto com o comerciante 
e com ele comunicar de modo eficaz;

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, quando devido à natureza do produto 
o preço não possa ser razoavelmente calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, assim como dos serviços de correio 
ou, quando estes custos não puderem ser razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos suplementares podem ser exigíveis;

d) As modalidades de pagamento, de entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se se afastarem das obrigações de 
diligência profissional;

e) Sempre que seja aplicável um direito de resolução, as condições, o prazo e o 
processo de exercício desse direito nos termos do anexo I; o comerciante pode 
utilizar para este efeito o modelo de Instruções de resolução e o modelo de 
Formulário de resolução nos termos do Anexo I partes A e B, ou pode usar 
qualquer outra declaração clara e inequívoca; 

f) A existência de serviços pós-venda e de garantias comerciais, assim como as 
suas condições, se aplicável;

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, se o contrato for sem termo, as 
condições para a sua resolução;

h) A duração mínima das obrigações dos consumidores decorrentes do contrato, 
se aplicável;

i) A obrigação de o consumidor pagar um depósito ou apresentar outras garantias 
financeiras a pedido do comerciante e as correspondentes condições.

j) A possibilidade de resolução amigável dos litígios, se aplicável;
2. No caso das hastas públicas, em vez da informação exigida nos termos da alínea b)

das alíneas b) e ba) do n.º1 podem ser transmitidos os dados correspondentes do 
leiloeiro. Endereço e identidade do leiloeiro/ dos consumidores

2-A. Os Estados-Membros não podem impor quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de resolução nos termos do Anexo I, parte 
A .

3. A informação referida no n.º 1 forma parte integrante do contrato de vendas à 
distância e celebrado fora do espaço comercial contrato de prestação de serviços.

3-A. Se as disposições do presente artigo estiverem em contradição com outras normas 
jurídicas da União, regulamentadoras dos deveres de informação no caso de 
contratos especiais, então estas últimas terão primazia e serão vinculativas para 
estes contratos específicos.
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3-B. Para contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial, no 
âmbito imobiliário, de transportes, finanças, saúde ou serviços sociais, os 
Estados-Membros podem aprovar ou manter requisitos adicionais em matéria de 
informação.

3-C. Os Estados-Membros podem aprovar ou manter requisitos adicionais em matéria 
de informação para todos os contratos celebrados à distância e fora do 
estabelecimento comercial, para os quais, nos termos do n.º 5 do artigo 22.º da 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado interno15, prescrevam requisitos 
adicionais em matéria de informação para prestadores de serviços sedeados no seu 
território.

3-D. O ónus da prova, relativamente ao cumprimento dos requisitos em matéria de 
informação, mencionados no presente capítulo, incumbe ao comerciante.

Artigo 6.º
Não cumprimento da obrigação de informação

1. No caso de o comerciante não cumprir a obrigação de informação relativa aos custos 
suplementares nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.°, o consumidor não tem de 
suportar os referidos custos.

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências relativas 
ao incumprimento do disposto no artigo 5.°, são as determinadas pela legislação 
nacional aplicável. Os Estados-Membros devem prever nas respectivas legislações 
nacionais soluções eficazes no âmbito do direito dos contratos para o incumprimento 
do disposto no artigo 5.°.

Artigo 7.º Requisitos de informação específicos para intermediários

1. Antes da celebração do contrato, o intermediário informa o consumidor de que actua 
em nome ou por conta de outro consumidor e que o contrato celebrado não deve ser 
considerado como um contrato entre um consumidor e um comerciante mas, antes, 
como um contrato entre dois consumidores, não sendo por esse motivo, abrangido pelo 
âmbito de aplicação da presente directiva.

2. Presume-se que o intermediário que não cumpre a obrigação estabelecida nos termos 
do n.º 1 tenha celebrado o contrato no seu próprio nome.

3. O presente artigo não se aplica a hastas públicas.

                                               
15 JO L 376 de 27.12.06, p. 36.
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CAPÍTULO III

Informação do consumidor e direito de resolução para os contratos celebrados à distância e 
para os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial

Artigo 8.º
 Âmbito de aplicação

Este a capítulo aplica-se aos contratos celebrados à distância e aos contratos ceados fora do 
estabelecimento comercial.

Artigo 9.º 
Requisitos de informação dos contratos celebrados à distância e dos contratos celebrados 

fora do estabelecimento comercial

No que respeita aos contratos celebrados à distância ou aos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante deve facultar a seguinte informação, que passa a ser 
parte integrante do contrato:

a) A informação referida nos artigos 5.° e 7.° e, em derrogação ao disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 5.°, as modalidades de pagamento, entrega e 
execução em todos os em casos;

b) Sempre que seja aplicável um direito de resolução, as condições e as 
modalidades de exercício desse direito nos termos do anexo I;

c) No caso de ser diferente do seu endereço geográfico, o endereço geográfico do 
estabelecimento comercial do comerciante (e, se aplicável, do comerciante em 
nome de quem actua) onde o consumidor possa apresentar as suas queixas;

d) A existência de códigos de conduta e como podem ser obtidos, se aplicável;
e) As possibilidades de resolução amigável dos litígios, se aplicável;

f) A informação de que o contrato é celebrado com um comerciante, o que 
permite ao consumidor beneficiar da protecção outorgada pela presente 
directiva.

Artigo 10.º
Requisitos formais para o cumprimento do dever de informação no caso dos contratos 

celebrados fora do estabelecimento comercial
1. No que diz respeito aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, a 

informação prevista no artigo 5.° artigo 9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e deve ser compreensível e legível. Os contratos 
celebrados com os consumidores devem ser redigidos em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis. A nota de encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I (B).

2. O contrato celebrado fora do estabelecimento comercial só é válido se o consumidor 
assinar uma nota de encomenda; no caso de a nota de encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de encomenda noutro suporte duradouro.



PE442.789v02-00 22/30 PR\818460PT.doc

PT

3. Os Estados-Membros não podem impor outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 e 2 no n.º1.

 Artigo 11.º
Requisitos formais para o cumprimento dos deveres de informação nos contratos de vendas 

à distância

1. No que diz respeito aos contratos celebrados à distância, a informação prevista no 
artigo 5.º na alínea a) do artigo 9.° deve ser fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor aquando da celebração do contrato, em termos adequados aos meios de 
comunicação à distância utilizados. Os contratos celebrados com os consumidores 
devem ser redigidos em termos claros e compreensíveis e ser legíveis.

2. Se o comerciante telefonar ao consumidor para celebrar um contrato à distância, deve, 
no início da conversa com o consumidor, identificar-se e indicar o objectivo comercial 
do telefonema.

3. Se o contrato for celebrado através de um suporte em que o espaço ou o período para 
divulgar a informação são limitados, o comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características principais do produto e da totalidade do preço 
definida nos termos das alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte específico 
antes da celebração do referido contrato. A outra informação prevista no artigo 5.° nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

4. O consumidor deve receber confirmação de todas as informações exigidas nos termos 
do artigo 5.º das alíneas a) a f) do artigo 9.°, em suporte duradouro e em prazo 
razoável após a celebração de qualquer contrato à distância, o mais tardar aquando da 
entrega dos bens ou quando tiver início a execução do serviço, salvo se a informação 
já tiver sido dada ao consumidor antes da celebração de qualquer contrato à distância 
em suporte duradouro.

5. Os Estados-Membros não podem impor outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 a 4.

Artigo 12.º
Início e duração do prazo de resolução

1. O consumidor deve dispor de um prazo de catorze dias para exercer o direito de 
resolução do contrato celebrado à distância ou fora do estabelecimento comercial, 
sem necessidade de indicar qualquer motivo. 

2. No caso dos contratos celebrados à distância ou fora do estabelecimento comercial 
relativamente ao fornecimento de bens, o prazo de resolução é contado a partir do 
dia em que o consumidor assinar a nota de encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando o consumidor receber um exemplar da nota 
de encomenda noutro suporte duradouro. Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, indicado pelo consumidor entre na posse de 
cada um dos bens solicitados. Nos contratos para a venda à distância de bens 
disponibilizados em diversas peças ou elementos, o prazo de resolução é contado a 
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partir do dia em que o consumidor ou um terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse de cada um dos bens solicitados.

2-A. No caso de um contrato de venda à distância relativamente à prestação de serviços, 
o prazo de resolução é contado a partir da data da celebração do contrato.

2-B. No caso dos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial relativamente 
à prestação de serviços, o prazo de resolução é contado a partir do dia em que o 
consumidor receba uma cópia do contrato assinado e em suporte duradouro.

2-C. No caso dos contratos celebrados à distância ou dos contratos mistos celebrados 
fora do estabelecimento comercial, o prazo de resolução é contado a partir do dia 
em que o consumidor toma posse do bem, ou em que o serviço contido no contrato 
misto for prestado ou - no caso de um serviço estipulado para ser a longo prazo - a 
prestação desse serviço se tiver iniciado.

3. Considera-se que o prazo referido no n.º 1 é respeitado se a comunicação referente ao 
exercício do direito de resolução for enviada pelo consumidor antes do termo do 
referido prazo

4. Os Estados-Membros não devem proibir as partes de cumprirem as respectivas 
obrigações estabelecidas no contrato durante o prazo de resolução. 

Artigo 13.º
Omissão de informação sobre o direito de resolução

1. Se o comerciante, em violação do artigo 5.º, n.º 1, alínea e), artigo 9.º, alínea b), e 
artigo 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não facultar ao consumidor a informação sobre o 
direito de resolução, o correspondente prazo expira um ano três meses a contar da 
data em que o comerciante tenha cumprido integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

1-A. Nos contratos para a prestação de serviços à distância, o prazo de resolução é 
contado a partir da data da celebração do contrato.

Artigo 14.º
Exercício do direito de resolução

1. Antes de decorrido o prazo de resolução, o consumidor informa o comerciante sobre 
a sua intenção de resolver o contrato, utilizando para tal um suporte de dados 
duradouro. O consumidor pode, para esta finalidade, informar o comerciante da sua 
decisão de resolver o contrato, enviando-lhe uma declaração em suporte duradouro 
redigida por si ou utilizar o modelo de formulário de resolução previsto no Anexo I 
parte B ou qualquer outra declaração explícita.

Os Estados-Membros não devem impor quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de resolução.

2. Para os contratos à distância celebrados via Internet, o comerciante pode, para além 
das possibilidades referidas no n.º 1, facultar ao consumidor, nos termos do Anexo I 
Parte B, o preenchimento electrónico e a apresentação do modelo de formulário para 
resolução através do sítio Internet do comerciante. Neste último caso, o comerciante 
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deve avisar imediatamente o consumidor, por correio electrónico, da recepção do 
pedido de resolução do contrato.

Artigo 15.º
Consequências da resolução

O exercício do direito de resolução determina a extinção das obrigações das partes de:
a) para executar o contrato celebrado à distância ou fora do estabelecimento 

comercial; ou
b) para celebrar um contrato de vendas à distância ou fora do estabelecimento 

comercial, nos casos em que seja apresentada uma oferta pelo consumidor.

Artigo 16.º
Obrigação obrigações de reembolso do comerciante em caso de resolução

1. O comerciante deve reembolsar qualquer a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de catorze 30 dias a contar da data em que receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1-A. Se o consumidor solicitou expressamente um envio diferente do envio normal, o 
comerciante não será obrigado a devolver o custo adicional proveniente deste 
envio.

2. Para os contratos de venda contratos sobre o fornecimento de bens celebrados à 
distância ou fora dos estabelecimentos comerciais o comerciante pode reter o 
reembolso até ter recebido ou ter recolhido os bens, ou até o consumidor ter 
apresentado prova do envio dos bens, consoante o que ocorrer primeiro, a menos que 
o próprio comerciante se tenha oferecido para recolher os bens.

Artigo 17.º
Obrigações de reembolso do consumidor em caso de resolução

1. Nos contratos de venda contratos em matéria de consumo celebrados à distância ou 
fora dos estabelecimentos comerciais nos quais a posse material dos bens tenha sido 
transferida para o consumidor ou, a seu pedido, para terceiro antes da expiração do 
prazo de resolução, o consumidor deve devolvê-los ou entregá-los ao comerciante, 
ou a uma pessoa autorizada pelo comerciante a recebê-los, no prazo de 14 dias a 
contar do dia em que informar o comerciante da sua decisão de resolução do 
contrato, salvo se o próprio comerciante se tiver oferecido para recolher os bens.
O consumidor suporta unicamente os custos directos da devolução dos bens. O 
consumidor apenas deve suportar o custo directo da devolução dos bens, salvo se a 
menos que o comerciante tenha concordado em assumir o referido custo, ou o valor 
dos bens devolvidos exceda o montante de 50 euros.

2. O consumidor só é responsável pela depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para verificar constatar a natureza, as 
características as condições e o funcionamento dos bens. Não é responsável pela 
depreciação dos bens quando o comerciante não tenha conseguido apresentar prova 
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da resolução, nos termos da alínea b) do artigo 9.° alínea e) do n.º 1 do artigo 5.°. 
«Contrato de prestação de serviços»: qualquer contrato, com excepção de um 
contrato de venda, através do qual o comerciante presta um serviço ao consumidor;

 Artigo 18.º
Consequências do exercício do direito de resolução em contratos complementares acessórios

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 15.° da Directiva 2008/48/CE, se o consumidor 
exercer o seu direito de resolução no âmbito de um contrato celebrado à distância ou 
de um contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, nos termos dos artigos 
12.° a 17.º, os contratos complementares acessórios são automaticamente 
resolvidos, sem quaisquer custos para o consumidor, não se encontrando tais custos 
previstos na directiva supra.

2. Os Estados-Membros determinam as modalidades de resolução deste tipo de 
contratos.

Artigo 19.º
Excepções ao exercício do direito a resolução

1. Nos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial, o direito 
de resolução não é aplicável:

a) Aos serviços cuja execução já tenha sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso do consumidor em suporte de dados duradouro, antes do termo do 
período de 14 dias estabelecido pelo artigo 12.°;

b) Ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços cujo preço dependa de 
flutuações do mercado financeiro que o consumidor não possa controlar;

c) À entrega de bens efectuada segundo as especificações dos consumidores, 
claramente personalizadas ou que sejam susceptíveis de se deteriorarem ou de 
ficarem fora de prazo rapidamente;

c-A. A géneros alimentícios, bebidas e outros bens sensíveis em termos higiénicos 
cuja embalagem ou selo tenham sido abertos pelos consumidores;

c-B. Aos contratos para os quais, a fim de dar resposta a uma emergência 
imediata, o consumidor tenha solicitado a pronta execução do contrato pelo 
comerciante; se, nesta ocasião, o comerciante prestar ou vender serviços ou 
bens diferentes dos estritamente necessários para dar resposta à emergência 
imediata do consumidor, o direito de resolução aplica-se a esses serviços ou 
bens adicionais;

c-C. Aos contratos para os quais o consumidor tenha solicitado especificamente 
ao comerciante, através de um meio de comunicação à distância, que se 
desloque ao seu domicílio para efectuar operações de manutenção ou 
reparação em bens de que é proprietário; se, nesta ocasião, o comerciante 
fornecer serviços diferentes dos especificamente solicitados pelo consumidor 
ou bens diferentes das peças de substituição imprescindíveis para a 
manutenção ou reparação, o direito de resolução aplica-se a esses serviços 
ou bens adicionais.
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d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço tenha sido acordado aquando da 
celebração do contrato de venda e cuja entrega apenas possa ser feita depois do 
prazo referido no artigo 22.°, n.º 1, estando o valor real dependente de 
flutuações do mercado que não podem ser controladas pelo comerciante;

e) Ao fornecimento de gravações áudio ou vídeo e de programas informáticos 
selados a que o consumidor tenha retirado o selo;

f) Ao fornecimento de jornais, publicações periódicas e revistas;

g) A serviços de apostas e lotarias;
h) A contratos celebrados em leilões públicos.

2. Nos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, o direito resolução não é 
aplicável:

a) Aos contratos para entrega de géneros alimentícios, bebidas ou outros bens 
destinados ao consumo corrente do agregado familiar, seleccionados 
previamente pelo consumidor através de um meio de comunicação à distância e 
entregues fisicamente no domicílio, residência ou local de trabalho do 
consumidor pelo comerciante que, regra geral, vende os referidos bens no seu 
estabelecimento comercial;

b) Aos contratos para os quais, a fim de dar resposta a uma emergência imediata, 
o consumidor tenha solicitado a pronta execução do contrato pelo comerciante; 
se, nesta ocasião, o comerciante prestar ou vender serviços ou bens diferentes 
dos estritamente necessários para dar resposta à emergência imediata do 
consumidor, o direito de resolução aplica-se a esses serviços ou bens 
adicionais;

c) Aos contratos para os quais o consumidor tenha solicitado especificamente ao 
comerciante, através de um meio de comunicação à distância, que se desloque 
ao seu domicílio para efectuar operações de manutenção ou reparação em bens 
de que é proprietário; se, nesta ocasião, o comerciante fornecer serviços 
diferentes dos especificamente solicitados pelo consumidor ou bens diferentes 
das peças de substituição imprescindíveis para a manutenção ou reparação, o 
direito de resolução aplica-se a esses serviços ou bens adicionais.

3. As partes podem acordar não aplicar os n.os o n.º1 e 2.

Artigo 20.º
Contratos à distância e contratos celebrados fora do estabelecimento comercial excluídos

1. Os artigos 8.° a 19.° não se aplicam aos contratos à distância e aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial:

a) para a venda de bens imóveis ou relativos a outros direitos respeitantes a bens 
imóveis, excepto no que diz respeito ao arrendamento e aos trabalhos 
efectuados no bem imóvel,

b) celebrados através de distribuidores automáticos ou de estabelecimentos 
comerciais automatizados;

c) celebrados com operadores de telecomunicações através de cabinas telefónicas 
públicas pagas pela sua utilização;
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d) para o fornecimento de géneros alimentícios ou de bebidas por um comerciante 
através de entregas frequentes e regulares efectuadas na proximidade do seu 
estabelecimento comercial.

2. Os artigos 8.° a 19.° não se aplicam aos contratos celebrados fora do estabelecimento 
comercial relativos a:

a) Seguros;
b) Serviços financeiros cujo preço dependa de flutuações do mercado financeiro, 

fora do controlo do comerciante, que possam realizar-se durante o prazo de 
resolução, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da 
Directiva 2002/65/CE 16 e

c) Créditos abrangidos pelo âmbito de aplicação da Directiva 2008/48/CE.

3. Os artigos 8.° a 19.° não se aplicam aos contratos à distância relativos ao 
fornecimento de alojamento, transporte, serviços de aluguer de automóveis, 
restauração ou serviços de lazer no que respeita aos contratos que estabelecem uma 
data ou um prazo de execução específicos.

(…)

                                               
16 JO L 271 de 09.10.02, p. 16.
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Anexo I
INFORMAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESOLUÇÃO

A. Modelo de formulário de resolução

Direito de resolução
O consumidor dispõe de um prazo de catorze dias para exercer o direito de resolução do 
presente contrato sem indicar qualquer motivo. 
O prazo inicia-se [aquando do recepção dos bens encomendados] 1. No cálculo do prazo 
não se inclui o dia da [recepção dos bens] 2. Se o último dia do prazo coincidir com um 
feriado, um sábado ou um domingo, o prazo terminará no dia útil seguinte.
Como salvaguarda do prazo de resolução é suficiente o envio atempado da declaração de 
resolução. 
A declaração de resolução deve ser enviada num suporte de dados duradouro (por ex. carta 
expedida pelo correio) 3 a: 4. O consumidor pode utilizar o formulário infra, sem que tal 
constitua uma obrigação.

Consequências da resolução
Para a resolução ter efeito, os bens recebidos terão de ser devolvidos dentro de 14 dias [a 
expensas nossas] 5. O prazo inicia-se aquando do envio da vossa declaração de resolução. 
No cálculo deste prazo não se inclui o dia do envio da declaração de resolução. Se o último 
dia deste prazo coincidir com um feriado, um sábado ou um domingo, o prazo terminará no 
dia útil seguinte.
Se os bens recebidos nos forem devolvidos em estado deteriorado, o consumidor será 
responsabilizado pela eventual depreciação desses bens. Este ponto aplica-se apenas nos 
casos em que a referida depreciação seja atribuível a um manuseamento desnecessário dos 
bens com vista a verificar a sua natureza e características. Pode evitar uma deterioração 
dos bens se tiver o cuidado de não os utilizar como se fossem sua propriedade e se se 
abstiver de quaisquer práticas que deteriorem o seu valor.
 No caso de a resolução ter efeito, quaisquer pagamentos recebidos por nós terão de ser 
devolvidos dentro de 14 dias. O prazo inicia-se, para nós, aquando da recepção da vossa 
declaração de resolução. No cálculo deste prazo não se inclui o dia da recepção da 
declaração de resolução. Se o último dia deste prazo coincidir com um feriado, um sábado 
ou um domingo, o prazo terminará no dia útil seguinte.
Para os contratos de vendas, o comerciante pode reter o reembolso até [ter recebido ou ter 
recolhido os bens, ou até o consumidor ter apresentado prova do envio dos bens, consoante 
o que ocorrer primeiro] 6. 

Indicações para apresentação:
1 Se um dos seguintes casos especiais ocorrer, o texto da menção entre parêntesis será 

o seguinte: 
a) Nos contratos à distância relativos à prestação de serviços: "aquando da 

celebração do contrato";
b) Nos contratos de prestação de serviços celebrados fora do estabelecimento 

comercial: "aquando da recepção de uma cópia do documento contratual 
assinado em suporte de dados duradouro (por exemplo, em papel).

2 Se um dos seguintes casos especiais ocorrer, o texto da menção entre parêntesis será 
o seguinte: 
a) Nos contratos à distância relativos à prestação de serviços: "aquando da 
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celebração do contrato;
b) Nos contratos de prestação de serviços celebrados fora do estabelecimento 

comercial: recebeu uma cópia do documento contratual".
3 Para os contratos de vendas à distância é necessário juntar o seguinte: 

a) nos casos em que o comerciante permite a resolução por meio de por correio 
electrónico ou por correio electrónico

b) nos casos em que o comerciante permite ao consumidor o preenchimento 
electrónico num sítio Web do modelo do formulário de resolução: " ou no nosso 
sítio Web".

4 Incluir: Identidade e morada do comerciante; Para os contratos de vendas à distância 
é obrigatório indicar adicionalmente: Endereço geográfico e endereço electrónico do 
comerciante a quem o formulário de resolução deve ser enviado.

5 Sempre que o preço dos bens a devolver não exceda 50 euros, a menção entre 
parêntesis é a seguinte: "custeado pelo próprio".

6 Nos casos em que o comerciante se disponibilize para recolher os bens nas 
instalações do consumidor, a menção entre parêntesis é a seguinte: "recolha nas 
vossas instalações".

Informações a facultar com o formulário de resolução
1. Nome, endereço geográfico e endereço electrónico do comerciante a quem o 

formulário de resolução deve ser enviado.
2. Declaração que confirme que o consumidor tem o direito de resolver o contrato e que 

este direito pode ser exercido através do formulário de resolução (a seguir 
apresentado), que deve ser enviado por suporte duradouro ao comerciante nos termos 
do n.º 1:
a) Para os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, no prazo de 14 

dias a contar da sua assinatura das notas de encomenda;
b) Para os contratos de venda à distância, no prazo de 14 dias a contar do início da 

posse material dos bens pelo consumidor ou por terceiros indicados pelo 
consumidor, com excepção do transportador.

c) Para os contratos à distância:
– no prazo de 14 dias após a celebração do contrato, se o consumidor não 

tiver dado o seu consentimento expresso prévio para a que execução do 
contrato tenha início antes do termo deste prazo de 14 dias;

– num prazo que expira na data do início da execução do contrato, sempre 
que o consumidor tenha dado o seu consentimento expresso prévio para a 
execução do contrato começar antes do termo do prazo de 14 dias.

3. Para todos os contratos de venda, uma declaração que informe o consumidor sobre os 
prazos e as modalidades de devolução dos bens ao comerciante e sobre as condições 
de reembolso nos termos dos artigos 16.° e 17.°, n.º2.

4. Para os contratos à distância celebrados via Internet, uma declaração que confirme que 
o consumidor pode preencher e apresentar electronicamente o formulário normalizado 
de resolução através do sítio Internet do comerciante e de que receberá imediatamente, 
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por correio electrónico, um aviso da recepção da referida resolução, enviado pelo 
comerciante.

5. Uma declaração que confirme que o consumidor pode utilizar o formulário de 
resolução constante da Parte B.

B. Modelo de formulário de resolução

(só deve preencher e devolver o presente formulário se quiser resolver o contrato)
– Excelentíssimos Senhores:  Identidade, morada e eventualmente endereço de 

correio electrónico do comerciante
– Eu/Nós (**) comunico(comunicamos) pela presente, que pretendo (pretendemos) 

(**) resolver o seguinte contrato. Pela presente comunico/comunicamos* que 
resolvo/resolvemos* o meu/nosso* contrato de venda relativo ao seguinte bem/à 
prestação do seguinte serviço*

– Solicitado em*/recebido em *
– Nome(s) do(s) consumidor(es)
– Endereço(s) do(s) consumidor(es)
– Assinatura(as) do(s) consumidor(es) (apenas no caso de o presente formulário ser 

apresentado por escrito, tendo como suporte o papel)
– Data (***):

    (*)   A preencher pelo comerciante antes de entregar o formulário ao consumidor
  (**)    *Riscar o que não interessa.

(***)  A preencher pelo(s) consumidor(es) nos casos em que este formulário seja utilizado 
para resolver o contrato.


