
 

 

N/Ref. 60/14                           Angra do Heroísmo, maio de 2014 
 
Assunto: REFORMULAÇÃO DAS REGRAS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS CELEBRADOS À 
DISTÂNCIA OU FORA DO ESTABELECIMENTO.  
 
 
Caro Associado, 
 

Conheça as alterações das regras das vendas à distância! 
 
Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de Fevereiro, 

que vem proceder à reformulação das regras aplicáveis aos contratos celebrados à distância e 

aos contratos celebrados fora do estabelecimento.  

 
Neste sentido, as regras previstas no presente diploma aplicam-se aos contratos celebrados à 

distância e aos celebrados fora do estabelecimento, havendo exceções para alguns tipos de 

contrato (relativos a serviços financeiros; celebrados através de máquinas distribuidoras 

automáticas ou de estabelecimentos comercias automatizados; entre outros). 

 
Antes de o consumidor se vincular aos contratos abrangidos por este regime, ou por uma 

proposta correspondente, o fornecedor deve facultar-lhe, em tempo útil e de forma clara e 

compreensível, nomeadamente os seguintes informações para além de outras mencionadas 

no art. 4.º do presente diploma: 

 Identidade do fornecedor, incluindo:  

a) Nome; 

b) Firma ou denominação social; 

c) Endereço físico onde se encontra estabelecido; 

d) Número de telefone, de telecópia e endereço eletrónico (caso existam) 

 Características essenciais do bem ou serviço; 

 Preço total do bem ou serviço (incluindo taxas e impostos ou quaisquer outros 

encargos suportados), modo de cálculo deste e modalidades de pagamento, de 

entrega, de execução, data-limite de entrega;  

 Indicação de que podem ser devidos encargos suplementares de transporte, de 

entrega e postais, e quaisquer outros custos, quando tais encargos não possam ser 

razoavelmente calculados antes da celebração do contrato; 

 A duração do contrato quando não seja indefinida ou instantânea; 



 

 

Quanto aos requisitos de forma nos contratos celebrados à distância, como referido as 

informações devem ser prestadas de forma clara e compreensível por meio adequado à 

técnica de comunicação à distância utilizada: 

 
Em caso de contrato celebrado à distância por via eletrónica, a encomenda pelo consumidor 

implicar uma obrigação de pagamento, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve de 

dar ao consumidor, imediatamente antes deste concluir a encomenda, as informações pré-

contratuais tais como identificar de forma facilmente legível, no seu website, através da 

expressão «encomenda com a obrigação de pagar» ou de formulação equivalente, a 

função/botão que permite concluir a encomenda, sempre que a sua realização implique um 

pagamento ao profissional;  

 
Em caso de comunicação por via telefónica, a identidade do fornecedor do bem ou prestador 

do serviços ou do profissional que atue em seu nome ou por sua conta e o objectivo comercial 

da chamada devem ser comunicados explicitamente no início de qualquer contacto com o 

consumidor. O consumidor só fica vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu 

consentimento escrito ao fornecedor. 

 
A confirmação da celebração dos contratos celebrados à distância, verifica-se da seguinte 

forma: 

 O fornecedor deve confirmar a celebração do contrato no prazo de 5 dias contados 

dessa celebração e, o mais tardar, no momento da entrega bem ou antes da prestação 

do serviço; 

 A confirmação do contrato é feita mediante a entrega ao consumidor das informações 

pré-contratuais previstas no n.º 1 do art. 4.º do presente diploma, em suporte 

duradouro; 

 Excluem-se desta obrigação, os fornecedores que tenham fornecido ao consumidor as 

informações pré-contratuais antes da celebração do contrato, em suporte duradouro.  

 
Os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial são reduzidos a escrito e devem 

conter de forma clara e em língua portuguesa as informações pré-contratuais previstas no 

presente diploma. O fornecedor deve, ainda, entregar ao consumidor uma cópia do contrato 

assinado ou a confirmação do contrato em papel ou noutro suporte duradouro, se este último 

concordar.   



 

 

O presente diploma também vem estabelecer que o consumidor tem o direito de resolver o 

contrato sem incorrer em quaisquer custos, a não ser o custo da devolução do bem e custos 

adicionais de entrega, quando aplicável, no prazo de 14 dias seguidos, dependendo do 

contrato celebrado entre as partes (situações previstas no n.º 1 do artigo 10.º do presente 

Decreto-Lei). 

 
Para o consumidor exercer este direito, terá de o fazer através do envio do modelo de «Livre 

Resolução» constante da parte B do anexo do diploma em questão, ou através de qualquer 

outra declaração inequívoca de resolução de contrato, comunicando, por palavras suas, a 

decisão de resolver o contrato por carta, contacto telefónico, pela devolução do bem ou outro 

meio susceptível de prova, nos termos gerais. 

 
Direito de Arrependimento: 

Quando a resolução seja realizada em sítio da Internet do fornecedor, este dispõe de 24h para 

acusar a receção da declaração de resolução em suporte duradouro; 

 No prazo de 14 dias a contar da data em que for informado da decisão de resolução do 

contrato, o fornecedor deve reembolsar o consumidor de todos os pagamentos 

recebidos, utilizando o mesmo método de pagamento que tiver sido utilizado pelo 

consumidor na transação inicial, salvo acordo expresso e desde que não incorram 

quaisquer encargos para o consumidor; 

 O consumidor deve proceder à devolução do bem no prazo de 14 dias a contar da 

data em que tiver comunicado a decisão de resolução, caso o fornecedor não se 

ofereça para tal, ficando a cargo do consumidor as despesas relativas a à devolução 

(excepto quando o fornecedor acordar em suportá-las ou quando o consumidor não 

tenha sido previamente informado que tem este dever). 

 
No entanto verificam-se algumas exceções ao direito de livre resolução, em que salvo acordo 

das partes em contrário, o consumidor não pode resolver livremente os contratos 

mencionados no art. 17.º do presente diploma. 

 
É da competência da Inspeção Regional das Atividades Económicas, a fiscalização do 

cumprimento do disposto no presente decreto-lei, assim como a instrução dos respetivos 

processos de contraordenação. 



 

 

O presente diploma entra em vigor a 1133  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001144  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1399475303.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1399475303.pdf

