
 

 

N/Ref. 08/22    Angra do Heroísmo, janeiro de 2022 

 

Assunto: Direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços 
digitais 
 

 

Caro Associado, 

Leva-se ao conhecimento de V./Exa. (s), a publicação do Decreto-Lei n.º 84/2021, que regula e 

reforça os direitos dos consumidores na compra e venda de bens móveis, de bens imóveis e de 

conteúdos e serviços digitais procedendo à transposição para a ordem jurídica interna da 

Diretiva (UE) 2019/771 relativa a certos aspetos dos contratos de compra e venda de bens e da 

Diretiva (UE) 2019/770 sobre certos aspetos relativos aos contratos de fornecimento de 

conteúdos e serviços digitais, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

 

O Novo Regime de direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços 

digitais prevê que:  

i) as disposições relativas a contratos de compra e venda de bens móveis e imóveis aplicam-se 

aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor; e 

ii) as disposições relativas a contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais 

aplicam-se aos contratos por tempo indeterminado ou a termo certo celebrados antes da sua 

entrada em vigor que prevejam o fornecimento contínuo ou de uma série de atos individuais 

de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, apenas no que respeita aos conteúdos ou 

serviços digitais que sejam fornecidos a partir da data de entrada em vigor do referido 

decreto-lei, e, quanto aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. 

 

O conceito de “bens” para abranger bens de consumo que incorporem ou estejam 

interligados com elementos digitais."  (Ex: aplicações, ficheiros de vídeo, de áudio e de 

música, jogos digitais, livros electrónicos) 

 

Exclusões: 

 Bens vendidos por via de penhora ou qualquer outra forma de execução judicial ou 

levada a cabo por uma autoridade pública;  
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 À compra e venda de animais.  

 

Estão ainda excluídos da aplicação do disposto no presente decreto-lei os contratos de:  

 Serviços de comunicações electrónicas; 

 Serviços de cuidados de saúde,  

 Jogo e aposta online,  

 Serviços financeiros,  

 Software oferecido pelo profissional no âmbito de uma licença de acesso livre e 

gratuito, em que não seja exigida contraprestação ao consumidor, desde que os dados 

pessoais fornecidos sejam exclusivamente tratados pelo profissional para melhorar a 

segurança, a compatibilidade ou a interoperabilidade do software específico;  

 Fornecimento de conteúdos digitais que sejam disponibilizados ao público por outro 

meio que não a transmissão de sinal, no contexto de uma representação ou de um 

evento, designadamente projeções cinematográficas digitais;  

 Conteúdos digitais fornecidos em conformidade com a Lei n.º 26/2016, de 22 de 

agosto, na sua redação atual, pelos organismos do setor público. 

 

O Diploma também prevê: 

 

 O princípio da conformidade dos bens, devendo o profissional entregar bens que 

cumpram requisitos subjetivos e objetivos, bem como assegurar determinados 

requisitos relativos a bens com elementos digitais. 

 Alargamento do período de garantia: 

              Bens móveis:  

i) Alargamento do prazo de responsabilidade profissional, de 2 para 3 anos a 

contar da entrega do bem, sendo que, se mantém a presunção legal a favor do 

consumidor de que a falta de conformidade do bem manifestada nos 

primeiros 2 anos se presume existente à data da sua entrega.  

ii) Determinação de prazos distintos de responsabilidade no caso de bens com 

elementos digitais incorporados.  



 

 

iii) Distinção dos prazos previstos consoante o tipo de fornecimento (ato 

único/uma série de atos individuais ou contínuo), inclusive quanto ao ónus da 

prova.  

 O “direito de rejeição” que permite ao consumidor optar livremente entre a 

substituição do bem e a resolução do contrato quando a não conformidade se 

manifeste nos primeiros 30 dias a contar da entrega; 

Bens Imóveis 

 O aumento do prazo de garantia dos bens imóveis de 5 para 10 anos quando esteja 

em causa defeitos que afetem elementos construtivos estruturais; 

 O produtor fica vinculado às obrigações de, pelo prazo de 10 anos após a colocação da 

última unidade do bem em mercado:  

i) Disponibilizar peças sobresselentes com o intuito de promover a reparação dos bens 

contribuindo para uma maior durabilidade; e  

ii) Prestar um serviço de assistência pós-venda estando em causa bens móveis sujeitos 

a registo. 

 A responsabilização dos prestadores de mercado em linha, a par do profissional, na 

satisfação dos direitos do consumidor em caso de falta de conformidade, de acordo 

com determinadas condições. 

 

A presente Lei entrou em vigor a 01 de janeiro de 2022 e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar Aqui. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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