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INTRODUÇÃO 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia analisou e emitiu parecer, na 

sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, sobre a Audição n.º 32/XII-GR – “Projeto de Decreto-Lei 

que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços 

digitais, transpondo para o direito interno as Diretivas (UE) 2019/771 (UE) e 2019/770 

- METD - (Reg. DL 1049/XXII/2021)”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

 

O Projeto de Decreto-Lei em apreciação foi enviado à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores para audição, por despacho do Senhor Chefe do Gabinete do 

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, com pedido de parecer, 

de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da República 

Portuguesa. 

 

A apreciação do presente Projeto de Decreto-Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do 

artigo 229.º da Constituição da República Portuguesa e na alínea i) do artigo 34.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei n.º 

39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de 

agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro. 

 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para 

emitir parecer é da Comissão de Economia, nos termos da Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, que aprova 

as competências das comissões especializadas permanentes. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

O presente Projeto de Decreto-Lei – cf. artigo 1.º – “1. a) Regula os direitos do 

consumidor na compra e venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, relativa a certos aspetos dos contratos 

de compra e venda de bens que altera o Regulamento (UE) 2017/2394 e a Diretiva 

2009/22/CE e que revoga a Diretiva 1999/44/CE; b) Estabelece o regime de proteção 

dos consumidores nos contratos para o fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, 

procedendo à transposição para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/770 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, sobre certos aspetos 

relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais; 2 - O presente 

decreto-lei estabelece ainda: a) O regime aplicável à compra e venda de bens imóveis 

em caso de falta de conformidade; b) A responsabilidade direta do produtor em caso de 

falta de conformidade dos bens, conteúdos digitais ou serviços digitais; c) A 

responsabilidade dos prestadores de mercado em linha; d) O regime sancionatório 

aplicável ao incumprimento dos deveres do profissional”. 

 

O Projeto de Decreto-Lei em apreciação refere, em sede de exposição de motivos, que 

“A Lei n.° 24/96, de 31 de julho, que estabelece o regime legal aplicável à defesa dos 

consumidores, consagrou, no artigo 4.°, o direito à qualidade dos bens e serviços. Este 

princípio normativo foi densificado pelo Decreto-Lei n.° 67/2003, de 8 de abril, que 

transpõe a Diretiva 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio, 

relativa a certos aspetos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, e 

altera a Lei n.º 24/96, de 31 de julho. 

A Diretiva 1999/44/CE, ao consagrar um quadro legal de harmonização mínima quanto 

à proteção dos direitos do consumidor na União Europeia (UE), permitiu ao legislador 

nacional adotar soluções que aumentaram o nível de proteção do consumidor 

português. 

Volvidos sensivelmente vinte anos desde a publicação da referida Diretiva, e perante a 

evolução da dimensão digital no mercado interno, a Comissão Europeia apresentou, em 
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maio de 2015, a Estratégia para o Mercado Único Digital, que visava reforçar a proteção 

do consumidor num mercado cada vez mais competitivo e digital. Neste âmbito, a 

Comissão Europeia apresentou uma nova proposta legislativa que, após negociação no 

Conselho, veio a resultar na Diretiva (UE) 2019/771, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 20 de maio de 2019, relativa a certos aspetos dos contratos de compra e 

venda de bens que altera o Regulamento (UE) 2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE e que 

revoga a Diretiva 1999/44/CE (Diretiva 2019/771). 

A Diretiva 2019/771 tem como objetivo contribuir para o bom funcionamento do 

mercado interno, garantindo simultaneamente um nível elevado de proteção dos 

consumidores, estabelecendo regras comuns quanto a certos requisitos relativos aos 

contratos de compra e venda celebrados entre o profissional e o consumidor, em 

especial regras quanto à conformidade dos bens com o contrato, aos meios de 

ressarcimento em caso de falta de conformidade, às modalidades para o exercício 

desses meios e às garantias comerciais. 

Simultaneamente, esta diretiva veio elevar às exigências das novas tipologias de bens 

hoje existentes o regime legal da conformidade dos bens de consumo, nomeadamente, 

através da inclusão de novas realidades, como é o caso dos contratos de compra e venda 

de bens com elementos digitais incorporados. 

O presente decreto-lei estabelece, desde logo, o princípio da conformidade dos bens 

com um conjunto de requisitos subjetivos e objetivos O profissional encontra-se, assim, 

obrigado a entregar ao consumidor bens que cumpram todos os requisitos referidos, 

sob pena de os bens não serem considerados conformes. 

Prevê-se a responsabilidade do profissional pela falta de conformidade do bem que se 

manifeste num prazo de três anos e que se considera existente à data da entrega do 

bem se manifestada durante os primeiros dois. São ainda estipulados prazos de 

responsabilidade distintos, consoante estejamos perante bens com elementos digitais 

incorporados relativamente aos quais se preveja o fornecimento contínuo de 

conteúdos, ou serviços digitais. 
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Ao contrário do previsto no Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, que não estabelecia 

qualquer hierarquia de direitos em caso de não conformidade dos bens – reconhecendo 

ao consumidor um direito de escolha entre a reparação do bem, a substituição do bem, 

a redução do preço ou a resolução do contrato – o presente decreto-lei incorpora a 

solução da Diretiva que aqui se transpõe, que prevê os mesmos direitos, embora 

submetendo-os a diferentes patamares de precedência. Trata-se, pois, de matéria 

sujeita ao princípio da harmonização máxima que impede o legislador nacional de 

divergir da norma europeia. 

Neste enquadramento, em caso de não conformidade do bem, o consumidor tem o 

direito «à reposição da conformidade», através da reparação ou da substituição do bem, 

à redução do preço e à resolução do contrato, estabelecendo-se as condições e 

requisitos aplicáveis para cada um dos meios. 

É consagrado no presente decreto-lei um novo direito do consumidor, que consiste na 

possibilidade de opção, pelo consumidor, entre a substituição do bem ou a resolução do 

contrato sem estar sujeito a qualquer condição específica quando esteja em causa uma 

falta de conformidade que se manifeste nos primeiros 30 dias a contar da entrega do 

bem. 

Eliminou-se ainda a obrigação que pendia sobre o consumidor de denunciar o defeito 

dentro de determinado prazo após o seu conhecimento, restabelecendo o princípio de 

inexistência de obstáculos ao exercício de direitos de que o consumidor dispõe durante 

o prazo de garantia dos bens. 

Por outro lado, estabelecem-se obrigações a cargo do profissional quanto ao prazo de 

reparação, à recolha e remoção dos bens para reparação e à devolução do preço pago 

no caso da resolução do contrato. 

Considerando que um dos desígnios da Diretiva que aqui se transpõe é a adequação do 

regime da conformidade dos bens à dimensão digital do mercado, assim assegurando 

um elevado nível de proteção do consumidor, o presente decreto-lei amplia a noção de 

«bens», de maneira a abranger os bens de consumo que incorporem ou estejam 

interligados com elementos digitais. De notar que o elemento digital poderá estar pré-
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instalado no bem, ou ser instalado posteriormente, considerando-se bens com 

elementos digitais sempre que a ausência do conteúdo ou serviço digital incorporado 

ou interligado impeça os bens de desempenharem as suas funções, essenciais ou não. 

Mantém-se, ainda, no presente decreto-lei, os direitos do consumidor em caso de falta 

de conformidade dos bens imóveis, incorporando-se as soluções constantes do Decreto-

Lei n.º 67/2003, na sua redação atual, sobre a venda bens de consumo e as garantias a 

ela relativas, bem como possibilidade do consumidor exercer os direitos de reparação e 

substituição do bem em caso de falta de conformidade diretamente perante o produtor, 

e o direito de regresso do profissional perante uma pessoa em estágios anteriores da 

cadeia contratual, quando o mesmo seja responsável perante uma falta de 

conformidade. 

A garantia voluntária é mantida, passando agora a designar-se por «garantia comercial», 

embora com obrigações de informação acrescidas. 

Pretendendo contribuir para uma maior durabilidade dos bens e promover a reparação 

dos mesmos, estabelece-se um dever do profissional, extensível a outros elementos da 

cadeia, de disponibilizar peças sobresselentes durante um prazo de 10 anos, de acordo 

com determinados requisitos, e ainda, um serviço de assistência pós-venda, no caso de 

bens móveis sujeitos a registo. 

Por seu turno, o crescimento do comércio eletrónico registado na última década e a 

necessidade de potenciar as suas vantagens para o mercado interno levaram a Comissão 

Europeia a apresentar a Estratégia do Mercado Único Digital que, entre outros objetivos, 

visa impulsionar a economia digital, nomeadamente garantindo um melhor acesso dos 

consumidores aos conteúdos e serviços digitais e facilitando o seu fornecimento pelas 

empresas. 

Neste contexto, a Comissão Europeia apresentou uma nova proposta legislativa que, 

após negociação no Conselho, veio a resultar na Diretiva (UE) 2019/770, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, relativa a certos aspetos relativos ao 

fornecimento de conteúdos e serviços digitais. 
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A Diretiva 2019/770 vem colmatar um vazio legal a nível europeu no que respeita à 

consagração de direitos dos consumidores em caso de não fornecimento ou não 

conformidade dos conteúdos ou serviços digitais. 

No que concerne ao fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, a Diretiva aplica-se 

aos contratos que estipulem um único ato de fornecimento, uma série de atos 

individuais de fornecimento e, ainda, o fornecimento contínuo. Estão em causa, por 

exemplo, a compra de um livro digital (ebook), a subscrição de publicações periódicas, 

e a subscrição de um serviço de streaming, respetivamente. 

Assentando no princípio da harmonização total, a Diretiva estabelece regras quanto ao 

fornecimento dos conteúdos e serviços digitais, prevendo o direito à resolução do 

contrato pelo consumidor em caso de não fornecimento e de acordo com determinadas 

regras, bem como, em caso de falta de conformidade com requisitos subjetivos e 

objetivos. 

Concretamente, em caso de não conformidade dos conteúdos e serviços digitais, o 

consumidor tem o direito à reposição da conformidade, à redução do preço e à 

resolução do contrato, estabelecendo-se as condições e requisitos aplicáveis. 

Perante uma falta de conformidade, a Diretiva prevê diferentes prazos de 

responsabilidade do profissional consoante o tipo de fornecimento. Assim, contratos em 

que seja estipulado um ato único de fornecimento ou uma série de atos individuais de 

fornecimento, o prazo de responsabilidade é de dois anos. Já nos contratos de 

fornecimento contínuo, o profissional é responsável durante todo o período de duração 

do contrato. 

Contrariamente ao que se encontra estipulado na Diretiva 2019/771, de 19 de maio, 

relativa a certos aspetos dos contratos de compra e venda de bens, onde é permitido 

aos Estados- Membros estabelecerem um prazo de ónus da prova relativo à falta de 

conformidade entre um e dois anos, a Diretiva relativa aos conteúdos e serviços digitais 

estabelece prazos diferenciados consoante o tipo de fornecimento. Caso estejamos 

perante um ato único de fornecimento ou série de atos individuais de fornecimento, o 

prazo não pode ser superior a um ano. Por seu turno, nos contratos de fornecimento 
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contínuo, o ónus da prova cabe ao profissional durante o período de duração do 

contrato. 

Considerando a importância crescente dos prestadores de mercado de linha nos 

contratos celebrados pelos consumidores, determina-se as condições para que aqueles 

possam ser considerados parceiros contratuais diretos do profissional que fornece o 

produto, prevendo-se, para o efeito, a possibilidade dos consumidores exercerem os 

seus direitos em caso de falta de conformidade dos bens, conteúdos ou serviços digitais 

também junto destes prestadores. 

Finalmente, e com vista a assegurar o cumprimento dos dispositivos legais, estabelece-

se um regime sancionatório, sendo a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

e o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção as entidades 

competentes para fiscalizar, instruir os processos de contraordenação e aplicar as 

respetivas coimas e sanções acessórias. 

O presente decreto-lei procede à transposição para a ordem jurídica interna a Diretiva 

2019/771 e da Diretiva (UE) 2019/770, revoga o Decreto-Lei n.° 67/2003, de 8 de abril, 

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

conteúdos e serviços digitais”. 

De referenciar, ainda, que “Foi promovida a audição do Conselho Nacional de Consumo, 

da Comissão Nacional de Proteção de Dados, do Instituto dos Mercados Públicos, do 

Imobiliário e da Construção, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e dos 

órgãos da Regiões Autónomas”. 

APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

Nada a registar. 

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

 

PS: O GP do PS é a favor da presente iniciativa. 

PSD: O GP do PSD vota a favor. 
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CDS-PP: O GP do CDS-PP, relativamente à presente audição, emite parecer de 

abstenção, porquanto o Projecto de Decreto-Lei em apreciação ser omisso 

relativamente às Regiões Autónomas. Nomeadamente, quando refere as entidades com 

poder sancionatório - a ASAE e o IMPIC – sem qualquer referência à Inspeção Regional 

das Atividades Económicas (IRAE), que possui idênticas atribuições à ASAE, na nossa 

Região Autónoma.  

 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção relativamente à presente 

iniciativa. 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia deliberou, maioria, dar parecer 

favorável à presente iniciativa. 

 

 

Graciosa, 6 de setembro de 2020 

 

 

 

 

O Relator 

 
José Ávila  
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O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente 

 
                                                                                                                Sérgio Ávila 

 

 


