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O REGIME DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO
DE CONTEÚDOS E SERVIÇOS DIGITAIS

VIGENTE EM PORTUGAL
I

PRELIMINARES
1. O labor transpositivo da Directiva atinente aos “contratos de fornecimento de

conteúdos e serviços digitais”

O Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de Outubro, procede à transposição das Directivas
2019/770 e 771, de 20 de Maio de 2019, do Parlamento Europeu e do Conselho.

Tal diploma entrou em vigor, na ordem jurídica interna, conforme preceituado por Bruxelas,
no 1.º de Janeiro do ano em curso.

A primeira das directivas ocupa-se, na realidade, de “determinados aspectos dos
contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais”. A segunda da do regime
de “determinados aspectos do contrato de compra e venda de bens”.

Nas linhas que se seguirão ocupar-nos-emos tão só do regime, ainda que de modo breve
formulado, do fornecimento de conteúdos e serviços digitais.

Não contemplaremos, pois, neste espaço o regime dos contratos de compra e venda de
bens corpóreos e de bens corpóreos em que se incorporam conteúdos ou serviços digitais.

O regime jurídico a que a Directiva 2019/770, de 20 de Maio, confere relevância visa
oferecer adequada resposta à célere evolução tecnológica observada neste domínio de
molde garantir a congruência do e a adesão ao conceito de conteúdos ou serviços digitais e
ao regime enquadrável no comércio jurídico em curso.

2. Conteúdos e serviços digitais: conceito e realidades recobertas

Ora, por conteúdos e serviços digitais se entende, designadamente,

 os programas informáticos,
 as aplicações,
 os ficheiros de vídeo, de áudio e de música,
 os jogos digitais,
 os livros electrónicos e outras publicações electrónicas,
 bem como os serviços digitais que permitam a criação, o tratamento ou o

armazenamento de dados em formato digital ou o respectivo acesso,
nomeadamente o software enquanto serviço, de que são exemplo a partilha de
ficheiros de vídeo e áudio e outro tipo de alojamento de ficheiros, o
processamento de texto ou jogos disponibilizados no ambiente de computação
em nuvem, bem como as redes sociais.
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Como o previne, no seu preâmbulo, a Directiva que disciplina o regime de que se trata, “uma
vez que há várias maneiras de fornecer um conteúdo ou serviço digital, como por exemplo
através de um suporte material, de descarregamentos feitos pelos consumidores para os
seus dispositivos, de difusões em linha, de concessão de acesso a unidades de
armazenamento de conteúdos digitais ou de acesso ao uso de redes sociais”, o normativo
deverá aplicar-se independentemente do meio utilizado para a sua transmissão ou para
permitir o acesso aos conteúdos ou serviços digitais.

Exclui-se, porém, a sua aplicação aos serviços de acesso à Internet.

“A fim de corresponder às expectativas dos consumidores e de proporcionar aos
fornecedores de conteúdos digitais um regime jurídico simples e bem definido, a dos
Conteúdos e Serviços Digitais deverá ser igualmente aplicada aos conteúdos digitais
fornecidos num suporte material, tais como os DVD, os CD, as chaves USB e os cartões de
memória, bem como ao próprio suporte material, desde que… funcione exclusivamente
como meio de disponibilização de conteúdos digitais.”

No entanto, em lugar da aplicação das suas disposições à obrigação que pende sobre o
fornecedor e aos meios de ressarcimento ao consumidor em caso de não fornecimento,
entende-se de aplicar o disposto na Directiva ‘Direitos do Consumidor’ no que tange às
obrigações que se prendem com a entrega de bens e os meios de ressarcimento em caso
de incumprimento.

Além disso, as disposições da designada directiva acerca, entre outros, do direito de
retractação [que, entre nós, se denomina, impropriamente, ao que se nos afigura, por direito
de resolução unilateral] e da natureza do contrato ao abrigo do qual são fornecidos os bens,
deverão igualmente continuar a aplicar-se a tais suportes materiais e aos conteúdos digitais
neles fornecidos.

3. Os afloramentos da disciplina ora delineada em outros diplomas que integram a
constelação dos direitos do consumidor

A LDC – Lei-Quadro de Defesa do Consumidor, em razão do afeiçoamento da
denominada Directiva Omnibus [n.º 2161/2019], de 27 de Novembro de 2019 ao regime
em vigor, passou a considerar na regra atinente à “informação em particular” no quadro
dos contratos de consumo [n.º 1 do seu artigo 8.º] o que segue:

“1 - O fornecedor de bens … deve, tanto na fase de negociações como na fase de celebração de um
contrato, informar o consumidor de forma clara, objectiva e adequada, a não ser que essa informação
resulte de forma clara e evidente do contexto, nomeadamente sobre:

…

i) A existência de garantia de conformidade dos bens, dos conteúdos e serviços digitais, com a indicação
do respectivo prazo, e, quando for o caso, a existência de serviços pós-venda e de garantias comerciais,
com descrição das suas condições;

j) A funcionalidade dos bens com elementos digitais, conteúdos e serviços digitais, nomeadamente o seu
modo de utilização e a existência ou inexistência de restrições técnicas, incluindo as medidas de protecção
técnica, quando for o caso;

k) Qualquer compatibilidade e interoperabilidade relevante dos bens com elementos digitais, conteúdos e
serviços digitais, quando for o caso, com equipamentos e programas informáticos de que o fornecedor ou
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prestador tenha ou possa razoavelmente ter conhecimento, nomeadamente quanto ao sistema operativo, a
versão necessária e as características do equipamento;

…

8 – O disposto no n.º 1 aplica-se também aos contratos de fornecimento de … de conteúdos digitais não
fornecidos em suporte material.”

Já a Lei das Práticas Comerciais Desleais de 26 de Março de 2008 [DL 57/2008] passou
também a contemplar domínio tão sensível quanto este em que penetramos, já que se tem
como permissivo a práticas fraudulentas como as que se hipotisam no diploma em apreço. E
nesse particular se alargou a noção de produto, como segue:

“Artigo 3.º

…

c) «Produto» qualquer bem ou serviço, incluindo bens imóveis, conteúdos e serviços digitais, bem como
direitos e obrigações…”

Por seu turno, a Lei das Compras à Distância e Fora de Estabelecimento de 14 de Fevereiro
de 2014 [DL 24/2014] também foi “tocada” pela Directiva Omnibus, a saber

“O presente decreto-lei também se aplica aos contratos em que o fornecedor de bens ou prestador de serviços
fornece ou se compromete a fornecer conteúdos digitais, quando não sejam entregues em suporte material, ou
em que fornece ou se compromete a fornecer um serviço digital e o consumidor faculte ou se comprometa a
facultar dados pessoais, nos termos do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados, exceptuando-se os
seguintes casos:

a) Quando os dados pessoais facultados pelo consumidor forem exclusivamente tratados para o fornecimento
de conteúdos digitais que não sejam entregues em suporte material ou através de serviço digital; ou

b) Quando sejam necessários para que o fornecedor cumpra os requisitos legais a que se encontra sujeito e
não proceda ao tratamento desses dados para quaisquer outros fins.”

O presente está fortemente condicionado pelo digital e a influência que os conteúdos e
serviços digitais exercem sobre a vida corrente de quem quer é algo de patente que se não
pode escamotear.

Daí a adequação das leis ao tratamento e à disciplina de aspectos tais, o que não ocorre em
certas latitudes e em determinados quadrantes.

O direito antigo, por maior abertura que se confira às regras nele ínsitas, revela-se por todo
o modo imprestável para regular as relações jurídicas daí emergentes.

II

REGIME APLICÁVEL AO FORNECIMENTO DE CONTEÚDOS

E SERVIÇOS DIGITAIS
1. A obrigação de fornecimento de conteúdos e serviços digitais

Salvo acordo em contrário, o fornecedor dispensa ao consumidor, sem demora injustificada,
os conteúdos ou serviços digitais objecto do contrato.
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Em que momento ocorre o cumprimento da obrigação de fornecimento?

Aquando da disponibilização ao consumidor de

 conteúdos digitais ou dos meios adequados para aceder aos conteúdos digitais ou
para os descarregar;

 acesso aos conteúdos digitais ou a uma instalação física ou virtual escolhida pelo
consumidor para o efeito; ou

 acesso ao serviço digital ou a uma instalação física ou virtual de escolha do
consumidor.

2. A conformidade dos conteúdos e serviços digitais: a obrigação geral de
conformidade

De par com as obrigações gerais que decorrem dos contratos de consumo a se, a saber, a
obrigação geral de informação, a obrigação geral de não discriminação, a obrigação geral de
qualidade, a obrigação geral de eficácia, a obrigação geral de segurança, entre outras,
avulta neste particular a obrigação geral de conformidade.

A obrigação geral de conformidade postula franca adesão entre a coisa e o contrato nas
suas formulações, nos seus termos e condições.

E, com efeito, de modo singelo, a Directiva dos Conteúdos e Serviços Digitais e o diploma
de transposição para o direito pátrio que se referencia de início, define que o fornecedor
deve dispensar ao consumidor conteúdos ou serviços digitais que cumpram os requisitos de
conformidade, em seus desdobramentos, nelas estabelecidos e dos que se apartam de uma
incorrecta integração de tais elementos, sem prejuízo dos direitos de terceiros restritivos do
uso tais conteúdos ou serviços

3. Os requisitos subjectivos de conformidade

À semelhança do que ocorre com os bens móveis corpóreos e dos que se hajam
incorporados de conteúdos e serviços digitais, que constituem um regime autónomo,
conquanto, em Portugal, integrados no mesmo diploma de transposição, são conformes
com o contrato os conteúdos ou serviços digitais que obedeçam aos requisitos que segue:

 Correspondem à descrição, à quantidade e à qualidade e detêm a funcionalidade, a
compatibilidade, a interoperabilidade e as demais características previstas no contrato;

 São adequados a qualquer finalidade específica a que o consumidor os destine e que
haja sido comunicada fornecedor, o mais tardar no momento da celebração do
contrato, com sua inteira concordância;

 São fornecidos com todos os acessórios e instruções, inclusivamente de instalação, e
apoio ao consumidor, tal como estipulado no contrato; e

 Se actualizem, de acordo com o que do contrato constem.
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4. Requisitos objectivos de conformidade

Os conteúdos ou serviços digitais devem ainda – e de uma perspectiva objectiva – obedecer
aos mais requisitos substancialmente objectivos, conquanto no contrato reflectidos ou dele
constantes:

 Ser adequados ao uso a que os conteúdos ou serviços digitais do mesmo tipo se
destinam;

 Corresponder à quantidade e possuir as qualidades e as características de
desempenho, inclusive no que respeita à funcionalidade, compatibilidade,
acessibilidade, continuidade e segurança, habituais e expectáveis em conteúdos ou
serviços digitais do mesmo tipo, considerando, designadamente, a sua natureza e
qualquer declaração pública feita pelo profissional, ou em seu nome, ou por outras
pessoas em fases anteriores da cadeia de negócio, incluindo o produtor,
nomeadamente na publicidade ou na rotulagem;

 Ser fornecidos com os acessórios e as instruções que o consumidor possa
razoavelmente esperar receber em função dos conteúdos ou serviços digitais
adquiridos; e

 Ser conformes às versões de teste ou pré-visualizações disponibilizadas pelo
profissional antes da celebração do contrato.

De significar que fornecedor – no que tange a hipótese segunda dos requisitos objectivos
neste passo versados - não fica vinculado às enunciadas declarações públicas se mostrar
(que não demonstrar, como diria Alarcão) que:

 Não tinha, nem podia razoavelmente ter, conhecimento da declaração pública em
causa;

 No momento da celebração do contrato, a declaração pública em causa tinha sido
corrigida de forma igual ou equivalente à forma por que houvera sido feita; ou

 A decisão de contratar não poderia ter sido influenciada por uma tal declaração
[prova algo difícil, como se há-de concluir].

Sempre que o contrato estipule um único acto de fornecimento ou uma série de actos
individuais, o fornecedor deve assegurar que as actualizações, em que as de segurança se
incluem, necessárias para manter os conteúdos ou serviços digitais em conformidade, são
comunicadas e dispensadas ao consumidor, durante o período razoavelmente esperado
pelo mesmo, tendo em conta o tipo e finalidade dos conteúdos ou serviços digitais, as
circunstâncias e natureza do contrato.

Caso o contrato preveja o fornecimento contínuo de conteúdos ou serviços digitais, o dever
de comunicação e fornecimento das actualizações vigora pelo período durante o qual os
conteúdos ou serviços digitais, de harmonia com os termos do contrato, devam ser
fornecidos..
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Se o consumidor não proceder à instalação, num prazo razoável, das actualizações
dispensadas, o fornecedor exime-se à responsabilidade por qualquer não conformidade que
resulte exclusivamente da omissão do dever de instalar, desde que:

 O fornecedor haja informado o consumidor da disponibilidade da actualização e das
consequências da sua não instalação; e

 A não instalação ou a instalação incorrecta da actualização de que se trata pelo
consumidor não tiver resultado de deficiências nas instruções de instalação pelo
fornecedor transmitidas.

No caso de o contrato estipular um fornecimento contínuo de conteúdos ou serviços digitais,
devem ser tais conteúdos ou serviços conformes durante o período correspondente à
duração do contrato.

Não se verifica uma não conformidade [no sentido intrínseco dos requisitos objectivos
supra enunciados e no que se refere a que as actualizações se comuniquem e sejam com
efeito fornecidas] se, no momento da celebração do contrato, o consumidor houver sido
inequivocamente informado de que uma característica particular dos conteúdos ou
serviços digitais se desviara dos requisitos objectivos de conformidade, aceitando-o,
separadamente, de forma expressa e inequívoca.

Salvo acordo em contrário, os conteúdos ou serviços digitais devem ser fornecidos na
versão mais recente disponível no momento da celebração do contrato, tal como ocorre com
os bens corpóreos ou com conteúdos e serviços digitais incorporados.

5. Integração incorrecta dos conteúdos ou serviços digitais

Considera-se existir uma não conformidade resultante da integração incorrecta dos
conteúdos ou serviços digitais no ambiente digital quando:

 A integração tiver sido realizada pelo fornecedor ou sob a sua responsabilidade; ou

 Os conteúdos ou serviços se destinarem a ser integrados pelo consumidor e a
integração incorrecta se imputar a deficiências nas instruções transmitidas pelo
fornecedor.

6. Direitos de terceiros restritivos da utilização: o direito ao ressarcimento

Se uma restrição resultante de uma violação de quaisquer direitos de terceiros, em especial
de direitos de propriedade intelectual, impeça ou limite a utilização dos conteúdos ou
serviços digitais, ao consumidor se reconhece o direito aos meios de ressarcimento por não
conformidade previstos no regime ora estatuído.

Exceptuam-se as situações, previstas em legislação especial, em que se determine a
invalidade ou resolução do contrato.

III
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RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA NÃO
CONFORMIDADE DE CONTEÚDOS E SERVIÇOS DIGITAIS

1. Responsabilidade pelo não fornecimento e pela não conformidade

O fornecedor é responsável pela não dispensa de qualquer dos conteúdos ou serviços
digitais, como resulta, aliás, da obrigação de fornecimento a que se adscreve e a que noutro
passo se conferiu real destaque.

O fornecedor é ainda responsável por qualquer não conformidade, tal como se configurou
nos passos próprios, que:

 Subsista no momento do fornecimento, nos contratos em que se estipule um único
acto ou uma série de actos individuais de fornecimento, durante o prazo de dois
anos, ou

 Ocorra ou se manifeste no período durante o qual os conteúdos ou serviços digitais
devam ser fornecidos, nos contratos em que se estipule um fornecimento contínuo.

2. Ónus da prova nos conteúdos e serviços digitais

Incumbe ao fornecedor o ónus da prova de que dispensou ao consumidor os conteúdos e
serviços digitais em causa.

Nos contratos em que se estipule um único ato ou uma série de actos individuais de
fornecimento, o ónus da prova de que o conteúdo ou serviço digital se achava em
conformidade no momento em que o fornecimento ocorreu recai sobre o fornecedor nas
não conformidades que se manifestem durante o lapso de um ano a partir do momento do
fornecimento.

Nos contratos em que se estipule um fornecimento contínuo, o ónus da prova de que o
conteúdo ou serviço digital se acha em conformidade recai sobre o fornecedor nas não
conformidades que ocorram ou se manifestem no lapso durante o qual devam ser
fornecidos tais conteúdos ou serviços digitais.

Tal não é aplicável quando o fornecedor, por seu turno, mostre que:

 O ambiente digital do consumidor não é compatível com os requisitos técnicos dos
conteúdos ou serviços digitais; e

 Informou tempestivamente o consumidor de tais requisitos de forma clara e
compreensível, ou seja, antes do momento da celebração do contrato.

3. Dever de cooperação imposto ao consumidor

Sempre que tal se mostre necessário, o consumidor deve prestar ao fornecedor a
cooperação havida por razoável, com vista a determinar se a causa da não conformidade
dos conteúdos ou serviços digitais é imputável ao seu ambiente digital.

Tal obrigação de cooperação cinge-se aos meios tecnicamente disponíveis que se
revelarem menos intrusivos para o consumidor.
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Se o consumidor não cooperar com o fornecedor, nos termos supra enunciados, e o
fornecedor o houver informado dos requisitos técnicos dos conteúdos ou serviços digitais de
forma clara e compreensível aquando dos preliminares negociais, antes, pois, da celebração
do contrato, o ónus da prova da não conformidade recai obviamente sobre o consumidor.

IV

DIREITOS DO CONSUMIDOR EM CASO NÃO FORNECIMENTO

DIREITOS DO CONSUMIDOR EM CASO CONFORMIDADE

1. Direitos do consumidor em caso de não fornecimento

Em caso de não fornecimento dos conteúdos ou serviços digitais, de harmonia com o que
antecede, pode o consumidor reclamar do fornecedor o seu fornecimento.

Se o fornecedor, interpelado a cumprir nos termos precedentes, não dispensar, sem demora
injustificada ou num prazo adicional expressamente acordado entre as partes, os conteúdos
ou serviços digitais, tem o consumidor direito à resolução do contrato [direito a pôr termo ao
contrato mediante o instituto da resolução].

O que se dispôs precedentemente não obsta à imediata resolução do contrato sempre que:

 O fornecedor houver declarado, ou resulte claramente das circunstâncias, que não
dispensará os conteúdos ou serviços digitais; ou

 O consumidor perder o interesse na realização da prestação, considerando a
existência de prévio acordo acerca da essencialidade do prazo para o seu
cumprimento.

Em caso de resolução do contrato, tanto no que se refere ao meio [“o consumidor exerce o
direito de resolução do contrato através de uma declaração ao fornecedor em que
comunique a sua decisão de pôr termo ao contrato”], como no que tange ao mais, aplicam-
se as normas suja revelação segue [obrigações do fornecedor em caso de resolução,
obrigações do consumidor em caso de resolução e prazos e modalidades de reembolso pelo
fornecedor].

2. Direitos do consumidor em caso de não conformidade

Em caso de não conformidade dos conteúdos ou serviços digitais, e de acordo com

as condições ora estabelecidas, o consumidor tem direito:

 À reposição da conformidade;

 À redução proporcional do preço; ou

 A pôr termo ao contrato [à resolução do contrato].

O consumidor tem direito à reposição da conformidade, salvo se tal for impossível ou
impuser ao fornecedor custos desproporcionados, tendo em conta as circunstâncias
concretas, em que se inclui
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 O valor que os conteúdos ou serviços digitais teriam se não se verificasse a não
conformidade; e

 A relevância da não conformidade.

2.1. Reposição da conformidade

O fornecedor deve prover à reposição da conformidade dos conteúdos ou serviços digitais,
considerada a natureza de tais conteúdos ou serviços e o fim a que o consumidor os destina
e de acordo com os seguintes requisitos:

 Num prazo razoável, desde o momento em que foi informado da não conformidade
pelo consumidor;

 A título gratuito isto é, sem quaisquer encargos para o consumidor; e

 Sem grave inconveniente para o consumidor.

2.2. A redução proporcional do preço

O consumidor tem o direito de optar entre a redução proporcional do preço, sempre que
os conteúdos ou serviços digitais sejam fornecidos contra o pagamento de um dado
montante, e a resolução do contrato, caso:

 O fornecedor:

o Não haja reposto a conformidade dos conteúdos ou serviços digitais nos
termos prescritos; ou

o Haja declarado, ou resulte evidente das circunstâncias, que não reporá os
conteúdos ou serviços digitais em conformidade num prazo razoável ou sem
grave inconveniente para o consumidor.

 A solução de reposição da conformidade seja impossível ou desproporcionada;

 A não conformidade haja reaparecido apesar da tentativa do reposição dos conteúdos
ou serviços digitais em conformidade;

 Ocorra uma nova não conformidade; ou

 A gravidade da não conformidade justifique a imediata redução do preço ou a
resolução do contrato.

A redução do preço deve ser proporcional à diminuição do valor dos conteúdos ou
serviços digitais fornecidos ao consumidor, em comparação com o valor que teriam se
estivessem em conformidade.
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Nas situações em que o contrato estipule o fornecimento contínuo ou uma série de actos
individuais de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais contra o pagamento de um
preço, a redução do preço é correspondente ao período durante o qual os conteúdos ou
serviços digitais se não achavam em conformidade.

2.3. A resolução do contrato [o direito de pôr termo ao contrato]

Nos casos em que o fornecimento dos conteúdos ou serviços digitais tiver sido efectuado
contra o pagamento de um preço, o consumidor apenas tem direito à resolução do
contrato se a não conformidade não for mínima.

Para tais efeitos, cabe ao fornecedor a prova de que a não conformidade é mínima.

2.3.1. Resolução do contrato: meio, forma

O consumidor exerce o direito de resolução do contrato através de uma declaração ao
fornecedor em que comunique a sua decisão de pôr termo ao contrato.

Tal declaração pode ser efectuada, designadamente, por carta, correio electrónico, ou por
qualquer outro meio susceptível de prova, nos termos gerais.

O consumidor tem direito de recusar o pagamento de qualquer parte remanescente do preço
ou de parte do preço até que o fornecedor cumpra as obrigações decorrentes do diploma a
cuja análise se procede

3. Transmissibilidade dos direitos

Os direitos neste passo previstos transmitem-se ao terceiro adquirente do conteúdo ou
serviço digital, seja a título gratuito, seja oneroso.

4. Obrigações do fornecedor em caso de resolução: o reembolso do preço pago

Em caso de resolução do contrato, o fornecedor deve reembolsar o consumidor de todos os
montantes pagos.

Nos casos em que o contrato estipular o fornecimento contínuo ou de uma série de actos
individuais de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais em troca do pagamento de um
preço e os conteúdos ou serviços digitais tiverem estado em conformidade durante um
período anterior à resolução do contrato, o fornecedor deve reembolsar o consumidor:

 No montante proporcional do preço correspondente ao período durante o qual os
conteúdos ou serviços digitais não se acharam em conformidade, e;

 Sendo o caso, da parte do preço pago antecipadamente pelo consumidor relativa ao
período remanescente do contrato caso este não tivesse cessado.

O fornecedor abstém-se de utilizar quaisquer conteúdos, que não configurem dados
pessoais, facultados ou criados pelo consumidor aquando da utilização dos conteúdos ou
serviços digitais pelo fornecedor dispensados, com excepções, porém.

Exceptuam-se as hipóteses em que tais conteúdos:
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 Não tiverem qualquer utilidade fora do contexto dos conteúdos ou serviços digitais
dispensados pelo fornecedor;

 Se reportarem apenas à actividade do consumidor aquando do uso ou do emprego
dos conteúdos ou serviços digitais dispensados pelo fornecedor;

 Tiverem sido agregados a outros dados pelo fornecedor e não puderem ser
desagregados, ou apenas o puderem ser com esforços desproporcionados; ou

 Tiverem sido produzidos em conjunto pelo consumidor e por terceiros, e outros
consumidores possam continuar a usá-los.

Salvo nas três primeiras hipóteses no passo precedente recortadas, o fornecedor deve, a
instâncias do consumidor, disponibilizar-lhe quaisquer conteúdos por si dispensados

ou criados durante a utilização dos conteúdos ou serviços digitais, que não configurem
dados pessoais.

O consumidor tem o direito de recuperar os conteúdos digitais a que se alude, a título
gratuito, sem entraves por parte do fornecedor, num prazo razoável e num formato de dados
de uso corrente que permita a sua leitura.

O fornecedor pode impedir qualquer utilização posterior dos conteúdos ou serviços digitais
pelo consumidor, em especial tornando-lhos inacessíveis ou desactivando a sua conta de
utilizador, sem prejuízo do que se estabelece nos dois parágrafos precedentes.

O fornecedor deve cumprir escrupulosamente as obrigações decorrentes do Regulamento
Geral de Protecção de Dados, em vigor na União Europeia, no que aos dados pessoais do
consumidor respeita.

5. Prazos e modalidades de reembolso pelo fornecedor

O reembolso dos pagamentos deve ser efectuado, sem demora indevida e, em qualquer
caso, no lapso de 14 dias, a contar da data em que à esfera do fornecedor chegar a decisão
de o consumidor propor a redução (o abatimento) do preço ou a da resolução do contrato.

O reembolso dos pagamentos é efectuado pelo meio adoptado pelo consumidor na
transacção inicial.

Exceptua-se acordo expresso em contrário e desde que daí não advenham, como
consequência do reembolso, eventuais encargos para o consumidor.

O fornecedor não pode impor ao consumidor quaisquer directos ou indirectos no que ao
reembolso tange.

6. Obrigações do consumidor em caso de resolução

Após a resolução do contrato, o consumidor abster-se-á de utilizar os conteúdos ou
serviços digitais e de os colocar à disposição de outrem.
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Sempre que os conteúdos digitais tiverem sido fornecidos em suporte material, o
consumidor deve, a pedido e a expensas do fornecedor, devolvê-lo, sem demora
injustificada.

A solicitação, para o efeito, deve ser requerida pelo fornecedor no lapso de 14 dias a contar
da data em que haja sido notificado do exercício, pelo consumidor, do direito de resolução
do contrato.

O consumidor não se torna responsável pelo pagamento correspondente a qualquer
utilização dos conteúdos ou serviços digitais em período anterior ao da resolução do
contrato, durante o qual tais serviços ou conteúdos se achavam em situação de não
conformidade.

7. Alterações aos conteúdos ou serviços digitais

Nos contratos em que se estipule o fornecimento contínuo ou de uma série de actos
individuais de conteúdos ou serviços digitais, o fornecedor pode alterar tais conteúdos ou
serviços para além do necessário para os manter em conformidade – subjectiva e
objectivamente - caso se verifiquem as seguintes condições:

 O contrato permita e estipule uma razão válida para uma tal alteração;

 A alteração não implique custos adicionais para o consumidor;

 O consumidor seja informado de forma clara e compreensível da alteração; e

 Caso a alteração tenha um impacto negativo no acesso ou na utilização dos
conteúdos ou serviços digitais, o consumidor seja disso posto ao corrente, em suporte
duradouro, com antecedência razoável:

o Das características e do momento das alterações;
o Do seu direito de resolver o contrato; e
o Da possibilidade de manter os conteúdos ou serviços digitais

inalterados.

Nos casos em que a alteração tenha um impacto negativo no acesso ou na utilização dos
conteúdos ou serviços digitais, o consumidor tem o direito a resolver o contrato, excepto
quando tal se revele desproporcionado.

Para tais efeitos, o consumidor tem direito a resolver o contrato, a título gratuito, no prazo de
30 dias a contar da data de recepção da notificação ou do momento em que os conteúdos
ou serviços digitais foram alterados pelo fornecedor, consoante o que ocorra mais tarde.

A medida e a extensão do impacto negativo no acesso ou na utilização dos conteúdos ou
serviços digitais alterados devem ser aferidas tendo em conta a natureza, a finalidade e
demais características habituais nos conteúdos ou serviços digitais de análogo jaez.

Em caso de resolução do contrato pelo consumidor, nos termos precedentes, aplicam–se
“mutatis mutandis”, as disposições pertinentes ao modus operandi da resolução versada
nos passos antecedentes.
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Nas situações em que a alteração tenha um impacto negativo no acesso ou na utilização

dos conteúdos ou serviços digitais e o fornecedor permita ao consumidor manter os
conteúdos ou serviços digitais inalterados sem custos adicionais e em conformidade, o
consumidor não tem direito à resolução do contrato, nos termos previstos supra.

V

CONCLUSÕES
1. O vazio que se observava - no que à tutela dos titulares dos contratos de

fornecimento de conteúdos e serviços digitais se reporta - supriu-o a Directiva n.º
2019/770, do Parlamento e do Conselho, de 20 de Maio de 2019, e o Decreto-Lei n.º
84/2021, de 21 de Outubro, emanado da Presidência do Conselho de Ministros
português, em vigor na ordem jurídica interna desde o 1.º de Janeiro de 2022 em
curso.

2. Aí se estabelece e regra a obrigação de fornecimento de conteúdos e serviços
digitais e se baliza o momento em que tal deve ocorrer.

3. Neles se prescreve a obrigação geral de conformidade, perspectivada nos
requisitos subjectivos e objectivos que o devem enformar e recorta exaustivamente.

4. E estende a não conformidade à incorrecta integração dos conteúdos ou
serviços digitais.

5. Nos diplomas em exame se preceituam as responsabilidades do fornecedor
emergentes do não fornecimento e concomitantes direitos do consumidor.

6. De análogo modo se prescrevem as regras pertinentes à responsabilidade do
fornecedor pelas ocorrentes não conformidades (ou desconformidades).

7. E se plasmam os direitos dos consumidores em caso tanto pelo não
fornecimento de conteúdos e serviços digitais como pela sua não conformidade.

8. De entre os remédios consignados ao consumidor perfilam-se os da reposição da
conformidade, da redução proporcional do preço e o da resolução do contrato
[o de se pôr termo ao contrato com justa causa].

9. Regra especial se estatui no que tange à transmissibilidade do contrato.
10.Disciplina-se as alterações aos conteúdos e serviços digitais, definindo-se as

situações em que tal é admissível e dos remédios sempre que ocorra um impacto
negativo no acesso ou no emprego de conteúdos e serviços digitais.

Prof.º Dr.º Mário Frota
Presidente Emérito da apDC – DIREITO DO CONSUMO - Coimbra


