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PREFÁCIO

1. Neste livro reúnem-se cinco textos sobre instrumentos normativos 
que recentemente introduziram modificações significativas no direito 
português da compra e venda para consumo.

Três destes textos correspondem a trabalhos realizados no âmbito da 
disciplina de Direito Privado, integrada no Doutoramento em Direito da 
NOVA School of Law, no ano letivo de 2021-2022, subordinada ao tema 
“Contrato de compra e venda: da Convenção de Viena de 1980, relativa aos 
contratos de compra e venda internacional de mercadorias, às Diretivas 
(UE) 2019/770 e 2019/771, sobre fornecimento de conteúdos e serviços 
digitais e venda de bens de consumo”.

Antes da apresentação dos autores e dos seus escritos, deixo ao leitor 
uma breve introdução à problemática aqui tratada e aos instrumentos 
normativos analisados no livro.

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 digitais1 representa uma inovação 
no direito europeu, pois a categoria de contratos a que se refere não tinha 
sido ainda objeto de regulação específica.

A Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho, da 
mesma data, regula certos aspetos dos contratos de compra e venda de bens2  

1 Publicada no JOUE L 136, de 22 de maio de 2019, pp. 1-27.
2 Também publicada no JOUE L 136, de 22 de maio de 2019, pp. 28-50.
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e veio substituir a Diretiva 1999/44/CE, que oportunamente tinha sido 
incorporada no direito português3.

As duas novas Diretivas foram transpostas para a ordem jurídica 
portuguesa, conjuntamente, através do Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 
de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de 
bens, conteúdos e serviços digitais. A opção portuguesa diverge da que foi 
adotada em outros países, onde a transposição das diretivas foi incluída em 
diplomas com um âmbito mais amplo, como o Código Civil (Alemanha), 
a Lei de Defesa do Consumidor (Espanha) ou o Código do Consumo 
(França e Itália).

A Convenção de Viena de 1980 sobre os contratos de compra e venda 
internacional de mercadorias (Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, CISG), que foi em época recente subscrita por Portugal e 
entrou em vigor no nosso país no dia 1 de outubro de 20214, exclui do 
seu âmbito de aplicação os contratos de compra e venda para consumo 
(art. 2.º-a)). Todavia, alguns aspetos do regime da CISG influenciaram a 
legislação europeia e indiretamente o direito português, como tem sido 
reconhecido pela doutrina5 e haverá o ensejo de observar nesta obra.

2. Os dois primeiros capítulos do livro são assinados por Jorge 
Morais Carvalho, Professor Associado da NOVA School of Law, espe-
cialista em Direito do Consumo e profundo conhecedor das matérias em 
causa, com quem tive o gosto de mais uma vez partilhar a responsabilidade 
da regência de Direito Privado no ano letivo de 2021-2022.

3 Através do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, 
de 21 de maio.
4 Decreto n.º 5/2020, de 7 de agosto, que aprova, para adesão, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Contratos para Venda Internacional de Mercadorias, publicado no DR, 1ª série, 
n.º 153, de 7 de agosto, pp. 7 e segs.; Aviso n.º 48/2020, que torna público que a República 
Portuguesa depositou o seu instrumento de adesão à Convenção, publicado no DR, 1ª série, 
n.º 205, de 21 de outubro, p. 2.
5 Sobre a influência da Convenção de Viena na Diretiva 1999/44/CE, ver, por todos, na 
doutrina portuguesa, Carlos Ferreira de Almeida, “Orientações de política legislativa 
adoptadas pela Directiva 1999/44/CE sobre a venda de bens de consumo. Comparação com 
o direito português vigente”, Themis – Revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa, Ano II, n.º 4, 2001, pp. 109-120 (pp. 111 e segs.).
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No primeiro capítulo6, o Autor procede a uma exposição geral sobre 
as Diretivas 2019/770 e 2019/771 e estabelece a comparação entre elas. 
A comparação é muito ampla, abrangendo os aspetos mais significativos 
do regime: nível de harmonização prosseguido e, consequentemente, 
grau de liberdade atribuída aos Estados-Membros na transposição para 
as ordens jurídicas nacionais; âmbito de aplicação subjetivo e objetivo 
do regime instituído; critérios de conformidade dos conteúdos digitais 
ou serviços digitais a fornecer ao consumidor ou dos bens a entregar ao 
consumidor; responsabilidade do profissional perante o consumidor por 
qualquer desconformidade e prazos a observar nesse domínio; direitos 
do consumidor em caso de falta de conformidade. A propósito dos vários 
temas, é analisado o impacto das novas Diretivas no direito português.  
O Autor observa e demonstra que as Diretivas 2019/770 e 2019/771 cons-
tituem um importante desafio para o Direito do Consumo a nível europeu 
e, consequentemente, para as ordens jurídicas dos Estados-Membros.

3. No segundo capítulo7, o Autor conduz-nos numa visita guiada ao 
DL 84/2021, frequentemente com visão crítica em relação às soluções 
adotadas, não obstante considerar que estamos perante o “diploma mais 
relevante da última década em matéria de Direito do Consumo”. Também 
neste texto se encontra uma perspetiva comparativa, quer com o regime 
anterior, entretanto revogado (DL 67/2003), quer com as Diretivas 
europeias. No seu escrito, o Autor verifica que, em geral, as disposições das 
diretivas foram transpostas para a ordem jurídica portuguesa sem grandes 
alterações. De entre as inovações trazidas pelo DL 84/2021, assinaladas 
pelo Autor, destaco duas: por um lado – e porventura a mais relevante do 
diploma –, a responsabilização expressa e em termos amplos dos presta-
dores de mercados em linha; por outro lado, a previsão de hierarquia entre 
os direitos concedidos ao consumidor em caso de desconformidade nos 
serviços prestados ou nos bens entregues, assim dando cumprimento ao 
que agora se estabelece com clareza em ambas as Diretivas. Acompanho a 
opinião de Jorge Morais Carvalho quando considera discutível o objetivo 
– expresso no próprio articulado – de que o diploma reforça os direitos 
dos consumidores, já que o regime jurídico instituído pelo DL 84/2021 

6 “Diretivas 2019/770 e 2019/771 e o seu Impacto no Direito Português”.
7 “O Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro – Apresentação geral”.
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se revela mais protetor do consumidor em alguns aspetos, mas menos 
noutros.

4. No terceiro capítulo, a Doutoranda Inês Crispim dedica-se a um 
tema fundamental do Direito dos Contratos, o conceito de conformidade 
do bem entregue ao comprador com as características acordadas entre 
as partes através do contrato. Tendo em conta que as diretivas europeias 
em estudo foram neste domínio influenciadas pelo regime da CISG, o 
estudo de Inês Crispim compara o conceito de conformidade na CISG e no 
diploma português de transposição das Diretivas europeias8. Utilizando 
os cânones metodológicos da comparação jurídica9, a Autora analisa os 
requisitos subjetivos e objetivos de conformidade nos dois atos normativos. 
Discute em seguida a natureza das normas que estabelecem tais requisitos 
na CISG e no diploma português, de modo a descobrir a relevância da 
autonomia contratual das partes num caso e no outro. As diferenças 
detetadas entre os regimes justificam-se pela distinta posição das partes 
nas relações contratuais reguladas pelos dois instrumentos normativos: 
relações estabelecidas entre profissionais, na CISG; relações estabelecidas 
entre um profissional e um consumidor, no DL 84/2021. Daí a conclusão 
de que o principal princípio subjacente à CISG seja o do primado da 
autonomia privada e de que o diploma português estabeleça limites à 
liberdade contratual das partes, privilegiando a proteção das expectativas 
razoáveis do consumidor.

5. O quarto capítulo é da autoria da Doutoranda Maria Miguel 
Oliveira da Silva, que tem dedicado a sua investigação a temas de 
Direito do Consumo e que aqui relaciona o tópico do desenvolvimento 
sustentável com o regime da Diretiva relativa aos contratos de compra e 
venda de bens de consumo e com o diploma português de transposição10. 
Saudando a referência à noção de sustentabilidade no preâmbulo da 

8 “Do conceito de conformidade na CISG e no Decreto-Lei n.º 84/2021: estudo comparativo”.
9 Carlos Ferreir a de Almeida, Direito comparado. Ensino e método, Lisboa, Cosmos, 
2000, p. 113 e segs.; Id, Introdução ao direito comparado, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 2013 (com 
Jorge Morais Carvalho), pp. 20 e segs.
10 “A sustentabilidade e a compra e venda para consumo na Diretiva 2019/771 e no DL 
84/2021: aplausos e perplexidades”.
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Diretiva, a Autora divide o texto em duas partes: na primeira, apresenta e 
discute as soluções jurídicas que considera positivas do ponto de vista da 
sustentabilidade; na segunda parte, mostra os aspetos que entende menos 
adequados para responder aos problemas que se colocam entre a susten-
tabilidade e o Direito do Consumo. Maria Miguel Silva identifica como 
potencialidades da Diretiva 2019/771 em matéria de sustentabilidade:  
(i) a introdução do conceito de durabilidade, que surge como critério 
objetivo para a apreciação da conformidade do bem e que está subja-
cente à possibilidade admitida na Diretiva de o produtor ou outras 
pessoas na cadeia de transações assegurarem a disponibilidade de peças 
sobresselentes; (ii) a preferência pelo direito à reparação como reação à 
desconformidade do bem, em detrimento do direito à redução do preço 
e do direito à resolução do contrato, salvo quando tal implique um custo 
desproporcionado para o vendedor; e (iii) o alargamento do período 
durante o qual se presume a existência da desconformidade do bem 
no momento da entrega. Entre as perplexidades que a Diretiva pode 
suscitar enumera: (i) a previsão do direito à substituição no mesmo plano 
do direito à reparação em caso de desconformidade do bem entregue 
pelo vendedor; (ii) a possibilidade de fixação de diferentes prazos de 
responsabilidade do vendedor para bens novos e usados; (iii) a permissão 
de um direito de rejeição, por parte do consumidor, se a desconformidade 
do bem se manifestar até ao 30º dia após a entrega; (iv) o privilégio 
atribuído à regulação da relação direta entre vendedor e consumidor, 
sem inovação quanto ao papel que o produtor pode ter no alinhamento 
ético e ecológico dos bens. Embora valorize os passos que a Diretiva 
2019/771 deu em direção à sustentabilidade, a Autora conclui que poucos 
objetivos foram alcançados, face ao que poderia ter-se conseguido neste  
domínio.

6. No quinto capítulo, o Doutorando Martim Farinha leva-nos ao 
mundo digital. O tema da proteção e dos direitos dos consumidores nos 
contratos de consumo de fornecimento de conteúdos e serviços digitais 
não estava, até à Diretiva (UE) 2019/770, regulado no Direito Europeu, 
nem na generalidade das ordens jurídicas dos Estados-Membros da 
União Europeia. O Autor aborda, em especial, o regime estabelecido 
pela Diretiva relativamente aos contratos de fornecimento de conteúdos 
e serviços digitais que não estipulem o pagamento de uma quantia 
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monetária, mas sim a permissão do tratamento de dados pessoais11. Depois 
de se referir aos antecedentes e aos trabalhos preparatórios da Diretiva, 
Martim Farinha apresenta as soluções de compromisso adotadas na versão 
final, destinadas a assegurar, designadamente: i) a compatibilização da 
Diretiva com a proteção do direito fundamental à proteção de dados, 
reconhecendo a primazia do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados; ii) a salvaguarda da aplicabilidade dos direitos nacionais quanto às 
questões de formação, validade, nulidade e efeitos dos contratos. Depois 
da delimitação pormenorizada do âmbito de aplicação da Diretiva, o 
Autor discute alguns aspetos que, apesar dos esforços empreendidos, são 
ainda suscetíveis de configurar incompatibilidades com o RGPD. Destaco 
o debate sobre a possível contradição direta entre o RGPD e a noção de 
dados pessoais como contraprestação contratual, o que exige a análise do 
sentido de “consentimento livre” nesse Regulamento. Martim Farinha 
conclui que a Diretiva 2019/770 se articula sem grandes dificuldades com 
o RGPD. Problemas podem surgir, sim, em relação a concretos contratos 
de fornecimento de serviços digitais, perante eventuais contradições 
que ocorram entre o direito nacional aplicável e o RGPD. Estabelecida 
a aplicabilidade da Diretiva 2019/770 e afastadas as dúvidas sobre a sua 
compatibilidade com o RGPD, o Autor pesquisa os direitos dos consumi-
dores, nos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais em 
que a contraprestação é o tratamento de dados pessoais. Identifica esses 
direitos a partir do quadro de deveres fixado pela Diretiva 2019/770 para 
os profissionais (quanto ao fornecimento; aos critérios de conformidade 
subjetiva e objetiva; às condições para as alterações aos conteúdos e 
serviços digitais nos contratos de execução duradoura). Neste contexto, o 
Autor observa a “adaptação” aos contratos com o objeto aqui contemplado 
dos meios de ressarcimento previstos para o incumprimento dos deveres 
dos profissionais. Com o seu texto, Martim Farinha reconhece e pretende 
mostrar a necessidade de articulação interdisciplinar entre o Direito dos 
Contratos, em especial o Direito do Consumo, e o Direito da Proteção de 
Dados, tendo em vista a proteção dos consumidores enquanto titulares 
de dados.

11 “Os limites da Proteção dos Consumidores no regime do Tratamento de Dados Pessoais 
como Contraprestação na Diretiva (UE) 2019/770”.
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7. Como é visível a partir da apresentação breve do seu conteúdo, 
este livro tem muito interesse para diferentes categorias de leitores, não 
apenas académicos. Embora as Diretivas 2019/770 e 2019/771 tenham 
sido já objeto de análise na doutrina portuguesa, conforme resulta das 
referências contidas nos diversos capítulos, os textos incluídos na presente 
obra pormenorizam alguns temas centrais do direito da compra e venda 
para consumo, de clara atualidade, como são o conceito de conformidade, 
a ligação com a sustentabilidade e os desafios colocados pelo tratamento 
de dados pessoais.

Maio de 2022

Maria Helena Brito
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