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Legislação em vigor:

DECOPROTESTE 2

• Com o D.L. nº 84/2021, de 18 de outubro, os prazos de garantia mudaram nos bens móveis e
imóveis.

• Os novos prazos são aplicáveis a contratos celebrados a partir de 1 de janeiro de 2022.

• As regras aplicam-se a contratos de compra e venda de bens novos, usados, recondicionados,
bens com elementos digitais e bens imóveis.

• Os direitos abrangem apenas os consumidores



REQUISITOS DE   
CONFORMIDADE: BENS, 

CONTEÚDOS OU 
SERVIÇOS DIGITAIS  

Requisitos subjetivos
Requisitos objetivos
Cumulativos



PRAZO DE GARANTIA DOS 
BENS MÓVEIS

Bem novo e bem
recondicionado

3 anos

Bem usado
3 anos ou 18 meses, 

por acordo

Bem com elementos
digitais

3 anos, exceto
fornecimento por prazo

superior

Bem substituído
3 anos



PRAZO DE GARANTIA DOS 
BENS IMÓVEIS

Elementos construtivos
estruturais
10 anos

Restantes faltas de 
conformidade

5 anos



DIREITOS DO CONSUMIDOR (Bens Móveis) 

Hierarquia de direitos:
• Reparação ou substituição
• Redução proporcional do 

preço ou resolução do 
contrato 

Direito de rejeição:
Substituição ou resolução se 

existir um defeito nos 
primeiros 30 após entrega 

do bem.
Reparação não deve 

ultrapassar 30 dias, salvo 
situações de grande 

complexidade. 



DIREITOS DO CONSUMIDOR (Bens Imóveis) 

Hierarquia de direitos:
• Reparação ou 

substituição
• Redução proporcional do 

preço ou resolução do 
contrato com exceção do 
direito ser impossível ou 

constituir abuso de 
direito.



REDUÇÃO DO PREÇO 
OU RESOLUÇÃO DO 

CONTRATO 
Consumidor pode optar pela redução
proporcional ou resolução do contrato
se:
• O profissional não efectuou a

reparação ou substituição do bem
• For evidente que não vai repor a

conformidade num prazo razoável



PROVA 
CONSUMIDOR 

Bens móveis novos, bens recondicionados e bens com elementos
digitais (único fornecimento): durante o terceiro ano de garantia

Bens usados: no terceiro ano de garantia, se a garantia for de 18  
meses, nos últimos 6 meses 

Bens com elementos digitais (fornecimento continuo): 
consumidor não faz prova enquanto o fornecimento durar



PRAZO ADICIONAL 
DE GARANTIA 

• Em caso de reparação, o bem
tem um prazo adicional de 6
meses por cada reparação -
limite de 4 reparações

• Não existe limite quanto ao
número de reparações,
embora o consumidor tenha
direito à redução proporcional
do preço ou resolução do
contrato, se o defeito
reaparecer ou se surgir novo
defeito



COMUNICAR DEFEITO   
• O consumidor está obrigado a comunicar o defeito ao professional (carta, e-mail ou

qualquer outro meio susceptível de prova). 
• Caducidade do direito: 2 anos (bens móveis) e 3 anos (bens imóveis)



ENTREGA DO BEM

O bem é entregue quando o consumidor 
adquire a posse física

O bem deve ser entregue até 30 dias após a 
compra 

Instalação do profissional: entrega depois de 
concluída a instalação

Em caso de envio pelo profissional, este é 
responsável pela perda ou dano até à entrega
do bem



FALTA DE 
CONFORMIDADE 
NA INSTALAÇÃO  

Instalação 
incorreta pelo 
profissional

Instalação 
incorreta devido 

às instruções 

Bens com 
elementos
digitais por 

deficiência nas
instruções



Carro Usado: 
protegido por 
garantia

Compra de um usado a um 
profissional:
• Garantia pode ser reduzida até 

18 meses, por acordo.
• Está coberta qualquer avaria 

que não resulte do desgaste 
natural do veículo.

• Revisão fora da marca pode 
criar dificuldades



CONTEÚDOS 
E SERVIÇOS 

DIGITAIS 

Prazo de garantia e
tipos de fornecimento

• Único ato de
fornecimento - 2
anos

• Série de actos
individuais de
fornecimento – 2
anos

• Fornecimento
contínuo – garantia
acompanha o período
do contrato



DIREITOS DO 
CONSUMIDOR  

• Na ausência de fornecimento, o consumidor
pode solicitar que este seja prestado

• Resolução do contrato se o profissional não
fornecer os contéudos

• Imediata resolução do contrato – por exemplo, 
perda de interesse por parte do consumidor



FALTA DE 
CONFORMIDADE  

• O consumidor tem direito, em
primeiro lugar, à reposição da
conformidade, salvo se for
impossivel ou se impuser
custos desproporcionados

• Só depois tem direito à
redução proporcional do
preço ou resolução do
contrato



RESPONSABILIDADE 
DIRETA DO 
PRODUTOR  

O consumidor pode optar por exigir
do produtor a reparação ou a
substituição do bem, desde que não
seja desproporcionado ou
impossível, tendo em conta o seu
valor

O produtor pode recusar se a falta
de conformidade resultar apenas
das declarações do profissional.



PÓS-VENDA E PEÇAS 

O produtor é obrigado a disponibilizar 
peças para reparação, durante 10 anos

No mesmo prazo deve ser garantida 
assistência pós-venda (por exemplo, 
carros)



GARANTIA  
COMERCIAL 

A garantia comercial é um
compromisso assumido pelo
profissional, pelo produtor, ou por
qualquer intermediário, perante o
consumidor, de reembolsar o preço,
substituir, reparar ou ocupar-se de
qualquer modo de um bem, conteúdo
ou serviço digital, para além das
obrigações da garantia legal

A garantia comercial pode ser gratuita
ou onerosa, deve ser entregue em
português por escrito (ou qualquer
outro suporte duradouro)



MARKETPLACE • O marketplace pode ser responsável pela falta de conformidade dos 
bens

• Parceiro contratual



MARKETPLACE 
PARCEIRO 

CONTRATUAL  

Venda é realizada
exclusivamente

através de meios
disponibilizados pelo

marketplace

Pagamento através
dos meios

disponibilizados pelo
marketplace 

O contrato é 
determinado pelo

marketplace  

Publicidade focada no 
marketplace
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