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Full name and/or number of the statute (in original language):
Lei n.º 24/96 de 31 de Julho (Regime legal aplicável à defesa dos consumidores)
Translation of the name:
Consumer Protection Act No. 24/96
Reference in Official Journal (if appropriate):

Date of coming into force:
07.07.1996
Subsequent amendments:
of Decree-Law 84/2008, of 21 May
_________________________________________________________________________
Text:

Lei nº 24/96 de 31 de Julho (Regime legal aplicável à defesa dos consumidores)
[only relevant provisions]

Art. 2
1- Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por pessoa que
exerça com carácter profissional uma actividade económica que vise a obtenção de benefícios.
2- Consideram-se incluídos no âmbito da presente lei os bens, serviços e direitos fornecidos, prestados e transmitidos pelos organismos da Administração Pública, por pessoas colectivas públicas, por empresas de capitais públicos ou detidos maioritariamente pelo Estado, pelas Regiões Autónomas ou pelas autarquias locais e por empresas concessionárias
de serviços públicos.
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Art. 7
1- Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais desenvolver acções e
adoptar medidas tendentes à informação em geral do consumidor, designadamente através
de:
a.Apoio às acções de informação promovidas pelas associações de consumidores;
b.Criação de serviços municipais de informação ao consumidor;
c.Constituição de conselhos municipais de consumo, com a representação, designadamente, de associações de interesses económicos e de interesses dos consumidores;
d.Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis, de âmbito nacional, no domínio
do direito do consumo, destinados a difundir informação geral e específica;
e.Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis em matéria de direitos do consumidor, de acesso incondicionado.
2- O serviço público de rádio e de televisão deve reservar espaços, em termos que a lei definirá, para a promoção dos interesses e direitos do consumidor.
3- A informação ao consumidor é prestada em língua portuguesa.
4- A publicidade deve ser lícita, inequivocamente identificada e respeitar a verdade e os direitos dos consumidores.
5- As informações concretas e objectivas contidas nas mensagens publicitárias de determinado bem, serviço ou direito consideram-se integradas no conteúdo dos contratos que se
venham a celebrar após a sua emissão, tendo-se por não escritas as cláusulas contratuais
em contrário.

Art. 8
1- O fornecedor de bens ou prestado de serviços deve, tanto nas negociações como na
celebração de um contrato, informar de forma clara, objectiva e adequada o consumidor,
nomeadamente, sobre características, composição e preço do bem ou serviço, bem como
sobre o período de vigência do contrato, garantias, prazos de entrega e assistência após o
negócio jurídico.
2- A obrigação de informar impende também sobre o produtor, o fabricante, o importador, o
distribuidor, o embalador e o armazenista, por forma que cada elo do ciclo produçãoconsumo possa encontrar-se habilitado a cumprir a sua obrigação de informar o elo imediato até ao consumidor, destinatário final da informação.
3- Os riscos para a saúde e segurança dos consumidores que possam resultar da normal
utilização de bens ou serviços perigosos devem ser comunicados, de modo claro, completo
e adequado, pelo fornecedor ou prestador de serviços ao potencial consumidor.
4- Quando se verifique falta de informação, informação insuficiente, ilegível ou ambígua
que comprometa a utilização adequada do bem ou do serviço, o consumidor goza do direito
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de retractação do contrato relativo à sua aquisição ou prestação, no prazo de sete dias
úteis a contar da data de recepção do bem ou da data de celebração do contrato de prestação de serviços.
5- O fornecedor de bens ou o prestador de serviços que viole o dever de informar responde
pelos danos que causar ao consumidor, sendo solidariamente responsáveis os demais
intervenientes na cadeia da produção à distribuição que hajam igualmente violado o dever
de informação.
6- O dever de informar não pode ser denegado ou condicionado por invocação de segredo
de fabrico não tutelado na lei, nem pode prejudicar o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais ou outra legislação mais favorável para o consumidor.
Art. 9
1- O consumidor tem direito à protecção dos seus interesses económicos, impondo-se nas
relações jurídicas de consumo a igualdade material dos intervenientes, a lealdade e a boa
fé, nos preliminares, na formação e ainda na vigência dos contratos.
2- Com vista à prevenção de abusos resultantes de contratos pré-elaborados, o fornecedor
de bens e o prestador de serviços estão obrigados:
a.À relação clara e precisa, em caracteres facilmente legíveis, das cláusulas contratuais gerais, incluindo as inseridas em contratos singulares;
b.À não inclusão de cláusulas em contratos singulares que originem significativo desequilíbrio em detrimento do consumidor.
3- A inobservância do disposto no número anterior fica sujeita ao regime das cláusulas contratuais gerais.
4- O consumidor não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha prévia e expressamente encomendado ou solicitado, ou que não constitua cumprimento de
contrato válido, não lhe cabendo, do mesmo modo, o encargo da sua devolução ou compensação, nem a responsabilidade pelo risco de perecimento ou deterioração da coisa.
5-O consumidor tem direito à assistência após a venda, com incidência no fornecimento de
peças e acessórios, pelo período de duração média normal dos produtos fornecidos.
6- É vedado ao fornecedor ou prestador de serviços fazer depender o fornecimento de um
bem ou a prestação de um serviço da aquisição ou da prestação de um outro ou outros.
7- Sem prejuízo de regimes mais favoráveis, nos contratos que resultem da iniciativa do
fornecedor de bens ou do prestador de serviços fora do estabelecimento comercial, por
meio de correspondência ou outros equivalentes, é assegurado ao consumidor o direito de
retractação, no prazo de sete dias úteis a contar da data da recepção do bem ou da conclusão do contrato de prestação de serviços.
8- Incumbe ao Governo adoptar medidas adequadas a assegurar o equilíbrio das relações
jurídicas que tenham por objecto bens e serviços essenciais, designadamente água, energia eléctrica, gás, telecomunicações e transportes públicos.
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9- Incumbe ao Governo adoptar medidas tendentes a prevenir a lesão dos interesses dos
consumidores no domínio dos métodos de venda que prejudiquem a avaliação consciente
das cláusulas apostas em contratos singulares e a formação livre, esclarecida e ponderada
da decisão de se vincularem.

Art. 10
1- É assegurado o direito de acção inibitória destinada a prevenir, corrigir ou fazer cessar
práticas lesivas dos direitos do consumidor consignados na presente lei, que, nomeadamente:
a.Atentem contra a sua saúde e segurança física;
b.Se traduzam no uso de cláusulas gerais proibidas;
c.Consistam em práticas comerciais expressamente proibidas por lei.
2- A sentença proferida em acção inibitória pode ser acompanhada de sanção pecuniária
compulsória, prevista no artigo 829º-A do Código Civil, sem prejuízo da indemnização a
que houver lugar.
Art. 11
1- A acção inibitória tem o valor equivalente ao da alçada da Relação mais 1$, segue os
termos do processo sumário e está isenta de custas.
3 —Transitada em julgado, a decisão condenatória será publicitada a expensas do infractor, nos termos fixados pelo juiz, e será registada em serviço a designar nos termos da legislação regulamentar da presente lei.
4 —Quando se tratar de cláusulas contratuais gerais, aplicar-se-á ainda o disposto nos artigos 31.o e 32.o do Decreto-Lei n.o 446/85, de 25 de Outubro, com a redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.o 220/95, de 31 de Agosto.

Art. 12
1 — O consumidor tem direito à indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais
resultantes do fornecimento de bens ou prestações de serviços defeituosos.
2 — O produtor é responsável, independentemente de culpa, pelos danos causados por
defeitos de produtos que coloque no mercado, nos termos da lei.

Art. 13
Têm legitimidade para intentar as acções previstas nos artigos anteriores:
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a.Os consumidores directamente lesados;
b.Os consumidores e as associações de consumidores ainda que não directamente lesados, nos termos da Lei nº 83/95, de 31 de Agosto;
c.O Ministério Público e o Instituto do Consumidor quando estejam em causa interesses individuais homogéneos, colectivos ou difusos.

Art. 16
1 - Sem prejuízo do regime das cláusulas contratuais gerais, qualquer convenção ou disposição contratual que exclua ou restrinja os direitos atribuídos pela presente lei é nula.
2 - A nulidade referida no número anterior apenas pode ser invocada pelo consumidor ou
seus representantes.
3 - O consumidor pode optar pela manutenção do contrato quando algumas das suas cláusulas forem nulas nos termos do n.º 1.
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