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APRESENTAÇÃO

O Dia Internacional do Consumidor, 15 de Março, foi instituído em 1983 para conferir maior protecção aos in-
teresses dos consumidores. “A protecção do consumidor na era digital” é o tema escolhido este ano para celebrar 
a data. A Biblioteca e o Gabinete de Apoio ao Consumidor destacam aqui  obras e alguns artigos especialmente 
relacionados com o tema.

Sociedade digital e o consumidor
By ASCENÇÃO, José de Oliveira 

O comércio eletrónico precipita a necessidade de protecção do consumidor na sociedade virtual. O próprio meio 
multiplica as possibilidades de indução em erro e potencia a vulnerabilidade do consumidor (27). 
 A vulnerabilidade é antes de mais tecnológica. O digital permanece misterioso para a maior parte das pessoas e 
susceptível de levar a engano mesmo quem habitualmente o utiliza. 
A problemática é agora verdadeiramente própria do consumidor. Por isso dá-nos a delimitação do que está em 
causa: é a relação fornecedor / consumidor. 
Não é a relação dos consumidores entre si (C2C, na sigla que se generaliza). Aí presume-se a igualdade de 
conhecimentos e os desníveis que se verifiquem são de analisar à luz dos princípios gerais do Direito e não pelo 
Direito do Consumidor. 
Tão-pouco o são as relações entre fornecedores ou, mais amplamente, entre empresários em geral (agora a sigla 
é B2B). Independentemente de uma demarcação rigorosa da categoria, que não está agora em causa, aí as partes 
presumem-se com igual possibilidade de se prevenirem quanto aos perigos da internete. Não foi para situações dessa 
ordem que se desenvolveu o Direito do Consumidor. 
O comércio electrónico entra no Direito do Consumidor no prolongamento da disciplina dos contratos á distância. 
Procurou-se antes prevenir a fragilidade que para o consumidor poderia resultar do carácter não presencial da 
transacção. Mas a categoria evoluiu, não obstante a designação, para compreender todos os contratos celebrados fora 
do estabelecimento do fornecedor. 
Na Comunidade Europeia a matéria foi regulada pela Directriz n.º 97/7/CE, de 20 de Maio (28), alterada pela 
Directriz n.º 2007/64/CE, de 5 de Dezembro. 
A Directriz n.º 00/31, de 8 de Junho, várias vezes referida, apresenta-se como um seguimento da Directriz sobre 
contratos à distância. Pressupõe-na na sua aplicação, nomeadamente no que respeita aos deveres de informação, que 
se aplicam também ao comércio electrónico (29). 

Continue a ler o artigo de destaque “Sociedade digital e o consumidor” de ASCENÇÃO, José de Oliveira.

 In: Direito da Sociedade da Informação, Vol. VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. (p. 141-144).
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O CONCEITO DE CONSUMIDOR: PERSPECTIVAS NACIONAL E 
COMUNITÁRIA

OLIVEIRA, Fernando Baptista de
Coimbra: Edições Almedina, 2009
978-972-40-3868-1 - MON 06607

A avalanche de legislação no âmbito da protecção do consumidor tornou cada vez 
mais imperiosa a necessidade de definir, com a maior precisão e consenso possíveis, 
esse “consumidor” a que tais normativos se dirigem. Tanto mais quando reina, 
nomeadamente, na doutrina e jurisprudência pátrias, significativa divergência de 
interpretação – diríamos, mesmo, alguma confusão – acerca de tal conceito. Pense-
se, vg., na dificuldade – quase impossibilidade – em determinar os casos em que 
(nomeadamente por motivos de equidade) se justificará uma extensão da protecção 
devida ao consumidor, maxime àqueles que, sendo profissionais, nem por isso deixam de ser merecedores daquela 
protecção. Assim, logo ressalta o interesse do tema abordado no texto que agora se publica: A sua importância é grande, a 
sua dimensão é significativa, sendo, de resto, devidamente relevada pelos nossos tribunais.
(...) A profundidade e a minúcia da investigação são verdadeiramente marcantes, sendo singular e impressionante o estudo 
longitudinal efectuado. Em suma, os juristas portugueses, em especial os juízes e os advogados que tratam directamente 
destas questões, encontrarão aqui, além da informação directa, ampla e extensa, outros elementos com base nos quais 
poderão desenvolver as suas indagações. Esta obra ilustra com amplo rigor, com uma faceta distintiva assinalável, 
constituindo um verdadeiro tratado sobre o consumidor.

DESTAQUES DE OBRAS

A CAUSA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

FROTA, MÁRIO
COIMBRA: EDIÇÕES ALMEDINA, 2012
978-972-40-4714-0 - MON 06606

Por ocasião dos 70 anos do Professor Mário Frota, alguns dos seus amigos tiveram 
a ideia de organizar um Liber Amicorum que homenageasse o homem, o jurista, 
o académico e, last but not least, o “activista” do direito do consumo e dos direitos 
dos consumidores. 

As circunstâncias de tempo relativas à organização do Liber Amicorum e o 
facto de a comissão organizadora ter definido, por um lado, que os artigos de 
homenagem deveriam versar, directa ou indirectamente, temas de Direito do 
Consumo e, por outro, que o ano da publicação deveria coincidir com o do 70.º aniversário (2011), tiveram 
como consequência que não puderam ser considerados alguns contributos que, entretanto, não deixarão de se 
manifestar por outras vias. 

A comunidade dos juristas e, porventura com maior expressão, dos consumidores, quer em Portugal quer nalguns 
países estrangeiros, com destaque para o Brasil, é devedora de um tributo a Mário Frota pelo seu desinteressado e 
abnegado empenho e esclarecido labor a favor do direito do consumo e dos direitos dos consumidores. 
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

- CAPDEVILLE, Jérôme Lasserre. La protecção du 
consommateur-emprunteur par l’encadrement légal du taux 
d’intérêt. In Banque Droit nº 150, Jul-Ago, 2013, p. 8-13

- ERESED, Nicolas. Les opérations de crédit em ligne: le cas 
du crédit à la consommation. In Banque Droit nº Hors-
Série, Jun, 2013, p. 32-36

- HAWLEY, James; WACHTEL, Paul; NAZARETH, Annette 
L.; ...[et.al]. Réglementation, conflits d’intérêts et protection 
des clients. In Revue D’Economie Financiere nº 105, Mar, 
2012, p. 249-332

- LIKILLIMBA, Guy Auguste. Les incidences bancaires de la 
loi n. 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la securite 

quotidienne (JO 16.11.2001). In Banque Droit, nº 81, Jan-
Fev, 2002, p. 19-21

- RAMÉ, Bernard; BERNARD, Étienne; DELESALLE, Marc; 
...[ET.AL]. L’Europe des paiments: vers SEPA et au-delà. In  
Revue Stratégie nº 313, Abr, 2013

- RZEPECKI, Nathalie. La protection du 
“cyberconsommateur bancaire”. In Banque Droit nº Hors-
Série, Jun, 2013, p. 76-80p.

- SAINT-ALARY, Bertrand. Le nouveau dispositif sur les 
ventes groupées et les ventes a prime doit-il inquieter les 
banques? In Banque Droit, nº 82, Mar-Abr, 2002, p. 12-17

- WILSON, Samorya. Droits des consommateurs: action 
de groupe, fichier positif... un tournant en 2013? In Revue 
Banque, nº 759, Abr, 2013, p. 22-44

MONOGRAFIAS

BANCO DE CABO VERDE. Departamento de Supervisão 
das Instituições Financeiras
Informação ao consumidor (folheto). 
Praia: BCV, 2000, 15p.. ORG 02475 A; ORG 02475 B.
CARDOSO, Elionora
Lei de defesa do consumidor.
Coimbra: Coimbra Editora, 2012, 198p. MON 06456.
CARVALHO, Jorge Morais
Os contratos de consumo: reflexão sobre a autonomia privada 
no direito do consumo.
Coimbra: Edições Almedina, 2012, 726p. MON 06355

LEITÃO, Luís Menezes, ASCENSAO, José de Oliveira
Legislação de direito industrial e concorrência desleal: código 
de propriedade industrial, código da publicidade, defesa 
do consumidor, convenção da União de Paris, Directrizes 
sobre a publicidade enganosa e comparativa, legislação 
complementar.
Lisboa: AAFDL, 2000, 292p. MON 03525.
PEREIRA, Alexandre Libório Dias
Comércio electrónico na sociedade da informação: da 
segurança técnica à confiança jurídica.
Coimbra: Livraria Almedina, 1999, 169p. MON 03603
SANTOS, Mário Beja
Consumidor diligente, cidadão negligente: Olhares sobre o 
mercado actual e as tendências do consumo.
Lisboa: Edições Silabo, 2010, 181p. MON 06268.

A SOCIEDADE DE CONSUMO

BAUDRILLARD, JEAN
LISBOA: EDIÇÕES 70, 2011
978-972-44-1521-5 - MON 06615

O livro de Jean Baudrillard, A Sociedade de Consumo, é uma contribuição 
magistral para a sociologia contemporânea. Enfileira na linhagem de livros 
como: Da divisão do trabalho social de Durkheim. A Teoria da Classe Ociosa de 
Veblen ou A Multidão Solitária de David Riesman. 

Baudrillard analisa as sociedades ocidentais contemporâneas, incluindo a dos 
Estados Unidos. A análise concentra-se no fenómeno do consumo dos objectos, 
que o autor já abordara em o Sistema dos Objectos (Le Systeme des Objets, 
Gallimard, 1968). Ao concluir o volume, formula o plano da presente obra: «É 
preciso afirmar claramente, logo de início, que, o consumo surge como modo activo de relação (não só com os 
objectos mas ainda com a colectividade e o mundo), como modo de actividade sistemática e de resposta global, 
que serve de base a todo o nosso sistema cultural». 
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ADOLFO, Luíz Gonzaga Silva; ALEXANDRE, Isabel; ASCENÇÃO, José de Oliveira; …[et. 
Al]
Direito da sociedade de informação
Coimbra: Editora Coimbra, 2009
ISBN: 978-972-32-1710-0

AGUILAR, Francisco 
Amnistia e constituição
Coimbra: Livraria Almedina, 2004
ISBN: 972-40-2123-8

ALMEIDA, Carlos Ferreira de
Contratos I: conceito: fontes: formação
Coimbra: Edições Coimbra, 2013
ISBN: 978-972-40-5063-8

GUEDES, Inês Ermida de Sousa
A remuneração dos administradores: perspectiva a partir da crise de 
2008 
Coimbra: Editora Coimbra, 2011
ISBN: 978-972-40-4522-1

HUYGHE, René
O poder da imagem
Lisboa: Edições 70, 2009
ISBN: 978-972-44-1493-5

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
IFRS: official pronouncements issued at 1 January 2013. Includes IFRSs with an effective 
date after 1 January 2013 but not the IFRSs they will replace: the conceptual framework and 
requirements, Part A
London: IFRS Foudation, 2013
ISBN: 978-1-9078-77-77-3

OKRENT, Daniel
O provedor: selecção de crónicas, textos, e até algumas retractações do Provedor dos Leitores 
do New York Times
Lisboa: Edições 70, 2006
ISBN: 978-972-44-1373-0

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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PINTO, Cláudia de Moura Alves Saavedra
O facto do príncipe e os contratos administrativos: reflexão sobre o instituto do facto 
do príncipe e a tutela do cocontrante da administração em caso de extinção do contrato 
administrativo
Coimbra: Editora Coimbra, 2012
ISBN: 978-972-40-4770-6

REGO, Arménio; CUNHA, Miguel Pina e
Liderança positiva
Lisboa: Edições Silabo, 2010
ISBN: 978-972-618-571-0

WHITEHORN, Will; RAKE, Sir Michael; FREEMAN, Ken; … [et.al]
Liderar pelo exemplo
Lisboa: Actual Editora, 2009
ISBN: 978-989-8101-48-8 

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO DO BANCO DE CABO VERDE
➢Decreto-Lei nº 4/2014, 29 de Janeiro de 2014. Autoriza Banco de Cabo Verde a emitir uma moeda comemorativa do 50º 

Aniversário da Organização da Unidade Africana/União Africana (OUA/UA). BO nº 6 - I Série
MOEDAS COMEMORATIVAS ANTERIORES

➢Decreto-Lei nº 44/2010, 27 de Setembro de 2010. Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir uma moeda comemorativa do 
35º Aniversário da Independência Nacional e dos 550 anos da descoberta de Cabo Verde. BO nº 37 - I Série

➢Decreto-Lei nº 23/2009, 20 de Julho de 2009. Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir uma moeda comemorativa da 
adesão de Cabo Verde à Organização Mundial de Comércio. BO nº 29 - I Série

➢Decreto-Lei nº 49/2005, 18 de Julho de 2005. Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir uma moeda comemorativa do XXX 
Aniversário da Independência Nacional - “30 Anos de Educação para o Desenvolvimento”. 2º Suplemento BO nº 29 - I 
Série

➢Decreto-Lei nº 43/95, 4 de Setembro de 1995. Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir uma moeda comemorativa do 50º 
Aniversário no Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. BO nº 29- I Série

➢Decreto-Lei nº 43/95, 29 de Agosto de 1995. Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir uma moeda comemorativa do 20º 
Aniversário da Independência Nacional. Suplemento BO nº 28- I Série

➢Decreto-Lei nº 43/94, 4 de Julho de 1994. Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir uma moeda comemorativa do V 
Centenário do Tratado de Tordesilhas. BO nº 24 - I Série

➢Decreto nº 1/90, 22 de Janeiro de 1990. Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir moedas comemorativas da visita de S. S. 
o Papa João Paulo II a Cabo Verde. BO nº 3 - I Série

➢Decreto nº 68/85, 15 de Junho de 1985. Autoriza o Banco de Cabo Verde, a emitir moedas Comemorativas do X Aniversário 
da Independência Nacional. BO nº 24 - I Série

➢Decreto nº 31/84, 24 de Março de 1984. Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir moedas comemorativas da Conferência 
Mundial da Pesca/ 1984, a realizar-se sob égide do FAO. BO nº 12 - I Série

➢Decreto-Lei nº 99/76, 13 de Novembro de 1976. Autoriza uma emissão de moedas comemorativas da Independência de 
Cabo Verde. BO nº 46 - I Série

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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Consumers International (CI)  

http://www.consumersinternational.org/

Consumers International é a federação mundial de grupos de 
consumidores que, trabalhando em conjunto com seus membros, 
serve como a única voz global independente e autorizada para os 
consumidores.

Fundada em 1960, a CI vem lutando por um futuro justo, seguro 
e sustentável para todos os consumidores em um mercado global 

cada vez mais dominado por corporações internacionais. Há oito direitos básicos dos consumidores 
que definem e determinam nossos princípios. 

Com mais de 240 organizações-membro em 120 países, a CI está construindo um poderoso 
movimento internacional para ajudar a proteger e fortalecer os consumidores em todos os lugares. 
CI é uma empresa sem fins lucrativos, limitada por garantia e registrada no Reino Unido. Funciona 
também como uma instituição de caridade.

Ao Banco de Portugal está cometida, de acordo com a sua Lei 
Orgânica, a função de supervisão prudencial das instituições 
de crédito e sociedades financeiras, de forma a assegurar a 
estabilidade e o bom funcionamento do sistema financeiro. 

A existência de informação imperfeita nos mercados 
de serviços financeiros a retalho tem vindo a justificar a 
supervisão da atuação das instituições no fornecimento de 
produtos financeiros (prestação de serviços e celebração de 

contratos), na perspetiva de que os interesses dos clientes financeiros não se esgotam na garantia 
de não falência das instituições financeiras.

A informação caracteriza-se por ser assimétrica - as instituições sabem mais sobre as características 
dos produtos e da sua própria robustez e solvabilidade financeira do que os clientes - e incompleta 
- as condições subjacentes à celebração de contratos ou à prestação de serviços não é totalmente 
transparente para os clientes. 

Neste sentido, a supervisão comportamental, consagrada no Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras, assume importância crescente, sobretudo no âmbito da celebração 
das relações contratuais, onde se procura assegurar não só um elevado grau de transparência na 
informação prestada mas também o carácter equitativo das respetivas cláusulas.

Como princípio básico, a Lei de Defesa do Consumidor defende que o consumidor tem direito 
à proteção dos seus interesses económicos, impondo-se nas relações jurídicas de consumo (nos 
preliminares, na formação e ainda na vigência dos contratos) a igualdade material dos intervenientes, 
a lealdade e a boa fé.

A fim de prevenir abusos resultantes de contratos pré-elaborados, os prestadores de bens e serviços 
estão obrigados à redação clara e precisa, em caracteres facilmente legíveis, das cláusulas contratuais 
gerais, incluindo as dos contratos singulares, e à não inclusão de cláusulas em contratos singulares 
que originem significativo desequilíbrio que prejudiquem o consumidor.

http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/Paginas/inicio.aspx

PUBLICAÇÕES ELECTRÓNICAS
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DESTAQUE

Guia do Consumidor Bancário, Gabinete de Apoio ao Consumidor

Inserido nos cadernos de educação financeira  do Banco de Cabo Verde, o Guia do 
Consumidor Bancário visa munir o consumidor que pretenda aceder a produtos 
e serviços bancários de uma ferramenta que, com total transparência, o apoie na 
compreensão e escolha consciente do que se propõe contratar.

Pretende-se que este seja um instrumento que ajude na diminuição da iliteracia 
financeira, levando a que os consumidores se sintam mais protegidos pelo con-
hecimento que advém das regras que disciplinam o produto ou serviço bancário 
pretendido e que estejam subjacentes à sua contratação.

Neste pressuposto, entendeu-se por bem abordar inicialmente os direitos que, em geral, assistem a qualquer 
consumidor, incidindo, seguidamente, sobre as questões colocadas e as respostas dadas sobre as áreas que têm 
suscitado maiores dúvidas no quotidiano bancário por parte dos consumidores, designadamente, abertura de 
contas de depósitos, direito à informação, cobrança de comissões, cartões de débito e de crédito e crédito à 
habitação.

O presente instrumento não pretende ser definitivo, tendo em conta que se ancora nas disposições legais e 
regulamentares existentes até ao momento no ordenamento jurídico nacional, as quais acompanharão as mudanças 
que poderão surgir no mercado financeiro.

 
Banco de Cabo Verde

CADERNOS DO BANCO DE CABO VERDE 

GUIA DO CONSUMIDOR BANCÁRIO

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

EDIÇÕES DE 2014
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Ficha Técnica

Edição:  Centro Documentação e Informação
Paginação: Área de Documentação e Arquivo (ADA)
Distribuição: Online e Impressão para Biblioteca

ANGLADA, M. Àngels
O violino de Auschwitz
Porto: AMBAR, 1994, 121p.

BARTLETT, Alícia Giménez; SARABIA; António; 
VÁZQUEZ-RIAL, Horácio; ...[et. al]
O teu nome flutuando no adeus
Lisboa: Oficina do Livro, 2008, 196p.

BLOMERT, Reinhard
John Maynard Keynes
Barcelona: Expresso, 2011, 144p.

GREENE, Graham
O décimo homem
Lisboa: Ulisseia, 1985, 140p

ROSARIO, António Gualberto do 
Hora minguada
s.l.: Atelier gráfico, 2002, 177p.

TAVARES, Eugénio
Viagens, tormentas, cartas e postais
Mindelo: Instituto de Promoção Cultural, 1998, 338p.

TEMPO DE LAZER

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário

De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos

Tel.: +238 260 7000/72
E-mail: cdi@bcv.cv


