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CONTRATOS DE TIME SHARING  

No passado dia 10 de Março foi publicado o Decreto-Lei n.º 37/2011, o qual veio introduzir 

diversas alterações ao regime dos contratos de utilização periódica de bens, de 

aquisição de produtos de férias de longa duração, de revenda e de troca (time sharing), 

previsto no Decreto-Lei n.º275/93, de 5 de Agosto, e bem assim transpor a Directiva nº 

2008/122/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Janeiro de 2009. 

Das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 37/2011, de 10 de Março - o qual entrará 

em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação  destacamos as seguintes: 

- Simplificação e desmaterialização de procedimentos 

Ao invés da apresentação de pedidos de autorização, junto do Turismo de Portugal, I.P., 

para efeitos de constituição de direitos reais de habitação periódica (de ora em diante 

“DRHP”) e de exploração de empreendimento turístico nesse regime, passou a prever-

se a sujeição, por via informática, de declaração de comunicação prévia para o efeito. 

- Reforço de protecção dos Consumidores 

Como principal novidade, prevê-se que o vendedor passa a ter obrigação de entregar ao 

adquirente um «formulário normalizado de informação» referente ao empreendimento 

turístico e direitos. 
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Por outro lado, o vendedor tem ainda obrigação de informar o adquirente sobre os prazos 

imperativos legais para o exercício do direito de resolução, sem necessidade de 

invocação de justa causa. 

Alteração de duração mínima do DRHP de 15 anos para 1 ano e uma maior flexibilização da 

duração anual do direito, a qual passa a ser determinada pelas partes; 

- Alargamento do âmbito de aplicação do regime a contratos de troca e aos contratos de 

revenda, bem como a contratos de duração superior a um ano, através dos quais se 

concedam direitos de habitação em alojamentos de pernoita inseridos em bens móveis 

Obrigação de Escalonamento do Pagamento dos produtos de férias de longa duração, 

relativamente aos direitos de habitação turística (de ora em diante “DHT”) 

2. SIMPLIFICAÇÃO  DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS  

Com o objectivo de agilizar os procedimentos com menos burocracia e tornar mais 

competitivo o mercado, passou a prever-se a mera sujeição, por via informática, de 

declaração de comunicação prévia, junto do Turismo de Portugal, I.P. para efeitos de: 

Constituição de DRHP; 

- Exploração de empreendimento turístico em regime de DRHP; 

- Comercialização de DHT por quem não seja proprietário dos empreendimentos 

turísticos, ou por quem actue devidamente mandatado para o efeito por mediação, 

agenciamento, cessão ou outras formas afins;Após a submissão informática da 

declaração de comunicação prévia,o Turismo de Portugal, I.P. dispõe de um prazo de 10 

dias para solicitar apresentação dos documentos em falta, apenas se considerando que 

o processo se encontra devidamente instruído, na data da recepção do último documento 

em falta. Caso o Turismo de Portugal, I.P. não se pronuncie no prazo de 30 dias, após a 

apresentação da respectiva comunicação prévia, considera-se que a mesma foi admitida. 

Naturalmente que este prazo de 30 dias ficará suspenso, caso o Turismo de Portugal, I.P. 

tenha determinado a junção de algum elemento em falta,com vista a correcta e completa 

instrução do processo 

.A tramitação dos procedimentos de comunicação prévia é realizada por via informática, 

através de formulário disponível no balcão único electrónico, acessível através do Portal 

da Empresa, do Portal do Cidadão e do site do Turismo de Portugal, I.P.. Contudo, e até que 

seja efetivamente possível a tramitação desmaterializada de procedimentos, dispõe-se em norma 

transitória que, os pedidos, 
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as comunicações e as notificações realizadas no âmbito dos mesmos realizar-se-ão através de endereço de correio electrónico único, criado 

para o efeito pelo Turismo de Portugal, I.P. 

REFORÇO DE PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES  

3.1. Obrigação de Entrega de um formulário normalizado de informação pré-contratual  

Não obstante os passos já dados pelo legislador com vista ao reforço dos direitos dos consumidores, através das profundas alterações 

introduzidas ao regime em referência, pelo Decreto-Lei n.º 180/99, de 22 de Maio, as evoluções ocorridas no mercado evidenciaram a 

necessidade de assegurar uma melhor protecção e aperfeiçoamento do nível de protecção dos adquirentes.  

A intenção do legislador parece ser a de garantir, desde logo, uma maior e melhor informação pré-contratual do adquirente, pelo que se 

introduziu a obrigação de o vendedor de DRHP entregar ao consumidor - antes da vinculação deste por contrato - de informações exactas que, 

de uma forma clara, precisa e compreensível, descrevam o empreendimento turístico bem como os direitos e obrigações das partes 

decorrentes do contrato.  

De forma a tentar garantir a completude e exactidão das informações obrigatórias a prestar ao consumidor, prevê-se a criação de um 

formulário normalizado de informação pré-contratual, no qual se especificarão, na língua do Estado Membro de residência ou de nacionalidade 

do consumidor, designadamente, os seguintes elementos obrigatórios:  

- Identificação e dados do vendedor bem como do proprietário das unidades de alojamento sujeitas ao regime de DRHP;  

- Identificação do empreendimento turístico (identificação do número de descrição predial e código de acesso descrição predial, localização, 
classificação);  

Especificação da natureza do contrato e conteúdo do direito objecto do mesmo;  

- Indicação exacta do período durante o qual o direito pode ser exercido, incluindo a data a partir do qual pode ser exercido;  

- Preço de aquisição do DRHP, incluindo todos os custos adicionais obrigatórios decorrentes do contrato;  
- Descrição dos encargos periódicos, contribuições especiais ou taxas eventualmente existentes, bem como os critérios de fixação e 

actualização dos mesmos;  

- Descrição dos serviços à disposição do titular de DRHP, com descrição dos fornecimentos incluídos no preço da unidade de alojamento e 

os excluídos que devem ser pagos de forma adicional;  

- Descrição das instalações e equipamentos de uso comum e de exploração turística dos empreendimentos a que o titular de DRHP tem 

direito, com especificação clara daqueles excluídos do preço e que impõem pagamento acrescido;  

- Informação relativa a existência de sistemas de troca com indicação dos respectivos custos;  
- Menção de existência de códigos de conduta aplicáveis;  

- Informações sobre o modo, prazos e comunicações do direito de resolução do contrato, bem como os eventuais custos a repercutir no 

titular do direito;  
- Informação relativa à proibição de quaisquer pagamentos antecipados antes de decorrido o prazo de resolução;  

 
- Informação referente a procedimentos relacionados com a manutenção e reparação no imóvel, incluindo a indicação da forma de exploração 

e ou administração do empreendimento. 
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 CODIGO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Autor : Fernando Messias 

Obstáculo que começa desde logo pela restritiva interpretação técnica que recaí 

sobre os pedidos de patente fora do âmbito industrial propriamente dito, 

nomeadamente, nos domínios do objeto da invenção patenteável e o da regulação dos 

requisitos de patenteabilidade precisamente, nos domínios em que existe a maior 

similitude com os restantes Estados Membros. 

 Uma visão curta diria do alcance do objeto de patente e dos requisitos de 

patenteabilidade. Esta constatação tem arrastado Portugal para os últimos lugares 

do ranking mundial quanto à proteção efetiva da invenção. Infeliz constatação tanto 

mais quando estamos perante um país que se conhece de gente criativa, inovadora e 

de capacidade inventiva, mas infelizmente, tudo o que saia do âmbito da normalidade 

industrial patrocinada pela engenharia tradicional cai num completo vazio de 

interpretação legislativa. Para além de um problema estrutural, trata-se de um 

problema de visão e interpretação da lei. 

marketingofficer@fernandomessias.pt ou directamente para  289821496 ou 21317440 

disponivel também na amazon em versão ipad e kindle here 
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