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CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
CONDIÇÕES GERAIS

1. Objeto do contrato
1.1. O presente contrato (o “contrato”), rege-se pelas condições gerais e pelas condições particulares
acordadas entre as partes, prevalecendo estas últimas sobre aquelas, tem por objeto a venda e instalação,
pela Gesternova ao Cliente, de um sistema de energia solar, que inclui as seguintes atividades (“trabalhos”):
a) fornecimento, montagem e instalação de uma unidade de produção de energia elétrica de
origem fotovoltaica com as especificações técnicas constantes das condições particulares (“sistema
de energia solar”) a qual inclui os seguintes equipamentos e trabalhos necessários ao seu correto
funcionamento: fornecimento e instalação de micro inversores ou inversores; fixação de estrutura
de telhado ou solo, adequada às condições existentes, garantindo impermeabilização sempre que
necessário; consumíveis como ponteiras, parafusos, buchas, braçadeiras; cabos, cobertos por calha
técnica, até 5 metros; e ligação a quadro elétrico;
b) comissionamento do sistema de energia solar, incluindo os testes e ensaios necessários para
garantir a correta instalação elétrica e o correto funcionamento do sistema de energia solar; e,
c) mão-de-obra qualificada;
1.2. Estão excluídos quaisquer trabalhos ou equipamentos não referidos como incluídos.
1.3. A pedido do Cliente, a Gesternova poderá prestar ainda um conjunto de serviços adicionais os quais,
quando acordados, serão descritos no presente contrato como serviços ou trabalhos adicionais (“trabalhos
adicionais”).
1.4. A celebração deste contrato tem como condição essencial a titularidade, pelo Cliente, de um contrato
de fornecimento de energia com uma empresa comercializadora ou com o Comercializador de Último
Recurso (CUR) para o local da instalação, quando a opção pretendida seja de produção de energia com
venda de excedente.
1.5. O fornecimento, instalação e ligação será realizado de acordo com o estudo técnico constante do Anexo
III, que contém a estimativa teórica dos ganhos de energia derivadas da utilização do sistema de energia
solar. A Gesternova não garante, em caso algum, que os ganhos de energia previstos no estudo técnico
sejam obtidos, pois dependem de fatores externos ao âmbito de atuação da Gesternova.

2. Duração do contrato
2.1. A celebração do contrato dá-se com a assinatura, pelo Cliente, das condições particulares e gerais, ou
mediante indicação de aceitação dessas condições ou através do serviço de atendimento telefónico ou
através da utilização da Chave Móvel Digital.
2.2. O contrato vigorará enquanto perdurarem obrigações para as partes, designadamente, a obrigação
de pagamento do preço pelo Cliente e as obrigações emergentes de garantias prestadas pela Gesternova.

3. Calendário de execução
O calendário de execução, acordado pelas Partes para o fornecimento, instalação de uma unidade de
produção de energia elétrica de origem fotovoltaica e ligação da Instalação consta das Condições
Particulares no Anexo II ao presente Contrato.
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4. Preço e condições de pagamento
4.1. O preço a pagar pela execução dos serviços e instalação do sistema de energia solar é o resultante do
Preço e Condições de Pagamento das Condições Particulares do presente contrato.

5. Obrigações da Gesternova
5.1. A Gesternova compromete-se, em virtude do presente Contrato, a cumprir as seguintes obrigações:
i. Fornecer os elementos necessários à instalação do sistema de energia solar, incluindo os respetivos
componentes;
ii. Proceder à ligação da instalação do sistema de energia solar à rede nacional de distribuição;
iii. Elaborar e entregar ao Cliente toda a documentação técnica e manuais de operação da instalação
do sistema de energia solar, nomeadamente tipo de equipamento, data de fabrico, data de venda
e número de série;
iv. Fornecer outro(s) equipamento(s), documentação ou serviço(s) que fiquem estabelecidos no
âmbito do Contrato;
v. Caso seja necessário fornecer componentes ou realizar trabalhos não abrangidos pelas Condições
Particulares do presente Contrato, a Gesternova solicitará o consentimento prévio ao Cliente;
vi. Executar, dentro do objeto e âmbito do presente Contrato, as modificações e os trabalhos
adicionais que sejam necessários em resultado de erros e omissões nos planos e instruções e
outra documentação pela qual a Gesternova é responsável para o devido cumprimento das suas
obrigações ao abrigo do presente Contrato;
vii. A Gesternova proporcionará o acesso ao Cliente ou qualquer pessoa por este autorizada, para
efeitos de fiscalização, à instalação do sistema de energia solar de consumo enquanto estiver a
decorrer a execução dos trabalhos.

6. Condições do local da instalação
6.1. O Cliente obriga-se a assegurar que o local da instalação reúne as condições necessárias à execução dos
trabalhos e à instalação do sistema de energia solar e que a instalação não coloca em causa a estrutura de
suporte ou outras estruturas em que este venha a ser instalado.
6.2. Para os efeitos do disposto no número anterior, o Cliente declara e garante à Gesternova que conhece
e assume plena responsabilidade pelas condições e natureza do local da instalação e, bem assim, que
forneceu à Gesternova todas as informações de que dispunha na data de celebração do presente contrato
e que possam influenciar ou afetar a execução dos trabalhos.
6.3. A Gesternova será responsável pela limpeza inicial e preparação do local da instalação e pela iluminação
e vigilância de todos os trabalhos no local da instalação, até à data da conclusão dos mesmos.
6.4. Após a assinatura do certificado de receção, a Gesternova deverá limpar e remover do local da instalação
todos os equipamentos, resíduos de materiais e entulho e deixar o local da instalação limpo.

7. Condições para o início dos trabalhos
7.1. São condições para o início dos trabalhos pela Gesternova, as seguintes:
(a) a existência de condições técnicas para a instalação no local de instalação do sistema de energia
solar;
(b) pagamento pelo Cliente do preço incluindo o valor que deva ser pagas previamente ao início dos
trabalhos, nos termos das condições particulares do presente Contrato;
(c) receção pela Gesternova da informação e documentação que seja solicitada ao Cliente;
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(d) registo do Cliente no Portal do Autoconsumo da Direção Geral da Energia e pagamento da taxa
associada, caso aplicável, ou autorização para a Gesternova proceder ao registo nos termos do Anexo V;
(e) a obtenção do licenciamento para os trabalhos de instalação e/ou referentes ao autoconsumo,
se aplicáveis;
(f) concessão pelo Cliente de acesso ao local da instalação;
(g) receção pela Gesternova dos equipamentos necessários à instalação do sistema de energia solar.
7.2. Caso não se verifique a existência de condições técnicas para a instalação no local de instalação do
sistema de energia solar o presente contrato caducará automaticamente e o Cliente terá o direito a
receber os montantes que já tenha pago à Gesternova a título de preço, deduzido de custos de transporte,
disponibilidade de pessoal e administrativos.

8. Obrigações do Cliente com vista à execução dos trabalhos
8.1. O Cliente compromete-se, em virtude do presente Contrato, a cumprir as seguintes obrigações:
(a) Dar acesso à Gesternova ou a quem este indica ao local da instalação, em data a acordar entre a
Gesternova e o Cliente ou, caso não seja expressamente acordada uma data entre as partes, na data
em que se encontrem reunidas as condições para o início dos trabalhos nos termos da cláusula 7;
(b) Cooperar com a Gesternova com vista à correta execução dos trabalhos de instalação;
(c) Cumprir com as normas de segurança em vigor no local da instalação;
(d) Prestar à Gesternova todas as informações e facultar toda a documentação e a assistência que
lhe seja solicitada com vista ao cumprimento das obrigações da Gesternova ao abrigo do presente
contrato;
(e) Prestar à Gesternova todas as informações que possam influenciar ou afetar a execução dos
trabalhos independentemente de solicitação;
(f) A reunir os requisitos de acesso do produtor previstas no Decreto-Lei nº 162/2019, de 25 de outubro.

9. Funcionários
9.1. A Gesternova será responsável pelo pessoal que designará para a prestação dos serviços no âmbito do
presente Contrato.
9.2. A Gesternova cumpre todas as leis laborais aplicáveis. A Gesternova garante o cumprimento, por parte
dos seus funcionários, de todas as normas aplicáveis em matérias de segurança e prevenção de acidentes
de trabalho.
9.3. A Gesternova adota as medidas preventivas necessárias para garantir a saúde e segurança no trabalho
dos seus funcionários e para garantir que o fornecimento da Instalação não coloca em perigo o Imóvel ou
as pessoas que se encontrem no mesmo.
9.4. A Gesternova será responsável por garantir o cumprimento das normas de segurança obrigatórias.
9.5. Os custos relacionados com os funcionários da Gesternova, serão inteiramente suportados por esta.

10. Subcontratação
10.1. A Gesternova poderá subcontratar o cumprimento de qualquer uma das suas obrigações ao abrigo
do presente Contrato.
10.2. Em caso de subcontratação, a Gesternova compromete-se a que todos os subcontratados sejam
entidades devidamente autorizadas e a informar o Cliente dos dados da empresa subcontratada.
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11. Suspensão
11.1. Verificando-se a ocorrência, no local da instalação, de acidente ou qualquer outra situação,
designadamente a verificação de condições meteorológicas adversas, que possam afetar a segurança dos
trabalhos e/ou de pessoas, a Gesternova poderá determinar a imediata suspensão dos trabalhos, os quais
deverão ser retomados quando o facto que originou a suspensão tenha cessado.
11.2. Caso a suspensão referida no número anterior ultrapasse um dia útil e o facto que a originou não seja
imputável à Gesternova, esta terá direito, no mínimo, à prorrogação do prazo de execução dos trabalhos
por período igual ao da suspensão ou por período a acordo com o Cliente.

12. Risco
12.1. O risco de perecimento ou deterioração do sistema de energia solar corre por conta da Gesternova até
à data em que se proceda à assinatura do Certificado de Receção dos Trabalhos, transferindo-se para o
Cliente naquela data.

13. Garantias da instalação e assistência
13.1. A Gesternova presta ao Cliente as seguintes garantias específicas de qualidade e bom funcionamento
de equipamentos:
a) os módulos fotovoltaicos e os micro-inversores ou inversores fornecidos apresentam garantia de
5 anos contra defeitos de fabrico;
b) os demais equipamentos fornecidos e trabalhos realizados pela Gesternova apresentam uma
garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico e erros de conceção, desenho e instalação.
13.2. No caso de se verificar qualquer vício, defeito ou anomalia no sistema de energia solar, dentro do
período da garantia de 2 anos, a Gesternova obriga-se a realizar, primeiramente, um despiste remoto no
âmbito da sua resolução.
13.3. Caso não se verifique a resolução após o indicado no número anterior, e confirmando-se que a
instalação elétrica se encontra dentro do período da garantia da instalação (2 anos), a Gesternova obrigase a proceder às reparações ou substituições necessárias à eliminação do vício, defeito ou anomalia
abrangidos pelo âmbito das mesmas garantias, com a celeridade possível, e a suas expensas, excetuando
casos atípicos.
13.4. Findo o período de garantia de instalação de 2 anos, e até atingir os 5 anos após o momento da
instalação do sistema, a Gesternova reserva-se no direito de cobrar o valor da assistência técnica para
proceder a reparações ou substituições, caso a anomalia não se encontre no(s) módulo(s) fotovoltaico(s) ou
no(s) micro-inversor(es) ou inversores.
13.5. Poderá ser acordado uma extensão do período da garantia aplicando-se, nesse caso, as regras que
constam do número anterior, nomeadamente, a Gesternova reserva-se no direito de cobrar o valor da
assistência técnica para proceder a reparações ou substituições, caso a anomalia não se encontre no(s)
módulo(s) fotovoltaico(s) ou no(s) micro-inversor(es) ou inversores.
13.6. Logo que tenha conhecimento de algum vício ou defeito abrangidos pelas garantias, o Cliente
notificará Gesternova por escrito, num prazo máximo de 30 dias, informando-o da natureza dos vícios ou
defeitos, sob pena de caducidade dos direitos previsto nos números anteriores.
13.7. O disposto na presente cláusula não se aplica a qualquer parte dos trabalhos que, de acordo com
o “estado da arte”, chegaram ao fim da sua vida útil, sejam perecíveis ou cuja substituição ou reparação
constitua manutenção de rotina.
13.8. As garantias prestadas pela Gesternova abrangem apenas anomalias que resultem defeitos de fabrico
e erros de conceção, desenho e instalação, não abrangendo as anomalias que resultem:
a) De manipulação, modificação ou intervenção indevida no equipamento do sistema de energia
solar pelo Cliente ou por terceiro que não esteja autorizado pela Gesternova;
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b) Da utilização dos trabalhos e do sistema de energia solar em violação das recomendações e
instruções do respetivo fabricante e da Gesternova;
c) De avarias causadas por agentes externos, fenómenos atmosféricos e/ou geológicos (terramotos,
tempestades, geadas, granizos, trovoadas, chuvas, etc.).
13.9. Os prazos das garantias definidas são contados a partir da data de aceitação do sistema de energia
solar.
13.10. No momento da receção dos trabalhos e aceitação do sistema de energia solar a Gesternova entrega
ao Cliente as garantias comerciais dos componentes da instalação.
13.11. Caso seja solicitado pelo Cliente um pedido de assistência técnica que implique visita ao local de
instalação, quando não enquadrado no âmbito das garantias prestadas, a Gesternova cobrará ao Cliente
a deslocação e, caso solicitado pelo Cliente, apresentará proposta adicional para a resolução da anomalia.

14. Exclusões
14.1. Qualquer trabalho ou serviço não especificado nas condições gerais ou particulares encontra-se
excluído do âmbito do presente Contrato. Tais trabalhos ou serviços serão sujeitos a uma proposta de
serviço adicional.
14.2. Está excluído o custo referente à utilização de equipamento de elevação para trabalhos a alturas
superiores a 4 m, a menos que expressamente acordados nas Condições Particulares de Venda.
14.3. Está excluído o custo referente à legalização da instalação, a menos que sejam expressamente
indicados na Condições Particulares de Venda. Quando não incluídos nas Condições Particulares de Venda
serão objeto proposta de Serviço Adicional.
14.4. Está excluída qualquer responsabilidade por defeitos ocultos na estrutura do Cliente.

15. Receção dos trabalhos e aceitação do sistema de energia solar
15.1. Na data de conclusão dos trabalhos, a Gesternova e o Cliente efetuarão uma avaliação conjunta da
instalação e procederão à assinatura de um Certificado de Receção dos Trabalhos (o “Certificado de
Receção dos trabalhos”), nos termos da minuta constante do Anexo I ao presente contrato, considerandose que os trabalhos foram concluídos e o sistema de energia solar aceite pelo Cliente nessa mesma data.
15.2. No caso da avaliação referida no número anterior revelar que o trabalho está incompleto ou defeituoso,
será assinado o relatório de instalação com a indicação dos defeitos detetados e os trabalhos a realizar.
15.3. No caso de, por facto unicamente imputável ao Cliente, o certificado de receção dos trabalhos não for
assinado na data de conclusão dos trabalhos, estes dar-se-ão por concluídos e o sistema de energia solar
ter-se-á por aceite pelo Cliente nessa mesma data.
15.4. Até à data em que se proceda à assinatura do certificado de receção dos trabalhos ou que, nos termos
do número anterior, se considere aceite o sistema de energia solar, o risco de perecimento ou deterioração
dos trabalhos e do sistema de energia solar corre por conta da Gesternova transferindo-se para o Cliente
naquela mesma data.

16. Obrigações do Cliente após a instalação
16.1. Proceder à manutenção da instalação e dos seus componentes de forma adequada e zelosa, em
respeito pelas respetivas garantias dos materiais utilizados e permitindo uma adequada capacidade de
produção de energia.
16.2. A manter as obrigações do produtor previstas no Decreto-Lei nº 162/2019, de 25 de outubro, incluindo
i) a manutenção do respetivo seguro de responsabilidade civil, quando obrigatório, e
ii) realização das inspeções periódicas, quando aplicável.
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16.3. Enquanto titular do sistema de energia solar e beneficiário da remuneração da energia elétrica
produzida pela mesma, será o responsável pelo cumprimento de eventuais obrigações fiscais inerentes,
caso aplicável.

17. Seguros
17.1. A Gesternova é titular das apólices de seguro legalmente necessárias à prestação dos serviços
contratados, bem como responsabilidade civil geral ou responsabilidade por danos causados pela
Gesternova ao Imóvel, ao Cliente, a terceiros, bem como danos pessoais.
17.2. O Cliente, quando aplicável, compromete-se a celebrar um contrato de seguro com uma seguradora
de reconhecido prestígio para cobrir todos os danos que possam ocorrer na Instalação ou em qualquer um
dos seus componentes. A lei apenas exige que o produtor celebre um contrato de seguro para unidades
de produção para autoconsumo com potência instalada superior a 30 kW.

18. Força maior
18.1. As Partes não serão responsáveis no caso da execução do presente Contrato ser atrasada devido a
causas fora do seu controlo, tais como disposições legais, emergências sanitárias, guerra, insurreição,
mobilização, motim, distúrbios sociais, greves, incêndios, explosão, inundação, tufão, furacão, terramoto,
embargo, atos de Deus ou qualquer outra causa fora do controlo das Partes.
18.2. Se ocorrerem atrasos devido a qualquer das causas acima mencionadas, os prazos para o cumprimento
e execução do presente Contrato afetados por elas serão prorrogados por um período ou períodos de igual
duração ao da causa de força maior.
18.3. Cada Parte deve informar a outra o mais cedo possível do início e do fim da causa de força maior e
fornecer provas da existência da causa de força maior à outra Parte.
18.4. Se uma das Partes não conseguir cumprir as suas obrigações contratuais devido a uma situação
de força maior com duração superior a seis (6) meses consecutivos, consultar-se-ão mutuamente sobre
a continuação da aplicação do Contrato e se ambas as Partes não conseguirem chegar a um acordo no
prazo de um mês após o início de tal consulta, qualquer das Partes terá o direito de rescindir o Contrato
sem que qualquer montante seja reclamado para tal rescisão.

19. Resolução
19.1. As Partes podem resolver o presente Contrato em caso de violação grave das suas obrigações. Para
efeitos da determinação da gravidade, devem ser tidos em conta diversos fatores, nomeadamente a
duração da violação, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do da parte e as consequências da violação.
19.2. Em caso de violação grave, a Parte não faltosa notificará por escrito a Parte faltosa da natureza da
violação ou causa de rescisão e se a Parte faltosa não tiver reparado a referida violação ou causa de rescisão
no prazo de trinta (30) dias de calendário após a receção da referida notificação por escrito, o presente
Contrato será automaticamente rescindido, sem prejuízo do direito das Partes de reclamarem uma
indemnização pela referida violação ou causa de rescisão.

20. Responsabilidade
20.1. Exceto em casos de negligência grave ou dolo, a responsabilidade da Gesternova perante o Cliente é
limitada ao montante correspondente a 20% do Preço total do sistema de energia solar.
20.2. As Partes acordam em limitar a responsabilidade aos danos diretos, excluindo expressamente os
danos indiretos e consequenciais, inter alia, lucros cessantes.

21. Cessão da posição contratual
21.1. A Gesternova poderá ceder livremente, total ou parcialmente, a sua posição contratual no presente
contrato, bem como os direitos e obrigações emergentes do mesmo, sem necessidade de obter o
consentimento do Cliente.
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22. Resolução do contrato
22.1. Qualquer das partes pode resolver o presente contrato com fundamento em incumprimento definitivo
da outra parte.
22.2. A resolução efetuar-se-á mediante notificação da parte cumpridora à parte incumpridora com dez
(10) dias úteis de antecedência sobre a data em que deverá produzir efeitos.
22.3. A resolução do presente contrato por incumprimento definitivo confere à parte cumpridora, para além
de outros direitos conferidos por lei, o direito a ser indemnizada pelos prejuízos que comprovadamente
haja sofrido em consequência do incumprimento.

23. Cessação do contrato
23.1. Para além das situações expressamente previstas no contrato, este cessa nas seguintes situações:
a) por revogação, mediante acordo entre as Partes;
b) por resolução de qualquer uma das partes ao abrigo da cláusula anterior;
c) Caso o contrato tenha sido celebrado à distância, por resolução do Cliente, nos termos do número
2 desta cláusula.
23.2. Caso o contrato tenha sido celebrado à distância, o Cliente disporá de um prazo de catorze (14)
dias a contar da data de assinatura do presente contrato, para resolver o contrato, sem pagamento de
indemnização e sem necessidade de indicar o motivo.
23.3. Caso o cliente exerça o direito referido no número 2 e já tenha recebido equipamento ou o mesmo já
tenha sido instalado, o Cliente fica obrigado:
a) A devolver à Gesternova todas as componentes do sistema de energia solar já entregues ou
instalados, nas devidas condições de utilização, ainda que não tenha ocorrido a respetiva aceitação
dos trabalhos, incorrendo no pagamento dos serviços efetivamente já prestados, sendo da sua
responsabilidade os eventuais custos da depreciação dos materiais entregues;
b) Caso não possa proceder à entrega direta do equipamento, a Gesternova promoverá a deslocação
de um técnico ao local para proceder ao levantamento ficando o cliente obrigado a suportar todos
os custos incorridos pela Gesternova com a desinstalação e devolução dos equipamentos, incluindo
os eventuais custos da depreciação dos materiais entregues.
23.4. Com exceção do caso referido no número 2 desta cláusula, a cessação do contrato antes do pagamento
da totalidade do preço determina o vencimento de todas as prestações de preço vincendas, de acordo
com o plano de pagamentos assumido neste Contrato.

24. Renúncia
24.1. O facto de uma Parte não exigir o cumprimento pela outra de qualquer obrigação ao abrigo do
presente Contrato em qualquer altura não implicará nem será interpretado como uma renúncia ao direito
de exigir o cumprimento de tal obrigação no futuro.

25. Dados pessoais
25.1. Os dados pessoais do Cliente recolhidos no âmbito do presente contrato de prestação do serviço serão
tratados para efetuar o serviço, faturação, cobrança do respetivo preço, comunicações com o Cliente e
outros atos de cumprimento deste contrato, tratamento esse que é necessário para a execução do contrato.
25.2. A Gesternova fará tratamento de dados pessoais na medida do que for necessário para cobrança
de dívidas do Cliente pelo serviço, com fundamento quer na execução deste contrato, quer no interesse
legítimo da Gesternova em fazer valer o seu direito a essa cobrança.
25.3. A Gesternova, no seu interesse legítimo, fará tratamento de dados pessoais para realização de
auditorias, qualidade e melhoria de serviço/análises de satisfação.
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25.4. Os dados pessoais do Cliente serão conservados durante o prazo de vigência do contrato acrescido
dos prazos de prescrição e caducidade dos direitos associados, sem prejuízo de a Gesternova poder mantêlos para além desses períodos para o cumprimento de obrigações legais, devendo, para este último efeito,
anonimizá-los e proceder à implementação de medidas de segurança adequadas.
25.5. O Cliente, na qualidade de titular dos dados pessoais, tem o direito de solicitar, nos termos previstos
na lei aplicável, o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, a retificação dos dados pessoais
que forem imprecisos ou incompletos, o apagamento dos dados pessoais, a limitação total ou parcial do
tratamento dos dados pessoais, o direito de se opor ao tratamento e o direito à portabilidade dos dados
pessoais num formato estruturado.

26. Notificações
26.1. Salvo disposição em contrário no presente Contrato, todas as notificações entre as Partes relativas ao
presente Contrato devem ser feitas por escrito e devem ser feitas por meio de aviso de receção, podendo ser
feitas por correio registado ou correio eletrónico, desde que, em relação a este último, o correio eletrónico
seja acompanhado de um comprovativo de receção pelo destinatário.
26.2. As comunicações enviadas por correio eletrónico serão consideradas como tendo sido enviadas e
recebidas na data em que o correio eletrónico é enviado.
26.3. Para efeitos de comunicações, as Partes designam os seguintes endereços:
Gesternova:
Morada:
Email:
Cliente:
Endereço:
Email:
26.4. No caso de uma mudança de endereço ou de qualquer uma das anteriores, tais alterações devem
ser comunicadas à outra Parte com cinco (5) dias úteis de antecedência, da forma prevista na cláusula 19.1.

27. Reclamações
27.1. Os Clientes poderão apresentar reclamações por escrito, com identificação do nome completo
e do número de um documento identificativo, devendo ser acompanhadas, se necessário, de outra
documentação considerada relevante.

28. Devolução de equipamento
28.1. Nenhuma devolução de equipamento será aceite sem autorização expressa por escrito da Gesternova,
e dentro de um prazo máximo de quinze dias a partir da entrega do equipamento.
28.2. Exceto por causas diretamente atribuíveis à Gesternova, a devolução do material será feita com portes
pagos.

29. Confidencialidade
29.1. A informação referente a Produtos e Serviços, a Propriedade Industrial, intelectual ou o know-how e
informações divulgadas ao Cliente são para seu uso exclusivo e único, pelo que o Cliente está obrigado a
manter total confidencialidade quanto aos dados e informação transmitidos. O Cliente não poderá ceder
ou transmitir a referida informação, total ou parcialmente, a terceiros, sem o consentimento prévio e por
escrito da Gesternova.
29.2. A obrigação de confidencialidade do Cliente manter-se-á válida mesmo após a cessação, seja por que
motivo for, do presente contrato.
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30. Resolução de conflitos
30.1. O Cliente, quando se trate de um consumidor nos termos definidos na Lei n.º 24/96, de 31 de julho,
com a última redação dada pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho (pessoa singular que dê um uso não
profissional ao fornecimento ou serviço contratado), pode submeter os conflitos de consumo, relativos
ao presente contrato, às entidades responsáveis pela defesa e promoção dos direitos dos consumidores,
nomeadamente a Direção-Geral do Consumidor, ou aos mecanismos de resolução alternativa de litígios
que se encontrem ou venham a ser legalmente constituídos, incluindo os disponibilizados pela ERSE.
30.2. Os centros de arbitragem de consumo, que constituem entidades de resolução alternativa de litígios,
estão identificados na folha: “Anexo IV” do presente contrato, que dele faz parte integrante.
30.3. O Cliente pode obter informação adicional e atualizada sobre estes centros de arbitragem de conflitos
de consumo e, bem assim, sobre quaisquer outras eventuais entidades de Resolução Alternativa de Litígios
(entidades RAL), no sítio eletrónico da Direção-Geral do Consumidor acessível em www.consumidor.pt.
30.4. Sem prejuízo do definido nos números anteriores, qualquer das partes, incluindo Clientes que sejam
pessoas singulares ou coletivas, pode sujeitar a resolução dos conflitos de qualquer natureza emergentes
ou relacionados com o presente contrato aos tribunais judiciais competentes.

31. Disposições diversas
31.1. Se alguma das cláusulas do presente Contrato se tornar, no todo ou em parte, nula, anulável, as
restantes cláusulas ou o resto da cláusula afetada permanecerão em vigor.
31.2. O presente Contrato representa a totalidade do acordo entre as Partes e substitui qualquer outro
acordo ou convénio, oral ou escrito, anteriormente celebrado entre as Partes, que tenha o mesmo objeto.
31.3. Os anexos ao presente Contrato fazem dele parte integrante para todos os efeitos legais.
31.4. Os documentos anexos ao presente Contrato devem ser entendidos como complementares. Em caso
de conflito entre as disposições do Contrato e dos anexos, deverão prevalecer as disposições do Contrato.

32. Legislação aplicável e jurisdição
32.1. O Contrato, incluindo a sua interpretação, aplicação e execução, bem como às situações omissas, regese pela lei Portuguesa.
32.2. Para dirimir qualquer litígio eventualmente emergente do presente Contrato é competente o foro da
comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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