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V

Para Cinthia, 
 perché “il più grande spettacolo dopo il big bang siamo noi, io e te”.
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Sentes que um tempo acabou
Primavera de flor adormecida

Qualquer coisa que não volta que voou
Que foi um rio, um ar, na tua vida

E levas em ti guardado
O choro de uma balada

Recordações de um passado
E o bater da velha cabra

Capa negra de saudade
No momento da partida

Segredos desta cidade
Levo comigo pr’á vida

(...)

Sabes que o desenho do adeus
É fogo que nos queima devagar
E no lento cerrar dos olhos teus

Fica a esperança de um dia aqui voltar.

Trecho da Balada de Despedida do 5º ano Jurídico de 88/89 
(António Vicente)
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PreFácIo

A obra que agora prefaciamos corresponde, na sua essência, à disserta-
ção de doutoramento apresentada pelo autor à Universidade de Coimbra, 
e defendida em outubro de 2019, perante um júri de que tivemos a honra 
de fazer parte. Traduziu o resultado de uma estadia longa em Portugal e 
o culminar de um trabalho árduo, movido por uma grande curiosidade 
intelectual e um enorme sentido de responsabilidade, cujos méritos foram 
devidamente reconhecidos pelo júri que a avaliou. Enquanto arguente da 
dissertação, é para nós um gosto ver que o saber vertido não ficou confinado 
às paredes da academia, mas antes virá a estar disponível ao público, agora 
sob a forma de livro.

O autor apresenta-nos agora um trabalho com dois capítulos introdu-
tórios sobre o Direito do Consumidor, em geral, maxime o seu fundamento 
axiológico e a sua função ordenativa, quer no quadro constitucional portu-
guês, quer na sua concretização político-legislativa. Nestes capítulos, são devi-
damente enquadradas questões como a noção de consumidor e o âmbito dos 
seus interesses legalmente protegidos.

Subsequentemente, o autor dedica-se ao regime das práticas comerciais 
desleais, nas relações entre profissionais e consumidores, e o âmbito da sua 
proibição. A pretexto da apreciação do carácter (des)leal de uma concreta prá-
tica comercial, o autor discute o papel da vulnerabilidade na proteção do 
consumidor, assinalando a forma limitada em que esta é admitida no direito 
português, que se contenta as mais das vezes com o padrão do consumidor 
médio. O percurso segue com a análise das práticas comerciais desleais en-
ganosas e agressivas, expondo detalhadamente o regime de cada uma delas. 
Especial atenção é dada ao neuromarketing, à potencialização do desequilíbrio 
entre profissional e consumidor que resulta da sua utilização, sendo definidas 
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as circunstâncias que determinam a sua qualificação como prática comercial 
agressiva, assim como as consequências que terá num contrato que dele resulte. 

Estamos perante uma obra de grande interesse e muito valor.  É um 
trabalho que, incindindo principalmente sobre o Direito português, não 
prescinde da análise comparativa com o Direito brasileiro, nem da inves-
tigação e compreensão profundas do Direito europeu nesta área. Cremos 
que será um instrumento de trabalho importante não só para todos aqueles 
que trabalham com a proteção jurídica do consumidor, mas também para 
quem reflete sobre as potencialidades e as vulnerabilidades da política de 
defesa do consumidor. 

PROFESSORA DOUTORA SANDRA PASSINHAS
Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra


