
                Proteção do Comprador 
Artigos virtuais e intangíveis, bens e conteúdos digitais, e serviços 

 
Descrição geral 
 

A partir de 1 de julho de 2015, a Proteção do Comprador do PayPal será alargada de modo a incluir as 
coberturas de Artigo Não Recebido (INR) e Significativamente Diferente da Descrição (SNAD) para 
mercadoria intangível - artigosvirtuais,  bens e conteúdos digitais e serviços. Todas as transações 
efetuadas globalmente nesta data ou posteriormente serão elegíveis ao abrigo da Política para esta 
nova e alargada proteção. Recordamos que os consumidores do Reino Unido já podem usufruir desta 
cobertura desde 17 de Junho de 2014. Consulte o Contrato do Utilizador que rege a sua utilização do 
PayPal para obter mais detalhes sobre a Proteção do Comprador do PayPal. 
 
A Proteção do Comprador do PayPal é semelhante aos programas de proteção de outros meios ou 
processadores de pagamento. Como destinatário do pagamento, deverá estar preparado para 
apresentar provas irrefutáveis em como forneceu o bem intangível, caso um Comprador dispute a 
transação. Como “prova irrefutável” entende-se qualquer evidência que comprove que o Comprador 
recebeu os bens ou serviços ou que beneficiou da transação. Consulte a página 8 do presente 
documento para obter sugestões relativamente a provas irrefutáveis.  
 
Esperamos que, na qualidade do destinatário do pagamento, beneficie desta alteração em virtude da 
maior confiança que os compradores vão ter ao adquirirem artigos virtuais e intangíveis, bens e 
conteúdos digitais e serviços. PayPal considerará todas as reclamações caso a caso e com base nas 
provas disponíveis. Se, na qualidade do destinatário do pagamento, conseguir provar-nos que forneceu 
os bens ou serviços conforme os tinha descrito, rejeitaremos a reclamação do comprador. 

 
 

Responder a uma reclamação 
 

 
Este guia tem como objetivo dar-lhe uma ajuda quando for necessário dar resposta a reclamações no 
âmbito da Proteção do Comprador do PayPal  e que estejam relacionadas com artigos virtuais e 
intangíveis, bens e conteúdos digitais e serviços. Ao seguir estes passos, fará com que PayPal receba 
devidamente as suas respostas tendo em vista a resolução de reclamações. 
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Responder a reclamações de Artigo Não Recebido (INR – Item Not Received) 

1. Para localizar uma reclamação que necessite da sua resposta, inicie a sessão na sua conta PayPal e 
visite o Centro de Resoluções. 

2. Clique na reclamação em causa. 
3. Indique de que forma prefere responder à reclamação. Há três opções de resposta disponíveis: 

 
 Issue the buyer a full refund (Emitir um reembolso total para o comprador). 

o Selecione esta opção se quiser resolver a questão emitindo imediatamente um reembolso 
completo. 

o Siga as instruções no ecrã para proceder ao reembolso. 
 Provide proof that the buyer has already been refunded (Fornecer comprovativo de que o 

comprador já foi reembolsado). 
o Selecione esta opção se já tiver emitido um reembolso ao comprador. 
o Siga as instruções no ecrã para concluir a sua resposta. 

 I can provide compelling evidence (ex. Tracking information for delivered goods) (Posso 
fornecer provas  irrefutáveis (ex: informação de rastreio  dos bens entregues). 
o Selecione esta opção caso o artigo virtual/intangível tenha sido entregue ao comprador, ou 

se tiver sido prestado ou concluído um serviço. 
o Conclua os seguintes passos: 
 

i. Após selecionar a opção POSSO FORNECER PROVAS IRREFUTÁVEIS, verá um ecrã para 
introduzir o seu elemento de prova irrefutável.  



 
ii. Ao selecionar BENS VIRTUAIS/INTANGÍVEIS no menu suspenso TIPO DE BENS, a página será 

alterada de modo a remover quaisquer campos específicos sobre transportadoras e 
números de rastreio. 

iii. Escreva uma mensagem no campo ADDITIONAL INFORMATION 1 (INFORMAÇÕES ADICIONAIS 1) 
que descreva a entrega de bens intangíveis ou digitais ou conclusão do serviço em 
detalhe suficiente e de forma objetiva adequada para provar a entrega ou conclusão. 

iv. Clique no botão SUBMIT TRACKING INFO (ENVIAR INFORMAÇÃO DE RASTREIO). 
 

4. Ao concluir os passos anteriores, terá terminado a sua resposta inicial à reclamação. No entanto, deve 
ainda concluir os passos adicionais para fornecer ao PayPal a sua resposta detalhada à reclamação. 

a. Volte à reclamação em causa no Centro de Resoluções. 
b. Na secção DOCUMENTAÇÃO DE APOIO, clique na ligação ADICIONAR sob FICHEIROS. 

 
c. Use o botão PROCURAR para localizar o(s) ficheiro(s) que pretende fornecer ao PayPal como 

documentação de apoio (tenha em atenção os tipos de ficheiros aceites: GIF, JPG, PNG, ou 

PDF). 

d. Selecione o tipo de informações que está a fornecer no menu suspenso TIPO. 

e. Opcional: se preferir introduza uma descrição curta do ficheiro no campo DESCRIÇÃO para os 

seus registos. 

 

f. Clique no botão ANEXAR FICHEIRO. 



 
 

g. Os ficheiros que tiver anexado estão agora prontos para serem enviados ao PayPal. Clique no 
botão ENVIAR FICHEIROS para concluir o processo. 

 
 

 A sua resposta está agora completa. O PayPal irá analisar a reclamação e quaisquer informações 
fornecidas para determinar o resultado da reclamação. 



Responder a reclamações de Artigo Significativamente Diferente da Descrição 

(SNAD – Significantly Not as Described) 

1. Para localizar uma reclamação que necessite da sua resposta, inicie a sessão na sua conta PayPal e 
entre no Centro de Resoluções. 

2. Clique na reclamação em causa. 
3. Indique de que forma prefere responder à reclamação. Há cinco opções de resposta disponíveis: 

 
 Issue the buyer a refund for the disputed amount of X.XX (Emitir ao comprador um reembolso 

pelo valor disputado de X,XX). The buyer can keep the item(s) (O comprador pode manter o(s) 
artigo(s)). 
o Selecione esta opção se quiser resolver a questão emitindo imediatamente um reembolso 

completo. 
o Siga as instruções apresentadas no ecrã. 

 Issue the buyer a refund for the disputed amount of X.XX (Emitir ao comprador um reembolso 
pelo valor disputado de X,XX). The buyer must return the item(s) (O comprador deve devolver 
o(s) artigo(s)). Não selecione esta opção para artigos ou serviços virtuais/intangíveis. 
o Não selecione esta opção, uma vez que a devolução de artigos virtuais/intangíveis não é 

aplicável.  
 Offer the buyer a partial refund in an attempt to close this claim (Oferecer ao comprador um 

reembolso parcial para tentar encerrar esta reclamação). 
o Selecione esta opção se quiser tentar resolver a questão oferecendo um reembolso parcial 

ao comprador. Observação: o comprador tem de aceitar o reembolso para poder continuar. 
o Siga as instruções apresentadas no ecrã. 

 Provide proof the buyer has already been refunded (Fornecer comprovativo de que o 
comprador já foi reembolsado). 
o Selecione esta opção se já tiver emitido um reembolso ao comprador. 
o Siga as instruções apresentadas no ecrã. 

 Disagree with the claim (Discordar da reclamação). I would like to provide additional 
information (Gostaria de fornecer informações adicionais). 
o Selecione esta opção se não concordar com a reclamação do comprador e pretender que o 

PayPal tome uma decisão relativamente à resolução da reclamação. 
o Conclua os seguintes passos: 

 



i. Depois de selecionar a opção DISAGREE WITH THE CLAIM (DISCORDO DA RECLAMAÇÃO). I WOULD 

LIKE TO PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION (PRETENDO FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS), verá 
um ecrã para dicordar da reclamação e fornecer a sua resposta inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Introduza a sua argumentação no campo SELLER EXPLANATION (EXPLICAÇÃO DO VENDEDOR). 
iii. Clique no botão CONTINUE (CONTINUAR). 

 
iv. Selecione ARTIGO OU SERVIÇO VIRTUAL/INTANGÍVEL: SEM ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO. 
v. Clique no botão CONTINUAR. 

 
4. Ao concluir os passos anteriores, terá terminado a sua resposta inicial à reclamação. No entanto, deve 

ainda concluir os passos adicionais para fornecer ao PayPal a sua resposta detalhada à reclamação. 
a. Volte à reclamação em causa no Centro de Resoluções. 
b. Na secção DOCUMENTAÇÃO DE APOIO, clique na ligação ADICIONAR) sob FICHEIROS. 



 
c. Use o botão BROWSE (PROCURAR) para localizar o(s) ficheiro(s) que pretende fornecer ao PayPal 

como documentação de apoio (tenha em atenção os tipos de ficheiros aceites: GIF, JPG, PNG, 

ou PDF). 

d. Selecione o tipo de informações que está a fornecer no menu suspenso TIPO. 

e. Opcional: se preferir introduza uma descrição curta do ficheiro no campo DESCRIÇÃO para os 

seus registos. 

f. Clique no botão ANEXAR FICHEIRO. 

 

 
 

g. Os ficheiros que tiver anexado estão agora prontos para serem enviados ao PayPal. No entanto, 
terá agora de clicar no botão ENVIAR FICHEIROS para concluir o processo. 

 
 A sua resposta está agora completa. O PayPal irá analisar a reclamação e quaisquer informações 

fornecidas para determinar o resultado da reclamação. 



Sugestões de provas irrefutáveis 

Que provas terão os comerciantes de fornecer ao PayPal para a disputa de uma reclamação no âmbito da 
Proteção do Comprador do PayPal? 
 
Deverá preparar-se para fornecer ao PayPal provas irrefutáveis em como forneceu os bens ou serviços ao 
Comprador. 
 
Os tipos de provas irrefutáveis que o podem ajudar a disputar uma reclamação podem variar de acordo com 
as circunstâncias particulares da sua transação (incluindo, sem limitação, o que está a ser vendido). De uma 
forma geral, os destinatários do pagamento devem estar preparados para fornecer provas dos seus registos 
para conseguirem provar satisfatoriamente ao comprador e/ou ao PayPal que um artigo foi entregue, usado, 
ou fornecido - ou que um serviço foi prestado. 
 
Recordamos que a Proteção do Comprador do PayPal permite que o PayPal tome a decisão final acerca de 
reclamações a seu exclusivo critério. Não existem garantias que o que enviar como provas irrefutáveis 
resolverá a reclamação a seu favor. 
 
Ao responder a uma reclamação deve fornecer o máximo de provas que lhe for possível para apoiar o seu 
caso. Poderá achar úteis algumas ou todas as seguintes sugestões para elaborar a sua resposta. Não se trata 
de uma lista exaustiva e poderá haver outras informações relevantes para a sua reclamação. 
 
 
Reclamações de Artigo Não Recebido (INR) 
 
Entregue/Transferido pela via digital 

 Endereço de e-mail do comprador para o qual os bens foram fornecidos 

 Data e hora em que os bens foram transferidos/entregues (apresentar registos) 

 Prova em como o site do comerciante foi acedido online para usufruto dos serviços após a data da transação 

 Prova em como o serviço foi prestado 

 Prova em como o serviço foi utilizado 
 

Viagens (incluindo companhia aérea, ferroviária, táxi, etc.) e eventos 

 Prova em como o bilhete foi enviado para o endereço fornecido na página de Detalhes da transação 

 Prova em como o bilhete foi enviado para o endereço de e-mail do comprador 

 Prova em como o bilhete foi validado na porta de embarque (para bilhetes de companhias aéreas e ferroviárias) 

 Pormenores do programa de fidelização do cliente que estabelece uma ligação ao comprador 

 Prova de transações adicionais associadas à transação original, como aqusição de upgrade de lugar, pagamento de bagagem 
adicional, ou compras feitas a bordo (para companhias aéreas e ferroviárias) 

 Data, hora e morada de recolha e destino do cliente (para táxi) 

 Prova em como o evento ocorreu. Forma de obtenção de prova: cobertura da comunicação social, pesquisa online, redes sociais 

 Prova em como o bilhete foi validado à entrada do evento 

 Cópia dos termos e condições relevantes acordados no momento da compra 
 

Alojamento 

 Prova em como o cliente ficou alojado 

 Data, hora de check-in 

 Documentação com a qual o cliente concordou no momento do check-in 

 Prova de quaisquer encargos adicionais com upgrades, minibar, etc. 

 Cópia dos termos e condições relevantes acordados no momento da compra 
 



Serviços 

 Endereço de IP do comprador 

 Endereço de e-mail do comprador para o qual os bens foram fornecidos 

 Descrição dos bens transferidos online 

 Data e hora em que os bens foram transferidos online 

 Prova em como o cliente acedeu ao(s) serviço(s) após a data da transação 

 Prova de quaisquer certificados emitidos 

 

 

Reclamações de Artigo Significativamente Diferente da Descrição (SNAD) 

 
Entregue/Transferido pela via digital 

 Prova em como o site do comerciante foi acedido online para usufruto dos serviços após a data da transação 

 Descrição dos bens transferidos online 

 Ligação online à descrição do artigo, onde este se encontrava originalmente publicitado ou em comercialização 
 

Viagens (incluindo companhia aérea, ferroviária, táxi, etc.) e eventos 

 Pormenores do programa de fidelização do cliente que estabelece uma ligação ao comprador 

 Prova de transações adicionais associadas à transação original, como aqusição de upgrade de lugar, pagamento de bagagem 
adicional, ou compras feitas a bordo (para companhias aéreas e ferroviárias) 

 Data, hora e morada de recolha e destino do cliente (para táxi) 

 Prova em como o evento ocorreu. Forma de obtenção de prova: cobertura da comunicação social, pesquisa online, redes sociais.  

 Prova em como o bilhete foi validado à entrada do evento.  

 Ligação online à descrição do serviço, onde este se encontrava originalmente publicitado ou em comercialização 

 Cópia dos termos e condições relevantes acordados no momento da compra 
 

Alojamento 

Ao fornecer as seguintes provas comprova que o cliente ficou alojado no quarto e aceitou as condições do estabelecimento:  

 Data, hora de check-in 

 Documentação com a qual o cliente concordou no momento do check-in 

 Prova de quaisquer encargos adicionais com upgrades, minibar, etc. 

 Ligação online à descrição do serviço, onde este se encontrava originalmente publicitado ou em comercialização 

 Cópia dos termos e condições relevantes acordados no momento da compra 
 

Serviços 

 Endereço de IP do comprador 

 Endereço de e-mail do comprador para o qual os bens foram fornecidos 

 Prova em como o cliente acedeu ou recebeu os serviços após a data da transação  

 Prova de quaisquer certificados emitidos 

 Ligação online à descrição do serviço, onde este se encontrava originalmente publicitado ou em comercialização 

 Cópia dos termos e condições relevantes acordados 


