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1. GENERALIDADES 
1.1.  Os direitos e obrigações da ABB (Asea Brown Boveri), S.A. (doravante, «o Comprador») e da 
pessoa ou pessoas singulares ou colectivas ou agrupamentos das mesmas (doravante, «o 
Vendedor») com quem o Comprador contrate o fornecimento de equipamentos, materiais e 
mercadorias em geral e/ou obras e/ou serviços (doravante, «Bens e/ou Serviços») serão regidos 
pelas condições particulares e especificações da encomenda e/ou contrato (doravante, 
«Encomenda»), pelas presentes Condições Gerais e, em tudo quanto as mesmas sejam omissas, 
pelas normas do ordenamento jurídico português. As especificações e condições constantes na 
Encomenda ou nas Condições Particulares, consoante o caso, prevalecerão sobre as presentes 
Condições Gerais.  
1.2. Qualquer modificação das presentes Condições Gerais, assim como qualquer condição ou 
requisito do Vendedor que se oponham às mesmas ou que as modifiquem, apenas serão válidas 
quando expressamente aceites por escrito pelo Comprador.  
1.3. As Cláusulas de Comércio Internacional serão interpretadas conforme a última revisão dos 
INCOTERMS realizada pela Câmara de Comércio Internacional na data de emissão da 
Encomenda, salvo se das Condições Gerais, das condições particulares da Encomenda ou de 
outro acordo específico por escrito resulte outra interpretação. 
1.4. O Comprador poderá cancelar a Encomenda ou resolver o vínculo comercial com o Vendedor 
que não cumpra o disposto no conjunto de documentos, condições e normas às quais se faz 
referência no primeiro número desta cláusula, considerando-se todos parte integrante da 
Encomenda. 
 
2. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
2.1. Os planos, especificações, croquis, software, modelos ou utilitários, etc. que possam ser 
disponibilizados ao Vendedor para a execução da Encomenda, são propriedade do Comprador. 
Em nenhum caso podem ser copiados, utilizados, cedidos, mostrados a terceiros ou empregues 
para outros fins que não a execução da Encomenda e deverão ser devolvidos ao Comprador uma 
vez concluída a mesma. 
2.2. O Vendedor garante ao Comprador, e está obrigado a atestar documentalmente se tal lhe for 
solicitado, que dispõe da titularidade legítima dos registos e marcas, patentes, modelos de 
utilidade, desenhos industriais ou das correspondentes licenças sobre os referidos direitos, 
necessários para o cumprimento do objeto da Encomenda, e que os mesmos não infringem 
quaisquer direitos de terceiros. 
2.3. O Vendedor exonera o Comprador de qualquer responsabilidade, danos e prejuízos, custos e 
gastos derivados direta ou indiretamente de qualquer incumprimento ou infração relacionada com 
qualquer patente, modelo de utilidade, marca registada, desenho ou direitos de autor em qualquer 
país, incluindo Portugal ou outro país de destino indicado na Encomenda, e obriga-se a realizar 
quanto se revele necessário para deixar o Comprador à margem e indemne quanto às 
reclamações ou demandas que pelas referidas infrações ou incumprimentos possam ser exigidas 
ao Comprador, procurando inclusivamente por sua própria conta as patentes, licenças ou direitos 
que sejam necessários e a indemnizar o Comprador por todos os danos e prejuízos que possam 
resultar, direta ou indiretamente, de tais reclamações ou demandas. 
 
3. ACEITAÇÃO DA ENCOMENDA. MODIFICAÇÕES À ENCOMENDA 
3.1. O Vendedor devolverá, num prazo inferior a cinco dias úteis contados a partir da data de 
receção da Encomenda, a sua aceitação por escrito da mesma. No entanto, a Encomenda será 
considerada tacitamente aceite pelo Vendedor quando: (i) tenha decorrido o referido prazo sem 
que o Vendedor tenha manifestado a sua rejeição do mesmo, ou (ii) o Vendedor tenha iniciado a 
execução do objeto da Encomenda, ou (iii) o Comprador tenha recebido total ou parcialmente o 
referido objeto, consoante o que ocorrer primeiro. Em todos os casos anteriores, serão 
consideradas aceites as presentes Condições Gerais. 
3.2. Caso o Vendedor emita a sua aceitação da Encomenda com alguma modificação, para que 
estas modificações sejam válidas e façam parte da Encomenda deverão ser expressamente 
aceites por escrito pelo Comprador. 
3.3. O Comprador reserva-se o direito de introduzir modificações no conteúdo da Encomenda 
(variação de quantidades ou unidades de obra, variação de especificações, alterações de datas 
de entrega, etc.) antes que a mesma tenha sido entregue pelo Vendedor. Nestas circunstâncias e 
apenas em caso de variação das especificações da Encomenda, os preços unitários dos 
componentes afetados poderão ser alvo de alteração mediante acordo prévio por escrito entre o 
Comprador e o Vendedor. 
 
4. PREÇOS 
4.1. Os preços estabelecidos na Encomenda são fixos, firmes e não sujeitos a revisão e incluem 
todos os custos e despesas que possam ser originados até ao total cumprimento das obrigações 
do Vendedor em conformidade com a Encomenda e que não tenham sido expressamente 
identificados por escrito como sendo da responsabilidade do Comprador, assim como todos os 
impostos, exceto o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 
 
5. EMBALAGEM, TRANSPORTE, ENTREGA 
5.1. Os Bens objeto da Encomenda deverão ser adequadamente embalados, adotando o 
Vendedor todas as medidas necessárias para a sua devida segurança tendo em atenção as suas 
características, ao meio de transporte e às condições do trajeto e do local da entrega. A legislação 
comunitária deverá ser estritamente cumprida. 
5.2. Salvo estipulação em contrário na Encomenda, a entrega será efetuada com portes pagos no 
local e prazos especificados na mesma, acompanhada da correspondente nota de entrega. Na 
falta de estipulação expressa em contrário, se na Encomenda não for assinalada uma data de 
entrega determinada e apenas se estabelece um prazo de entrega, este começará a correr desde 
a data de emissão da Encomenda. 
O Vendedor assumirá qualquer diferença nos custos de fretes, portes e outros gastos, originados 
pelo incumprimento das condições de entrega e envio estabelecidas na Encomenda. De igual 
modo, o Vendedor será responsável por todos os danos e perdas imputáveis a uma embalagem 
ou manipulação inadequadas podendo, além disso, o Comprador rejeitar os Bens com este 
fundamento. 
5.3. O nome do Vendedor e o número da Encomenda e cargo, assim como qualquer marca que 
possa ser exigida em particular, deverão figurar numa parte bem visível da embalagem. Além 
disso, dentro da embalagem será incluída uma cópia da nota de entrega onde será especificado o 
número da Encomenda e o cargo, a declaração de expedição, número de volumes, quantidade, 
descrição do material e referências internas, assim como outros documentos que sejam 
requeridos. Sem o cumprimento destes requisitos, o fornecimento poderá ser rejeitado. 
5.4. Não poderão ser realizadas entregas antecipadas ou parciais sem o consentimento expresso 
do Comprador. Não serão aceites encargos pelo reenvio de embalagens reutilizáveis, salvo 
aceitação expressa do Comprador. 
 
6. INSPEÇÃO  
6.1 O Comprador reserva-se o direito de inspecionar todos os Bens e/ou Serviços objeto da 
Encomenda no local de fabrico, armazenagem ou execução dos mesmos. Para esse efeito, os 
seus representantes autorizados, os dos seus Clientes ou qualquer outro organismo designado 
pelo Comprador terão livre acesso a todo o momento, durante o período de execução da 
Encomenda, aos escritórios, instalações ou fábricas do Vendedor, seus fornecedores ou 
subcontratados, onde estejam a ser fabricados, armazenados ou executados os referidos Bens 
e/ou Serviços. 
6.2 O Vendedor deverá exigir dos seus fornecedores ou subcontratados o livre aceso às suas 
instalações por parte dos referidos representantes do Comprador, dos seus clientes ou 

organismos designados. Todas as inspeções deverão ser realizadas de modo a não atrasar 
injustificadamente os trabalhos e/ou entregas do Vendedor. 
6.3 O Vendedor aceita suportar os custos de qualquer ensaio ou inspeção que não tenha sido 
previamente estabelecidos na Encomenda e que revele que os Bens e/ou Serviços inspecionados 
não estão em conformidade com a Encomenda. 
6.4 A inspeção de qualquer Bem e/ou Serviço pelo Comprador não significa em caso algum a 
aceitação dos mesmos. 
 
7. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
7.1. Todos os trabalhadores e representantes do Vendedor são obrigados a adotar todas as 
medidas de proteção do meio ambiente necessárias para evitar danos pessoais e materiais, 
assim como incêndios ou qualquer risco de incidentes que possam ter repercussões ambientais, 
durante a entrega dos Bens e/ou execução dos Serviços objeto da Encomenda. Adicionalmente, 
devem adotar qualquer medida necessária ao abrigo da legislação vigente aplicável nesta matéria 
ou por força das boas práticas de gestão ambiental.  
7.2. O Vendedor deverá conhecer todos os requisitos e normas em vigor que sejam aplicáveis à 
entrega dos Bens e/ou execução dos Serviços e garantir que o pessoal que executará os mesmos 
possui a formação adequada e conhece perfeitamente todas as medidas necessárias para a sua 
correta gestão ambiental. 
7.3. O Vendedor deverá gerir e manusear adequadamente os materiais, produtos e resíduos 
tóxicos e perigosos, dispondo separadamente os que sejam incompatíveis entre si e evitar em 
todo o caso a mistura de resíduos. Para tanto, deverá assinalar as zonas e resíduos de acordo 
com a legislação ambiental em vigor. A utilização e o armazenamento deste tipo de materiais e 
produtos deverá contar com o consentimento prévio do Comprador. 
7.4. O Vendedor deverá facultar ao Comprador a ficha de segurança, manuseamento e 
armazenagem dos Bens que fornecer e cumprir as normas descritas na mesma. 
7.5. O Vendedor deverá conhecer e cumprir a legislação ambiental e todos os princípios e 
obrigações dali resultantes para a sua actividade, sendo ainda responsável por fazer o seu 
pessoal cumprir os referidos normativos. 
7.6. Se o Vendedor não tiver implementado um sistema individual de gestão de resíduos, deverá 
aderir a um sistema integrado de gestão de resíduos e seguir as indicações inerentes a este 
sistema, sempre em conformidade com a legislação em vigor. 
7.7. O Vendedor deverá proporcionar aos seus trabalhadores todos os meios necessários para a 
correta gestão ambiental da Encomenda. 
7.8. Quando necessário, o Vendedor elaborará um Plano de Gestão Ambiental (PGA) mediante o 
qual garante o cumprimento da legislação em vigor e a adoção de todas as medidas necessárias 
para a correta gestão ambiental da Encomenda, tais como:  

− Gerir de forma correta todos os resíduos gerados pelos trabalhos objeto da Encomenda, 
utilizando todos os contentores que sejam necessários e que se tenham disponibilizado 
especialmente para o efeito. Todos os resíduos deverão ser geridos através de operadores e 
transportadores autorizados e de acordo com a legislação em vigor. O Comprador poderá 
solicitar ao Vendedor cópia de todos os documentos de transporte, gestão e eliminação dos 
resíduos segundo exijam as normas em vigor, assim como das autorizações que habilitem 
os transportadores e operadores utilizados. 

− Manter os estaleiros das obras limpos, desmontando os mesmos ordenadamente ao finalizar 
a obra, retirando especialmente escombros, embalagens, lixos, sucata e todo o tipo de 
resíduos produzidos, assumindo os custos de recolha, transporte e gestão autorizada dos 
mesmos. Apenas com o consentimento prévio do Comprador poderão ser depositados 
resíduos nos contentores próprios do Comprador, o qual assumirá os custos da sua gestão. 

− Proibir qualquer tipo de derrame descontrolado, o abandono de qualquer tipo de resíduo na 
obra e a realização de fogos por parte dos trabalhadores. 

− Minimizar o consumo de energia e água. 
− Controlar as emissões de pó ou de outras substâncias durante as obras (transporte de 

materiais, empilhamento, veículos, etc.). 
− Controlar os ruídos provocados pela obra para não incomodar e evitar os ruídos noturnos. 
− Proibir o derrame de óleos e gorduras por mudança dos mesmos, evitando deste modo a 

contaminação do solo. O mesmo se aplica para outras substâncias potencialmente 
contaminantes. O Vendedor deve prevenir todas as fugas e derrames, para evitar qualquer 
dano ambiental na área onde se desenvolvem os trabalhos (solos, rios, etc.). 

7.9. O Vendedor aceita cumprir com todas as disposições gerais, em todas aquelas específicas 
que se estabeleçam na Encomenda relativamente aos Bens e/ou Serviços contratados pelo 
Comprador e, perante um incumprimento das mesmas, o Comprador poderá parar a execução do 
objeto da Encomenda sendo o Vendedor responsável por cobrir as perdas ocasionadas pelo 
incumprimento das suas obrigações. Em particular, o Vendedor obriga-se a solicitar a lista de 
substâncias proibidas à pessoa de contacto indicada na referida encomenda como «Comprador».  
7.10. Além destes princípios gerais de atuação, o Comprador pode determinar os que considere 
oportunos em cada caso e que serão comunicados previamente ao Vendedor. 
7.11. O Vendedor deve entrar em contacto com o Comprador antes de iniciar a execução do 
objeto da Encomenda para a respectiva coordenação e esclarecimento de qualquer dúvida sobre 
a proteção do meio ambiente, quando necessário. 
7.12. O custo associado às atividades relacionadas com a proteção do meio ambiente no local do 
fornecimento dos Bens e/ou execução dos Serviços será assumido pelo Vendedor. 

7.13. Se o Vendedor, por força da execução da Encomenda, provocar algum incidente ambiental 
deverá responder pelo mesmo, reservando-se o Comprador o direito de fazer recair sobre o 
Vendedor as ações e os gastos resultantes do incumprimento das suas obrigações relativamente 
ao Meio Ambiente, devendo reparar os danos que tenha produzido. O Vendedor deverá informar 
imediatamente o Comprador, por escrito, de qualquer incidência ambiental que se produza 
durante a realização do fornecimento dos Bens e/ou execução dos Serviços objeto da 
Encomenda, explicando claramente a ocorrência e as causas que lhe deram origem. 

 
8. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS RISCOS 
8.1. A propriedade e os riscos de perdas ou danos relativamente aos Bens e/ou Serviços não se 
transferem para o Comprador até ao momento da sua entrega e aceitação pelo Comprador no 
local especificado na Encomenda, sendo encargo e responsabilidade exclusivos do Vendedor 
todos os danos e perdas que sofram os equipamentos, instalações, materiais ou ferramentas de 
qualquer tipo sob a sua responsabilidade, sejam do Comprador, do Vendedor ou de um terceiro, 
que sejam imputáveis, entre outros, à embalagem, transporte, manuseamento ou execução 
inadequadas ou a qualquer outra causa de origem determinada ou não, podendo o Comprador 
nestes casos recusar os Bens e/ou Serviços. 
 
9. PENALIZAÇÕES 
9.1. No caso de atraso total ou parcial quanto à entrega dos Bens e/ou execução dos Serviços 
objeto da Encomenda, se não existirem condições particulares da Encomenda que estabeleçam 
as penalidades a aplicar, o Comprador poderá cancelar a Encomenda ou, ao seu critério, aplicar 
penalidades de 2% do valor total da Encomenda por cada semana de atraso total ou parcial na 
entrega e/ou execução, a suportar pelo Vendedor até ao máximo de 10% do valor total da 
Encomenda, sem prejuízo do direito à resolução se, decorrido o prazo de aplicação da 
penalidade, não se tenha procedido à entrega total dos Bens e/ou execução dos Serviços, sem 
prejuízo da indemnização pelo dano excedente que o Comprador tiver sofrido como consequência 
do atraso e/ou resolução, consoante o caso. 
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9.2. Se, durante o período de garantia, o Comprador for privado da disponibilidade ou utilização 
dos Bens e/ou Serviços contratados devido a defeito, mau funcionamento ou avarias que se 
tenham produzido ou constatado nos mesmos, o Vendedor será sancionado com a penalização 
que se tenha estabelecido para o efeito na Encomenda e, na sua falta, com uma penalidade de 
1% do montante total da Encomenda por cada dia de indisponibilidade ou não utilização, sem 
prejuízo de qualquer outra indemnização pelo dano excedente que o Comprador tiver sofrido 
como consequência daquela indisponibilidade ou não utilização. O previsto anteriormente não 
será aplicado quando se prove que a indisponibilidade ou não utilização resulta de causa 
imputável ao Comprador. 
 9.3. O Comprador cobrará ao Vendedor as penalidades aplicadas deduzindo os valores da fatura 
final do Vendedor e/ou executando os avais que tenham sido constituídos, ou por ambos os meios 
conjuntamente ou através de outro meio escolhido pelo Comprador. 
 
10. ACEITAÇÃO PROVISÓRIA  
10.1. No caso do Comprador considerar que o fornecimento dos Bens e/ou execução dos 
Serviços está incompleto ou defeituoso, o Comprador poderá optar entre cancelar total ou 
parcialmente a Encomenda, exigir novamente o fornecimento dos Bens e/ou prestação dos 
Serviços, ou recorrer a um terceiro para realizar, modificar ou completar o referido fornecimento 
e/ou execução, sendo por conta do Vendedor os custos incorridos.  
10.2. Sem prejuízo de se considerar cumprida a data de entrega e/ou execução, o Comprador 
reserva-se o direito de adiar qualquer envio de Bens e/ou execução de Serviços. O Vendedor 
suportará os custos de armazenagem e seguro durante o mês seguinte à data de entrega 
acordada. Salvo acordo em contrário, a propriedade e o risco sobre o objeto da Encomenda 
permanecerá do Vendedor até à entrega efetiva. 
10.3. Uma vez entregue ao Comprador um Bem e/ou executado um Serviço objeto da 
Encomenda para o qual seja exigida a realização de testes, ensaios ou reconhecimento, será 
elaborada um Termo de Aceitação Provisória onde se fará referência ao resultado satisfatório dos 
mesmos ou onde se fará constar que ficaram sanadas ou corrigidas as anomalias registadas nos 
mesmos. 
 
11. FATURAÇÃO 
11.1. A fatura não poderá ser emitida até que tenham sido entregues e/ou executados os Bens 
e/ou Serviços objeto da Encomenda em conformidade com o escalonamento da faturação 
estabelecido na mesma. A fatura apenas incluirá os Bens e/ou Serviços que efectivamente 
tenham sido entregues/executados. O Vendedor poderá fazer entregas parciais após aceitação 
expressa do Comprador e faturar a referidas entregas em separado. 
11.2. As faturas deverão ser enviadas em duplicado (original e cópia) para a seguinte empresa e 
morada: Ref. ABB Portugal (é indispensável indicar esta referencia); Quinta da Fonte, Edifício 
Plaza I, Rua Quinta da Quintã, n.º 3, 2774-002 Paço de Arcos. Nas facturas, estas têm que conter 
os requisitos exigidos pela legislação vigente e qualquer outro exigido na Encomenda.   
11.3. As faturas não serão aprovadas até que seja recebida do Vendedor a documentação de 
Qualidade exigida em cada Encomenda assim como toda a documentação estabelecida na 
Cláusula 23 das presentes Condições Gerais, pelo que se recomenda que esta seja enviada 
juntamente com os Bens e/ou Serviços. 
11.4. O incumprimento de qualquer dos requisitos anteriores implicará a devolução da fatura. O 
Comprador declina toda a responsabilidade pela demora nos pagamentos resultantes do 
incumprimento de parte ou da totalidade do exposto. 
 
12.  PAGAMENTOS 
12.1. As condições de pagamento serão as estabelecidas para cada  Encomenda concreta. Na 
ausência de estipulação, nas Encomendas regidas pela legislação portuguesa, os pagamentos 
atenderão ao disposto nos artigos 762.º e seguintes do Código Civil quanto ao cumprimento das 
Obrigações bem como ao previsto no Decreto-Lei n.º 32/2003, de 17 de Fevereiro, que 
estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento de transacções comerciais. 
12.2. Em caso de mora do Comprador, os juros aplicáveis serão calculados aplicando uma taxa 
equivalente à EURIBOR (Euro Interbank offered rate) para depósitos a um mês acrescida de um 
ponto percentual (100 pontos básicos) tendo como referência o publicado pela Federação 
Bancária Europeia e a Finantial Markets Association (ACI) no segundo dia útil anterior à data de 
início da contagem do período de juros correspondente. O pagamento destes juros não isenta o 
Comprador de realizar os restantes pagamentos nas condições acordadas. 
 
13. SEGUROS 
13.1.  O Vendedor obriga-se a contratar apólices de seguro que cubram as perdas ou os danos 
que possa provocar, por si ou pelo seu pessoal e/ou fornecedores ou subcontratados, a pessoas 
ou bens do Comprador e/ou de terceiros, ficando o Comprador exonerado de qualquer 
responsabilidade a esse respeito, qualquer que seja a sua causa. 
13.2. Se o fornecimento do objeto da Encomenda se realizar na modalidade de materiais em 
consignação do Vendedor colocados nas instalações do Comprador, o Vendedor será obrigado a 
contratar, além dos seguros anteriormente citados, seguro contra roubo do material depositado 
durante todo o período de execução da Encomenda. 
13.3. A apólice contratada nos termos da cláusula 13.1 deverá incluir, no mínimo, o seguinte: 
Seguro de Acidentes de Trabalho, Responsabilidade Civil Cruzada, de Exploração e de Produtos 
e/ou Serviços e/ou Pós-Construção e Seguro Caução. O Comprador poderá estabelecer os limites 
e âmbito geográfico das garantias expressas especificamente em cada caso. 
13.4. O Vendedor deverá provar documentalmente ao Comprador a contratação e a vigência dos 
seguros exigidos nas secções anteriores, com a amplitude e pelo tempo requeridos, incorrendo, 
caso contrário, em incumprimento contratual. 
 
14. GARANTIA 
14.1. O Vendedor é responsável pelo fornecimento dos Bens e/ou execução dos Serviços objeto 
da Encomenda sem falhas, defeitos, deficiências e/ou vícios, quer aparentes quer ocultos. 14.2. O 
prazo de garantia será o que se encontre estipulado em cada Encomenda. Na sua falta, serão 
considerados dois (2) anos desde a entrega e aceitação dos Bens e/ou Serviços pelo Comprador. 
14.3. O Vendedor é obrigado a reparar, sem custo algum para o Comprador, qualquer defeito, 
falha ou avaria devido a erro de desenho, mão-de-obra, material, fabrico, transporte ou 
montagem. O Vendedor suportará os custos que possam ocorrer do incumprimento desta garantia 
de reparação, assim como das consequências que tal incumprimento possa produzir. Caso o 
Vendedor incumpra a sua obrigação de reparação de deficiências, defeitos, falhas ou vícios em 
prazo razoável, o Comprador poderá repará-las diretamente ou através de terceiros, sendo os 
custos correspondentes imputados ao Vendedor. 
14.4. As partes dos Bens e/ou Serviços que tenham sido objeto de reparação, substituição, 
reconstrução, ajuste ou modificação ao abrigo da garantia, serão garantidos por um período igual 
ao da garantia inicial, contado a partir da data de entrega ao Comprador. A garantia total de tais 
Bens e/ou Serviços será ampliada por prazo igual ao que os mesmos tenham estado fora de 
serviço por motivos de reparação, substituição, reconstrução, ajuste ou modificação. 
14.5. A garantia por defeitos ocultos permitirá ao Comprador, uma vez vencido o período de 
garantia, solicitar e obter do Vendedor a reparação, substituição, ajuste ou modificação de 
qualquer peça ou componente com um defeito oculto durante um período mínimo de três anos 
desde a entrega da referida peça ou componente, sem prejuízo de indemnização por danos e 
prejuízos nos casos em que esta proceda.  
14.6. A aceitação provisória e a aprovação da fatura não exime o Vendedor da sua 
responsabilidade no caso do detecção de defeitos nos Bens e/ou Serviços após a sua entrega 
e/ou execução. 

14.7. O Vendedor compromete-se a disponibilizar as peças de reposição que sejam necessárias 
para a manutenção dos Bens durante um período de dez anos, contados a partir da receção dos 
mesmos. 
 
15. RESPONSABILIDADE 
15.1. O Vendedor é o único responsável perante o Comprador pela correta execução da 
Encomenda. Esta condição é indivisível e não poderá ser delegada em subcontratados que o 
Vendedor empregue para esse efeito. 
15.2. O Vendedor responde pelo exato cumprimento das suas obrigações legais, fiscais e 
contratuais para com os seus fornecedores e subcontratados e, em particular, declara que os 
materiais e equipamentos entregues em cumprimento da Encomenda são de sua plena 
propriedade, de livre disposição e estão livres de quaisquer ónus ou encargos a favor de terceiros. 
15.3. Quando o Vendedor corresponder a duas ou mais pessoas singulares, ou uma associação 
de pessoas, todas e cada uma delas fica solidariamente obrigada ao cumprimento da 
Encomenda. 
 
16. RESOLUÇÃO 
16.1. Comprador ou Vendedor (doravante denominados conjuntamente como «as Partes») 
poderão cancelar a Encomenda se a outra Parte a incumprir de forma substancial. 
Serão ainda causa de resolução, entre outros: 
− A dissolução e/ou liquidação de qualquer das Partes, salvo no âmbito de operações de fusão 

realizadas dentro do Grupo a que cada uma pertença.  
− A cessação de atividade de qualquer das Partes.  
− A persistência de um evento de Força Maior (tal como definido na cláusula 18) durante mais de 

trinta (30) dias.  
− Qualquer outra causa de resolução assinalada expressamente noutras cláusulas da 

Encomenda. 
16.2. No caso de resolução por motivo imputável ao Vendedor, o Comprador tem: 
− O direito, mas não a obrigação, de adquirir os Bens e/ou Serviços já entregues e/ou 

executados assim como os pendentes de entrega, pagando pelos mesmos de acordo com os 
preços estabelecidos na Encomenda e de subrogar-se nas encomendas emitidas pelo 
Vendedor para os seus vendedores e/ou subcontratados. 

− Direito a ser indemnizado pelos danos e prejuízos que vier a sofrer como consequência do 
incumprimento do Vendedor, montante que poderá deduzir aos pagamentos pendentes ao 
Vendedor. 

16.3. Em caso de resolução por causa imputável ao Comprador, seja com fundamento em 
incumprimento ou por sua livre discricionariedade, o Vendedor tem o direito de cobrar o montante 
correspondente ao valor dos Bens e/ou Serviços já entregues e/ou executados e aceites de 
acordo com o estabelecido na Encomenda e de acordo com os preços estabelecidos no mesmo, 
assim como a ser indemnizado pelos danos e prejuízos diretos que sofra em consequência do 
incumprimento do Comprador ou da sua decisão de resolução antecipada. Entende-se por danos 
e prejuízos diretos os custos com o cancelamento das Encomendas em curso, que deverão ser 
provados documentalmente de forma suficiente, sem que esta indemnização possa exceder, em 
caso algum, 10% da parte da Encomenda que tiver ficado pendente de execução. Ficam 
expressamente excluídos da referida indemnização os danos indiretos e os lucros cessantes. 
 
17. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL, E SUBCONTRATAÇÃO 
17.1. O Vendedor não poderá ceder a sua posição contratual, em todo ou em parte, nem 
subcontratar o seu cumprimento ou execução, sem autorização prévia e expressa por escrito do 
Comprador. O subcontratado aprovado pelo Comprador deverá cumprir com exatidão todos os 
requisitos exigidos originalmente ao Vendedor. 
17.2. Em caso algum poderá considerar-se a existência de uma relação contratual entre os 
subcontratados e o Comprador, sendo sempre o Vendedor responsável por todas as atividades 
dos referidos subcontratados e pelo cumprimento das obrigações contratuais, legais e fiscais 
decorrentes do cumprimento das suas prestações; assim como pelas acções, omissões, infrações 
e negligência de qualquer dos seus subcontratados, dos seus agentes e dos seus trabalhadores. 
17.3. O Comprador não será responsável perante qualquer subcontratado, ou pessoal do mesmo, 
por qualquer reclamação direta ou indiretamente decorrente da Encomenda.  
 
18.  FORÇA MAIOR 
18.1. Nenhuma das Partes será considerada responsável pelo incumprimento de qualquer das 
suas obrigações decorrentes da Encomenda quando o cumprimento dessas obrigações esteja em 
mora ou seja impossível, como resultado de um evento de Força Maior. Entende-se por Força 
Maior o facto independente da vontade humana, imprevisível, inevitável e irremovível, que impeça 
o cumprimento de uma obrigação por parte do devedor, assim o exonerando de tal cumprimento. 
 
18.2. A Parte afetada por um evento de Força Maior notificará a outra logo que possível e num 
prazo máximo de quarenta e oito (48) horas a partir do momento em que tenha conhecimento do 
mesmo, fazendo acompanhar a referida notificação dos documentos que o comprovem que o 
facto é considerado Força Maior, assim como por uma estimativa do tempo previsto de duração 
do mesmo. 
18.3. O cumprimento das obrigações afetadas por evento de Força Maior será suspenso durante 
o período de duração da referida causa, sem que possam daí decorrer consequências 
indemnizatórias para a Parte fundadas em evento de Força Maior. 
18.4. No caso de que por motivo de Força Maior, as entregas de Bens e/ou execução dos 
Serviços sejam substancialmente afetados e a Encomenda fique suspensa por mais de trinta (30) 
dias, qualquer das Partes poderá proceder ao cancelamento da Encomenda. 
18.5. Depois de terminado o evento de Força Maior, as Partes acordarão a correspondente 
extensão dos prazos ou, se for o caso, as medidas necessárias que possam adotar-se para 
recuperar, em todo ou em parte, o tempo perdido de modo a manter, se possível, as referidas 
datas. As obrigações contratuais não afetadas por evento de Força Maior deverão ser cumpridas 
de acordo com os prazos em vigor antes da ocorrência da Força Maior. 
18.6. No entanto, as Partes tomarão todas as medidas razoáveis ao seu alcance para que a 
execução de todas as obrigações decorrentes da Encomenda sejam retomadas nas melhores 
condições e com o mínimo de atraso após a cessação do motivo de Força Maior. 
 
19. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS  
19.1. O Vendedor deverá garantir a confidencialidade e obriga-se a observar segredo profissional, 
quer durante a vigência da Encomenda como após a sua conclusão, abstendo-se de comunicar a 
terceiros, divulgar ou explorar informações técnicas, económicas, financeiras ou de outro tipo de 
que tenha tido conhecimento sobre o objeto da Encomenda, tanto durante a fase de proposta 
como de negociação e execução do mesmo, salvo o estritamente necessário para o seu 
cumprimento, ficando absolutamente proibido qualquer outro uso das mesmas sem autorização 
expressa e por escrito do Comprador. 
19.2. Além disso, o Vendedor compromete-se a zelar para que essas informações não sejam 
divulgadas por qualquer dos seus funcionários, representantes, assessores, sociedades em 
relação de grupo ou nas que detenha uma participação igual ou superior a cinco por cento (5%), 
entidades vinculadas contratualmente ao Vendedor, associações de que seja parte ou joint 
ventures do Vendedor com outras entidades, a quem apenas dará acesso à referida informação 
na medida em que tal seja necessário para execução da Encomenda, efetuando quantas 
advertências e subscrevendo quantos documentos sejam necessários para assegurar o 
cumprimento das obrigações de confidencialidade aqui estabelecidas e assumindo as 
consequências e responsabilidades que decorram do seu incumprimento. 
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19.3. Em cumprimento do disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, sobre a Proteção de 
Dados Pessoais, o Comprador informa que os dados pessoais disponibilizados pelo Vendedor 
através de correio eletrónico, formulários de informação ou subscrição, ou de processos de 
contratação serão incorporados num ficheiro para tratamento automatizado, com a finalidade de 
manutenção da relação contratual, controlo e gestão das compras e da administração dos 
serviços de contratação. Os dados recolhidos são armazenados no respeito pelas normas de 
confidencialidade e medidas de segurança que a lei determine e não serão cedidos a pessoas ou 
entidades alheias ao Comprador, salvo nos casos em que essa comunicação a terceiros seja 
legalmente possível sem o prévio consentimento do titular. Da mesma forma, o Comprador 
informa o Vendedor de que poderá exercer os direitos de acesso, cancelamento, retificação ou 
atualização dos seus dados através de comunicação escrita ao responsável pelo tratamento de 
dados. 
 
20. CESSÃO DE DIREITOS E CRÉDITOS 
20.1. O Vendedor não poderá ceder ou transferir para terceiros, em todo ou em parte, os direitos 
e créditos de caráter económico, comercial ou financeiro que para o mesmo  decorram da 
Encomenda, nem realizar qualquer outra operação que implique  a disposição a qualquer título, 
tributação, oneração e/ou transação, total ou parcial, sobre os mencionados direitos e créditos, 
exceto quando tenha obtido previamente expresso acordo escrito do Comprador para cada 
operação. 
20.2. O Comprador poderá, com o único requisito de notificar o Vendedor, ceder os seus direitos 
de crédito ou obrigação de pagamento, decorrentes da Encomenda, a favor de qualquer outra 
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial do Comprador. 
 
21. LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
21.1. A Encomenda e todas as questões que possam ocorrer entre as Partes em relação ou em 
ligação com a mesma serão regidas pela Lei portuguesa, à qual Vendedor e Comprador se 
submetem expressamente. 
21.2. Salvo acordo expresso em contrário, em caso de litígio, as Partes submetem-se 
expressamente aos Tribunais Judiciais de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro foro. 
 
22. COMBATE À CORRUPÇÃO 
22.1. Mediante a aceitação da Encomenda, o Vendedor garante que não efetuará, direta ou 
indiretamente, e que não tem conhecimento que outros relacionados com a operação que o 
vincula ao Comprador o efetuarão, direta ou indiretamente, qualquer pagamento ou presente, nem 
assumirão outro compromisso com os seus clientes, trabalhadores ou funcionários públicos, ou 
agentes, diretores e funcionários públicos ou privados ou qualquer outra pessoa, em desrespeito 
pelas leis aplicáveis, incluindo, entre outros, a U.S. Foreign Corrupt Practices Act (diploma estado-
unidense que regula a corrupção no estrangeiro) e, quando aplicável, a legislação em vigor nos 
Estados-membros e signatários da OECD Convention Combating Bribery of Foreign Officials 
(legislação contra o suborno de funcionários estrangeiros) e cumprirá todas as leis, regulamentos 
e normas aplicáveis relativamente a subornos e corrupção. 
22.2. O Comprador não ficará de modo algum obrigado a reembolsar o Vendedor de qualquer 
retribuição dada ou prometida.  
22.3. A violação por parte do Vendedor de qualquer das obrigações contidas no número 1 desta 
cláusula pode ser considerada pelo Comprador como incumprimento das condições contratuais 
da Encomenda, permitindo que o Comprador resolva o mesmo com efeitos imediatos, sem 
prejuízo de qualquer direito ou ação que assista ao Comprador, nos termos da Encomenda ou da 
lei aplicável. O Vendedor indemnizará o Comprador por todas as responsabilidades, danos, 
custos ou gastos em que tenha incorrido como resultado do incumprimento das obrigações acima 
mencionadas e a cessação das suas relações comerciais. 
22.4. O Comprador  informa o Vendedor que deve consultar o Código de Conduta da ABB e na 
página ABB Portugal na web em www.abb.pt, e que,  mediante a aceitação da Encomenda, o 
Vendedor se obriga a cumprir as suas obrigações contratuais com o Comprador observando as 
normas dos referidos Códigos. 
 
23. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO LABORAL E DE SEGURANÇA. QUALIDADE. 
23.1 O pessoal contratado pelo Vendedor fica submetido única e exclusivamente a este, não se 
criando, a nenhum título, qualquer relação laboral entre o referido pessoal e o Comprador. 
23.2 O Vendedor compromete-se a cumprir as disposições laborais em vigor relativas ao pessoal 
que execute os Serviços objeto da Encomenda durante toda a duração do mesmo, obrigando-se, 
entre outros, a manter o referido pessoal integrado nos seus quadros ou devidamente contratado, 
à sua qualificação para a realização dos trabalhos contratados,manter o pagamento pontual dos 
salários correspondentes e estar em dia quanto ao cumprimento das suas obrigações em matéria 
de Segurança Social.  
23.3 Para dar cumprimento à Regulamentação em vigor relativa à prevenção de riscos laborais, o 
Vendedor compromete-se a instruir adequadamente o seu pessoal dependente sobre as regras 
operacionais e de segurança em vigor no local onde sejam prestados os Serviços e de adotar as 
medidas de segurança pertinentes, utilizando o equipamento de segurança adequado. Qualquer 
ocorrência em matéria de segurança será da responsabilidade do Vendedor. O Vendedor manterá 
indemne o Comprador das consequências que para este último possam resultar de qualquer 
ação, reclamação ou processo intentado por terceiros pelo incumprimento de qualquer obrigação 
laboral ou de Segurança Social. 
23.4. Salvo indicação contrária na Encomenda, tendo como objectivo a comprovação do 
cumprimento das normas laborais, de segurança e de qualidade, o Vendedor ou, se aplicável, as 
empresas subcontratadas por este, devem apresentar a documentação, conforme instrução 
operacional do comprador IO_61 – Controlo de Subcontratados, deste modo o Vendedor tem que 
enviar a documentação aí referida em anexo, a qual, mediante a aceitação da Encomenda, o 
Vendedor se obriga a cumprir o indicado na mesma e a enviar cópia ao Comprador.  
23.5. O Vendedor deve contactar o Comprador antes de iniciar a execução dos trabalhos, para 
coordenação e esclarecimento de qualquer dúvida sobre segurança no local de trabalho, quando 
necessário. 
23.6. Independentemente das indemnizações que possam ocorrer por danos e prejuízos, o 
incumprimento do aqui disposto relativamente a legislação laboral e segurança poderá ser causa 
de resolução contratual. 
 
24. SECÇÃO DA PÁGINA ABB PORTUGAL NA WEB www.abb.pt 
24.1. A remissão que nestas Condições Gerais se faz para a página web em www.abb.pt refere-
se, concretamente, à secção da página de ABB Portugal da mesma. Toda a informação e 
documentos que nela se encontram podem ainda ser solicitados pelo Vendedor à pessoa de 
contacto na ABB (Asea Brown Boveri), S.A. indicada como «Comprador» na Encomenda. 
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