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Obrigado por utilizar o SmartFarmer, se em alguma ocasião, durante a sua visita ao 

nosso website, tiver alguma questão para nos colocar, não hesite em ligar para o n.º 

218 823 630, ou enviar email para smartfarmer@oikos.pt. 

 

1. Enquadramento  

O presente documento estabelece as regras que regulam as relações entre o Portal 

SmartFarmer (doravante, “SmartFarmer”) e os consumidores que desejem adquirir 

produtos através do website www.smartfarmer.pt, doravante designados como 

“Utilizador” ou “Utilizadores”. 

  

A Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, associação sem fins lucrativos de direito 

privado, com o estatuto de Organização Não Governamental para o 

Desenvolvimento, sede social na Rua Visconde Moreira de Rey, n.º 37, Linda-a-

Pastora, 2790 - 447 Queijas e NIPC 502 002 859 (doravante, “Oikos”), é a entidade 

proprietária e gestora do SmartFarmer. 

 

Estes Termos de Utilização dos Serviços são complementados e integrados, em 

tudo o que não estiver previsto neste documento, pela Política de Privacidade do 

SmartFarmer.  

 

O utilizador do SmartFarmer (“Utilizador” ou “Utilizadores”) reconhece que, ao utilizar 

e/ou subscrever os nossos serviços, está a aceitar os presentes Termos e 

Condições Gerais. 

 

2. Âmbito de atuação do SmartFarmer 

O SmartFarmer disponibiliza aos Utilizadores do website www.smartfarmer.pt uma 

plataforma de compras online de produtos portugueses de várias regiões do país.  

Este portal destina-se a incentivar o acesso ao mercado por parte de pequenos 

produtores agrícolas de pequena dimensão ou média produção. 

 

Neste momento, o SmartFarmer atua exclusivamente em Portugal Continental e 

Ilhas.  

  

mailto:smartfarmer@oikos.pt
http://www.smartfarmer.pt/
http://www.smartfarmer.pt/
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3. Aquisição de produtos e encomendas  

3.1  Produtos 

Todos os utilizadores poderão visualizar os produtos disponibilizados para venda.  

 

O registo de produtos na plataforma é feito pela equipa do SmartFarmer, cada 

produto terá associada uma imagem e será disponibilizada informação sobre o 

produtor, o modo de produção, certificação entre outros. Os produtos são agrupados 

em várias categorias: Mercearia, Bebidas, Charcutaria, Frutas e legumes e Cabazes. 

Ao escolher uma categoria o utilizador terá acesso aos vários produtos pertencentes 

à categoria selecionada, bem como aos produtos em destaque. Para obter 

informações detalhadas sobre os produtos, nomeadamente, características técnicas 

e outras informações, o utilizador poderá clicar no nome ou na imagem do produto 

no botão "Detalhes".  

 

O SmartFarmer não se responsabiliza pelas possíveis divergências e/ou 

modificações entre a informação do produto facultada pelo fornecedor/fabricante na 

nossa página web e a que figure fisicamente declarada no próprio produto.   

Todos os artigos apresentados no website encontram-se sujeitos a disponibilidade 

de stock, qualquer encomenda fica sujeita a confirmação posterior. Na falta de 

disponibilidade do produto, o SmartFarmer compromete-se a informar o cliente, 

aconselhando um produto semelhante ou reembolsando-o dos montantes 

despendidos. 

 

3.2  Valor mínimo de encomenda 

Para passar à efetivação da compra, o utilizador deverá selecionar a opção 

“Comprar”.  

O SmartFarmer definiu um valor mínimo por encomenda de 25,00 € (vinte e cinco 

euros). O utilizador só poderá finalizar a sua compra se o seu carrinho de compras 

totalizar um valor igual ou superior a 25,00 € (vinte e cinco euros). 

 

3.3  Dados necessários para o processamento da encomenda   

Para efetuar a encomenda o cliente deverá facultar os alguns dados pessoais, a 

saber: nome, morada, email, número contribuinte, e outros dados. A política de 

privacidade encontra-se regulada por documento específico.  

O utilizador reconhece que, ao efetuar a sua encomenda, manifesta o seu 

conhecimento e a sua aceitação, plena e completa, das condições gerais de venda, 

dos preços e da descrição dos produtos contemplados nesta transação. Estas 

condições gerais de venda serão as únicas aplicáveis entre as duas partes. 
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3.4  Processamento das encomendas  

Após a confirmação do pedido de encomenda pelo utilizador, a mesma será 

verificada pela equipa do SmartFarmer. A encomenda só será processada e 

expedida, após verificação do pagamento da mesma, no prazo máximo de 48 horas 

úteis.  

 

Os pedidos verificados até às 12.00h, são expedidos até às 18h do próprio dia. Não 

serão processadas as encomendas realizadas em fim-de-semana ou feriado. 

Encomendas recebidas às Sextas-feiras (ou depois das 12h de Quinta-feira), 

Sábados ou Domingos só serão expedidas no dia útil seguinte (normalmente 

segunda-feira). 

 

Após a verificação e confirmação do pagamento efetuado, a nossa equipa irá 

proceder à expedição da sua encomenda dentro do prazo acima referido, salvo 

rutura de stock. No caso de algum imprevisto entraremos em contacto com o cliente 

o mais brevemente possível. 

 

3.5 Serviço de Entrega 

O SmartFarmer faz entregas nacionais cobrindo todo o território nacional. O serviço 

de entrega está contratualizado com os CTT-Expresso.  

As encomendas efetuadas na loja online estão sujeitas a custos adicionais 

relacionados com os portes de envio ou, caso queira, poderá fazer o respetivo 

levantamento da sua encomenda no escritório da Oikos, ficando assim isento do 

pagamento dos portes de envio.  

 

Os custos com portes são calculados consoante o peso da encomenda, segundo a 

tabela dos CTT- Expresso para o serviço contratado.  

 

As nossas entregas são efetuadas no dia útil seguinte à expedição. As entregas 

estão previstas no dia útil seguinte à expedição, na morada indicada pelo utilizador 

ou num dos mais de 1.000 Pontos CTT espalhados por todo o território nacional. 

 

Eventuais atrasos na entrega das encomendas poderão dever-se a: 

1. Personalização de produtos. 

2. Artigos especializados. 

3. Motivos de força maior. 

4. Greve da transportadora. 

5. Processos alfandegários. 

6. Saldos ou promoções especiais. 
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Se, por algum motivo, não for possível cumprir o prazo máximo de entrega indicado, 

o SmartFarmer informará o utilizador desse facto e dar-lhe-á a opção de manter a 

encomenda estabelecendo nova data de entrega ou de anular a compra sendo, 

neste caso, reembolsado do montante despendido. 

 

Para efeitos dos presentes Termos e Condições a entrega de quaisquer produtos é 

declarada efetuada no momento de assinatura de comprovativo de receção dos 

produtos na morada de entrega acordada. 

 

Se, por motivo alheio à transportadora e ao SmartFarmer, não for possível entregar 

a encomenda na morada dada para o efeito pelo utilizador, a transportadora 

devolverá a mercadoria ao SmartFarmer. Se for possível apurar o endereço correto 

nas 24 horas subsequentes à data de expedição da mercadoria, a transportadora 

entregará, ou tentará entregar, a mercadoria no endereço correto, reservando-se o 

direito de faturar ao utilizador um segundo serviço de acordo com a tabela em vigor. 

 

Não conseguindo a transportadora proceder à entrega da mercadoria na morada 

indicada, será deixado um aviso no endereço do destinatário, no qual mencionará a 

data e hora em que se tentou proceder à entrega. Este aviso indicará os dados 

identificadores da mercadoria (número da Guia de Transporte e nome do expedidor) 

e identificará o local ao qual o destinatário se deverá deslocar para posterior 

levantamento. As mercadorias avisadas permanecerão no local de 3 a 10 dias úteis, 

conforme as características do produto, após o que será devolvida ao remetente.  

3.6  Outros procedimentos relativos às entregas 

 

O SmartFarmer garante a conformidade dos produtos comercializados. As suas 

compras são devidamente acondicionadas em caixas de material resistente, 

fechadas e identificáveis com a referência da encomenda. 

Os produtos são devidamente preparados e acondicionados com todas as regras de 

segurança e higiene. Todavia, no caso de detetar quaisquer indícios de violação das 

embalagens que acondicionam a mercadoria, deverá contatar de imediato o nosso 

número 218 823 630 e expor a situação ou, se preferir, contate-nos pelo email 

smartfarmer@oikos.pt.  

 

A propriedade dos produtos transfere-se para o cliente com o pagamento integral do 

respetivo preço e demais quantias devidas. O risco de perda ou dano dos produtos 

transfere-se para o cliente com a respetiva entrega. 

 

mailto:smartfarmer@oikos.pt
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4. Política de preços 

Os preços estabelecidos  na loja online serão apenas válidos no momento em que o 

cliente os visualiza e procede à respetiva encomenda. Os preços estão sujeitos a 

alteração sem aviso prévio. 

 

Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor no dia da compra. 

Qualquer modificação da taxa de IVA aplicável será refletida nos preços dos 

produtos.  

 

As promoções especiais ou campanhas lançadas no SmartFarmer apenas se 

aplicam a encomendas realizadas online. 

 

 

5. Faturação 

Após finalizar a sua encomenda, será enviada nota de pagamento para o email que 

inseriu aquando do registo da sua conta. 

 

O pagamento é efetuado em Euros (€) e deverá ser efetuado de uma das seguintes 

formas disponíveis: 

 

 Transferência Bancária – no final da encomenda serão fornecidos os dados 

para pagamento.  

 

 PayPal – no final da encomenda será redirecionado para o site da paypal a 

fim de efetuar o pagamento.  

 

 Multibanco - no final da encomenda serão fornecidas as respetivas 

referências. 

 

 Cartão de crédito (Stripe) – basta introduzir os dados do cartão no final da 

encomenda.  

 

Os pagamentos têm de ser efetuados num máximo de 48 horas. Se tal não 

acontecer considera-se a encomenda anulada.  
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6. Direito de livre resolução / política de satisfação e de devoluções 

O SmartFarmer só vende artigos em perfeito estado e confirma sempre o estado dos 

artigos antes de estes serem enviados ao cliente. 

 

Oferecemos aos nossos clientes produtos de qualidade, procurando sempre 

parcerias com os melhores produtores nas diversas categorias que 

comercializamos. No entanto, a devolução de produtos é uma situação prevista e 

cujas condições se descrevem de seguida. 

 

O utilizador, na sequência da realização de uma transação, pode exercer o direito de 

resolução sem que lhe seja exigida qualquer indemnização, no prazo de 14 (catorze) 

dias a partir do dia em que adquira (ou terceiro indicado pelo Consumidor adquira) a 

posse física dos bens. 

 

Não será igualmente aplicável o direito de livre resolução quando o bem fornecido 

não possa ser reenviado ou seja suscetível de se deteriorar ou de ficar rapidamente 

fora de prazo. Adicionalmente, o direito de livre resolução não se aplica nos 

restantes casos indicados no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de 

fevereiro. 

 

Para exercício do seu direito, o utilizador deve comunicar ao SmartFarmer, a 

vontade de resolver a transação por meio de uma declaração inequívoca. Em 

qualquer caso, poderá utilizar o modelo de formulário de resolução estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro. Este formulário, uma vez preenchido, 

deverá ser enviado diretamente para o SmartFarmer.  

 

Em caso de resolução do contrato, todos os pagamentos efetuados, e, caso 

aplicável, incluindo os custos de entrega, serão reembolsados pelo SmartFarmer ao 

Consumidor. O reembolso será efetuado sem demora injustificada e, em qualquer 

caso, o mais tardar no prazo de 14 dias a contar da data em que o SmartFarmer 

tenha sido informado da decisão do Consumidor de resolução do contrato. 

 

Os reembolsos serão efetuados através do mesmo meio de pagamento utilizado na 

transação inicial, salvo acordo expresso em contrário do utilizador que, em qualquer 

caso, não incorre em quaisquer custos como consequência de tal reembolso.  
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7. Política de privacidade e segurança  

A Oikos está empenhada em proteger a segurança e privacidade dos dados 

pessoais. Neste contexto, o SmartFarmer rege-se pela Política de Privacidade com a 

finalidade de dar a conhecer os termos em que o SmartFarmer recolhe e trata dados 

pessoais, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados – "RGPD") e restante legislação de proteção de dados pessoais. 

O tratamento dos dados pessoais recolhidos no portal www.smartfarmer.pt é da 

responsabilidade da Oikos, assumindo esta inteiro compromisso de privacidade e 

segurança no processamento e na manutenção dos dados pessoais de cada cliente. 

Os dados pessoais são tratados informaticamente, sendo transmitidos às empresas 

transportadoras, com a finalidade de entrega, bem como ao nosso departamento de 

contabilidade, com a finalidade de faturação. O cliente autoriza a Oikos a utilizar os 

seus dados pessoais facultados, para as finalidades aqui previstas. 

A Oikos reúne numa base de dados os dados fornecidos pelos seus clientes, 

utilizando-os para fins de processamentos de encomendas, faturação, informação e 

comunicação comercial direcionada ao próprio utilizador. A Oikos não venderá nem 

cederá gratuitamente os dados a terceiros, a Oikos cumprirá, contudo, as obrigações 

decorrentes da legislação, no fornecimento de dados a que esteja obrigada junto das 

autoridades judiciárias e fiscais. Caso desejem, os clientes poderão, em qualquer 

momento, exercer o direito de acesso, alteração, atualização e eliminação dos seus 

dados. 

É garantido aos utilizadores do www.smartfarmer.pt, independentemente da 

qualidade com que atuem, o direito de acesso, retificação, retirada de 

consentimento, oposição ao tratamento para os fins anteriormente definidos, 

apagamento, limitação e portabilidade dos dados pessoais que tiverem transmitido. 

Os direitos dos utilizadores atrás referidos poderão ser exercidos a todo e qualquer 

momento, bastando, para esse efeito, que os interessados enviem por escrito tais 

pedidos para o representante do Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais - 

comunica@oikos.pt.  

Sem prejuízo do referido nos termos anteriores, os utilizadores do SmartFarmer.pt 

que tenham transmitido os seus dados pessoais poderão ainda apresentar, sempre 

que o considerem pertinente, reclamação junto da Autoridade Nacional de Controlo 

(Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD), cujos contactos podem ser 

consultados em www.cnpd.pt. 

http://www.smartfarmer.pt/
http://www.smartfarmer.pt/
mailto:comunica@oikos.pt
http://www.cnpd.pt/
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Poderá consultar em detalhe a nossa Política de Privacidade em documento 

específico disponível no website da loja online smartfarmer.pt  

 

8. Links 

A Oikos poderá disponibilizar links para páginas de outras entidades. Estes websites 

não pertencem nem são operados ou controlados pela Oikos, pelo que a 

Organização não se responsabiliza, aprova ou por qualquer forma apoia ou 

subscreve o conteúdo desses sites, nem dos sites com ele ligados ou neles 

referidos. O estabelecimento de links não implica, em caso algum, a existência de 

relações entre a Oikos e o proprietário ou gestor da página web para a qual o link 

remeta. 

 

Pelo exposto, a Oikos não se responsabiliza pela legalidade, fidedignidade ou 

qualidade de qualquer conteúdo aí disponibilizado, nem pelo cumprimento das 

regras legais aplicáveis em relação aos conteúdos ali disponíveis, sendo a utilização 

destes links da inteira responsabilidade dos Utilizadores. 

 

9. Segurança 

A Oikos não garante que o SmartFarmer funcione de forma ininterrupta, seja isento 

de erros ou falhas ou que esteja disponível de forma contínua. 

 

A Oikos envida os seus melhores esforços para que o SmartFarmer não tenha 

qualquer tipo de vírus ou outros elementos do género perigosos para o seu 

computador. No entanto, uma vez que a Oikos não consegue controlar integralmente 

a circulação de informação através da Internet, não consegue garantir que os 

mesmos não contêm qualquer tipo de vírus ou outros elementos que possam 

danificar o seu computador. 

 

Para garantir a segurança do SmartFarmer, a Oikos poderá, a qualquer momento e 

sem necessidade de aviso prévio, tomar as providências necessárias para garantir a 

integridade, segurança, continuidade ou qualidade do SmartFarmer, incluindo 

restrições ou limitações de acesso. 

 

Cabe também a cada Utilizador adotar as medidas necessárias para proteger o seu 

equipamento terminal. 
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10. Suspensão ou Encerramento do SmartFarmer 

A Oikos pode suspender, bloquear, interromper ou cessar o acesso ao 

SmartFarmer, nos seguintes casos: 

 

 Quando se mostre necessário em virtude de condicionalismos técnicos, 

comerciais, legais ou estratégicos; 

 

 Quando necessário para garantir a segurança, designadamente, dos canais 

de comunicação, dos equipamentos ou da informação; 

 

 Quando tenha fundadas suspeitas de utilização de forma fraudulenta ou 

abusiva, pelo Utilizador ou terceiro(s); 

 

 Quando necessário nas operações de gestão, manutenção, reparação, 

alteração ou modernização dos equipamentos, sistemas ou qualquer 

funcionalidade do Portal; 

 

 Em outras circunstâncias devidamente justificadas, incluindo, 

designadamente, em caso de incumprimento pelo Utilizador das suas 

obrigações ao abrigo dos presentes Termos de Utilização; 

 

A Oikos tem ainda o direito exclusivo de, a todo o tempo, e de acordo com a sua 

vontade, encerrar, definitiva ou temporariamente, parcial ou totalmente, o 

SmartFarmer ou qualquer uma das suas funcionalidades sem aviso prévio. 

 

11. Direitos de Propriedade Intelectual 

 

O utilizador reconhece que o SmartFarmer, a sua estrutura e disposição, a seleção, 

organização e apresentação do seu conteúdo, incluindo as suas funcionalidades e o 

software utilizado no mesmo, bem como as marcas, logótipos e símbolos 

apresentados, são da titularidade da Oikos ou foram devidamente licenciados a 

favor desta. 

 

O utilizador reconhece que os conteúdos do SmartFarmer (textos, imagens, gráficos, 

som e animação e todas as outras informações disponibilizadas) estão protegidos 

por direitos de propriedade intelectual e obriga-se a respeitar tais direitos. 
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Cabe à Oikos gerir o design, layout e disposição de toda a informação, conteúdos e 

materiais no SmartFarmer, pelo que a Oikos pode, a qualquer altura, atualizar, 

modificar ou eliminar quaisquer conteúdos, serviços, opções ou funcionalidades, 

bem como modificar a sua apresentação e configuração e alterar os respetivos 

URLs. 

 

O Utilizador não está autorizado a transmitir, comunicar ao público, publicar, colocar 

à disposição do público, modificar, transformar, copiar, vender, utilizar ou distribuir, 

por qualquer forma, os textos, imagens ou outras informações contidas no 

SmartFarmer ou parte dele sem autorização prévia, por escrito, da Oikos.  

 

A utilização de marcas e logótipos no Portal, assim como a disponibilização dos 

materiais e produtos existentes não concedem, nem podem ser interpretados como 

concedendo, permissão aos utilizadores para utilizar, direta ou indiretamente, tais 

marcas, logótipos ou materiais. 

 

12. Questões e Reclamações 

 

Se tiver alguma questão sobre os presentes Termos Gerais de Utilização, por favor 

envie-nos o seu pedido de esclarecimento através do e-mail smartfarmer@oikos.pt  

ou por carta para Rua Visconde Moreira de Rey, nº 37, 2790-447 Queijas. 

 

13.  Mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios   

 

Em caso de litígio de consumo, esgotadas as tentativas de diálogo amigável acerca 

da ocorrência, o Utilizador, caso seja um consumidor, pode recorrer à Plataforma 

Europeia de Resolução de Litígios em Linha, disponível em 

htttp://ec.europa.eu/consumers/odr ou às seguintes entidades de Resolução 

alternativa de Litígios de Consumo: 

1. CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de 

Consumo Tel: 213 847 484; E-mail: cniacc@fd.unl.pt 

 

2. CIMAAL – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de 

Consumo do Algarve Tel: 289 823 135; E-mail: cimaal@mail.telepac.pt; 

info@consumoalgarve.pt 

 

 

3. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra Tel: 

239 821 690/289; E-mail: geral@centrodearbitragemdecoimbra.com  

 

mailto:smartfarmer@oikos.pt
mailto:cniacc@fd.unl.pt
mailto:info@consumoalgarve.pt
mailto:geral@centrodearbitragemdecoimbra.com
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4. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa Tel: 218 807 030; 

E-mail: jurídico@centroarbitragemlisboa.pt; 

director@centroarbitragemlisboa.pt  

 

5. Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto Tel: 225 508 

349/225 029 791; E-mail: cicap@mail.telepac.pt  

 

6. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal 

Arbitral Tel: 253 422 410; E-mail: triave@gmail.com 

 

7. Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral 

de Consumo) Tel: 253 617 604; E-mail: geral@ciab.pt 

 

8. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da 

Madeira Tel: 291 215 070; E-mail: centroarbitragem.srias@madeira.gov.pt  

Para mais informações por favor consulte o Portal do Consumidor em 

www.consumidor.pt  

 

14. Informações Finais 

 

Deve ler regularmente este documento, uma vez que o mesmo, pode ser alterado a 

qualquer altura. Caso não concorde com alguma das regras de utilização, não deve 

utilizar o SmartFarmer. Estes Termos de Utilização são regidos pela lei portuguesa 

e, em caso de litígio na interpretação ou aplicação dos presentes Termos Gerais de 

Utilização, é competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 

Última atualização a 12 de Dezembro de 2019 

mailto:jurídico@centroarbitragemlisboa.pt
mailto:director@centroarbitragemlisboa.pt
mailto:cicap@mail.telepac.pt
mailto:triave@gmail.com
mailto:geral@ciab.pt
mailto:centroarbitragem.srias@madeira.gov.pt
http://www.consumidor.pt/

