Sexta fase de candidaturas ao Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores –
2016: Apoios Financeiros Aprovados
A sexta fase de candidaturas ao Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores (adiante designado por
Fundo), criado pela Portaria nº 1340/2008, de 26 de novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas
pela Portaria nº 39/2012, de 10 de fevereiro, publicada na 1ª série do Diário da República, nº 30, de 10 de
fevereiro, nos termos do Regulamento do Fundo aprovado pelo Despacho nº 1994/2012, de 30 de janeiro, dos
Ministros de Estado e das Finanças da Economia e do Emprego, foi aberta por Despacho nº 63/XXI/SEAC/2016
de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, em 29 de abril de 2016, para a apresentação
de candidaturas destinadas à realização de projetos que tivessem por objeto as atividades descritas nos eixos
seguintes:
- Eixo A – Apoio aos mecanismos extrajudiciais de acesso à justiça pelos consumidores: circunscrito ao
financiamento dos projetos dos centros de arbitragem de conflitos de consumo autorizados;
- Eixo B – Apoio a projetos de âmbito local de promoção dos direitos dos consumidores: com preferência pelos
projetos dirigidos às zonas do interior do país ou desenvolvidas em zonas que não possuem um serviço
autárquico especificamente destinado a apoiar os consumidores;
- Eixo C – Informação, educação e apoio dos consumidores: com preferência pelos projetos dirigidos a grupos
de consumidores vulneráveis e entidades integradas na Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, criada pelo
Decreto – Lei nº 227/2012, de 25 de outubro.
- Eixo D – Estudos sobre os temas relevantes para a economia do consumo: para a realização de um estudo
económico sobre o mercado agroalimentar em Portugal na perspetiva macroeconómica e na ótica da procura
(necessidades e interesses dos consumidores).
A dotação orçamental global disponível para esta fase de candidatura foi de €750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil euros), sendo até €350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros) destinados ao financiamento de
projetos apresentados no âmbito do Eixo A, até €300.000,00 (trezentos mil euros) destinados na totalidade aos
Eixos B e C, dos quais €200.000,00 (duzentos mil euros) serão destinados exclusivamente ao financiamento de
projetos das entidades que integram a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, e até €100.000,00 (cem mil
euros) destinados ao Eixo D.
Relativamente ao Eixo A, foram recebidas 8 candidaturas, tendo sido aprovados apoios financeiros no
montante de €292.200,00 (duzentos e noventa e dois mil e duzentos euros). Relativamente aos Eixos B e C,
foram recebidas 14 candidaturas, 3 no âmbito do Eixo B e 11 no âmbito Eixo C, tendo sido apoiados 11 projetos
(2 relativos ao Eixo B e 9 relativos ao Eixo C) no montante € 114.500,00 (cento e catorze mil e quinhentos
euros). No tocante ao Eixo D não foi recebida nenhuma candidatura.
Relativamente às candidaturas apresentadas à Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, foram recebidas 14
candidaturas, dos quais foram aprovadas 13 projetos no montante de € 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil
euros).
Assim, em cumprimento do previsto no artigo 16º do Regulamento do Fundo, publicitam-se os apoios
financeiros aprovados no decurso desta sexta fase através do quadro seguinte.
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6ª FASE – 2016
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA
EIXO A – Apoio aos mecanismos extrajudiciais de
acesso à justiça pelos consumidores
Associação Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo de Lisboa - CACCL
Associação Centro de Informação de Consumo e
Arbitragem do Porto - CICAP
Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo) – CIAB
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do
Vale do Ave/Tribunal Arbitral - TRIAVE
Associação Centro de Informação, Mediação e
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve –
CIMAAL
Centro Nacional Informação e Arbitragem de Conflitos
de Consumo - CNIACC
Associação de Arbitragem Voluntária de Litígios do
Setor Automóvel - CASA
Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo do
Distrito de Coimbra - (AACCDC)
Total de apoio financeiro dos projetos aprovados no
Eixo A
EIXO B – Apoio a projetos de âmbito local
CDC - Centro de Direito do Consumo (Faculdade de
Direito de Coimbra)
Universidade Sénior de Évora

MONTANTE DE APOIO CONCEDIDO

€65.000,00
€39.000,00
€45.000,00
€45.000,00
€19.200,00

€29.000,00
€30.000,00
€20.000,00
€ 292.200,00

€18.000,00
€6.000,00

EIXO C – Informação, educação e apoio dos
consumidores
DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor
APDC – Associação Portuguesa de Direito do Consumo

€20.000,00

FACM – Fundação António Cupertino de Miranda

€20.000,00

UGC – União Geral de Consumidores

€12.000,00

ACRA – Associação dos Consumidores da Região dos
Açores
APSI – Associação para a Promoção da Segurança
Infantil
ACOP – Associação de Consumidores de Portugal

€10.000,00

Vida Norte – Associação de Promoção de Defesa da
Vida e Família
QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da
Natureza
Total de apoio financeiro dos projetos aprovados no
Eixo B e C
TOTAL DE APOIO FINNACEIRO (EIXO A, B e C)

€6.000,00

€10.000,00

€6.000,00
€5.000,00

€1.500,00
€114.500,00
€406.700,00
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6ª FASE - 2016
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

MONTANTE DE APOIO CONCEDIDO

Eixo C – Rede de Apoio ao Consumidor Endividado
(RACE)
AMRT – Associação de Melhoramentos e Recreativo do
Talude
APDC – Associação Portuguesa de Direito do Consumo

€12.000,00

APOIARE – Associação Portuguesa para a Observação,
Investigação e Apoio no Reeducação em Matéria de
Endividamento
ATLAS – Cooperativa Cultural, CRL
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de
Lisboa
CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem
de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)
CICAP – Centro de Informação de Consumo e
Arbitragem do Porto
CIRIUS – Centro de Investigações Regionais e Urbanas
MEDIAR – Associação Nacional de Mediação Sócio –
1
Cultural
JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados – Associação
Humanitária
Universidade de Aveiro
ANIMAR – Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local
Beira Amiga – Associação de Defesa do Consumidor de
Apoio a Familiares, de Mediação e de Arbitragem
TOTAL DE APOIO FINANCEIRO (Rede de Apoio ao
Consumidor Endividado - RACE)

€10.000,00
€12.000,00

€5.000,00
€8.000,00
€18.000,00
€8.000,00
€50.000,00
€12.000,00
€12.000,00
€12.000,00
€8.000,00
€18.000,00
€185.000,00
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A Entidade ALCC sucedeu na missão da Entidade Mediar que cedeu a sua posição contratual àquela Entidade relativamente ao
acompanhamento dos consumidores endividados.
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