ͲINFORMAÇÕESGERAISSOBREOFUNDOPARAAPROMOÇÃODOSDIREITOSDOS
CONSUMIDORES(FUNDODOSCONSUMIDORES)Ͳ

1. O Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores (adiante Fundo dos Consumidores ou
Fundo) foi criado pela Portaria n.º 1340/2008, de 26 de novembro, alterada pela Portaria n.º
39/2012,de10defevereiro,comoobjetivodeapoiararealizaçãodeprojetosrelativosàpromoção
dosdireitoseinteressesdosconsumidoresconsagradosnoartigo60.ºdaConstituiçãodaRepública
PortuguesaenaLein.º24/96,de31dejulho,queestabeleceoregimelegalaplicávelàdefesados
consumidores(vulgoLeideDefesadoConsumidor).

2. Objetivo:oFundotemcomoobjetivofinanciarprojetosrelativosaosmecanismosextrajudiciaisde
acesso à justiça pelos consumidores e outros projetos destinados à promoção dos direitos e
interessesdosconsumidores(artigo2.º,n.º2daPortarian.º1340/2008,de26denovembro),de
acordo com o estabelecido no Regulamento do Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores, aprovado pelo Despacho Conjunto n.º 1994/2012, de 30 de janeiro de 2012, dos
MinistrosdeEstadoedasFinançasedaEconomiaedoEmprego,epublicadonoDiáriodaRepública
IIsérie,N.º31,de13defevereirode2012,


3. Regulamento: o Regulamento do Fundo define os requisitos para o financiamento dos projetos
referidoseidentifica:

Ͳoseixosdeatuaçãoabrangidos(artigo2.º);
Ͳatipologiadosprojetosabrangidos(artigo3.º);
Ͳascondiçõesdeacessodasentidadespromotoras(artigo5.º);
Ͳascondiçõesdeelegibilidadedosprojetos(artigo6º);
Ͳasdespesaselegíveis(artigo7.º);
Ͳascaracterísticasdaconcessãodeapoiofinanceiro(artigo8.º);
Ͳoscritériosdeavaliaçãodosprojetos;(artigo9.º);
Ͳosprocedimentosdeapresentação,análiseeapreciaçãodascandidaturas(artigos10.ºe11.º);
Ͳasobrigaçõesassumidaspelasentidadespromotorasbeneficiárias(artigo12.º);
Ͳaformalizaçãodaconcessãodeapoiofinanceiro(artigo13.º);
ͲoteordafiscalizaçãoacargodaDireçãoͲGeraldoConsumidor(artigo15.º).

4. Enquadramentoaplicávelemcadafasedecandidaturas:serádivulgadoporavisopúblicoemitido
pela DireçãoͲGeral do Consumidor no Portal do Consumidor Ͳ www.consumidor.pt Ͳ , depois de
aprovadopordespachoconjuntodosmembrosdoGovernoresponsáveispelasáreasdasfinançase
dadefesadoconsumidor(artigo2.º,n.º4daPortaria,naredaçãodadapelaPortarian.º39/2012,
de10defevereiro,eartigo4.ºdoRegulamento).
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5. CapitalinicialdoFundo:erade€14713255,92(artigo3.ºdaPortaria),atingindohojecercade€19
000000(dezanovemilhõesdeeuros).
6. EntidadescandidatasaoFundo:sãoasassociaçõesdeconsumidores,ascooperativasdeconsumo,
as pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos e a DireçãoͲGeral do Consumidor nas
condiçõesprevistasnon.º3doartigo6.ºenoartigo10.ºdaPortaria(artigo6.ºdaPortaria).

7. Gestão e controlo do Fundo: a gestão técnica do Fundo cabe à DireçãoͲGeral do Consumidor,
MinistériodaEconomiaedoEmprego,eagestãofinanceiradoFundoàDireçãoͲGeraldoTesouro
deFinanças,MinistériodasFinanças(artigos7.º,8.ºe11.ºdaPortaria).

8. Comissão de gestão técnica: a Comissão de gestão técnica é presidida pelo DiretorͲGeral da
DireçãoͲGeral do Consumidor e integra um representante da ERSAR Ͳ Entidade Reguladora das
Águas e Resíduos, um representante da ERSE Ͳ Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, um
representantedaDireçãoͲGeraldeEnergiaeGeologia,umrepresentantedaAssociaçãoNacionalde
Municípios Portugueses, um representante de uma associação de consumidores de interesse
genérico, atualmente a UGC Ͳ União Geral de Consumidores, um representante de um centro de
mediação e arbitragem de conflitos de consumo de competência genérica, atualmente o CIAB Ͳ
Centro de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Cávado, e um
representantedaDireçãoͲGeraldoTesouroeFinanças(artigo9.º,n.ºs1e2daPortarianaredação
dadapelaPortarian.º39/2012,de10defevereiro).

9. Órgão consultivo: o orgão consultivo integra um ou dois representantes das associações de
consumidores e das cooperativas de consumo, um representante da Associação Nacional de
MunicípiosPortugueseseumrepresentantedasentidadesreguladoras(artigo12.ºdaPortaria).

10. Tipologia de apoios: o financiamento pelo Fundo pode assumir a forma de apoio financeiro ou a
forma de contratoͲprograma (artigo 5.º da Portaria), consoante a duração do projeto em causa
(artigo6.º,n.ºs1e2doRegulamento).

11. Publicitação e informações adicionais: os apoios financeiros concedidos são publicitados pela
DireçãoͲGeral do Consumidor no Portal do Consumidor Ͳ www.consumidor.pt Ͳ , podendo ser
solicitadas informações adicionais para o seguinte endereço eletrónico Ͳ
fundoconsumidor@dg.consumidor.pt.
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