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NOTA INTRODUTÓRIA
O presente Plano de Atividades da Direção-Geral do Consumidor, adiante DGC, constitui o
documento de gestão onde se procura elencar, de forma estruturada, as atividades a desenvolver
em 2018 que concorrem para alcançar as orientações e os objetivos estratégicos definidos pela
DGC, sendo igualmente a base para a definição do Quadro de Avaliação e Responsabilização
(QUAR).
A Direção-Geral do Consumidor prosseguirá a sua ação para se afirmar como referência nacional
na elaboração, definição e execução da política de defesa dos consumidores com o objetivo de
assegurar um nível elevado de proteção. Para tal, continuará a desenvolver todas as ações que
se afigurem adequadas para melhor capacitar os consumidores, na convicção de que esta
capacitação é determinante para os posicionar enquanto sujeitos ativos num mercado que se
apresenta cada vez mais dinâmico e desafiante.
A Direção-Geral do Consumidor, enquanto organismo público da Administração Central
responsável pela política de defesa do consumidor, continuará a dar especial atenção aos
consumidores vulneráveis, apostando num trabalho de proximidade aos cidadãos.
Acreditando que a cooperação estreita com as demais entidades que compõem o Sistema de
Defesa do Consumidor é igualmente um instrumento fundamental para prosseguir a política
pública de defesa do consumidor, a Direção-Geral continuará a promover a ligação e o trabalho
conjunto entre os diversos parceiros.
Assim, a Direção-Geral do Consumidor mantém os três Objetivos Estratégicos definidos no ano
anterior, elencando para cada um deles o desenvolvimento das ações que constituem a sua
estratégia.
Na linha dos anos anteriores, a Direção-Geral do Consumidor apresenta uma estrutura
simplificada do Plano de Atividades para 2018, visando facilitar a sua comunicação e
compreensão por parte dos seus colaboradores e parceiros externos, bem como a avaliação do
cumprimento dos objetivos nele elencados.
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I – A DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR (DGC)

MISSÃO
É o serviço central integrado no Ministério da Economia, dotado de autonomia administrativa, que
tem por missão contribuir para a definição e execução da política de defesa do consumidor em
Portugal visando assegurar o mais elevado nível de proteção dos consumidores.
A sua lei orgânica – o Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril – define as suas
atribuições, bem como as competências do seu diretor-geral. A definição e competência das
unidades orgânicas (UO) da Direção-Geral do Consumidor estão contempladas na Portaria n.º
5/2013, de 9 de janeiro.

A NOSSA VISÃO
Garantir a excelência de um serviço público orientado para a efetiva proteção e satisfação dos
consumidores.

OS NOSSOS VALORES
•

Compromisso para com os consumidores – Pautamos a nossa atuação no estrito
cumprimento das normas que definem as atribuições em matéria de defesa dos
consumidores.

•

Rigor e eficiência – Atuamos com rigor e eficiência na gestão dos recursos humanos,
materiais e financeiros visando a melhoria contínua dos processos e do serviço que
prestamos.

•

Eficácia – Visamos alcançar, com elevada qualidade, os objetivos fixados no âmbito da
política de defesa do consumidor.

•

Cooperação – Desenvolvemos a cooperação e o trabalho em rede para melhor responder
aos legítimos interesses dos consumidores.

•

Transparência – Participamos numa Administração aberta, através da divulgação e acesso
à informação e da prestação de contas.

•

Inovação – Apostamos na criatividade, agilizando os procedimentos e retirando o melhor
partido das tecnologias de informação.
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AS NOSSAS ATRIBUIÇÕES
a) Colaborar na definição e execução da política de defesa do consumidor, nomeadamente
através da avaliação das necessidades de regulamentação, da emissão de pareceres
sobre iniciativas legislativas, da apresentação de propostas legislativas ou de outras
medidas neste âmbito, e da dinamização da transposição e aplicação da legislação
europeia;

6

b) Contribuir para que os direitos e os interesses dos consumidores sejam considerados na
definição e na execução das demais políticas do Governo;
c) Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor e a coordenação das atividades
desenvolvidas

pelas

entidades

públicas

e

privadas

integradas

neste

Sistema,

designadamente através do acompanhamento da atividade das associações de
consumidores, dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, de outros mecanismos
extrajudiciais de resolução destes litígios e dos centros de informação autárquica;
d) Informar os consumidores sobre os direitos de que são titulares e sobre a legislação que
protege os seus interesses;
e) Promover e realizar ações de informação, de educação e de formação dos consumidores,
designadamente em articulação com os serviços competentes do Ministério da Educação e
Ciência, sensibilizando os consumidores para o exercício dos seus direitos e deveres;
f)

Promover, por sua iniciativa ou em conjunto com outras entidades públicas ou privadas, a
divulgação da informação sobre produtos e serviços suscetíveis de afetar a saúde e o bem
-estar dos consumidores, assim como dos direitos de que são titulares, e divulgar os
sistemas de informação sobre produtos perigosos instituídos pela União Europeia ou por
outras organizações internacionais;

g) Participar nas atividades e ações conjuntas da União Europeia e das organizações
internacionais relacionadas com o âmbito das suas atribuições, nomeadamente através do
acompanhamento do processo legislativo europeu, da dinamização da ligação às redes de
cooperação europeias e internacionais de defesa do consumidor e da celebração de
acordos e convenções internacionais, sem prejuízo das competências próprias do
Ministério dos Negócios Estrangeiros;
h) Prestar informação jurídica, no âmbito do direito do consumo, encaminhar denúncias e
reclamações em matéria de consumo para as demais entidades competentes e gerir a
Rede Telemática de Informação Comum, prevista no Decreto -Lei n.º 156/2005, de 15 de
setembro;
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i)

Promover o acesso dos consumidores aos mecanismos de resolução de conflitos do
consumo;

j)

Acompanhar e fiscalizar a publicidade comercial e institucional procedendo à instrução e
decisão dos correspondentes processos de contraordenação e aplicando coimas e
sanções acessórias;

k) Zelar pela segurança geral dos produtos não alimentares e dos serviços colocados no
mercado, decidindo sobre aqueles cujo risco não é compatível com o elevado nível de
proteção da saúde e segurança dos consumidores e adotando as demais ações
necessárias ao cumprimento do disposto no Decreto -Lei n.º 69/2005, de 17 de março, na
sua redação atual;
l)

Solicitar e obter dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, públicos e
privados, mediante pedido fundamentado, as informações, os elementos e as diligências
que entender necessários à salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores;

m) Acompanhar a atividade das entidades reguladoras nacionais e sectoriais e das
autoridades de vigilância do mercado nas áreas relacionadas com a defesa dos direitos e
dos interesses dos consumidores e cooperar com estas entidades nessas matérias,
designadamente através da representação dos direitos e dos interesses dos consumidores
em sede de órgãos consultivos ou outros de natureza similar;
n) Prestar apoio administrativo, técnico e logístico ao Conselho Nacional do Consumo;
o) Colaborar na definição do serviço público de rádio e de televisão em matéria de
informação e educação do consumidor;
p) Assegurar a gestão técnica do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores,
criado pela Portaria n.º 1340/2008, de 26 de novembro;
q) Promover junto das entidades responsáveis pelo controlo de mercado o cumprimento da
obrigação de segurança, designadamente a retirada efetiva e imediata dos produtos e
serviços, ou a sua recolha junto dos consumidores e a destruição em condições
adequadas;
r) Propor ao Governo medidas necessárias à prevenção e à proteção contra riscos que os
produtos colocados no mercado possam vir a apresentar, incluindo a proibição com caráter
obrigatório

geral

do

fabrico,

importação,

exportação,

troca

intracomunitária,

comercialização ou colocação no mercado de produtos ou categorias de produtos
suscetíveis de pôr em risco a saúde e segurança dos consumidores, em virtude das suas
características.
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A DGC assegura o funcionamento do Centro Europeu do Consumidor em Portugal. É igualmente
o serviço de ligação único, para efeitos de aplicação em Portugal do Regulamento (CE) n.º
2006/2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da
legislação europeia de defesa do consumidor.
A DGC é ainda o ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX — Sistema Europeu de Alerta
Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares e é responsável pela gestão da rede RAPEX
em Portugal, onde estão integradas as entidades nacionais de controlo de mercado.
A NOSSA ESTRUTURA ORGÂNICA
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OS CLIENTES DA DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR
No exercício da política de defesa dos direitos e interesses dos consumidores, a Direção-Geral do
Consumidor relaciona-se direta e indiretamente com um conjunto muito alargado de indivíduos,
grupos e instituições que são partes interessadas na atuação da Direção-Geral do Consumidor e
que adiante se identificam como clientes.
9

Os clientes fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e também influenciam a
missão da Direção-Geral do Consumidor, sendo eles:

- CLIENTES EXTERNOS
Os consumidores - considerados individualmente, tal como definidos pela Lei n.º 24/96, de
31 de julho (Lei de Defesa do Consumidor), com as suas preocupações e interesses, são a
principal razão de existir da DGC e a sua mais central preocupação;
As associações de consumidores e as cooperativas de consumo;
As entidades de resolução alternativa de litígios de consumo;
As autarquias locais com enfoque nos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor;
As entidades reguladoras;
As forças de segurança, em especial, a Polícia de Segurança Pública;
Os demais serviços e organismos da Administração Pública;
As empresas e suas associações/confederações empresariais;
As instituições da União Europeia e outras instituições internacionais;
A comunicação social.
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- CLIENTES INTERNOS

O Gabinete do Ministro da Economia;
O Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio;
A Secretaria-Geral do Ministério da Economia.
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II – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E A ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA DO GOVERNO
O Programa do XXI Governo Constitucional contém, ao longo da sua estrutura, temas muito
relevantes na ótica da defesa do consumidor, em especial na Parte IV - Prioridade às pessoas ponto 6 - Promover a qualidade de vida - Defender os direitos dos consumidores. São também
referidos pontos relevantes para os consumidores na Parte III – Um Estado forte, Inteligente e
Moderno (pontos 5 - Agilizar a justiça - Promover o descongestionamento dos tribunais e 7 Assegurar a regulação eficaz dos mercados – Prevenir promiscuidades e outros abusos no setor
financeiro e ainda na Parte VI - Prioridade à Inovação (ponto 1 - Liderar a transição energética Energia mais limpa e mais barata).

A ação governativa passa pela capacitação dos consumidores, bem como pela promoção e
consolidação dos meios de resolução alternativa de litígios de consumo, incentivando-se o recurso
dos consumidores a uma justiça acessível, simples, rápida e a custos muito reduzidos, bem como
a adesão das empresas a estes mecanismos.

Os objetivos estratégicos fixados no presente Plano de Atividades para o ano de 2018 estão
também alinhados com as prioridades definidas pelo Governo em matéria de política de defesa do
consumidor.

Os 3 objetivos estratégicos subsumem-se nos 5 objetivos operacionais propostos para o Quadro
de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Direção-Geral para 2018, e são mantidos nos
termos seguintes:

OE 1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment);
OE 2. Reforçar a proteção dos/as consumidores/as;
OE 3. Dinamizar o “Sistema de Defesa do Consumidor”.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
__________________________________________
______________________________________

OE 1 Capacitar os/as consumidores/as (empowerment)
No âmbito das atribuições que lhe estão cometidas, a DGC informa os consumidores sobre os
direitos e deveres de que são titulares, bem como sobre a legislação que os protege. Os
consumidores são os primeiros clientes da Direção-Geral do Consumidor.

Promover e colocar à disposição dos consumidores instrumentos de informação claros, objetivos e
simples são ações indispensáveis para que estes possam fazer aquisições esclarecidas,
responsáveis e sustentáveis. A capacitação dos consumidores constitui o primeiro objetivo
estratégico da Direção-Geral do Consumidor.

O consumidor é um player de mercado e deve assumir uma posição cada vez mais exigente
perante os operadores económicos de molde, também ele, a contribuir para a concorrência sã
entre as empresas.

A Direção-Geral do Consumidor no desenvolvimento das ações para prossecução do Objetivo
“Capacitar os/as consumidores/as” tem em devida conta os diferentes grupos de consumidores.

Neste contexto, a DGC continuará a desenvolver a sua ação em escolas e universidades visando
a promoção e divulgação dos direitos dos consumidores, contribuindo deste modo para a
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implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que se encontra em curso
em cerca de 220 escolas.

Na sequência do Protocolo de Cooperação, celebrado no dia 16 de março de 2017 entre a DGC e
a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Direção-Geral do Consumidor irá ao longo do ano
realizar sessões de formação aos agentes de segurança nos diversos Comandos das Capitais de
Distrito, em matéria de defesa do consumidor. Estas ações são da maior importância dado que as
mesmas pretendem capacitar os agentes da PSP, enquanto autoridade a quem os consumidores,
especialmente os vulneráveis, recorrem muitas vezes em primeiro lugar. As ações a desenvolver
neste âmbito têm, pois, um efeito multiplicador: capacitar os agentes para que estes estejam em
condições de capacitar os consumidores. Ainda quanto à cooperação institucional com a PSP, a
DGC continuará a desenvolver iniciativas conjuntas de sensibilização visando os consumidores
mais jovens e os consumidores idosos.

Nas atividades previstas para o ano de 2018, e dando sequência ao balanço referente ao primeiro
ano de vigência da Rede Nacional de Arbitragem de Consumo que culminou com a realização de
um Encontro Nacional, a DGC irá, para além das ações de informação e sensibilização sobre os
meios de resolução alternativa de litígios, acompanhar a cooperação estabelecida entre as
Entidades Reguladoras dos setores dos serviços públicos essenciais – a ANACOM, a ERSAR e a
ERSE – e os centros de arbitragem de consumo de competência genérica. Tal acompanhamento
enquadra-se nas ações previstas no Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial sobre as
entidades de resolução alternativa de litígios de consumo (RAL) que foi criado através de
Despacho n.º 6590/2016, de 19 de maio, da Secretária de Estado da Justiça e do Secretário de
Estado Adjunto e do Comércio.

A DGC, considerando o novo enquadramento jurídico do livro de reclamações – o Decreto-Lei n.º
74/2017, de 21 de junho – irá preparar e divulgar as estatísticas da plataforma do livro de
reclamações eletrónico e desenvolver o relatório de avaliação de impacto sobre os resultados de
aplicação aos prestadores de serviços públicos essenciais do livro de reclamações eletrónico,
incluindo a identificação de outros setores que deverão ser abrangidos pelo regime.

A Direção-Geral do Consumidor continuará a realizar sessões de esclarecimento junto dos
operadores económicos e associações empresariais em matéria de livro de reclamações, práticas
DGC | Plano de Atividade 2018
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comerciais desleais e publicidade, entre outros temas, com relevância para a proteção do
consumidor.

Por outro lado, considerando a transposição da Diretiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa às viagens organizadas e aos serviços de
viagem conexos, a Direção-Geral desenvolverá ao longo do ano de 2018, ações de sensibilização
visando informar os consumidores sobre o novo enquadramento legal.

Indicam-se, de seguida, as principais ações e iniciativas para a concretização do Objetivo
Estratégico “Capacitar os/as consumidores/as (empowerment)”:
Elaboração/divulgação de campanhas de informação, designadamente, através de
brochuras eletrónicas e em papel, de Alertas, Informações DGC e pequenos filmes sobre
temas de defesa do consumidor, de acordo com a calendarização infra:

BROCHURAS / FOLHETOS INFORMATIVOS
1º trimestre

- DGC - Divulgação das atividades desenvolvidas em 2017;
- Estatísticas do Livro de Reclamações Eletrónico;
- Cuidados com o monóxido de carbono;
- Carnaval em segurança;
- Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores;
- Consumo Jovem; Pírcingues; Tatuagens;
- Novo enquadramento das viagens organizadas e serviços
conexos.

2º trimestre

- Páscoa em segurança;
- Consumo Sustentável;
- Mundial de Futebol 2018 – Rússia;
- Dia Mundial da Criança;
- Brincar e Nadar em segurança nas piscinas.

3º trimestre

- Dia dos Avós – Guia do Consumidor Idoso.
- Atividades de Ar Livre;
- Viajar em Segurança;
- Regresso às Aulas 2018;
- Cuidados com os detergentes.

4º trimestre

- Guia da Alimentação Saudável;
- Dia Mundial da Poupança;
- Black Friday;
- Compras de Natal.
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Realização de sessões de formação e informação sobre o regime jurídico do livro de
reclamações e sensibilização sobre a existência e o funcionamento da plataforma do Livro
de Reclamações Eletrónico;
Realização de sessões de formação a agentes da PSP nos vários Comandos localizados
nas Capitais de Distrito, de acordo com o calendário acordado entre as entidades, e que
contará com a colaboração do Centro Europeu do Consumidor;
Organização das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor;
Atendimento de consumidores, em especial consumidores vulneráveis, em colaboração
com entidades parceiras;
Prestação de informações por escrito e atendimento telefónico dos consumidores em
questões de consumo, incluindo as suscitadas por turistas, contando, neste caso, com a
colaboração do Centro Europeu do Consumidor;
Desenvolvimento de iniciativas de informação sobre os mecanismos de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo em Portugal;
Realização de sessões de formação dirigidas a técnicos de consumo das autarquias locais;
Desenvolvimento de ações de sensibilização dirigidas aos consumidores vulneráveis, em
colaboração com a Polícia de Segurança Pública, Misericórdias, Serviços Sociais da
Administração Pública e outros parceiros;
Organização de sessões de informação em escolas, universidades, em juntas de
freguesia, em municípios, entre outras entidades, relativas à segurança dos produtos, aos
regimes jurídicos aplicáveis ao incumprimento dos contratos de crédito e ao apoio ao
sobre-endividamento dos consumidores, alimentação saudável entre outras matérias;
Desenvolvimento de iniciativas de informação em matéria de proteção do consumidor no
mercado digital;
DGC | Plano de Atividade 2018
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Desenvolvimento de ações de informação/sensibilização sobre o novo enquadramento
jurídico aplicável às viagens organizadas e serviços conexos, de acordo com o processo
de transposição da Diretiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25
de novembro de 2015, relativa às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos;
Realização de campanha de informação sobre os direitos e deveres no contexto da
contratação de serviços de mediação imobiliária;
Participação na FUTURÁLIA 2018, bem como em outros eventos, colóquios, seminários e
fóruns;
Gestão, coordenação e divulgação dos dados estatísticos do Livro de Reclamações;
Coordenação dos trabalhos de execução da 2ª fase do Livro de Reclamações Eletrónico
de forma a incluir outros setores de atividade com o envolvimento das respetivas entidades
reguladoras/entidades de fiscalização do mercado;
Desenvolvimento dos trabalhos para criação de uma plataforma eletrónica de mudança de
operador nas comunicações eletrónicas, no âmbito de candidatura apresentada ao SAMA
2017 se aprovada nos termos propostos e de acordo com lei;
Conclusão e divulgação o Referencial para a Educação do Consumidor em parceria com o
Ministério da Educação e em colaboração com a DECO -Associação Portuguesa para a
Defesa do Consumidor - a fim de se proceder à integração desta matéria nos curricula
escolares dos ensinos básico, secundário e técnico-profissional em futuros anos letivos.
Participação na formação dos professores organizada pela Direção-Geral da Educação,
nessa sequência;

Informação e sensibilização dos consumidores para a importância da Alimentação
Saudável, da Segurança Alimentar e para questões relacionadas com a composição, a
rotulagem e a distribuição dos produtos agroalimentares, difundindo informação relevante
nestas matérias que resulte da colaboração da Direção-Geral do Consumidor nos
trabalhos do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Comissão
DGC | Plano de Atividade 2018
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Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (Despacho n.º 14202-B/2016, de 25
novembro, da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e dos Ministros
Adjunto, das Finanças, da Educação, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da
Saúde, da Economia, do Ambiente e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e
da Ministra do Mar), da Comissão de Segurança Alimentar (Despacho n.º 5801/2014, de
maio de 2014, dos Ministros da Economia, da Agricultura e do Mar e da Saúde), da
colaboração com a PARCA - Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia
Agroalimentar (Despacho n.º 15480/2011, de 10 de novembro de 2011, do Ministro da
Economia e do Emprego e da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território);
Prossecução, com vista à conclusão, do processo de devolução de cauções cobradas aos
consumidores pelos prestadores dos serviços de eletricidade, de gás e de água com base
nos pedidos recebidos, em colaboração com parceiros públicos;
Elaboração e divulgação da newsletter da DGC;
Dinamização do novo sítio da Direção-Geral do Consumidor e da sua página do Facebook;
Divulgação do canal Youtube e lançamento de outras iniciativas em redes sociais.
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OE 2 Reforçar a proteção dos/as consumidores/as
Este objetivo refere-se ao reforço da proteção do consumidor no sistema jurídico português
através de medidas legislativas novas ou revistas e da efetiva aplicação da legislação vigente
pelas autoridades públicas competentes em matérias cruciais para os consumidores.
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Para cumprimento deste importante Objetivo, a Direção-Geral do Consumidor pronunciar-se-á
sobre as medidas legislativas e regulamentares à luz do elevado nível de proteção do
consumidor que lhe cabe assegurar no processo legislativo nacional e da União Europeia. A
Direção-Geral do Consumidor apresentará, quando necessário, as iniciativas legislativas que
consagrem uma proteção acrescida dos consumidores.

A Direção-Geral do Consumidor, após a conclusão do processo de transposição da Diretiva (UE)
2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa às
viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos, irá acompanhar com o Turismo de
Portugal a aplicação do novo regime jurídico a fim de verificar as eventuais dificuldades na sua
implementação tendo vista a proteção dos consumidores.

Adotado o novo Regulamento europeu relativo à cooperação administrativa das autoridades com
competência para aplicar a legislação de defesa do consumidor, a DGC, enquanto serviço de
ligação único e responsável pela implementação do instrumento jurídico, criará um grupo de
trabalho para preparar a iniciativa legislativa de aplicação daquele Regulamento.

Por outro lado, dando sequência ao apoio financeiro concedido no âmbito da Sétima Fase do
Fundo do Consumidor para realização de um estudo sobre a Política de Defesa do Consumidor
em Portugal, a DGC acompanhará e monitorizará todo o processo que envolve, entre outros
aspetos, a realização de inquéritos junto dos consumidores e das empresas, o tratamento
estatístico e o estudo técnico-jurídico com vista a identificar áreas da política onde será necessária
a intervenção legislativa para proteger os direitos e interesses dos consumidores. De salientar que
o primeiro relatório preliminar deste estudo deverá ser divulgado por ocasião do Dia Mundial dos
Direitos do Consumidor.
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Abordando as negociações europeias, a DGC continuará a assegurar, com o Ministério da Justiça,
a negociação da proposta de Diretiva relativa à aquisição de conteúdos digitais, que se espera
estar concluída no final de 2018. A DGC assegurará também a negociação da nova proposta
alterada da Diretiva relativa à venda de bens tangíveis à distância, que terá lugar no início de
2018.
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Continuando, assim a participar na implementação da Estratégica para o Mercado Único Digital, a
DGC acompanhará também o exercício da REFIT – Regulatory Fitness and Performance

Programme que irá implicar a negociação de novos instrumentos jurídicos, entre os quais, a
revisão da Diretiva referente às ações inibitórias para proteção dos direitos e interesses dos
consumidores.

Em matéria de publicidade, destaca-se, em 2018, os trabalhos de acompanhamento e
monitorização das novas formas de comunicação comercial e práticas comerciais no meio
interativo e digital. Também neste âmbito, a Direção-Geral do Consumidor continuará a prosseguir
as suas competências no acompanhamento da comunicação comercial e a apostar na emissão de
Recomendações dirigidas aos operadores e Avisos públicos aos consumidores.

Relativamente à segurança geral dos produtos não alimentares e de serviços não abrangidos por
legislação que estabeleça requisitos específicos, a DGC procurará desenvolver uma ação de
controlo do mercado sobre material escolar.
A cooperação europeia neste domínio é igualmente importante, salientando-se a participação em
ações conjuntas de vigilância do mercado em matéria de segurança geral dos produtos, que
contam com o apoio financeiro Comisão Europeia.
Relativamente à participação em fóruns internacionais, a DGC continuará a participar e a intervir
na OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (no Comité da Política do
Consumidor, designadamente integrando o Bureau deste Comité pelo quarto ano consecutivo), na
UNCTAD - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento e no FIAGC Fórum Ibero-americano das Agências Governamentais de Defesa do Consumidor.

Indicam-se, de seguida, as ações a desenvolver pela Direção-Geral do Consumidor para cumprir
este objetivo estratégico:
DGC | Plano de Atividade 2018

Participação no processo legislativo nacional através da emissão de pareceres na
perspetiva dos direitos e interesses dos consumidores, bem como no processo legislativo
europeu através da preparação de posições nacionais e participação nos Grupos do
Conselho;
Apresentação de novas propostas legislativas na área da defesa do consumidor;
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Apresentação da proposta legislativa de aplicação do Regulamento relativo à cooperação
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do
consumidor (Revisão do Regulamento n.º 2006/2004, CPC);
Apresentação de proposta legislativa que visa simplificar o processo de mudança de
operador nos contratos de comunicações eletrónicas, no âmbito do SIMPLEX+;
Participação no Grupo de Trabalho com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes para
desenvolvimento de proposta legislativa relativa à atividade de aluguer de veículos sem
condutor (rent a car), envolvendo também o Centro Europeu do Consumidor;
Participação na negociação da proposta de Diretiva relativa à aquisição de conteúdos
digitais;
Negociação da proposta alterada de Diretiva relativa à venda de bens tangíveis em linha;
Acompanhamento da negociação das propostas de regulamento relativas, respetivamente,
ao Geoblocking e ao E-privacy;
Acompanhamento e monitorização do estudo sobre a política de defesa do consumidor em
Portugal com divulgação dos principais resultados, por ocasião do Dia Mundial dos Direitos
do Consumidor;
Acompanhamento e fiscalização da publicidade, comercial e institucional, com destaque
para a publicidade exibida na internet, bem como instauração e instrução de processos de
contraordenação em caso de infração, decidindo-os e aplicando coimas e sanções
acessórias se necessário.
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Adoção de recomendações dirigidas aos operadores económicos e formulação de
alertas/avisos destinados aos consumidores;
Instrução e decisão dos processos de contraordenação sobre a promoção, divulgação ou
publicidade de atos próprios dos advogados ou dos solicitadores, quando efetuada por
pessoas não autorizadas a praticar os mesmos;
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Fiscalização, instrução e decisão de processos de contraordenação no âmbito do regime
jurídico das entidades de resolução alternativa de litígios de consumo;

Realização de ações de vigilância de mercado e/ou participação em ações conjuntas de
vigilância do mercado apoiadas financeiramente pela Comissão Europeia e coordenadas
pelo PROSAFE - The Product Safety Enforcement Forum of Europe, decidindo sobre a
segurança dos produtos objeto de processos abertos nessa sequência;
Acompanhamento do exercício REFIT das Diretivas europeias de consumidores com vista
a desencadear a revisão de normativos europeus;
Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho e comités da Comissão Europeia
(Rede Política do Consumidor – CPN; Regulamento de Cooperação Administração em
matéria de defesa do consumidor – CPC; Comité do Sistema RAPEX; Comité da Diretiva Segurança Geral dos Produtos; Rede - Segurança do Consumidor; Comité e Grupo de
Peritos - Segurança dos Brinquedos; Comité de peritos de estudos de mercados – CMEG;
Comité do programa de Financiamento dos Consumidores - CPFC);
Participação no Internet Sweep da Comissão Europeia, projeto de cooperação europeia
que visa detetar práticas comerciais desleais nos sítios da internet;
Acompanhamento do dossier sobre a Economia de Partilha (Sharing Economy);
Monitorização de cláusulas contratuais gerais em setores relevantes para os consumidores
(como exemplo os contratos de rent-a-car);
Realização de estudo sobre as cláusulas contratuais gerais propostas aos consumidores
no âmbito das compras no ambiente digital;
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Coordenação nacional, enquanto Serviço de Ligação Único, da Rede de cooperação das
autoridades competentes pela aplicação de legislação de defesa dos consumidores (Rede
CPC), criada pelo novo Regulamento da Cooperação Administrativa em matéria de defesa
do consumidor;
Desempenho das funções de ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX - Sistema
Europeu de Alerta Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares e gestão da rede de
autoridades de fiscalização do mercado abrangidas na rede RAPEX em Portugal;
Acompanhamento e participação nas atividades de defesa do consumidor de organizações
internacionais como a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico, a UNCTAD - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento e o FIAGC - Fórum Ibero-americano das Agências Governamentais de
Defesa do Consumidor, entre outros;
Participação, enquanto membro, no Grupo Diretor do Comité de Política do Consumidor da
OCDE;
Desenvolvimento da cooperação bilateral com entidades homólogas de países parceiros
para promoção da colaboração recíproca na área da informação ao consumidor.
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OE 3 Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
Compete à DGC coordenar e impulsionar o trabalho conjunto entre as diversas entidades públicas
e privadas que compõem o Sistema de Defesa do Consumidor. O papel da Direção-Geral do
Consumidor passa, entre outros aspetos, por garantir que as medidas e iniciativas lançadas são
enquadradas numa atuação integrada e coerente para assegurar a defesa dos consumidores.

Para este efeito, a Direção-Geral do Consumidor, no âmbito da sua atuação, tem a capacidade de
envolver as entidades na definição e execução da política convidando à participação de todos e
sensibilizando para as vantagens do trabalho em cooperação para melhor defender os direitos dos
consumidores. Exemplos dessa atuação são os protocolos de cooperação celebrados em 2017
entre DGC e várias Autarquias Locais a norte do país, bem como as iniciativas de informação e
sensibilização realizadas ao longo do ano de 2017 com a participação de diversas entidades
parceiras. Em 2018, a DGC irá promover o desenvolvimento de trabalho conjunto junto das
autarquias da região do Algarve com vista a assegurar a criação de centros de informação
autárquicos ao consumidor (CIAC) de molde a alargar esta rede em Portugal.

Apesar dos constrangimentos orçamentais, a Direção-Geral do Consumidor tem procurado
aproveitar da melhor forma os canais de comunicação existentes e potenciar o relacionamento
entre os parceiros para de forma mais rápida e eficiente chegar aos consumidores, especialmente,
os consumidores vulneráveis. Em 2018, a Direção-Geral mantém esta aposta porque acredita que
esse é o caminho para reforçar a capilaridade da Rede que compõe o Sistema de Defesa do
Consumidor.

Para melhor servir os consumidores, a Direção-Geral continuará a desenvolver as ações
necessárias para intensificar os laços de cooperação entre os diversos parceiros, promovendo o
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conhecimento e a troca de experiências tendo em conta a diversidade e riqueza de todos os
parceiros.

Indicam-se, de seguida as principais ações a desenvolver pela Direção-Geral do Consumidor para
dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor a fim de melhor proteger os direitos e interesses
dos consumidores:

Dinamização do funcionamento do CNC mediante a realização de 1 reunião plenária anual
e de reuniões anuais ou semestrais das comissões especializadas, consoante as
temáticas;

Representação da DGC nos Conselhos Consultivos e Tarifários das entidades reguladoras
setoriais em defesa dos direitos dos consumidores e da consideração dos seus interesses;

Exercício da Vice-Presidência do Conselho Tarifário da ERSE;

Realização de iniciativas conjuntas de informação com as associações de consumidores;

Dinamização da plataforma informática colaborativa “Partilha Consumo” para troca de
informação, comunicação e partilha de conteúdos com os Centros de Informação
Autárquicos ao Consumidor e os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo e as
Associações de Consumidores;

Acompanhamento e monitorização da atividade das entidades de Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo ao abrigo da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro;

Realização do Encontro Nacional de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo;

Realização do Encontro Nacional de Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor;

Organização de Conferência sobre os desafios do “Mercado Digital” visando a proteção do
consumidor;

DGC | Plano de Atividade 2018

24

Processamento dos pedidos de registo das entidades de Resolução de Litígios de
Consumo para efeitos de notificação à Comissão Europeia;

Dinamização do protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública;

Coordenação e monitorização, incluindo a realização de reunião anual, da Rede de Apoio
ao Consumidor Endividado (RACE) criada pelo Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de
outubro, e regulamentada pela Portaria n.º 2/2013, de 2 de janeiro, para além de
reconhecer as entidades candidatas a integrar a Rede, em colaboração com o Banco de
Portugal;

Gestão do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, incluindo a
monitorização da execução dos projetos financiados ao abrigo da 7ª fase, bem como a
abertura de nova fase em 2018;

Formação dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor, das Associações de
Consumidores e das entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo nas
áreas prioritárias para a defesa dos consumidores, contando com a colaboração do Centro
Europeu do Consumidor;

Sensibilização junto das Câmaras Municipais na região do Algarve sobre as vantagens de
abertura e funcionamento de centros de informação autárquicos ao consumidor, propondo
a celebração de protocolos de cooperação para formação de técnicos de consumo;

Realização e/ou participação em ações de formação e iniciativas conjuntas de informação
com as associações empresariais, como a União das Associações de Comércio e Serviços
da Região de Lisboa sobre temas de interesse para a proteção dos consumidores;

Desenvolvimento de contactos com a Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa para
realização de sessões de informação sobre a segurança geral dos produtos.
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III - RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS E RESPETIVA AFETAÇÃO - QUAR

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018
Versão: 2017-11-15

Ministério da Economia
Serviço: Direção Geral do Consumidor

MISSÃO: Contribuir para a definição e execução da política de defesa do consumidor em Portugal visando assegurar o mais elevado nível de proteção dos consumidores

26
VISÃO: Garantir a excelência de um serviço público orientado para a efetiva proteção e satisfação dos consumidores

Objectivos Estratégicos
OE1:

Capacitar os/as Consumidores/as (Empowerment)

OE2:

Reforçar a Proteção dos/as Consumidores/as

OE3:

Dinamizar o "Sistema de Defesa do Consumidor"

Objectivos Operacionais

Eficácia

Ponderação

O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
INDICADORES

Ind 1. Taxa de emissão de pareceres face ao
número total de pareceres solicitados

Peso

2016

2017

97%

97%

2016

2017

55

70

n.a

n.a

META
2018

97%

Tolerância

Valor
crítico

PESO

1.º semestre

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

1%

99%

100%

Tolerância

Valor
crítico

PESO

65

5

71

50%

0%

12

2

15

50%

0%

Peso

Ind 2. N.º de decisões adotadas no final dos
processos de contraordenação
Ind 3. N.º de investigações desencadeadas
anualmente pela DGC

META
2018

1.º semestre

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

O3. Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços
INDICADORES

Ind 4. N.º de Campanhas de Informação de
Saúde e Segurança dos Consumidores e
Notificações/Reações realizadas no sistema
RAPEX

Peso

2016

2017

n.a

126

META
2018

126

Tolerância

10

Valor
crítico

150

PESO

1.º semestre

RESULTADO

100%

TAXA
REALIZAÇÃO

Tolerância

PESO

31%
CLASSIFICAÇÃO

Ponderação

20%

Peso

100%

O4. Informar os/as Consumidores/as
2016

2017

META
2018

Ind 5. Taxa de solicitações dos/as
consumidores/as tratadas face ao total das
solicitações dos/as consumidores/as recebidas

85%

85%

85%

5%

91%

50%

0%

Ind 6. N.º de ações e iniciativas dirigidas aos/às
consumidores/as

150

150

150

5

160

50%

0%

INDICADORES

34%
CLASSIFICAÇÃO

0%

Eficiência

Valor
crítico

35%
CLASSIFICAÇÃO

0%

O2. Fiscalizar a Publicidade
INDICADORES

60%

1.º semestre

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2

Qualidade

Ponderação

20%

Peso

100%

O5. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
2016

2017

META
2018

Ind 7. N.º de intervenções em sessões de
formação com os parceiros públicos e privados

n.a

20

50

4

55

50%

0%

Ind 8. N.º de iniciativas dirigidas a associações
empresariais e a operadores económicos

10

10

10

2

13

50%

0%

INDICADORES

Objectivos Relevantes:
O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
O2. Fiscalizar a Publicidade
O4. Informar os/as Consumidores/as
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Tolerância

Valor
crítico

PESO

1.º semestre

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND 1 O indicador contempla 2 v ariáv eis: o número de emissão de pareceres e o número de pedidos de pareceres recebidos, por solicitação do Gov erno e do Parlamento, mas também os pareceres emitidos no âmbito da
negociação de instrumentos jurídicos no quadro da União Europeia. O v alor crítico apresenta-se próx imo do v alor fix ado para a meta, que é bastante ambiciosa, e por esse facto torna-se adequado salv aguardar uma pequena
margem para poderem ser acomodadas situações inesperadas e/ou ex cecionais.
IND 2. O v alor crítico apresenta-se seis pontos acima da meta e refere-se unicamente às decisões adotadas no termo dos processos de contra-ordenação instaurados pela Direção-Geral do Consumidor no ex ercício das suas
competências sancionatórias, as quais ilustram a ação efetiv a desenv olv ida pela Direção-Geral do Consumidor neste domínio.
IND 3. O v alor crítico apresenta-se três pontos acima da meta por se considerar como v alor máx imo possiv el de atingir

IND 4. O v alor crítico apresenta-se v inte e quatro pontos acima da meta por se considerar como v alor máx imo possiv el de atingir
IND 5. O indicador contempla um rácio com as v ariáv eis: solicitações dos consumidores tratadas e solicitações dos consumidores recebidas. O v alor crítico apresenta-se 6 p.p. acima da meta na medida em que o env io de
solicitações para a DGC depende unicamente dos consumidores.
IND 6. O v alor crítico apresenta-se dez ponto acima da meta dev ido ao facto de a meta fix ada abranger um conjunto de ações de informação e de educação desenv olv idas por esta Direção-Geral que poderão ter objeto div ersificado
mas sempre no âmbito da política de defesa do consumidor, e tendo como destinatários os consumidores.
IND 7. O v alor crítico apresenta-se cinco pontos acima da meta dev ido ao facto de a meta fix ada abranger um conjunto de ações de sensibilização e de formação em diferentes matérias que se inscrev em na política de defesa do
consumidor, desenv olv idas por esta Direção-Geral por si só ou com a colaboração de terceiros, e que têm como destinatários as entidades públicas - as autarquias locais (CIAC - Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor)
e outros serv iços públicos - e priv adas - as associações de consumidores, os centros de arbitragem de conflitos de consumo, as misericórdias e as instituições de solidariedade social e outras organizações não gov ernamentais que constituem parceiros priv ilegiados da DGC e que também se relacionam diretamente com os consumidores.
IND 8. Em 2018 a meta foi mantida por forma a espelhar o acompanhamento da cooperação que efetiv amente se prev ê desenv olv er. O v alor crítico apresenta-se três pontos acima da meta por se considerar o máx imo v alor
possív el de atingir.

Recursos Humanos

Dirigentes - Direcção Superior

20

EFECTIVOS
PLANEADO
1

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa

16

4

64

-64

Técnico/a Superior - (inclui especialistas de informática)

12

32

384

-384

Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)

9

0

0

0

Assistente Técnico/a - (inclui técnicos/as de informática)

8

9

72

-72

Assistente operacional

5

4

20

-20

50

560

DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTOS
PONTOS
PLANEADOS REALIZADOS
20

DESVIO
-20

0
Total

Recursos Financeiros

0

-560

Unidade: euros
PLANEADOS
AJUSTADOS EXECUTADOS
2 369 374
0
0
1 383 809
786 743
3 918
5 391
189 513

DESIGNAÇÃO
Orçamento de funcionamento
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços
T ranferências correntes
Outras despesas correntes
Aquisição de Bens de Capital

DESVIO
0

52 421

Simplex +
TOT AL (OF+SIMPLEX+)

2 421 795

Parâmetros
Eficiência
0,0%

Eficácia
0,0%
Indicadores

0

AVALIAÇÃO FINAL

Qualidade
0,0%

0,0%
Fonte de Verificação

Ind 1. Tax a de emissão de pareceres face ao número total de pareceres solicitados

Sistema de Gestão Documental FUTURE.DOC / ANO

Ind 2. N.º de decisões adotadas no final dos processos de contraordenação

Sistema de Gestão Documental FUTURE.DOC / ANO

Ind 3. N.º de inv estigações desencadeadas anualmente pela DGC

Sistema de Gestão Documental FUTURE.DOC / ANO

Ind 4. N.º de Campanhas de Informação de Saúde e Segurança dos Consumidores e Notificações/Reações
realizadas no sistema RAPEX
Ind 5. Tax a de solicitações dos/as consumidores/as tratadas face ao total das solicitações dos/as consumidores/as
recebidas

Sistema de Gestão Documental FUTURE.DOC / ANO
Sistema de Gestão Documental FUTURE.DOC / ANO

Ind 6. N.º de ações e iniciativ as dirigidas aos/às consumidores/as

Sistema de Gestão Documental FUTURE.DOC / ANO

Ind 7. N.º de interv enções em sessões de formação com os parceiros públicos e priv ados

Sistema de Gestão Documental FUTURE.DOC / ANO

Ind 8. N.º de iniciativ as dirigidas a associações empresariais e a operadores económicos

Sistema de Gestão Documental FUTURE.DOC / ANO

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS
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RECURSOS HUMANOS
Apesar de a Direção-Geral do Consumidor apresentar no início do ano de 2017, à semelhança da
situação verificada em anos anteriores, um número reduzido de trabalhadores para as atribuições
que lhe estão cometidas legalmente, foi possível, ao longo do ano, estabelecer um equilíbrio
relativamente ao rácio saídas/entradas, registando-se mesmo uma ligeira tendência favorável de
reforço.

Em 2017, registou-se a saída de 4 efetivos da seguinte forma: 3 técnicos superiores, 1 por
cessação de mobilidade, outro por conclusão da mobilidade sem consolidação e o terceiro por
mobilidade e 1 assistente técnico por cessação da mobilidade.

Devido à necessidade de assegurar condições por forma a garantir o adequado funcionamento da
DGC, o posto de trabalho de assistente técnico foi revertido em assistente operacional, prevendose o seu provimento no decurso de 2018.

Por contrapartida às saídas, registou-se a entrada de 5 efetivos: 4 técnicos superiores, 2 através
do Curso de Estudos Avançados em gestão Pública (CEAGP) e 2 por mobilidade e 1 assistente
operacional, também por mobilidade.

Em 2018, ficarão por suprir 3 postos de trabalho de técnico superior e outro de assistente
operacional.

De referir, ainda, o facto da comissão de serviços da diretora de serviços de direito do consumo se
encontrar presentemente suspensa, pelo facto da sua nomeação em regime de substituição no
cargo de diretora-geral assim o determinar.
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O número de efetivos planeado para 2018 é de 50 colaboradores/as conforme Mapa de Pessoal
aprovado.

Recursos Humanos
Cargo/Carreira

N.º efetivos

Dirigentes - Direção superior

1

Dirigentes - Direção intermédia

4

Técnicos superiores

32

Assistentes técnicos

9

Assistentes operacionais

4

Total

50

A equipa dirigente da DGC é composta por uma diretora-geral, três diretoras de serviços, uma das
quais com a comissão de serviços suspensa por força da sua nomeação em regime de
substituição no cargo de diretora-geral e uma chefe de divisão.
A restante equipa é composta por 32 técnicas/os superiores, 9 assistentes técnicos/as e 4
assistentes operacionais.
Em termos de organização interna, a DGC é constituída, além do cargo de Diretor-Geral, por três
Direções de Serviços, designadamente a Direção de Serviços de Direito do Consumo (DSDC), 12
com postos de trabalho, a Direção de Serviços de Comunicação ao Consumidor (DSCC) com 12
postos de trabalho, a Direção de Serviços de Assuntos Internacionais (DSAI), com 11 postos de
trabalho, pela Divisão de Publicidade (DP) com 8 postos de trabalho e pelo Núcleo de Apoio à
Direção (NAD) com 6 postos de trabalho.
Apresenta-se de seguida o mapa de pessoal contendo a lista das atividades e os postos de
trabalho necessários para 2018, assim como as áreas funcionais das atividades.
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Unidade

Carreiras

Atividades/Procedimentos

orgânica

DG

Diretor-Geral

DS

CD

TS

AT

AO

1

Efetuar o secretariado de apoio ao Diretor-Geral, incluindo a
receção, análise e submissão a despacho do expediente
destinado à Direção e o arquivo da documentação entrada na
Direção após despacho superior, assegurando a divulgação

30

interna dos despachos exarados pela Direção. Preparar as

1

reuniões da Direção, assegurando a logística necessária,
incluindo convocação dos participantes, preparação do material e
organização das salas. Assegurar a receção, classificação e
encaminhamento das comunicações recebidas por via eletrónica
no endereço geral da DGC.
Prestar apoio administrativo à gestão do Fundo para a Promoção
dos Direitos dos Consumidores, incluindo o arquivo da
documentação respetiva e o secretariado inerente à instrução dos
processos de apreciação das candidaturas, bem como das

1

reuniões da Comissão de Gestão Técnica. Prestar colaboração
na receção, classificação e encaminhamento das comunicações
recebidas por via eletrónica no endereço geral da DGC.
Apoiar a DGC em matéria de gestão dos recursos humanos.
Núcleo de

Assegurar a articulação entre a DGC e a SGME em matéria de

Apoio à

Recursos Humanos e de Formação. Garantir a monitorização do

Direção

procedimento SIADAP 3 na DGC. Assegurar a gestão da

1

documentação interna relativamente aos assuntos dos
trabalhadores da DGC.
Apoiar a DGC em matéria de assuntos financeiros, preparando o
orçamento e acompanhando a execução orçamental. Colaborar
com o CEC - Centro Europeu do Consumidor na área financeira.
Assegurar a ligação com a SGME para os assuntos financeiros e

1

com o GEE/ME no tocante à avaliação de desempenho.
Assegurar a ligação com a SGME relativamente à prestação
centralizada de serviços protocolada com a DGC e acompanhar a
execução dos contratos celebrados pela DGC.
Apoiar a DGC na gestão e controlo do Fundo de Maneio, das
vendas do Livro de Reclamações e nos processos de restituição
de cauções. Assegurar a gestão da faturação e dos pagamentos

1

da DGC. Assegurar a ligação com a SGME no âmbito do Sistema
de Gestão da Receita (SGR).
Assegurar as várias deslocações necessárias ao bom
desenvolvimento das atividades da DGC e apoio logístico e de

1

serviço externo às várias unidades orgânicas .
Subtotal
Total
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0

0

3

2

1

0

3

2

1

Unidade

Carreiras

Atividades/Procedimentos

orgânica

DG DS CD

Coordenação

TS

AT

AO

1

Coordenar os projetos europeus desenvolvidos pela DGC, em
especial a atividade do CEC - Centro Europeu do Consumidor, no

1

tocante à informação, ao apoio e ao encaminhamento dos

31

consumidores.
Elaborar pareceres em matéria de assuntos internacionais. Gerir,
no âmbito das atribuições da DGC, a participação e ligação a
redes de cooperação nacionais, europeias e internacionais.

3

Responder e encaminhar os pedidos recebidos de outros serviços
relativamente a assuntos internacionais.
Apreciação, tratamento e acompanhamento dos processos de
Direção de
Serviços de
Assuntos

candidatura ao Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores, nos diferentes eixos de atuação. Preparação e

1

participação nas reuniões da Comissão de Gestão Técnica do
referido Fundo. Elaboração de pareceres e resposta a pedidos de

Internacionais informação.

Prestar informação e assistência aos consumidores na resolução
de conflitos de consumo. Prestar assessoria técnica na área da

3

defesa do consumidor, com destaque para os assuntos
transfronteiriços no âmbito do Centro Europeu do Consumidor.
Apoiar a atividade de informação e assistência aos consumidores
na resolução de conflitos de consumo transfronteiriços.

1

Responder a pedidos de informação, gerir a base de dados de
processos e o sítio do Centro Europeu do Consumidor na internet.
Recolher e analisar informação com vista à criação de uma base
de dados de jurisprudência. Elaborar e atualizar conteúdos para o

1

Portal do Consumidor. Apoio técnico à Direção de Serviços.
Subtotal
Total

Unidade

Atividades/Procedimentos

orgânica
Direção de

Coordenação
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1

0

9

1

0

0

9

1

0

AT

AO

Carreiras
DG DS CD
1

TS

Serviços de

Prestar assessoria técnica na área da defesa do consumidor.

Comunicação Elaborar conteúdos e informações para comunicação aos
ao
Consumidor

consumidores e acompanhar ações e projetos nesta área.
Acompanhar e desenvolver o Portal do Consumidor. Apoiar e

1

desenvolver trabalho gráfico da DGC. Colaborar no tratamento
dos pedidos de informações e reclamações de consumidores.
Prestar informação e assistência aos consumidores na resolução
de conflitos de consumo. Apoiar e prestar assessoria jurídica na
área da defesa do consumidor. Assegurar a ligação da DGC com
os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo. Organizar e

32

2

participar em ações de formação destinadas a consumidores ou a
parceiros. Atualizar o Portal do Consumidor.
Analisar e assegurar o tratamento de reclamações e pedidos de
informação dos consumidores na área do direito do consumo.
Proceder à apresentação mensal dos casos mais frequentes de
reclamações e identificar problemas emergentes. Apoiar o

1

funcionamento dos CIAC e prestar apoio técnico aos
Conselheiros de Consumo (dos municípios com protocolo com a
DGC).
Prestar apoio administrativo e de secretariado à Direção de
Serviços. Recolher e organizar a informação relativa às
reclamações e pedidos de informação dos consumidores.
Encaminhar as reclamações de consumidores para os

1

mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos de consumo.
Inserir conteúdos no Portal do Consumidor. Proceder à análise da
imprensa diária.
Apoiar a gestão do Sistema de Gestão Documental da DGC.
Colaborar no tratamento de pedidos de informações e

1

reclamações dos consumidores.
Assegurar o funcionamento do expediente da DGC e a gestão
documental através da sua receção, registo e encaminhamento.
Assegurar diariamente as saídas do expediente da DGC para o

1

correio. Elaborar o arquivo das entradas e saídas de
documentação na DGC.
Receber e encaminhar as reclamações dos consumidores para os
mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos de consumo.
Recolher e organizar a informação relativa às reclamações e aos

1

pedidos de informação dos consumidores e dos acessos ao
Portal do Consumidor.
Apoiar a atividade gráfica da DGC e prestar apoio administrativo à
Direção de Serviços de Comunicação ao Consumidor. Apoiar a

1

DGC em matéria de aprovisionamento / economato.
Assegurar o atendimento telefónico e o encaminhamento de
chamadas recebidas na DGC.
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1

Apoiar o atendimento da DGC, quer no que respeita ao
Expediente quer no atendimento telefónico. Dar apoio à DSCC

1

em matéria de tratamento de reclamações.
Subtotal
Total

1

0

4

4

3

0

4

4

3
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Unidade

Atividades/Procedimentos

orgânica
Coordenação

Carreiras
DG DS

CD

TS

1

Elaborar pareceres, projetos de diplomas, informações e estudos
de índole jurídica na defesa do consumidor. Acompanhar e
participar nas negociações legislativas a nível da UE nas matérias
respeitantes à proteção do consumidor. Desenvolver conteúdos

2

para campanhas de informação sobre direitos dos consumidores.
Elaborar conteúdos para o Portal do Consumidor sobre a
legislação.
Elaborar pareceres e estudos jurídicos e económicos
relacionados com medidas legislativas e a avaliação do seu
impacto. Acompanhar as negociações europeias em matéria de
defesa do consumidor, a regulação económica na ótica da defesa
dos consumidores e assegurar, designadamente, a participação
da DGC nos diversos conselhos/grupos dos reguladores

3

sectoriais. Prestar assessoria técnica, elaborando notícias para o
Direção de
Serviços do
Direito do
Consumo

Portal do Consumidor e conteúdos para campanhas de
informação na área da defesa do consumidor. Colaborar em
dossiers temáticos da DGC.
Acompanhar as medidas, ações e iniciativas relativas à defesa da
saúde e da segurança dos consumidores. Elaborar informações e
pareceres e preparar as decisões da DGC nesta matéria.
Acompanhar e apoiar o exercício das competências da DGC

1

nesta matéria, a nível nacional, no plano europeu e no plano
internacional.
Assegurar a participação da DGC, enquanto ponto contacto em
PT, do Sistema de Troca Rápida de Informação (RAPEX) e em
redes de alerta internacionais, obtendo de órgãos e entidades
comunitárias. Assegurar a gestão da rede nacional RAPEX em

1

articulação com outras autoridades públicas e com os operadores
económicos.
Apoiar as atividades da DGC relativas à saúde e segurança dos
consumidores com especial incidência em áreas como a
alimentação. Elaborar informações e pareceres nesta matéria e
representar a DGC nos grupos de trabalhos relacionados com a
saúde e segurança dos consumidores.
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1

AT

AO

Elaborar pareceres e informações no âmbito da saúde e da
segurança dos consumidores entre outras matérias. Participar em
grupos de trabalhos na área da segurança e saúde dos

1

consumidores. Elaborar conteúdos para divulgação no Portal do
Consumidor.
Desenvolver conteúdos para campanhas de informação no
âmbito da Direção de Serviços. Proceder à análise de contratos,

1

preparação de pareceres e respostas a solicitações no âmbito do

34

direito do consumo.
Prestar apoio administrativo e de secretariado à Direção de
Serviços de Direito do Consumo. Proceder ao arquivo e depósito

1

dos contratos analisados e apoiar a organização administrativa da
documentação da Direção de Serviços.
Subtotal
Total

Unidade

10

1

0

0

10

1

0

AT

AO

Carreiras

Atividades/Procedimentos

orgânica

1

0

DG

DS

Coordenação

CD

TS

1

Assegurar a fiscalização e a instrução de processos de
contraordenação em matéria de publicidade, incluindo os relativos

3

a procuradoria ilícita. Preparar as decisões do Diretor-Geral nesta
matéria. Elaborar pareceres jurídicos neste domínio.
Analisar e tratar as reclamações apresentadas no Livro de
Divisão da

Reclamações e fora dele em matéria de publicidade. Acompanhar

Publicidade

a fiscalização da publicidade na internet.

3

Efetuar a gestão dos registos dos processos de reclamação e de
contraordenação abertos e concluídos. Assegurar a receção e o
registo de expediente relativo a esses processos. Apoiar outras

1

diligências inerentes às competências decisórias e sancionatórias
da DGC.
Subtotal
Total

Direção-Geral do Consumidor
Total: 50

Formação
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1

6

1

0

1

6

1

0

Carreiras
DG DS
1

3

CD

TS

AT

AO

1

32

9

4

No que respeita a necessidades de formação, oportunamente e de acordo com a legislação em
vigor, será feito o levantamento nas necessidades individuais com base no qual deverá ser
elaborado, em parceria com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia, o Plano de Formação
que, além do conteúdo técnico continuará a sofrer as contingências decorrentes das fortes
restrições orçamentais que a DGC tem vindo a ser alvo nesta área específica.
No entanto, por ser uma necessidade identificada transversalmente, tem sido possível assegurar a
formação contínua em língua inglesa, com aulas presenciais nas instalações da DGC e a cargo da
Escola Universal de Línguas. Em 2018, decorrerão as aulas correspondentes aos segundos
módulos necessários à conclusão dos níveis Intermediate e Upper Intermediate, iniciados no ano
anterior. Esta formação será frequentada por cerca de 15 trabalhadores.

RECURSOS FINANCEIROS PLANEADOS

Para o ano de 2018 foram previstos os seguintes recursos financeiros, de acordo com a proposta
de orçamento e apresentados no QUAR 2018.

Cerca de 57% dos recursos financeiros destinam-se a despesas com pessoal, 32,5% a despesas
com bens e serviços, 0,5% a transferências correntes e 10% a despesas de investimento. Nas
despesas de investimento inserem-se as despesas referentes à integração da DGC no novo
sistema de workflow da secretaria geral do Ministério da Economia e as despesas relativas à
candidatura apresentada no âmbito do programa de modernização administrativa SAMA 2020.
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- Afetação dos recursos às atividades A afetação dos recursos humanos e financeiros face aos objetivos operacionais da DGC contidos
no Plano de Atividades é apresentada no quadro abaixo, tendo por base a distribuição dos
recursos humanos previstos no mapa de pessoal para 2018 e o orçamento proposto para 2018.
De salientar que os custos de concretização dos objetivos operacionais englobam as despesas
com pessoal, as despesas de investimento e as despesas com formação.

- Afetação dos Recursos Humanos e Financeiros A DGC será composta em 2018 por uma equipa de 50 pessoas, como referido anteriormente.
O quadro abaixo apresenta a distribuição dos recursos humanos em % necessários à
concretização de cada objetivo operacional bem como a respetiva alocação dos recursos
financeiros (despesas com pessoal, de investimento e com formação). Em cada objetivo
operacional poderão estar envolvidos trabalhadores pertencentes a distintas unidades orgânicas
da DGC.
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Cod.

Objetivos Operacionais

RH

Recursos Financeiros (Euros)

Despesas com os RH:

O1

Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)

20,5%

Despesas de Investimento:
Despesas de Formação
Despesas com os RH:

O2

O3

Fiscalizar a Publicidade

Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços

16,5%

4,5%

Despesas de Investimento:

30,2%

28,3%

39.919,11

62.271,41

Despesas de Investimento:

10.887,03

Despesas de Investimento:

Despesas com os RH:

Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor

228.328,49

Despesas com os RH:

Despesas de Formação

O5

5.125,00

4.125,00

Despesas com os RH:

Informar os Consumidores

49.596,47

Despesas de Formação

Despesas de Formação

O4

283.680,85

Despesas de Investimento:
Despesas de Formação

1.125,00
417.449,05
72.983,42
7.541,67
392.079,22
68.547,97
7.083,33

Para a concretização das ações anuais, estima-se a afetação de 20,5% dos Recursos Humanos
(RH) ao objetivo O1 - Participar no Processo Legislativo (nacional e europeu), pertencendo os RH
à Direção de Serviços de Direto do Consumo (DSDC), à Direção de Serviços de Assuntos
Internacionais (DSAI) e à Divisão de Publicidade (DP).
O O2 - Fiscalizar a Publicidade prevê a colaboração de 16,5% dos Recursos Humanos
pertencentes à DP.
O O3 - Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços contará com a colaboração de 4,5% dos
Recursos Humanos pertencentes à DSDC e à Direção de Serviços de Comunicação ao
Consumidor (DSCC).
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O O4 - Informar os Consumidores reunirá o trabalho de 30,2% dos Recursos Humanos
pertencentes à DSDC, DSAI, DSCC e ao Núcleo de Apoio à Direção (NAD).
Por último, o O5 - Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor envolverá 28,3% dos Recursos
Humanos pertencentes à DSCC, à DSDC, à DP e ao NAD.

38
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