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1. NOTA INTRODUTÓRIA
O presente Plano de Atividades da Direção-Geral do Consumidor, adiante DGC, constitui a matriz estratégica geral de gestão onde se
identificam, de forma estruturada, as atividades a desenvolver em 2019 e 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).
Mantendo os três Objetivos Estratégicos definidos no ano anterior e elencando para cada um deles o desenvolvimento das ações que
constituem a sua operacionalização, em 2019, a Direção-Geral do Consumidor desenvolverá também a sua ação visando dar
continuidade aos projetos iniciados em 2017 e 2018 destacando, neste contexto, a conclusão da 2ª fase de implementação do Livro de
Reclamações Eletrónico – Medida SIMPLEX+ e o desenvolvimento da plataforma digital de resolução de contratos de comunicações
eletrónicas.
A par da capacitação dos consumidores através da disseminação de informação sobre os seus direitos e deveres previstos na legislação
de defesa do consumidor, da realização de sessões de formação e de sensibilização por sua iniciativa ou em colaboração com as
entidades parceiras, a DGC prosseguirá o objetivo estratégico relacionado com o reforço da proteção do consumidor em sede de
negociações dos instrumentos europeus, bem como através da apresentação de propostas legislativas necessárias para alcançar um
elevado nível de proteção nomeadamente no âmbito da economia digital.
A DGC continuará a apostar fortemente na cooperação estreita com as autoridades públicas e com as organizações da sociedade civil
que compõem o Sistema de Defesa do Consumidor (SDC), chamando e sensibilizando novas entidades para a importância da Política de
Defesa do Consumidor. A DGC dedicará também especial atenção à cooperação internacional salientando neste âmbito a organização do
Congresso Mundial de Defesa do Consumidor (Consumer Summit) com a Consumers International e a preparação da sua presidência
em 2020 do FIAGC – Fórum Ibero Americano das Agências Governamentais de Defesa do Consumidor.
No desenvolvimento das diversas atividades, a DGC adotará os procedimentos adequados para alcançar maior visibilidade e afirmação
junto dos consumidores e do público em geral.

Com o objetivo de facilitar a comunicação e compreensão por parte dos seus colaboradores e parceiros externos, bem como a avaliação
do cumprimento dos objetivos nele elencados, a Direção-Geral do Consumidor apresenta uma nova estrutura de Plano de Atividades
para 2019.
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2. APRESENTAÇÃO DA 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;
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;
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AS NOSSAS ATRIBUIÇÕES
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;
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;
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AS NOSSAS ATRIBUIÇÕES
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.

A DGC assegura o funcionamento do Centro Europeu do Consumidor em Portugal, ao qual cabe prestar assistência aos consumidores
em questões transfronteiriças e exercer a função de ponto de contacto nacional para a Plataforma de Resolução de Litígios em Linha.
A DGC 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.
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.
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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 DireçãoGeral do Consumidor e que adiante se identificam como clientes.
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.

CLIENTES INTERNOS
• O Gabinete do Ministro Adjunto e da Economia;
• O Gabinete do Secretário de Estado da Defesa do Consumidor;
• A Secretaria-Geral do Ministério da Economia.
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3 – 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).
Os objetivos estratégicos fixados no presente Plano de Atividades para o ano de 2019 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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OE 1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment)
Os consumidores são os primeiros clientes da Direção-Geral do Consumidor, sendo por essa razão que o primeiro grande Objetivo Estratégico da DGC
está relacionado com a capacitação (empoderamento) dos consumidores. É fundamental capacitar os consumidores para que estes possam fazer
escolhas livres e esclarecidas num mercado que se apresentada cada vez mais complexo e dinâmico especialmente no domínio digital.
Para este efeito, a DGC irá apostar, entre outras ações, na disseminação do Referencial da Educação do Consumidor (REC) nas Escolas em conjunto com
a Direção-Geral de Educação, de molde a incentivar os professores a utilizarem o REC na sala de aula. A par deste trabalho, a DGC continuará a
desenvolver campanhas de informação alusivas aos direitos dos consumidores e prosseguirá na realização de formação a agentes da Polícia de
Segurança Pública nas matérias relevantes de defesa do consumidor. A DGC procurará também responder às solicitações dos estabelecimento de
ensino através da realização de sessões de informação relacionadas com as temáticas da defesa do consumidor. Tendo em conta que até julho de
2019, todos os operadores económicos deverão disponibilizar o livro de reclamações eletrónico, a DGC assegurará com o seu parceiro tecnológico a
linha de atendimento sobre o livro de reclamações. Também com vista a capacitar os consumidores utilizadores de serviços de comunicações
eletrónicas, a DGC disponibilizará uma plataforma digital onde os consumidores poderão resolver o contrato e mudar de operador de comunicações
eletrónicas. Assim, entre outras atividades destacam-se:
1.1. 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 (ANEXO I);
1.2. Realização de sessões de sensibilização destinadas a consumidores vulneráveis, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública, Misericórdias
e outros parceiros;
1.3. Atendimento escrito e telefónico sobre as temáticas de consumo;

1.4. Organização de sessões de informação sobre a temática de defesa do consumidor em estabelecimentos de ensino;
1.5. Divulgação do Referencial para a Educação do Consumidor (REC) nas escolas e formação de professores, designadamente através do lançamento
do concurso Jornais Escolares Digitais;
1.6. Realização de sessões de formação e informação sobre o regime jurídico do livro de reclamações nos formatos físico e eletrónico e funcionamento
da plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico;
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OE 1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment)
1.7. Continuação da formação a agentes da Polícia de Segurança Pública no âmbito do protocolo celebrado entre a DGC e o Comando Nacional da PSP,
com a colaboração do Centro Europeu do Consumidor em função dos temas;
1.8. Realização de sessões de formação sobre a defesa do consumidor a outras forças de segurança (Guarda Nacional Republicana e Polícia Municipal);

1.9. Organização de jornadas de formação e informação destinadas a técnicos de consumo dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor
(CIAC);
1.10. Participação em feiras, colóquios, seminários, fóruns e demais eventos relacionados com a Política de Defesa do Consumidor;
1.11. Organização das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor;
1.12. Gestão, coordenação e divulgação dos dados estatísticos do Livro de Reclamações;
1.13 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 de mercado;
1.14. Desenvolvimento dos trabalhos para criação de uma plataforma eletrónica de mudança de operador nas comunicações eletrónicas;
1.15. Participação nos grupos de trabalho e Comissões relacionadas com a promoção da alimentação saudável, segurança alimentar (incluindo as
questões relacionadas com a composição, a rotulagem e a distribuição dos produtos agroalimentares), e combate ao desperdício alimentar no âmbito
dos trabalhos do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar;
1.16. Conclusão do processo de devolução das cauções cobradas aos consumidores pelos prestadores de serviços públicos essenciais;
1.17. Dinamização do sítio da internet da DGC, bem como dos canais Youtube, Twitter e página do Facebook.
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OE 2. Reforçar a proteção dos/as consumidores/as
Para reforçar a proteção dos consumidores, a DGC deve propor as medidas legislativas adequadas e necessárias para garantir essa proteção. Para
alcançar este segundo Objetivo Estratégico, a DGC tem igualmente a missão de tudo fazer para que no âmbito das negociações de instrumentos
legislativos europeus, os direitos e interesses dos consumidores portugueses sejam salvaguardados.
O ano de 2019 coloca grandes desafios em termos de enquadramento jurídico europeu relacionado com a política de defesa do consumidor:
encontram-se em curso as negociações de três propostas de Diretivas de defesa do consumidor, cabendo à DGC preparar as posições e assegurar a
representação de Portugal nos Grupos do Conselho. Para reforçar a proteção dos consumidores, a DGC deve prosseguir a sua ação acompanhando e
fiscalizando a atividade publicitária apostando, como o fez em 2018, na emissão de recomendações aos operadores económicos que dirigem a
comunicação no ambiente digital. Neste âmbito, a DGC irá também focar a sua ação junto dos influencers (do Youtube, Instagram, Facebook, etc.) de
molde a informá-los sobre as regras e princípios do Código da Publicidade que devem respeitar. A DGC dedicará especial atenção às conclusões do
Estudo sobre a Política de Defesa do Consumidor em Portugal, propondo-se discutir e refletir com as autoridades públicas ações/medidas que
respondam às necessidade dos consumidores. Em matéria de saúde e segurança, a DGC continuará a participar nas ações de vigilância europeias, bem
como nas diversas redes de cooperação europeia e internacional. Em 2019, a DGC irá realizar as seguintes ações:
2.1. Participação no processo legislativo nacional nas iniciativas legislativas propostas pelo Governo e pela Assembleia da República, através da emissão
de pareceres atendendo aos direitos e interesses dos consumidores;

2.2. Apresentação de propostas legislativas relativas à saúde e segurança dos consumidores e à proteção dos interesses económicos, concretamente
sobre segurança nas piscinas tornando obrigatória a Norma Portuguesa (NP) sobre vedações, bem como a referente à proteção do consumidor no
âmbito da contratação de serviços de administração de condomínio por parte de empresas;
2.3. Coordenação dos trabalhos com vista à apresentação da proposta legislativa que aplica o Regulamento relativa à cooperação entre as autoridades
nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor (novo Regulamento CPC);

2.4. Participação no processo legislativo europeu, especialmente, nas propostas de diretivas e regulamentos de defesa do consumidor através da
preparação de posições nacionais e da representação de Portugal nos vários grupos do Conselho, onde as iniciativas venham a ter lugar;
2.5. Preparação das posições nacionais e representação de Portugal nas negociações das propostas de Diretivas OMNIBUS e ações representativas dos
interesses coletivos dos consumidores que se encontram em curso no Grupo do Conselho Proteção e Informação dos Consumidores;
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OE 2. Reforçar a proteção dos/as consumidores/as
2.6. Acompanhamento e participação com a Direção-Geral da Política de Justiça/Ministério da Justiça na negociação da proposta de Diretiva “Venda
de Bens” através da preparação e consolidação de posição nacional e composição da delegação nacional no Grupo do Conselho “Questões de Direito
Civil”;
2.7. Preparação de comunicações com vista à realização de sessões de informação sobre o futuro regime jurídico aplicável ao fornecimento de
conteúdos digitais;
2.8. Desenvolvimento dos trabalhos com a Direção Geral da Política de Justiça para apresentação da proposta legislativa que visa transpor para a
ordem jurídica nacional a futura Diretiva relativa à proteção dos consumidores no fornecimento de conteúdos digitais;
2.9. Divulgação dos principais resultados do Estudo sobre a Política de Defesa do Consumidor em Portugal através da realização de um conjunto de
workshops com as autoridades portuguesas responsáveis pela aplicação da legislação setorial de defesa do consumidor com o objetivo de
desenvolvimento de ações conjuntas que visem a melhoria dos sistema e a capacitação dos consumidores;
2.10. Acompanhamento e fiscalização da publicidade, comercial e institucional, com destaque para a publicidade exibida na internet, incluindo nas
redes sociais, bem como instauração e instrução dos processos de contraordenação em matéria de publicidade, decidindo e aplicando coimas e
sanções acessórias se necessário;
2.11. Instrução e decisão dos processos de contraordenação sobre a promoção, divulgação ou publicidade de atos próprios dos advogados ou dos
solicitadores nos termos da Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto.
2.12. Adoção de recomendações dirigidas aos operadores económicos e formulação de alertas destinados aos consumidores;
2.13. Iniciativa de sensibilização sobre a comunicação comercial efetuada pelos “influenciadores” (Influencers) no mercado digital;
2.14. Fiscalização, instrução e decisão de processos de contraordenação no âmbito do regime jurídico das entidades de resolução alternativa de litígios
de consumo;
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OE 2. Reforçar a proteção dos/as consumidores/as
2.15. 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;
2.16. Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho e comités da Comissão Europeia (Rede Política do Consumidor – CPN, CPC, Sistema
RAPEX, Comité da Diretiva - Segurança Geral dos Produtos; Rede - Segurança do Consumidor; Comité e Grupo de Peritos - Segurança dos Brinquedos,
Rede Europeia de Entidades de Resolução Alternativa de Litígios (ADR), e Comité do Programa de Financiamento dos Consumidores - CPFC);
2.17. Participação no Internet Sweep da Comissão Europeia, projeto de cooperação (e, em simultâneo, ação de fiscalização conjunta) europeia que visa
detetar práticas comerciais desleais nos sítios da internet;
2.18. 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.
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OE 3 - Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
A Dinamização do Sistema de Defesa do Consumidor (SDC) constitui também uma importante atribuição da DGC porque pressupõe um trabalho de
cooperação muito estreito entre todas as entidades que compõem o SDC. O papel da DGC 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. A DGC, enquanto organismo da
Administração Pública Central cujo âmbito de atuação é transversal, assume uma capacidade para envolver as entidades na definição e execução da
política convidando à participação de todos e sensibilizando para as vantagens do trabalho em cooperação em prol dos consumidores.
A DGC continuará a potenciar o relacionamento entre os parceiros para de forma mais rápida e eficiente chegar aos consumidores, especialmente, os
consumidores vulneráveis. Em 2019, a DGC continuará a desenvolver as ações necessárias para intensificar os laços de cooperação entre os diversos
parceiros, promovendo o conhecimento e a troca de experiências tendo em conta a diversidade e riqueza de todos os parceiros. Para este efeito,
organizará e dinamizará os “Encontros RAL” (que envolverão as entidades responsáveis pela Resolução Alternativa de Litígios de consumo) e dos CIAC
e continuará a contactar em especial com as Autarquias que ainda não dispõem de Serviços Autárquicos vocacionados para a informação aos
consumidores.
Em 2019, a cooperação internacional será igualmente intensificada. A DGC será coorganizadora do Consumer Summit em Portugal. Este evento
internacional que se realiza em abril do próximo ano, contará com cerca de 600 participantes de autoridades e organizações não governamentais de
todo o mundo e será dedicado à proteção do consumidor no mercado digital. Desde importante congresso resultarão medidas e recomendações.
Indicam-se, de seguida as principais ações a desenvolver pela DGC para dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor:
3.1. Dinamização do funcionamento do Conselho Nacional do Consumo (CNC) mediante a realização de uma reunião plenária anual e de reuniões
anuais ou semestrais das comissões especializadas, consoante as temáticas;
3.2. Representação da DGC nos Conselhos Consultivos e tarifários das entidades reguladoras setoriais em defesa dos direitos dos consumidores e da
consideração dos seus interesses;
3.3. 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;
3.4. Organização e dinamização dos encontros nacionais de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo e das entidades de Resolução Alternativa
de Litígios;

15
Direção-Geral do Consumidor - PLANO DE ATIVIDADES 2019

Mais perto dos consumidores

OE 3 - Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
3.5. Continuação da dinamização do protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública;
3.6. Gestão do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, incluindo a monitorização da execução dos projetos financiados ao abrigo da 8ª
fase, bem como a abertura de nova fase em 2019;
3.7. 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;
3.8. 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;

3.9. Realização e/ou participação em ações de formação e iniciativas conjuntas de informação com as associações empresariais como a União de
Associações de Comércio e Serviços, sobre temas de interesse para a proteção dos consumidores;
3.10. 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;
3.11. 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, a ICPEN – Rede de
Cooperação Internacional de Enforcement no âmbito da defesa do consumidor e o FIAGC - Fórum Ibero-Americano das Agências Governamentais de
Defesa do Consumidor, entre outras;
3.12. Desenvolvimento da cooperação bilateral com entidades homólogas de países parceiros para promoção da colaboração recíproca na área da
informação ao consumidor;
3.13. Organização do Congresso Mundial sobre a Defesa do Consumidor (Consumer Summit), em parceria com a Consumers International que se irá
realizar de 29 de abril a 2 de maio de 2019;
3.14. Preparação da Presidência Pro-Tempore FIAGC - Fórum Ibero-Americano das Agências Governamentais de Defesa do Consumidor, a ocorrer em
2020.
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4 – QUAR : QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
Ministério da Economia
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.
Visão: Garantir a excelência de um serviço público orientado para a efetiva proteção e satisfação dos consumidores.
Objetivos Estratégicos
OE 1. Capacitar os/as consumidores/as (empoderamento);
OE 2. Reforçar a proteção dos/as consumidores/as;
OE 3. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
Objetivos Operacionais

O1. Participar no processo legislativo nacional e europeu
Indicadores

IND 1 Taxa de
emissão de
pareceres face ao
número total de
pareceres
solicitados

2017

2018

Meta
2019

97%

97%

97%

Tolerância

Valor
crítico

Peso

1%

1

100%

Tolerância

Valor
crítico

Peso

1º semestre

Resultado

Taxa de
realização

Classificação

1º semestre

Resultado

Taxa de
realização

Classificação

O2. Fiscalizar a publicidade
Indicadores

2017

2018

Meta
2019

IND 2 N.º de
decisões adotadas
no final dos
processos

70

65

65

5

71

50%

IND 3 N.º de
investigações
desencadeadas

N/A

12

12

2

15

50%
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CONT. – QUAR: QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
O3. Proteger a saúde e segurança
Indicadores

2017

2018

Meta
2019

IND 4 Número de
campanhas de
informação Saúde
e segurança,
notificações e
reações no RAPEX

126

126

126

Tolerância

10

Valor
crítico

Peso

150

100%

Valor
crítico

Peso

1º semestre

Resultado

Taxa de
realização

Classificação

1º semestre

Resultado

Taxa de
realização

Classificação

1º semestre

Resultado

Taxa de
realização

Classificação

O4. Informar os consumidores
Indicadores

2017

2018

Meta
2019

Tolerância

IND 5 Taxa de
pedidos de
informação
respondidos face
ao total de pedidos
recebidos

85%

85%

85%

5%

91%

50%

IND 6 Número de
ações dirigidas
aos/ às
consumidores/as

150

150

150

5%

170

50%

Valor
crítico

Peso

O5. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
Indicadores

2017

2018

Meta
2019

Tolerância

IND 7 Número de
participações em
iniciativas/ações
com parceiros

20

50

50

5

56

50%

IND 8 Número de
iniciativas dirigidas
a operadores
económicos e
associações
empresariais

10

10

20

4

25

50%

18

Mais perto dos consumidores

CONT. - QUAR: QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
Justificação do valor critico
IND 1 O indicador contempla 2 variáveis: o número de emissão de pareceres e o número de pedidos de pareceres recebidos, por solicitação do Governo e do
Parlamento, mas também os pareceres emitidos no âmbito da negociação de instrumentos jurídicos no quadro da União Europeia. O valor crítico apresenta-se
próximo do valor fixado para a meta, que é bastante ambiciosa, e por esse facto torna-se adequado salvaguardar uma pequena margem para poderem ser
acomodadas situações inesperadas e/ou excecionais.
IND 2. O valor 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 exercício das suas competências sancionatórias, as quais ilustram a ação efetiva desenvolvida pela DireçãoGeral do Consumidor neste domínio.
IND 3. O valor crítico apresenta-se três pontos acima da meta por se considerar como valor máximo possível de atingir.
IND 4. O valor crítico apresenta-se vinte e quatro pontos acima da meta por se considerar como valor máximo possível de atingir.
IND 5. O indicador contempla um rácio com as variáveis: solicitações dos consumidores tratadas e solicitações dos consumidores recebidas. O valor crítico
apresenta-se 6 p.p. acima da meta na medida em que o envio de solicitações para a DGC depende unicamente dos consumidores.
IND 6. O valor crítico apresenta-se dez pontos acima da meta devido ao facto de a meta fixada abranger um conjunto de ações de informação e de educação
desenvolvidas por esta Direção-Geral que poderão ter objeto diversificado mas sempre no âmbito da política de defesa do consumidor, e tendo como
destinatários os consumidores.
IND 7. O valor crítico apresenta-se cinco pontos acima da meta devido ao facto de a meta fixada abranger um conjunto de ações de sensibilização e de formação
em diferentes matérias que se inscrevem na política de defesa do consumidor, desenvolvidas 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 serviços
públicos - e privadas - as associações de consumidores, os centros de arbitragem de conflitos de consumo, as misericórdias e as instituições de solidariedade
social e outras organizações não governamentais - que constituem parceiros privilegiados da DGC e que também se relacionam diretamente com os
consumidores.
IND 8. Em 2019 a meta é duplicada considerando as iniciativas que a DGC tem de assegurar de molde a designadamente a aprofundar a cooperação e a
assegurar a implementação da plataforma livro de reclamações eletrónico junto de todos os operadores económicos o que irá implicar um acréscimo de ações
com os parceiros. O valor crítico apresenta-se quatro pontos acima da meta por se considerar o máximo valor possível de atingir.
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CONT. - QUAR: QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
PARÂMETROS

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Avaliação final

0%

0%

0%

0%

Fórmula de cálculo

Fonte de verificação

Taxa de emissão de pareceres face ao número total de pareceres solicitados

SGD – Future Doc. (Prevê-se novo SGD SG/ME
em novembro 2019)

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

SGD – Future Doc. (Prevê-se novo SGD SG/ME
em novembro 2019)

N.º de investigações desencadeadas anualmente pela DGC

SGD – Future Doc. (Prevê-se novo SGD SG/ME
em novembro 2019)

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

SGD – Future Doc. (Prevê-se novo SGD SG/ME
em novembro 2019)

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

SGD – Future Doc. (Prevê-se novo SGD SG/ME
em novembro 2019)

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

SGD – Future Doc. (Prevê-se novo SGD SG/ME
em novembro 2019)

N.º de participações/ações com os parceiros

SGD – Future Doc. (Prevê-se novo SGD SG/ME
em novembro 2019)

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

SGD – Future Doc. (Prevê-se novo SGD SG/ME
em novembro 2019)
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5 – RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS E RESPETIVA AFETAÇÃO
Recursos humanos

Pontuação

Efetivos planeados

Pontos planeados

Dirigentes - Direção Superior

20

1

20

Dirigentes - Direção intermédia

16

4

64

Técnicos superiores

12

34

408

Assistentes técnicos

8

9

72

Assistentes operacionais

5

4

20

52

584

Total

Recursos financeiros

Planeados

Orçamento de funcionamento

2 469 460

•

Despesas com pessoal

1 429 156

•

Aquisição de bens e serviços

•

Transferências correntes

3 918

•

Outras despesas correntes

8 392

•

Aquisição de bens de capital

263 171

SIMPLEX+

114 585

TOTAL (OF+SIMPLEX+)

2 469 460

Ajustados

Pontos realizados

Executados

Desvio

Desvio

650 239
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6 - ORGANOGRAMA , COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ORGÂNCIAS E AFETAÇÃO DE
PESSOAL DA DGC
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Atividades/Procedimentos

Unidade orgânica

DG

Diretor-Geral

Núcleo de Apoio à
Direção

DS

Carreiras
CD
TS

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 interna dos despachos exarados pela Direção. Preparar as 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.

1

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 reuniões da Comissão de Gestão Técnica. Prestar colaboração na receção,
classificação e encaminhamento das comunicações recebidas por via eletrónica no endereço geral da DGC.

1

Apoiar a DGC em matéria de gestão dos recursos humanos. Assegurar a articulação entre a DGC e a
Secretaria - Geral do Ministério da Economia (adiante SGME) em matéria de Recursos Humanos e de
Formação. Garantir a monitorização do procedimento SIADAP 3 na DGC. Assegurar a gestão da
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 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.

AO

1

1

Gestão e controlo do Fundo de Maneio. Venda do Livro de Reclamações e controlo de toda a receita
arrecadada pela DGC e consequente comunicação à SGME. Assegurar a ligação com a SGME no âmbito do
SGR (Sistema de Gestão de Receita), nomeadamente o pagamento dos DUC. Pagamento de todos os
reembolsos das cauções e de todos os apoios concedidos pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores. Apoiar e colaborar com a DGC em matéria de assuntos financeiros e assegurar a ligação nesta
área com a SGME bem como em relação à prestação centralizada. Assegurar a gestão da faturação e do
pagamento das mesmas. Receção e encaminhamento de todas as propostas de deslocações e respetivos
boletins itinerários.
Assegurar as várias deslocações necessárias ao bom desenvolvimento das atividades da DGC e apoio logístico
e de serviço externo às várias unidades orgânicas.

1

1
Subtotal
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AT

1

Total

0

0
0

3
3

2
2

1
1
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Unidade orgânica

Carreiras

Atividades/Procedimentos

DG

Coordenação
Coordenar os projetos europeus desenvolvidos pela DGC, em especial a atividade do CEC - Centro
Europeu do Consumidor, no tocante à informação, ao apoio e ao encaminhamento dos
consumidores.

Direção de Serviços de
Assuntos Internacionais

DS

CD

TS

AO

1
1

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. Responder e
encaminhar os pedidos recebidos de outros serviços relativamente a assuntos internacionais.

3

Apreciação, tratamento e acompanhamento dos processos de candidatura ao Fundo para a
Promoção dos Direitos dos Consumidores, nos diferentes eixos de atuação. Preparação e
participação nas reuniões da Comissão de Gestão Técnica do referido Fundo. Elaboração de
pareceres e resposta a pedidos de informação.

1

Prestar informação e assistência aos consumidores na resolução de conflitos de consumo. Prestar
assessoria técnica na área da defesa do consumidor, com destaque para os assuntos
transfronteiriços no âmbito do Centro Europeu do Consumidor.

3

Apoiar a atividade de informação e assistência aos consumidores na resolução de conflitos de
consumo transfronteiriços. Responder a pedidos de informação, gerir a base de dados de processos
e o sítio do Centro Europeu do Consumidor na internet.

1

Realização de atividades de comunicação e relações públicas do Centro Europeu do Consumidor.
Prestar informação e assistência aos consumidores na resolução de conflitos de consumo; Prestar
assessoria técnica na área da defesa do consumidor com destaque para os assuntos
transfronteiriços.

1

Seleção e carregamento de conteúdos na base de dados relativa à jurisprudência da União Europeia
em matéria de defesa dos consumidores. Seleção e apresentação à respetiva chefia de notícias e
demais informação, de âmbito internacional. Apoio técnico à Direção de Serviços.

1

Subtotal
Total

AT

1

0
0

10
10

1
1

0
0

24

Mais perto dos consumidores

Unidade orgânica

Atividades/Procedimentos

DG

Coordenação
Prestar assessoria técnica na área da defesa do consumidor. Elaborar conteúdos e informações para comunicação aos
consumidores e acompanhar ações e projetos nesta área. Acompanhar e desenvolver o sítio da Direção-Geral do Consumidor.
Apoiar e desenvolver trabalho gráfico da DGC. Colaborar no tratamento dos pedidos de informações e reclamações de
consumidores.

Direção de Serviços de
Comunicação ao
Consumidor

DS
1

Carreiras
CD
TS

AO

1

Analisar e assegurar o tratamento de reclamações e pedidos de informação dos consumidores na área do direito do consumo e
proceder à sua distribuição pela DSCC. Proceder à apresentação mensal dos casos mais frequentes de reclamações e identificar
problemas emergentes. Acompanhar as Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo.
Apoiar e prestar assessoria jurídica na área da defesa do consumidor.

2

Prestar assessoria técnica na área da comunicação aos stakeholders da DGC e na organização de eventos. Elaborar conteúdos e
informações para comunicação aos consumidores e acompanhar ações e projetos nesta área. Acompanhar e desenvolver o site
da Direção-Geral do Consumidor. Apoiar o trabalho gráfico da DGC. Colaborar no tratamento dos pedidos de informações e
reclamações de consumidores.

1

Análise jurídica de projetos de diploma. Resposta a pedidos de informação e análise e tratamento de reclamação de temas de
consumo. Acompanhamento e implementação do processo Livro de Reclamações Eletrónico nas várias vertentes.
Representação da Direção-Geral do Consumidor no processo de implementação do Livro de Reclamações Eletrónico. Apoio a
eventos na DGC.

1

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 mecanismos de resolução
extrajudicial de conflitos de consumo. Prestar apoio na realização de eventos.

1

Apoiar a gestão do Sistema de Gestão Documental da DGC. Colaborar no tratamento de pedidos de informações e reclamações
dos consumidores. Inserir conteúdos no sítio da Direção-Geral do Consumidor.
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 correio. Elaborar o arquivo das entradas e saídas de
documentação na DGC. Dar apoio à DSCC em matéria de tratamento de reclamações.
Receber e encaminhar as reclamações dos consumidores para os mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos de
consumo. Colaborar na extração de estatística do sistema de informação documental da DGC. Prestar apoio na realização de
eventos e outras iniciativas.
Apoiar a atividade gráfica da DGC e prestar apoio administrativo à Direção de Serviços de Comunicação ao Consumidor. Apoiar a
DGC em matéria de aprovisionamento / economato.
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AT

1

1

1

1

Colaborar no funcionamento do expediente da DGC, no apoio geral à direção e unidades orgânicas e respetivas necessidades,
incluindo preparação de salas para reuniões, arrumação de salas para eventos e outras iniciativas da DGC.

1

Apoiar o atendimento da DGC, quer no que respeita ao Expediente quer no atendimento telefónico. Dar apoio à DSCC em
matéria de tratamento de reclamações.

1

Total

Subtotal
1

0
0

5
5

4
4

3
3
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Carreiras
DG DS CD TS AT

Atividades/Procedimentos

Unidade orgânica

Coordenação

Direção de Serviços do
Direito do Consumo

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 para campanhas de informação sobre direitos dos consumidores. Elaborar
conteúdos para o sítio da Direção-Geral do Consumidor sobre a legislação.

2

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 sectoriais. Prestar assessoria técnica, elaborando notícias para o sítio da Direção-Geral do Consumidor e
conteúdos para campanhas de informação na área da defesa do consumidor. Colaborar em dossiers temáticos da DGC.

3

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 nesta matéria, a nível nacional, no plano europeu e no plano internacional.

1

Assegurar a participação da DGC, enquanto ponto de contacto em PT, no Sistema Europeu de Alerta Rápido sobre
produtos perigosos, não alimentares (RAPEX) e em redes de alerta internacionais. Assegurar a gestão da rede nacional
RAPEX em articulação com outras autoridades públicas e com os operadores económicos.

1

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.

1

Elaborar pareceres e estudos relacionados com medidas legislativas. Acompanhar as negociações europeias em matéria
de defesa do consumidor. Elaborar pareceres e informações no âmbito da saúde e da segurança dos consumidores
entre outras matérias. Participar em grupos de trabalhos com implicações para a defesa do consumidor. Elaborar
conteúdos para divulgação no sítio da Direção-Geral do Consumidor. Colaborar em dossiers temáticos da DGC.

1

Desenvolver conteúdos para campanhas de informação no âmbito da Direção de Serviços. Proceder à análise de
contratos, preparação de pareceres e respostas a solicitações no âmbito do direito do consumo.

1

Prestar apoio administrativo e de secretariado à Direção de Serviços de Direito do Consumo. Proceder ao arquivo e
depósito dos contratos analisados e apoiar a organização administrativa da documentação da Direção de Serviços.
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1

Total

1
Subtotal
1

0
0

10
10

1
1

0
0
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Atividades/Procedimentos

Unidade orgânica

DG

DS

Coordenação

Divisão da Publicidade

Carreiras
CD TS

AT

AO

1

Assegurar a fiscalização e a instrução de processos de contraordenação em matéria de publicidade, incluindo os
relativos a procuradoria ilícita. Preparar as decisões do Diretor-Geral nesta matéria. Elaborar pareceres jurídicos
neste domínio.

3

Analisar e tratar as reclamações apresentadas no Livro de Reclamações e fora dele em matéria de publicidade.
Acompanhar a fiscalização da publicidade na internet.

3

Efetuar a gestão dos registo dos processos de reclamação e de contraordenação abertos e concluídos. Assegurar
a receção e o registo de expediente relativo a esses processos. Apoiar outras diligências inerentes às
competências decisórias e sancionatórias da DGC.

1

Subtotal

Direção-Geral do Consumidor
Total: 52

Total

1
1

DG

DS

Carreiras
CD
TS

1

3

1

34

6
6

1
1

0
0

AT

AO

9

4
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7 – RECURSOS FINANCEIROS PLANEADOS
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 e o Orçamento aprovados para 2019.
De salientar que os custos de concretização dos objetivos operacionais englobam as despesas com pessoal, as despesas de investimento e as despesas de
formação.

Objetivos Operacionais

RH

Recursos Financeiros (€)

Participar no processo legislativo nacional e europeu

20,5%

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

€ 292 977
€ 208 855
€ 4 408

Fiscalizar a publicidade

16,5%

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

€ 235 811
€ 168 103
€ 3 548

Proteger a saúde e segurança

4,5%

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

€ 64 312
€ 45 846
€
968

Informar os consumidores

30,2%

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

€ 431 605
€ 307 679
€ 6 493

Dinamizar o sistema de Defesa do Consumidor

28,3%

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

€ 404 451
€ 288 322
€ 6 085
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8– Formação
Relativamente à realização de ações de formação, oportunamente e de acordo com a legislação em vigor, será feito o levantamento de
necessidades individuais de formação com base no qual será 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. Esta formação iniciou-se em 2012, com os níveis Elementary e Pre
Intermediate pressupondo conclusão dos níveis com aproveitamento e tem decorrido ao longo dos anos. Em 2019, decorrerão as aulas
correspondentes aos primeiros módulos dos níveis Upper Intermediate e Advanced. Esta formação será frequentada por 16 trabalhadores.
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9. Nota final
A preparação do Plano de Atividades (PA) da Direção-Geral do Consumidor para 2019 coincide com a publicação do Decreto-Lei n.º 90/2018, de 9 de
novembro, que procede à quarta alteração da orgânica do XXI Governo Constitucional. Nos termos do seu artigo 3º “O Ministro Adjunto e da
Economia é coadjuvado no exercício das suas funções pelo Secretário de Estado da Economia, pela Secretária de Estado do Turismo, pelo Secretário de
Estado da Defesa do Consumidor (…)”. Assim, a Direção-Geral do Consumidor estará, a partir de agora, sob a tutela do Secretário de Estado da Defesa
do Consumidor. Neste contexto, a apresentação do Plano de Atividade para 2019 e a criação de uma “Secretaria de Estado” da Defesa do Consumidor,
configuram um acréscimo motivacional e de empenho na prossecução dos Objetivos que a equipa da DGC se propõe realizar no próximo ano.
No estrito cumprimento da sua missão e sempre com o propósito de garantir/reforçar a proteção dos direitos e interesses dos consumidores, a DGC
irá prosseguir as atribuições elencadas neste PA e buscando sempre maior eficiência e eficácia apesar dos atuais constrangimentos, em particular, ao
nível dos recursos humanos. A proximidade e a maior visibilidade junto dos consumidores e parceiros públicos e privados serão igualmente
considerados pela DGC.
Na prossecução das suas atribuições, o ano de 2019 será particularmente exigente em diversas áreas, nomeadamente, no processo legislativo
nacional e europeu - e aqui reafirma-se o compromisso de a DGC defender e apresentar as melhores soluções jurídicas para os consumidores – no
atendimento e informação aos consumidores – onde se impõem esforços adicionais no sentido de os capacitar especialmente no âmbito da economia
digital - e na coordenação do Sistema de Defesa do Consumidor que é hoje composto por muitas entidades que exigem atenção e dinamização por
parte da DGC - recorde-se que a Direção-Geral coordena diversas redes de parceiros, entre as quais as Redes dos Centros Autárquicos e dos Centros
de Arbitragem, assegurando ainda a formação continua de um conjunto de entidades destacando neste ponto o trabalho que tem sido desenvolvido
entre a DGC e a Polícia de Segurança Pública.

A saúde e segurança serão também áreas onde a DGC dedicará especial atenção procurando aprofundar a cooperação entre as diversas autoridades
de controlo de mercado com vista a identificar boas práticas para responder aos desafios do digital – de acordo com um estudo recente da OCDE
muitos dos produtos retirados do mercado são posteriormente vendidos online impondo-se às autoridades a adoção de medidas de enforcement
suplementares. Na área da fiscalização da publicidade, a DGC a par da instrução e decisão dos processos de contraordenação, apostará na
sensibilização dos vários agentes.
O ano de 2019 será também exigente na área da cooperação internacional: a Direção-Geral do Consumidor organizará com a Consumers
International, em final de abril, o maior Congresso Mundial de Defesa do Consumidor que contará com representantes das autoridades e organizações
não governamentais de todo o mundo e terá de preparar a Presidência do FIAGC – Fórum Ibero Americano das Agências de Defesa do Consumidor.
Finalmente, importa reforçar o empenhamento da Direção-Geral do Consumidor na conclusão de projetos iniciados em 2017 referindo-se
concretamente o Livro de Reclamações Eletrónico e a Plataforma de resolução do contratos de comunicações, projetos que constituem marcos muito
30
importantes na Política de Defesa do Consumidor em Portugal.
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ANEXO I Brochuras |Campanhas de informação

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

-

DGC - Destaques da atividade 2018;
Livro de Reclamações;
Cuidados com o monóxido de carbono;
Carnaval em segurança;
Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores
Onde reclamar!
Consumer Summit – Divulgação
Desperdício Alimentar
Páscoa em segurança;
Dia Mundial da Criança;
Segurança nas piscinas.
Viagens Organizadas – Direitos e Deveres
Guia da publicidade;
Alojamento local
Dia dos Avós – Guia do Consumidor Idoso.
Atividades de Ar Livre;
Viajar em Segurança;
Regresso às Aulas 2018;
Cuidados com os detergentes.
Diga NÃO ao Desperdício Alimentar
Dia Mundial da Poupança;
Black Friday;
Compras de Natal.
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