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Capítulo I – Enquadramento
Nota Introdutória
O presente Plano de Atividades descreve os Objetivos Estratégicos, as respetivas ações a
desenvolver para o cumprimento da missão da Direção-Geral do Consumidor, os seus recursos
humanos e financeiros para o exercício das 18 atribuições que se encontram previstas no seu
Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril e em legislação avulsa relativa à proteção dos
direitos e interesses dos consumidores.
No momento em que se prepara o presente Plano de Atividades, o Presidente da República
determinou a dissolução da Assembleia da República e a realização de eleições legislativas no dia
30 de janeiro de 2022. Ainda num contexto de pandemia da COVID 19, 85% da população
portuguesa encontra-se vacinada contra a SARS-CoV-2, muitas das medidas temporárias adotadas
para mitigar o contágio foram “levantadas” e o país, como os demais Estados membros da União
Europeia e países da Comunidade Internacional encontram-se agora concentrados na retoma
económica procurando alinhar as suas políticas com as grandes prioridades europeias e
internacionais, como sejam a transição ecológica, a transformação digital, a promoção da igualdade
e do bem estar social e o aprofundamento da cooperação.
Depois de sensivelmente dois anos de uma situação pandémica com efeitos nefastos em todos os
setores da economia, transformando o emprego público e privado, pressionando setores chave
como os setores social e da saúde, acelerando a economia digital e impondo maior eficácia e
eficiência dos serviços públicos junto dos cidadãos e das empresas, procura-se identificar as lições
da pandemia, capacitar e tornar mais resiliente a comunidade, cuidar dos mais vulneráveis e
preparar a sociedade para os desafios colocados pelas diversas agendas do Clima, do
Desenvolvimento sustentável, dos Consumidores, entre outras.
Na política de Defesa do Consumidor, as pressões, os desafios e as fragilidades decorrentes da
situação epidemiológica foram corretamente identificadas na “Nova Agenda do Consumidor” da
Comissão Europeia que resulta, afinal, num plano de ação de todos os Estados membros da UE.
Esta Agenda foi posteriormente acompanhada pelas Conclusões do Conselho da UE – presidido por
Portugal no primeiro semestre de 2021 – e elenca as prioridades e as ações a desenvolver nos
próximos cinco anos para garantir uma proteção efetiva dos consumidores europeus, sem esquecer
os consumidores mais vulneráveis, apostando em legislação de qualidade e no apetrechamento das
autoridades responsáveis pela aplicação e fiscalização.
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A Direção-Geral do Consumidor, organismo público do Ministério da Economia e da Transição
Digital, encarregue da Política de Defesa do Consumidor e enquanto entidade central desta política
pública, abraçou as prioridades definidas na Agenda considerando que essas mesmas prioridades
e algumas das ações definidas já se encontravam em desenvolvimento pela Direção-Geral no
contexto nacional.
Assim, para o ano 2022 o quadro de atuação da Direção-Geral do Consumidor será caracterizado
pela prossecução das 18 atribuições legalmente estabelecidas – desde a produção legislativa, à
negociação europeia e representação dos interesses dos consumidores nas organizações europeias
e internacionais, passando pela capacitação dos consumidores e a sensibilização dos operadores
económicos através do desenvolvimento de campanhas e iniciativas de formação, bem como as
respostas a pedidos de informação e o atendimento aos consumidores, passando também pela
dinamização do Sistema de Defesa do Consumidor, e, ainda, pela participação nas atividades das
Entidades reguladoras.
Realça-se também a atuação da Direção-Geral do Consumidor em matéria de fiscalização da
publicidade que será caracterizada pelo reforço de poderes em matéria de acompanhamento, de
fiscalização e instrução dos processos de publicidade que lhe foi conferido pelo Decreto-lei de
execução do Regulamento Europeu da Cooperação Administrativa entre as autoridades
responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor.
Não menos importante é ainda o quadro de atuação da Direção-Geral do Consumidor em matéria
de acompanhamento das Cláusulas Contratuais Gerais que se traduzirá em futuras
responsabilidades decorrentes do sistema de fiscalização das cláusulas contratuais gerais e das
novas obrigações ao abrigo da legislação que irá transpor a Diretiva Omnibus que altera quatro
importantes Diretivas de Consumidores.
Acreditando que o cenário presencial contribui para uma melhor concretização dos Objetivos e
desenvolvimento das diversas ações no âmbito da prestação do serviço público, a Direção-Geral do
Consumidor, sensível aos ensinamentos e experiência ocorridos durante a situação de pandemia,
continuará a adotar procedimentos que contribuam para uma maior flexibilidade e capacidade de
adaptação aos desafios e necessidades no contexto da digitalização dos processos.
Como se começou por referir, o presente Plano de Atividades da Direção-Geral do Consumidor
constitui uma matriz estratégica geral de gestão onde se identificam de forma estruturada as
atividades a desenvolver em 2022 para alcançar os Objetivos Estratégicos definidos pela Direção-
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Geral do Consumidor sendo igualmente a base para definição do QUAR - Quadro de Avaliação e
Responsabilização.
Para o ano de 2022, a Direção-Geral do Consumidor apresenta 4 Objetivos Estratégicos (adiante
OB) a saber:

•
•
•
•

OB1 “Capacitar os/as consumidores/as” (Empowerment);
OB2 “Reforçar a proteção dos consumidores/as”;
OB3 “Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor”;
OB4 “Reforçar a intervenção da DGC nos planos europeu e internacional”.

No âmbito de cada um dos Objetivos Estratégicos importa, desde logo, destacar no OB Capacitar

os/as consumidores/as” (Empowerment), as ações vocacionadas para a capacitação dos
consumidores sobre os novos regimes jurídicos que entrarão em vigor em janeiro de 2022, como
sejam os regimes da venda de bens (que regula as “garantias” dos bens de consumo) e do
fornecimento de conteúdos e serviços digitais, temas muito relevantes no âmbito da Política de
Defesa do Consumidor que compõem o edifício legislativo do “direito do consumidor”.
Decorrente da transposição das Diretivas 2019/770 e 2019/771, ambas do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 20 de maio de 2019, o Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, contém um
conjunto de especificidades aplicáveis às diferentes categorias de bens e serviços digitais
abrangidos. De molde a garantir que os consumidores dispõem de informação e de conhecimentos
para poderem exercer as suas escolhas de forma esclarecida e responsável, a Direção-Geral do
Consumidor está incumbida, por força do Decreto-Lei mencionado, de realizar as ações e iniciativas
de capacitação mas também de sensibilização junto das associações de consumidores e
empresariais o que fará ao longo do ano de 2022; estas ações, nos formatos presencial e digital,
serão acompanhadas de brochuras, fichas informativas a divulgar nos diversos canais. Também no
âmbito do Empowerment, a Direção-Geral do Consumidor continuará a apostar no atendimento
jurídico telefónico aos consumidores, a realizar nas suas instalações, procedimento que já ocorreu
em 2021 e que permitiu uma monitorização e um acompanhamento muito próximo quanto ao
serviço prestado e cujos resultados se afiguram muito positivos sendo, pois, uma ação que irá
prosseguir nos mesmos moldes. Importa igualmente destacar no contexto do OB1, a realização das
campanhas de informação sobre os temas e cuidados de consumo dirigidas aos consumidores
apostando-se fortemente nos canais digitais, incluindo as redes sociais da Direção-Geral do
Consumidor de molde a atingirmos o maior número de consumidores possível.
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No âmbito do OB “Reforçar a proteção dos consumidores/as”, e que se reporta às primeiras
atribuições elencadas na lei orgânica da Direção-Geral, cumpre destacar as iniciativas legislativas
que deverão ser apresentadas para reforçar os direitos dos consumidores sem esquecer os
processos iniciados ao longo de 2021 e que a Direção-Geral do Consumidor tudo fará para que os
mesmos entrem em circuito legislativo e sejam aprovados, identificando-se neste conjunto,
nomeadamente, o anteprojeto de diploma que visa tornar vinculativas as Normas Técnicas
aplicáveis à construção e instalação de piscinas de molde a reforçar o direito à saúde e segurança
dos consumidores, bem como o projeto de diploma que cria o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor.
Em 2022, no contexto do Objetivo Estratégico acima mencionado, a negociação dos instrumentos
jurídicos europeus relativos à segurança geral de produtos e aos contratos de crédito ao
consumidor assume-se também como uma prioridade, a par da participação no processo legislativo
nacional através da análise e apresentação de comentários (pareceres) aos projetos de diploma do
Governo e da Assembleia da República.
Outra importante prioridade traduzir-se-á no trabalho de transposição da Diretiva das Ações
Representativas dos interesses dos Consumidores, que será levado a cabo em conjunto com a
Direção-Geral da Política de Justiça. Já no contexto das atribuições em matéria acompanhamento
e fiscalização da comunicação comercial considerando os guias e orientações que a Direção-Geral
vem divulgando em matéria de publicidade, a ação estará vocacionada para as temáticas das
alegações ambientais, da alimentação, das comunicações dos influencers a par das fiscalizações no
contexto das práticas comerciais desleais considerando os vários setores. Como até aqui, a DireçãoGeral do Consumidor realizará com os seus parceiros, em especial com a ARP - Autorregulação
Publicitária, iniciativas de sensibilização dirigidas aos operadores económicos e interessados no
contexto da atividade publicitária.
Já quanto ao OB “Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor”, a Direção-Geral do
Consumidor prosseguirá a sua ação no sentido de promover e facilitar a cooperação entre os
diversos players com vista ao desenvolvimento de ações coordenadas visando a proteção dos
direitos e interesses dos consumidores. Nesta sede, tem lugar em especial a dinamização do
Sistema de Defesa do Consumidor, rede de autoridades públicas e organizações da sociedade civil
que direta ou indiretamente visam a temática do consumidor, bem como a coordenação das
entidades de resolução alternativa de litígios de consumo ao abrigo da Lei n.º144/2015, de 8 de
setembro prosseguindo ainda as atividades de fiscalização neste domínio e ao mesmo tempo a
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promoção dos meios alternativos de litígios junto dos consumidores, das associações de
consumidores, bem como junto dos operadores económicos e respetivas associações empresariais.
No que concerne ao OB “Reforçar a intervenção da DGC nos planos europeu e

internacional”, cumpre destacar as responsabilidades assumidas em julho de 2021 de presidir à
maior rede internacional de autoridades fiscalizadoras no domínio da proteção dos direitos dos
consumidores denominada ICPEN - International Consumer Protection and Enforcement Network,
composta por 70 países, o que implicará a realização de conferências e vários webinars
relacionados com os temas da COVID 19, das alegações ambientais, da resolução alternativa de
litígios, da responsabilidade das plataformas digitais; a apresentação de estudos e guias
vocacionados para as autoridades que asseguram o enforcement da legislação proteção dos
consumidores terá também lugar.
Também no contexto europeu e internacional, após os trabalhos no âmbito da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE durante o primeiro semestre de 2021, bem como a Presidência do
Fórum Ibero Americano das Agências Governamentais (FIAGC), assegurada pela Direção-Geral do
Consumidor até outubro de 2021, o organismo continuará a participar ativamente nas diversas
tarefas de representação de Portugal junto das instituições europeias e nos grupos de trabalho do
FIAGC.
Todas as ações respeitantes a cada um dos Objetivos Estratégicos são identificadas no Capitulo II.
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Apresentação da Direção-Geral do Consumidor
Missão, orgânica
É o organismo público central integrado no Ministério da Economia e da Transição Digital, 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.

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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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 cujos riscos 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.

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.
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A DGC é igualmente o serviço de ligação único, para efeitos de aplicação em Portugal do
Regulamento (CE) 2017/2394 de 12 de dezembro de 2017, 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.

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

Os nossos valores
1. Compromisso para com os consumidores – Pautamos a nossa atuação no estrito
cumprimento das normas que definem as atribuições em matéria de defesa dos
consumidores;
2. 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;
3. Eficácia – Visamos alcançar, com elevada qualidade, os objetivos fixados no âmbito da
política de defesa do consumidor;
4. Cooperação – Desenvolvemos a cooperação e o trabalho em rede para melhor responder
aos legítimos interesses dos consumidores;
5. Transparência – Participamos numa Administração aberta, através da divulgação e acesso
à informação e da prestação de contas;

6. Inovação – Apostamos na criatividade, agilizando os procedimentos e retirando o melhor
partido das tecnologias de informação.
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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.
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;

•

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 – Comissão Europeia, Conselho, o Parlamento Europeu e
o Comité Económico e Social;

•

As Organizações e Redes Internacionais - UNCTAD, OCDE, FIAGC e o ICPEN;

•

A comunicação social.

CLIENTES INTERNOS
•

O Gabinete do Ministro Adjunto, da Economia e da Transição Digital;

•

O Gabinete do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor;

•

A Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital.
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Organograma

________________________________________________________________________________
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Capítulo II – Matriz Estratégica e Plano de Atividades
Os Objetivos Estratégicos fixados no presente Plano de Atividades para o ano de 2022 seguem o
alinhamento fixado em 2021 sendo que no âmbito dos 4 Objetivos Estratégicos identificados no
Capítulo I, a Direção-Geral do Consumidor tem 8 Objetivos Operacionais propostos para o Quadro
de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Direção-Geral para 2022.
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Objetivo Estratégico 1 – Capacitar os/as
consumidores/as (Empowerment)
O OB1

Capacitar

os/as

consumidores/as assume

particular

importância quando o edifício legislativo
português do direito do consumidor, com
perto de 40 anos, assegura e densifica os
direitos dos consumidores adotando regras
exigentes

e

soluções

mais

restritas

garantindo um dos níveis mais elevados de
proteção dos consumidores no contexto da
União Europeia.
No entanto, não basta a consagração de
regimes de proteção se os consumidores não
estiverem munidos de todas as informações
que lhes permitam, de forma esclarecida, livre e responsável, fazer escolhas de consumo assumindo
assim um papel ativo no funcionamento do mercado que se quer competitivo e são - este aspeto
assume maior grandeza quando o foco está agora na recuperação do bem-estar social e na retoma
económica após sensivelmente dois anos de pandemia e paragem das atividade decorrentes dos
vários confinamentos que foram impostos.
No âmbito do Objetivo que estamos a tratar falamos de empoderamento (empowerment) dos
cidadãos/consumidores, da capacitação das organizações públicas e privadas que também têm um
papel de informar os consumidores e dos operadores económicos que têm de cumprir as diferentes
obrigações legais respeitando assim os direitos constituídos dos consumidores.
Os direitos dos consumidores legal e constitucionalmente consagrados assumem claramente
direitos de cidadania e para que a cidadania seja exercida de modo pleno é fundamental dotar os
consumidores de instrumentos e ferramentas de informação, cabendo à Direção-Geral do
Consumidor, enquanto entidade central e coordenadora do Sistema de Defesa do Consumidor,
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promover e criar, também em cooperação com as diversas entidades, as condições para os
esclarecer e informar.
Assim, e desde logo, cabe mencionar o atendimento jurídico aos consumidores, através dos canais
digitais e da linha telefónica a funcionar nas instalações da Direção-Geral, assegurada por técnicos
com conhecimento especializado nas várias temáticas do direito do consumidor. Os temas mais
suscitados no atendimento jurídico são indicadores importantes quanto à identificação das
áreas mais urgentes e criticas a tratar seja através de campanhas de informação digitais e físicas sendo estas indispensáveis para informar e esclarecer os consumidores sobre os seus direitos e
deveres – seja através de instrumentos de politica legislativa.
Também, no contexto do empoderamento, a Direção-Geral do Consumidor continuará a apostar
na realização das ações e sessões de informação sobre os temas de consumo com particular
incidência nos novos regimes jurídicos da venda de bens, das garantias e do fornecimento de
conteúdos e serviços digitais, bem como na legislação de defesa do consumidor que venha a ser
aprovada e publicada ao longo de 2022. No desenvolvimento das ações que visam alcançar o OB1,
a Direção-Geral do Consumidor tem sempre em devida atenção os diferentes grupos de
consumidores sem esquecer os consumidores vulneráveis, como sejam designadamente as
crianças, os jovens e os seniores; quer isto dizer que a comunicação da Direção-Geral do
Consumidor será sempre ajustada aos grupos alvo “a atingir” e, claro, aos canais a utilizar.
Porque estamos a abordar a capacitação, não se pode deixar de mencionar os trabalhos que terão
lugar com a comunidade escolar em sede de Educação ao Consumidor. Trata-se de colocar em
prática a utilização do Referencial da Educação do Consumidor, ferramenta destinada aos
professores, que foi desenvolvido pela Direção-Geral do Consumidor em parceria com a DGE e a
DECO, sendo, pois, também uma das prioridades em 2022.
No contexto do Objetivo em apreço, assume igualmente particular relevância o instrumento de
cidadania “Livro de Reclamações” nos formatos eletrónico e físico que permite obter dados
estatísticos sobre a conflitualidade e temas objeto de reclamação que podem implicar a tomada de
ação. Sendo responsável pela implementação, disseminação e bom funcionamento da plataforma
do Livro de Reclamações Eletrónico, com o seu parceiro tecnológico INCM – Imprensa-Nacional
Casa da Moeda, a Direção-Geral do Consumidor continuará a prosseguir todas as tarefas que
assegurem a plenitude da plataforma Livro de Reclamações.
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Outro tema prioritário no contexto da capacitação será o da informação sobre os serviços
financeiros e a prevenção do sobre-endividamento considerando a entrada em vigor do DecretoLei n.º 70-B/2021, de 6 de agosto, que estabelece medidas de proteção para os clientes bancários
com contratos de crédito abrangidos por moratórias e altera o regime geral do incumprimento,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro. Sendo alargada a Rede de Apoio ao
Consumidor Endividado (RACE), que passa agora a incluir os centros de informação e arbitragem de
conflitos de consumo, prevê-se, no contexto da cooperação institucional, um trabalho conjunto da
Direção-Geral do Consumidor e do Banco de Portugal para dinamização de ações de formação
destinadas às entidades da RACE, visando assegurar que os seus técnicos têm conhecimentos e
competências adequados.
Antes de se identificarem as ações para alcançar o Objetivo Estratégico, importa notar que serão
temas prioritários a proteção dos direitos dos consumidores e seus deveres na economia digital
(aqui assume particular relevância o novo regime aplicável ao fornecimento de conteúdos e
serviços digitais), as regras aplicáveis às “garantias” dos bens de consumo, o regime de prevenção
do incumprimento dos contratos de crédito de molde a acautelar situações de sobreendividamento, os direitos em matéria de saúde e segurança, o consumo sustentável (cuidados e
conselhos para escolhas mais responsáveis) e os regimes de proteção dos consumidores nos
serviços públicos essenciais e a resolução alternativa de litígios, isto sem prejuízo de outros temas
de defesa do consumidor que deverão igualmente ser abordados no contexto da cooperação com
os diversos parceiros que contactam com a Direção-Geral do Consumidor.

Identificam-se agora as atividades previstas para 2022:
1.

Prestação do serviço de atendimento telefónico e escrito aos consumidores;

2.

Resposta aos pedidos de empresas e outros profissionais relacionados com as temáticas
de defesa dos consumidores;

3.

Elaboração/divulgação de campanhas de informação, especialmente, através de
brochuras eletrónicas e em papel, de “Informações DGC”, de pequenos filmes sobre temas
de defesa do consumidor, destacando-se as temáticas sobre as Entidades de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo (RAL), a rede de Centros de Informação Autárquicos
ao Consumidor (CIAC), a venda de bens de consumo e conteúdos digitais, bem como as
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temáticas relativas à saúde, segurança dos consumidores e ao funcionamento da Rede de
Apoio ao Consumidor endividado;
4.

Continuação da divulgação das novas imagens/logotipos da DGC e Redes do Sistema de
Defesa do Consumidor, bem como respetivos conteúdos (cartaz e vídeo);

5.

Realização de sessões presenciais ou digitais de sensibilização destinadas
a consumidores vulneráveis, em colaboração com os parceiros do Sistema de Defesa do
Consumidor;

6.

Organização de sessões de informação sobre a temática de defesa do consumidor em
estabelecimentos de ensino, designadamente com o apoio e participação de autarquias
locais ou da Direção-Geral da Educação;

7.

Divulgação do Referencial para a Educação do Consumidor (REC) nas escolas e
continuação da formação de professores – em ações de curta duração ou workshops - em
articulação com a Direção-Geral da Educação e em colaboração com a DECO, e também
através de outras iniciativas como o lançamento de concursos ou projetos destinados às
escolas e/ou alunos;

8.

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;

9.

Organização de jornadas de formação e informação destinadas a técnicos de
consumo dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor (CIAC);

10. Participação em feiras, colóquios, seminários, fóruns e demais eventos relacionados
com a Política de Defesa do Consumidor;
11. Organização das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor;
12. Gestão, coordenação e divulgação dos dados estatísticos do Livro de Reclamações (físico
e eletrónico);
13. Coordenação dos trabalhos de execução da 3.ª fase do Livro de Reclamações
Eletrónico (consolidação e desenvolvimentos da plataforma, incluindo coordenação de
grupo de trabalho a constituir nesta sede);
14. Continuação do processo de devolução das cauções cobradas aos consumidores pelos
prestadores de serviços públicos essenciais;
15. Dinamização do sítio da Internet da DGC, bem como das suas páginas no Youtube,
Twitter e Facebook, Instagram e criação de nova rede social Linkedin;
16. Elaboração de conteúdos sobre temas relevantes na área da publicidade,
designadamente, nas áreas do marketing digital e do consumo verde;
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17. Dinamização do Centro de Documentação da DGC, em colaboração com a SecretariaGeral do Ministério da Economia e da Transição Digital.
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Objetivo Estratégico 2 – Reforçar a proteção dos/as
consumidores/as
Dentro
Estratégico
proteção

do

Objetivo
“Reforçar

a

dos/as

consumidores/as”, temos as
ações destinadas a reforçar o
quadro jurídico da proteção
dos consumidores nos planos
nacional e europeu e nessa
medida a Direção-Geral do
Consumidor prosseguirá as
suas atribuições em matéria
de preparação de iniciativas
legislativas que se revelem
necessárias para proteger os
consumidores portugueses, como também assegurará a participação no processo legislativo
nacional através da emissão de pareceres sobre os projetos de diploma do Governo e da Assembleia
da República, bem como sobre os projetos de outras autoridades públicas. Ainda quanto às
iniciativas legislativas da Direção-Geral do Consumidor, importa notar que se irá prosseguir com os
trabalhos que se revelem necessários à entrada em circuito legislativo de anteprojetos de diploma
preparados em 2021 sobre a implementação e regulação do Sistema Português de Defesa do
Consumidor e sobre a segurança na construção e implementação de piscinas. Finalmente no
contexto das iniciativas propostas pela Direção-Geral do Consumidor constitui também prioridade
para 2022 os trabalhos de transposição da Diretiva (UE) 2020/1828 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 25 de novembro de 2020, relativa às ações coletivas para proteção dos interesses
coletivos dos consumidores, cujo prazo de transposição termina a 25 de dezembro de 2022. Para
este efeito, a Direção-Geral do Consumidor criou já com a Direção-Geral da Política de Justiça um
grupo de trabalho sendo intenção organizar um seminário sobre o novo regime que irá alterar a Lei
da Ação Popular.
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Considerando também os trabalhos de transposição da Diretiva (UE) 2019/2161, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019 (Diretiva Omnibus), que implicam a alteração
de sete (7) instrumentos jurídicos nacionais e aproveitando a necessidade de regulamentação da
Lei n.º 32/2021, de 27 de maio, que estabelece o “sistema de controlo e prevenção de cláusulas
abusivas”, constitui também uma prioridade muito importante para 2022, caso se confirmem as
soluções propostas no projeto de diploma, a realização de tarefas de apoio e de secretariado da
Comissão que irá ser criada para acompanhar e fiscalizar a utilização de cláusulas contratuais nos
contratos de adesão destinados aos consumidores.
No processo legislativo europeu, prosseguindo as suas atribuições, a Direção-Geral do Consumidor
assegurará a representação do Estado Português, conjuntamente com a REPER, no Conselho em
matéria de negociações de instrumentos de defesa do consumidor. Nesta sede, serão prioridades
para 2022, as negociações das propostas de Regulamento relativo à segurança geral de produtos e
de Diretiva relativa ao crédito aos consumidores que materializam duas das ações inscritas no
domínio da transição digital constante da Nova Agenda do Consumidor apresentada pela Comissão
Europeia em novembro de 2020 que irão prosseguir ao longo de 2022.
A Direção-Geral do Consumidor, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 70-B/2021, de 6 de agosto, que
estabelece medidas de proteção para os clientes bancários com contratos de crédito abrangidos
por moratórias e altera o regime geral do incumprimento, continuará a coordenar a Rede de Apoio
ao Consumidor Endividado e protocolará com o Banco de Portugal um conjunto de iniciativas de
literacia financeira dirigidas em especial aos centros de informação e arbitragem de conflitos de
consumo que integram a RACE, visando assegurar que os seus técnicos têm conhecimentos e
competências adequados.
Também no contexto das suas atribuições em matéria de proteção da saúde e segurança dos
consumidores, a Direção-Geral do Consumidor continuará a participar nas ações de vigilância de
mercado europeias, em especial naquelas que se referem a produtos que não dispõem de legislação
especial, com particular incidência nos produtos de puericultura, bem como nas ações e campanhas
de informação de saúde e segurança dinamizadas pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico, incluindo a participação no Comité de Segurança de Produtos da
OCDE. Ainda no plano da saúde e segurança dos consumidores importa salientar, igualmente, as
tarefas de Ponto de Contacto Nacional do Sistema SafetyGate (RAPEX) emitindo notificações
quando em presença de produtos perigosos no mercado nacional que lhe sejam comunicados e
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submetendo reações de acordo com as informações das diferentes autoridades de fiscalização de
mercado.
Destaca-se também no âmbito do Objetivo Estratégico em desenvolvimento, a atividade
fiscalizadora da Direção-Geral do Consumidor em matéria de publicidade. Em 2022, a Direção-Geral
do Consumidor prosseguirá o trabalho que vem desenvolvendo através da realização periódica de
investigações no meio digital e, nos casos aplicáveis, proceder à instrução e decisão dos processos
de contraordenação, aplicando coimas e sanções acessórias.
Para além do acompanhamento das práticas associadas à comunicação comercial e compras em
linha decorrentes de crescimento exponencial do comércio eletrónico em Portugal, também
durante o ano 2022, se dará particular relevância às práticas relacionadas com alegações
ambientais na comunicação comercial, dando assim sequência à aplicação prática do Guia das
Alegações Ambientais, elaborado pela DGC/ARP e apresentado no âmbito do Conselho Nacional do
Consumo realizado em 29 de outubro de 2021.
Finalmente, cumpre destacar a importância da dinamização da plataforma de cessação dos
contratos que entrou em funcionamento no final de 2021 e que se assume como uma importante
ferramenta para os consumidores na simplificação e acessibilidade do procedimento de cessação
de contratos de comunicações eletrónicas.
Neste contexto,

Identificam-se as atividades previstas para 2022
1. Participação no processo legislativo nacional através da análise e apresentação de
comentários (pareceres) sobre as propostas legislativas apresentadas pelo Governo e pela
Assembleia da República, visando sempre a salvaguarda dos direitos e interesses dos
consumidores;
2. Apresentação de propostas legislativas que se afigurem necessárias para proteger os
direitos dos consumidores;
3. Participação no processo legislativo europeu, em especial, as no âmbito da negociação da
proposta de Regulamento relativo à segurança geral de produtos e da proposta de
Diretiva relativa ao crédito aos consumidores, que tem lugar no Grupo de Trabalho do
Conselho “Proteção e Informação aos Consumidores”;
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4. Acompanhamento de processos e dossiers temáticos europeus direta ou indiretamente
relacionados com a Política de consumidores, através da preparação de contributos e
posições;
5. Desenvolvimento das tarefas conducentes à transposição para a ordem jurídica nacional
da Diretiva 2020/1828 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro,
relativa a ações coletivas para proteção dos interesses coletivos dos consumidores;
6. Desenvolvimento das ações necessárias à transposição para a ordem jurídica nacional da
Diretiva 2019/2161, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019
(Diretiva Omnibus), incluindo os procedimentos que se revelem ajustados à
implementação das novas regras decorrentes dessa transposição;
7. Implementação das ações e procedimentos visando a regulamentação da Lei n. º32/2021,
de 27 de maio, que se revelarem necessários, incluindo a disseminação de informação;
8. Acompanhamento do funcionamento da plataforma eletrónica de cessação de contratos
de comunicações eletrónicas, em conjunto com as restantes entidades envolvidas;
9. Acompanhamento, monitorização da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado (RACE)
através da realização de reuniões e tratamento de dados, e desenvolvimento de iniciativas
considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 70-B/2021, de 6 de agosto;
10. Participação em atividades coordenadas apoiadas financeiramente pela Comissão
Europeia, decidindo sobre a segurança dos produtos objeto de processos abertos nessa
sequência;
11. Conclusão do “Estudo sobre Material de Escritório” no âmbito do eixo D – Estudos,
pareceres e análises técnico-científicas - em matéria de segurança geral de serviços e bens
de consumo - do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores;
12. Participação nos Conselhos Consultivos das Entidades Reguladoras e demais organizações
ao abrigo da Lei;
13. Participação, como Vice-Presidente, do Conselho Tarifário da Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos;
14. Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho nacionais que visam, direta ou
indiretamente, temas relacionados com a proteção dos consumidores;
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;
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16. Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho e comités da Comissão Europeia
(Rede Política do Consumidor – CPN, Comité e Workshops do Regulamento CPC, Sistema
Safety Gate 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 (RAL), e Comité do programa de
Financiamento dos Consumidores - CPFC);
17. Desempenho das funções de ponto de contacto nacional do Safety Gate – RAPEX (Sistema
de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares) e gestão da rede de autoridades
de fiscalização do mercado abrangidas na rede RAPEX em Portugal;
18. 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;
19. Acompanhamento e fiscalização da publicidade, comercial e institucional, com destaque
para a publicidade exibida na Internet, incluindo nas redes sociais;
20. Emissão de recomendações, divulgação de guias ou orientações dirigidas aos operadores
económicos e formulação de alertas destinados aos consumidores;
21. Mapeamento dos espaços de jogo e recreio existentes, em articulação com A DireçãoGeral das Autarquias Locais, com vista ao desenvolvimento de um registo eletrónico destes
espaços, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro.
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22. Coordenação nacional do Internet SWEEP (ação de fiscalização conjunta) - projeto
promovido pela Comissão Europeia que visa detetar práticas comerciais desleais no
mercado digital;
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Objetivo Estratégico 3 – Dinamizar o Sistema de
Defesa do Consumidor
O desenvolvimento de ações
visando a dinamização do Sistema
de Defesa do Consumidor (SDC)
inserem-se
Objetivo

neste

importante

Estratégico.

Para

alcançar este Objetivo e cumprir
as suas atribuições, a DireçãoGeral do Consumidor promoverá a
partilha

de

informação,

a

organização, por sua iniciativa ou
em conjunto com os parceiros, de
iniciativas de informação, de troca
de experiências e de conhecimento nas temáticas de consumo visando o aprofundamento da rede
de cooperação em que se traduz o SDC que, se espera, terá enquadramento jurídico em 2022. O
que se pretende neste Objetivo é realizar as ações que contribuam para uma atuação mais
coordenada entre os vários parceiros público e privados do sistema visando sempre a maior
capacitação e proteção dos consumidores nos diferentes domínios.
Neste contexto e considerando a aposta na harmonização das imagens distintivas das diversas
Redes que integram o SDC - como a Rede CIAC e a Rede RAL - bem como os trabalhos desenvolvidos
nos últimos anos junto dos Municípios, a Direção-Geral irá continuar a promover junto da
Administração Local a criação de serviços autárquicos de proximidade de molde a contribuir para
maior capilaridade geográfica da Rede em prol dos consumidores. Também neste âmbito, e não
esquecendo as Recomendações constantes no Relatório do Grupo de Trabalho criado por Despacho
n.º 6374/2019, de 28 de junho do Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa,
do Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e
Defesa do Consumidor (visando desenhar um plano de ação para reforçar a Rede de Centros de
Informação Autárquica ao Consumidor, num contexto de eficiência e proximidade), a Direção-Geral
do Consumidor em coordenação com a Agência para a Modernização Administrativa implementará
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novos canais de comunicação a disponibilizar nos espaços do cidadão, que inclui áreas de apoio e
formulários específicos de informação e reclamação destinados aos consumidores, facilitando
assim o direcionamento dos conflitos de consumo para as 12 Entidades de Resolução Alternativa
de Litígios de Consumo.
A Direção-Geral do Consumidor realizará os seu “Encontros anuais” para debater a política de
defesa do consumidor com Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor, as Entidades de
Resolução Alternativa de Litígios e demais parceiros do sistema.
Em matéria de resolução alternativa de litígios de consumo especificamente, a Direção-Geral do
Consumidor, enquanto dinamizadora e coordenadora da Rede RAL, organizará uma sessão debate
para discussão dos desafios e balanço dos trabalhos de cooperação entre as Entidades Reguladoras
de Serviços Públicos Essenciais e os Centros de Arbitragem, tendo em consideração os protocolos
de cooperação assinados em julho de 2019.

Assim,
São atividades previstas para 2021
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 e quando necessário;
2. 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 na sua versão
atual;
3. Organização e dinamização dos Encontros nacionais, na forma presencial ou digital, das
Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, dos Centros de informação
Autárquicos ao Consumidores, das associações de consumidores;
4. Continuação da dinamização do protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança
Pública e cooperação com outras forças de segurança;
5. Gestão do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, incluindo a
monitorização da execução dos projetos financiados ao abrigo da 9ª, 10ª e 11ª fases.
6. Realização de ações de formação dirigidas aos Centros de Informação Autárquicos ao
Consumidor, às Associações de Consumidores e às 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;

25

7. Sensibilização junto das Câmaras Municipais e das Comunidades Intermunicipais 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 (continuação do trabalho realizados nos últimos anos);
8. Realização e/ou participação em ações e iniciativas conjuntas com associações
empresariais, sobre temas de interesse para a proteção dos consumidores,
designadamente sobre o novo regime jurídico da compra de bens de consumo e conteúdo
e serviços digitais; a nova versão do Livro de Reclamações Eletrónico e sobre Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo;
9. Disseminação de informação sobre as competências das várias Entidades de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo designadamente através de brochuras e outros
materiais;
10. Realização de ações de formação dirigida a organismos da Administração Pública sobre a
missão e competências da DGC, salientando o papel das Entidades RAL na defesa do
consumidor e na resolução alternativa de litígios de consumo;
11. Divulgação do instrumento “Livro de Reclamações” através de brochuras e outros
materiais, predominantemente digitais;
12. Realização de workshop sob o título “Participação das Entidades Reguladoras dos Serviços
Públicos Essenciais na Atividade dos Centros de Arbitragem - Balanço e Desafios”.
13. Realização de ações de sensibilização com vista a promover a participação de outras
Entidades Reguladoras no apoio às Entidades RAL.
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Objetivo Estratégico 4 – Reforço da intervenção da
DGC no plano europeu e internacional
No âmbito deste Objetivo Estratégico, em
2022, no que se refere ao eixo da União
Europeia,

a

Direção-Geral

do

Consumidor, em cumprimento das suas
atribuições em matéria de Política
Europeia de consumidores, continuará
focada na aplicação do Regulamento (UE)
2017/2394 relativo à cooperação entre as
autoridades nacionais no domínio da
legislação de proteção dos consumidores
(adiante Rede CPC). A sua participação
assume uma dupla qualidade, a saber: a
qualidade de serviço de ligação único,
cabendo à Direção-Geral do Consumidor
assegurar o contacto e procedimentos
entre

a

Comissão

Europeia,

as

autoridades de outros Estados Membros
e as autoridades portuguesas que
integram a Rede; a qualidade de
autoridade

pública

de

enforcement

responsável pela aplicação de legislação
de proteção do consumidor em matéria
de

publicidade.

Neste

contexto,

a

Direção-Geral do Consumidor assegurará
a representação de Portugal nas diversas atividades dinamizadas pela Comissão Europeia,
destacando-se os webinars, sessões de trabalho e formação e exercícios SWEEP muito importantes
para averiguação de práticas lesivas dos direitos dos consumidores, isto sem prejuízo naturalmente
da participação e envolvimento de autoridades parceiras da Direção-Geral do Consumidor.
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Ainda no contexto da rede de Cooperação CPC, a Direção-Geral do Consumidor assegurará a
realização de reuniões com as diversas autoridades competentes que em Portugal fiscalizam a
legislação sectorial relacionada com a defesa do consumidor entre as quais se destacam a
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, a Autoridade
Nacional de Comunicações a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P, a
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a Autoridade Regional das Atividades Económicas
da Região Autónoma da Madeira, a Inspeção Regional das Atividades Económicas da Região
Autónoma dos Açores, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o Banco de
Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a Comissão Nacional de Proteção de
Dados, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, a Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a Inspeção-Geral das
Atividades Culturais e o Ministério Público.
Decorrente ainda do Regulamento CPC, destaca-se também como prioridade a monitorização da
Direção-Geral, enquanto serviço de ligação único, relativamente ao Sistema de Informação do
Mercado Interno – IMI - que alberga a ferramenta tecnológica CPC IT Tool, no qual são processados
os mecanismos de assistência mútua, incluindo alertas e alertas externos emitidos, no âmbito deste
instrumento legal. É, pois, nesta sede que importa notar a seleção de Portugal para acolher a sessão
de formação “E-Enforcement Academy”, iniciativa da Comissão Europeia, cujo objetivo é o de
prestar formação e partilha de conhecimentos às autoridades de fiscalização do mercado que
trabalham na aplicação da legislação no domínio da proteção dos consumidores e relativamente às
questões de segurança dos produtos, no comércio em linha. Esta primeira iniciativa está agendada
para janeiro de 2022, nas instalações da Direção-Geral do Consumidor, com o envolvimento da
Comissão Europeia e das autoridades portuguesas visando a sua melhor capacitação no âmbito das
investigações na internet.
No eixo internacional, entre as diversas prioridades e ações a desenvolver, destaca-se a Presidência
Portuguesa da Rede de cooperação ICPEN - International Consumer Protection Enforcement
Network que implicará a realização de conferências e webinars até julho de 2022 com os respetivos
membros de 70 países. Recorda-se que o ICPEN é uma organização internacional constituída por
autoridades responsáveis pela aplicação de legislação de proteção ao consumidor visando a
cooperação, troca de experiências e de conhecimento nos domínios da fiscalização com vista a
reforçar a proteção ao consumidor.
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A Direção-Geral do Consumidor continuará a participar ativamente nos trabalhos do Comité de
Política do Consumidor da OCDE, participando nas suas reuniões bianuais, bem como nas reuniões
mensais do seu Grupo Diretor (“Bureau”) e ainda no Grupo de Trabalho referente à Segurança de
Produtos. A participação da Direção-Geral neste Comité e no seu “Bureau” tem-se consubstanciado
numa experiência muito frutuosa, nos quais a Direção-Geral tem partilhado experiências e
representado as redes de cooperação a que tem presidido e contribuindo, ainda, para a definição
de prioridades.
Também em 2022, a Direção-Geral do Consumidor dará continuidade a sua participação nos
trabalhos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD,
nomeadamente na reunião anual do Grupo Intergovernamental de Peritos em Política e Legislação
de Defesa do Consumidor (IGE) e nos respetivos grupos de trabalho.
Apesar do términus, em outubro de 2021, da Presidência Portuguesa Pro Tempore do Fórum Iberoamericano de Agências Governamentais de Proteção do Consumidor (FIAGC), a Direção-Geral do
Consumidor continuará a colaborar ativamente nos seus grupos de trabalho contribuindo para os
objetivos desta importante rede de cooperação internacional.
Finalmente, a Direção-Geral do Consumidor prosseguirá os contactos com os países de língua oficial
portuguesa, visando aprofundar ou implementar a cooperação no domínio da defesa do
consumidor.
Chegados aqui,

Identificam-se as atividades previstas para 2022
1. Participação e representação da Direção-Geral do Consumidor/PT no Grupo Consumer
Policy Network (Grupo de Diretores-Gerais das Autoridades dos 27 Estados Membros);
2. Acolhimento e organização de ação de formação ministrada pela E-Enforcement Academy,
visando capacitar as autoridades no âmbito da investigação na internet;
3. Acompanhamento e participação nas atividades da Rede Europeia da Proteção do
Consumidor (CPC), em especial nas ações de monitorização de mercado (SWEEP´s);
4. Participação nas reuniões dos vários grupos de trabalho (E-Enforcement Group, “E-LAB”
Project, Priorities Group), participação nas reuniões do Comité da Rede CPC e nos diversos
Workshops organizados pela Comissão Europeia, incluindo os seminários realizados no
âmbito do E-Enforcement Academy;
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5. Realização de 2 reuniões de trabalho com as 17 autoridades nacionais integrantes da Rede
CPC;
6. Monitorização e gestão do mecanismo de assistência mútua na ferramenta tecnológica
CPC IT Tool;
7. Organização da Conferência Internacional bianual da Rede ICPEN, de uma reunião de Alto
Nível e coorganização do Workshop das “Melhores Práticas” na primavera de 2022;
8. Realização de reuniões mensais com os membros do grupo de aconselhamento da
Presidência do ICPEN (Advisory Group), de dois webinars temáticos e de dois Boletins
Informativos;
9. Liderança e coliderança e participação em três grupos de trabalho no âmbito da rede
ICPEN em matéria Alegações Ambientais, de Resolução Alternativa de Litígios e em matéria
de Responsabilidade das Plataformas Digitais;
10. 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;
11. Acompanhamento e participação nas atividades e grupos de trabalho do FIAGC (Fórum
Ibero-americano de Agências Governamentais para a proteção do Consumidor);
12. Realização de contactos com países de língua oficial portuguesa no domínio da defesa dos
consumidores, visando a prossecução ou o estabelecimento de cooperação.
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A Direção-Geral do Consumidor 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.
Assim,
Do programa de trabalho do Centro Europeu do Consumidor
para o ano de 2022 contratualizado entre a Comissão
Europeia e a Direção-Geral do Consumidor e para além da prossecução das suas competências
destacam-se as seguintes iniciativas:
Na assistência:
1. Assistência aos consumidores na resolução de conflitos de consumo de natureza
transfronteiriça;
2. Assistência aos consumidores, empresas e entidades nacionais de resolução de litígios
como ponto de contacto nacional na Plataforma de Resolução de Litígios em Linha (RLL);
3. Assistência aos consumidores destinatários de serviços - Ponto de Contacto para efeitos do
artigo 21.º da Diretiva Serviços.

Na informação e comunicação:
1. Elaboração da Newsletter do Centro “O CEC Portugal informa”;
2. Atualização e divulgação das brochuras” Fazer compras à distância” e “Guia das garantias
na compra e venda”;
3. Atualização permanente do conteúdo do sítio internet e ligações às entidades de Resolução
Alternativa de litígios (RAL) portuguesas e à Plataforma de Resolução de Litígios em Linha
(RLL) bem como a sua promoção junto de consumidores e empresas;
4. Emissão de alertas sobre violações dos direitos dos consumidores destinados às
autoridades nacionais e da União Europeia, com base nas reclamações recebidas;
5. Participação nas campanhas de informação e promoção elaboradas pela Comissão
Europeia ou organizadas pela Rede e pela Direção-Geral do Consumidor, nomeadamente,
sobre o turismo, transportes e sobre a nova Agenda do Consumidor;
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6. Publicação de posts e tweets em canais de redes sociais – relacionados com o setor de
turismo (informações sobre viagens, transporte, alojamento, aluguer de viatura sem
condutor, atividades culturais e de lazer), comércio eletrónico, cibersegurança e ainda com
o consumo sustentável.
7. Continuação da participação, em conjunto com a Direção-Geral do Consumidor na
campanha de sensibilização sobre “bens, conteúdos e serviços digitais – novas regras”.

Na formação:
1.

Organização de dois workshops (um relacionado com a importância da Plataforma de
Resolução de Litígios em Linha e outro com os pacotes de viagens organizadas e serviços
de viagem conexos), a realizar em linha, presencialmente ou em formato híbrido,
consoante as condições de saúde pública o permitam;

2.

Cooperação com os centros Europe Direct na promoção de sessões de informação sobre a
União Europeias em áreas relacionadas com os consumidores e questões transfronteiriças;

3. Cooperação com a AICEP Portugal Global - Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal, E. P.E e organizações empresariais em sessões sobre o comércio eletrónico.

Na participação de eventos:
1. Cooperação com a Direção-Geral do Consumidor na promoção da conscientização interna
sobre a REDE CEC.
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Objetivos Estratégicos, Objetivos Operacionais e Indicadores

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
2022
Ministério da Economia e da Transição Digital
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
Visão: Garantir a excelência de um serviço público orientado para a efetiva proteção e
satisfação dos consumidores
Objetivos Estratégicos

OE1:

Capacitar os/as Consumidores/as (Empowerment)

OE2:

Reforçar a Proteção dos/as Consumidores/as

OE3:

Dinamizar o "Sistema de Defesa do Consumidor"

OE4:

Reforço da intervenção da DGC nos planos europeu e internacional
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Objetivos Operacionais
Eficácia

Ponderação: 25%

O1. Participar no processo legislativo nacional e europeu

Peso:35%
2020

2021

META 2022

Tolerância

Valor
crítico

PESO

Ind. 1. Taxa de emissão de pareceres no âmbito do processo legislativo
nacional face ao número solicitado

100%

95%

95%

4%

100%

60%

Ind.2. Taxa de emissão de posições (contributos) no âmbito do processo
legislativo europeu face ao número solicitado

100%

95%

95%

4%

100%

40%

INDICADORES

O2. Informar os consumidores

Peso: 35%
2020

2021

META
2022

Tolerância

Valor
crítico

PESO

Ind 3. Taxa de resposta face ao total das solicitações dos consumidores/as
recebidas

96%

85%

90%

5%

96%

40%

Ind 4. N.º de ações e iniciativas dirigidas aos/às consumidores/as

158

180

180

20

210

30%

Ind. 5. N.º de campanhas de informação e de alertas de saúde e segurança
realizadas

74

70

70

10

100

30%

INDICADORES

O3. Proteger a saúde e a segurança no âmbito do sistema SAFETY GATE – RAPEX

INDICADORES

Peso:31%

META 2022 Tolerância

2020

2021

Ind. 6. Taxa de disponibilização de notificações às autoridades de fiscalização do
mercado face às validadas no Safety Gate - RAPEX

100%

90%

90%

Ind. 7. Taxa de emissões de notificações e/ou reações inseridas no Safety Gate RAPEX face às medidas tomadas em Portugal pelas autoridades de fiscalização
de mercado e/ou pelos operadores económicos

94%

90%

90%

Valor crítico

PESO

5%

100%

60%

5%

100%

40%

Objetivos Operacionais
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Eficiência

Ponderação: 25%

O4. Fiscalizar a Publicidade

Peso: 34%

INDICADORES

2020

2021

META 2022

Tolerância

Valor crítico

PESO

Ind. 8. N.º de decisões adotadas no final dos processos de contraordenação

52

50

60

5

75

50%

Ind. 9. N.º de investigações desencadeadas anualmente pela DGC

15

12

12

2

18

50%

O5. Cooperar com os parceiros públicos e privados

Peso: 25%

2020

2021

META 2022

Tolerância

Valor
crítico

PESO

Ind. 10. N.º de intervenções em sessões de formação com parceiros
públicos e privados

16

30

30

5

40

50%

Ind. 11. N.º de iniciativas dirigidas a associações empresariais e operadores
económicos

10

10

15

3

20

50%

INDICADORES

O6. Contribuir para a implementação do novo Regulamento CPC na qualidade de serviço de
ligação único

INDICADORES

Peso:20%

2020

2021

META 2022

Tolerância

Valor
crítico

PESO

2

3

3

1

5

100%

Ind. 12. N.º de reuniões/sessões de formação e esclarecimentos
realizadas com as autoridades nacionais da rede CPC

O7. Assegurar a organização ou coorganização de eventos internacionais no âmbito da cooperação
para a proteção do consumidor

Peso: 20%

INDICADORES

2020

2021

META
2022

Tolerância

Valor
crítico

PESO

Ind. 13. N.º de eventos internacionais realizados (organização ou coorganização)
no âmbito da cooperação para a proteção do consumidor

1

2

2

1

4

100%
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Objetivos Operacionais
Qualidade

Ponderação: 50%

O8. Implementar as medidas previstas no artigo 25.º da LOE 2021

INDICADORES

Ind. 14. Avaliação dos serviços prestados aos cidadãos: implementação de
inquérito de avaliação aos cidadãos no sítio internet da DGC (serviços
eletrónicos); implementação de inquérito no atendimento telefónico.

Ind. 15. Implementação de serviços de segurança e saúde no trabalho.
Ind. 16. Taxa de participação (contributos) dos trabalhadores no Plano de
Atividades para 2023
Ind. 17. Número de fases concretizadas da Medida Simplex relativa ao
Mapeamento e criação de Plataforma Tecnológica dos EJR

Peso:100%

2020

2021

META
2022

Tolerância

Valor
crítico

PESO

100%

50%

50%

5%

75%

25%

1

1

1

0

2

25%

N/A

50%

50%

5%

75%

25%

1

1

1

0

2

25%
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Recursos Humanos 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

36

432

Assistentes técnicos

8

9

72

Assistentes operacionais

5

2

10

52

598

Total

Unidades orgânicas, atribuições e recursos humanos
Atividades/Procedimentos

Unidade
orgânica

DG
Diretor-Geral

Núcleo de
Apoio à
Direção

Carreiras
DS

CD

TS

AT

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 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

Prestar assessoria técnica ao Diretor-Geral, designadamente através da análise e
apoio nos diversos assuntos na área da defesa do consumidor.

1

Apoiar a DGC em matéria de gestão dos recursos humanos. Assegurar a articulação
entre a DGC e a 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.

1
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AO

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.

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 a 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.

1

Assegurar as várias deslocações necessárias ao bom desenvolvimento das
atividades da DGC e apoio logístico e de serviço externo às várias unidades
orgânicas.

Total

Unidade
orgânica

1

Subtotal

0

4

2

1

1

0

4

2

1

AT

AO

0

Atividades/Procedimentos

Carreiras
DG

Coordenação

DS

CD

TS

1

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.

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.

4

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.

2

38

Direção de
Serviços de
Assuntos
Internacionais

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

Elaborar pareceres e pequenos estudos em matéria de relações internacionais.
Selecionar e carregar conteúdos na base de dados relativa à jurisprudência da
União Europeia em matéria de defesa dos consumidores.

1

Subtotal
Total

Atividades/Procedimentos

Unidade
orgânica

11

0

0

0

11

0

0

AT

AO

Carreiras
DG

Coordenação

Direção de
Serviços de
Comunicação

1

0

DS

CD

TS

1

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 e redes sociais. Apoiar e desenvolver trabalho gráfico da DGC.
Colaborar no tratamento dos pedidos de informações e reclamações de
consumidores.

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 e colaborar em ações de informação.

2

Prestar assessoria técnica na área da comunicação aos stakeholders da DGC,
particularmente CIAC 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 e redes sociais. 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
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ao
Consumidor

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 a gestão do
Economato e apoiar as restantes Unidades Orgânicas nesta área.

1

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.

1

Colaborar no apoio ao tratamento reclamações dos consumidores ou de
empresas, designadamente no âmbito do Livro de Reclamações. Colaborar no
funcionamento do Expediente da DGC. Prestar apoio na realização de eventos
e outras iniciativas da DGC. Prestar apoio administrativo à Direção de Serviços.

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. Prestar apoio na realização de eventos.

1

Subtotal
Total

1

Atividades/Procedimentos

Unidade
orgânica

6

4

1

0

6

4

1

AT

AO

Carreiras
DG

Coordenação

0

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

3

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.

2

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
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Direção de
Serviços do
Direito do
Consumo

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 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

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.

1

Subtotal
Total

1

Atividades/Procedimentos

Unidade
orgânica

9

1

0

0

9

1

0

AT

AO

Carreiras
DG

Coordenação

0

DS

CD

TS

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

Abertura e fecho de processos de reclamação, registo dos mesmos,
encaminhamento de respostas a diligências efetuadas, registo de moradas e
designações societárias, receção e registo de expediente. Apoio técnico à
unidade orgânica.

1

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 diligências inerentes às
competências decisórias e sancionatórias da DGC. Abertura e fecho de
processos de reclamação, de contraordenação, registo dos mesmos,
encaminhamento de respostas a diligências efetuadas, registo de moradas e
designações societárias, receção e registo de expediente.

1
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Divisão da
Publicidade
Subtotal
Total

Direção-Geral do Consumidor

Total: 52

1

6

2

0

1

6

2

0

Carreiras
DG

DS

CD

TS

AT

AO

1

3

1

36

9

2
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Recursos Humanos Planeados
O esforço feito pela Direção-Geral do Consumidor para provimento dos postos de trabalho vagos
no Mapa de Pessoal tem sido constante ao longo dos anos, numa tentativa permanente de tentar
equilibrar os fluxos de pessoal, ao assegurar novas entradas que permitam equilibrar as saídas de
trabalhadores.
Apesar das dificuldades na obtenção de resultados, a Direção-Geral do Consumidor tem publicitado
várias ofertas de recrutamento por mobilidade e realizado entrevistas sempre que surgem
candidaturas espontâneas de trabalhadores detentores de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado. No entanto, a efetivação da mobilidade, dependendo de
autorização do organismo de origem, tem sido muito difícil e de sucesso bastante reduzido. Ainda
assim, está em curso um procedimento de recrutamento por mobilidade para dois técnicos
superiores e em fase de conclusão um outro, pendente de resposta do organismo de origem do
técnico superior selecionado. Prevê-se que, em 2022, estes procedimentos se traduzam na
mobilidade de três técnicos superiores.
Em 2022, fazendo a melhor gestão da verba disponível para despesas com pessoal, a Direção-Geral
do Consumidor continuará a recorrer a todos os mecanismos ao seu alcance para prover os postos
de trabalho vagos e garantir o necessário e urgente reforço de trabalhadores

Formação
No que respeita à realização de ações de formação, nos termos do disposto no art.º 12.º do
Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, será feito o levantamento de necessidades
individuais de formação com base no qual será elaborado, em parceria com a Secretaria-Geral da
Economia, o Plano de Formação que, além do conteúdo técnico continuará, como tem ocorrido nos
últimos anos, a sofrer as contingências decorrentes das fortes restrições orçamentais que a
Direção-Geral do Consumidor tem vindo a ser alvo nesta área específica.
Face ao peso crescente do ambiente digital e das parcerias internacionais, havendo disponibilidade
orçamental, a Direção-Geral do Consumidor, pretende continuar a valorizar a formação nas áreas
das novas tecnologias e das línguas estrangeiras, com especial relevo para a valorização em língua
inglesa.
Além disso, serão consideradas todas as formações que, isentas de custos, permitam a atualização
e a valorização pessoal e profissional dos trabalhadores.
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Recursos Financeiros Planeados
Recursos financeiros

Planeados

Orçamento de funcionamento

2 364 824€

• Despesas com pessoal
• Aquisição de bens e serviços
• Transferências correntes
• Outras despesas correntes
• Aquisição de bens de capital

Ajustados

Executados

Desvio

1 525 173€
585 718,00€
3 900,00€
5 844,00€
244 189,00€

SIMPLEX+
2 364 824,00€

TOTAL (OF+SIMPLEX+)

Cerca de 64,5% dos recursos financeiros destinam-se a despesas com pessoal, 24,8% a despesas
com bens e serviços, 0,16%, a transferências correntes, 0,24% a outras despesas correntes e 10,3%
a aquisições de bens de capital.

Objetivos Operacionais

RH

Recursos Financeiros
Despesas RH
Despesas de investimento

Informar os consumidores

20

Despesas de formação

Despesas RH
Despesas de investimento
Participar no processo legislativo nacional e europeu

20

Despesas de formação

Valores
307 346 €
48 267 €
1 545 €

307 346 €
48 267 €
1 545 €
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Despesas RH
Fiscalização da publicidade

16

Despesas de investimento
Despesas de formação

Despesas RH
Despesas de investimento
Proteger a saúde e segurança

7

Despesas de formação

Despesas RH
Despesas de investimento
Cooperação com os parceiros públicos e privados

20

Contribuir para a implementação do Regulamento CPC
5

Assegurar a realização de eventos internacionais

5

Despesas de formação

1 236 €

107 571 €
16 893 €
541 €

307 346 €
48 267 €
1 545 €

76 836 €

Despesas de investimento

12 067 €

Despesas de formação

386 €

Despesas RH

76 836 €

Despesas de investimento

12 067 €

Despesas RH
7

38 613 €

Despesas RH

Despesas de formação

Artigo 25º da LOE 2021

245 877 €

Despesas de investimento
Despesas de formação

386 €

107 571 €
16 893 €
541 €
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Nota final
Como nota final do presente Plano de Atividades para 2022, a Direção-Geral do Consumidor terá
um maior número de responsabilidades decorrentes da implementação de legislação de defesa do
consumidor aprovada em 2022.
Ainda que num espaço de alguma incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID - 19, tendo
em conta os desenvolvimentos de agravamento noutros Estados Membros da União Europeia, a
Direção-Geral perspetiva a realização das suas tarefas na forma presencial apostando, como tem
acontecido, até aqui, no trabalho de equipa e em cooperação estreita com os parceiros do Sistema
de Defesa do Consumidor.
Em 2022, ainda que num contexto de orçamento em duodécimos, a Direção-Geral procurará
reforçar os seus quadros de forma a garantir maior qualidade de serviço público, motivar as equipas
que são escassas para o cumprimento da missão e responder aos desafios da política pública de
defesa do consumidor pós pandemia.
A Direção-Geral do Consumidor
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