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Capítulo I – Enquadramento

Nota Introdutória
O 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 2020 e que concorrem para alcançar as orientações e os objetivos estratégicos e operacionais
definidos pela DGC, sendo igualmente a base para a definição do Quadro de Avaliação e
Responsabilização (QUAR).

Para o ano de 2020, além dos três Objetivos Estratégicos1 estabelecidos no ano anterior, a
Direção-Geral do Consumidor fixa um novo Objetivo Estratégico - o “Reforçar a intervenção da
DGC no plano europeu e internacional” que se afigura essencial face à atividade que vem
desenvolvendo, aos desafios futuros no âmbito da economia digital e no eixo da cooperação
internacional em matéria de proteção do consumidor.

Neste contexto, apresentam-se os seguintes objetivos estratégicos:


Objetivo Estratégico 1 “Capacitar os/as consumidores/as (Empowerment)”



Objetivo Estratégico 2 “Reforçar a proteção dos consumidores”



Objetivo Estratégico 3 “Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor”



Objetivo Estratégico 4 “Reforçar a intervenção da DGC no plano europeu e
internacional”

A DGC concretizará o Objetivo Estratégico “Capacitar os/as consumidores/as (Empowerment)”
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. Neste âmbito, a sensibilização sobre o regime
jurídico do livro de reclamações nos formatos físico e eletrónico continuará a ser uma das
prioridades da Direção-Geral. Considerando a implementação da plataforma de cessação de
contratos, este instrumento também objeto de capacitação e informação junto dos
consumidores.
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(i) Capacitar os/as consumidores/as; (ii) Reforçar a proteção dos/as consumidores/as; (iii) Dinamizar o sistema de defesa do

consumidor.

2

Para 2020, a DGC identifica também como prioritária a sensibilização dos consumidores, e em
especial os consumidores vulneráveis, sobre a contratação no ambiente digital. Finalmente,
atenta a aquisição de serviços para o aprofundamento e modernização da sua comunicação, a
DGC coloca em prática um novo plano comunicacional para alcançar os seus objetivos de
capacitação dos consumidores, de cooperação institucional e de maior visibilidade do seu
trabalho.

No que diz respeito ao Objetivo Estratégico “Reforçar a proteção dos consumidores”, a DGC
apresentará as propostas legislativas que se revelarem necessárias para assegurar a proteção dos
consumidores, assegurará a participação no processo legislativo através da emissão de
“pareceres” sobre as iniciativas do Governo e da Assembleia da República. As negociações de
instrumentos europeus ocuparão, igualmente, a DGC atendendo ao volume de propostas que a
Comissão Europeia prevê apresentar durante o primeiro semestre de 2020 – quanto a este ponto
importa notar Portugal assume a Presidência do Conselho da União Europeia em janeiro de 2021
e a DGC será o organismo encarregue das negociações e apoio da REPER nos dossiers
Consumidores.

Também no contexto do Objetivo Estratégico e nas áreas da fiscalização e sancionamento em
matéria de publicidade, a DGC prosseguirá as suas atribuições relacionadas com a investigação,
identificação de práticas comerciais desleais, instruindo e decidindo os respetivos processos de
contraordenação. De notar que a DGC irá apostar na divulgação e maior envolvimento dos
interessados no Guia dos Influenciadores com vista a assegurar que as regras do Código do
Publicidade são respeitadas pelos influencers. Em sede de segurança e saúde dos consumidores, a
DGC continuará a valorizar a sua participação nas ações conjuntas europeias de vigilância de
mercado promovidas pela Comissão Europeia e assegurará as tarefas de ponto de contacto
nacional do Sistema RAPEX, entre outras iniciativas.

No âmbito do Objetivo Estratégico “Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor” (SDC), a DGC
continuará a apostar fortemente na cooperação estreita com as autoridades públicas e com as
organizações da sociedade civil que compõem o Sistema, atraindo e sensibilizando novas
entidades para a importância da Política de Defesa do Consumidor em Portugal. Por outro lado,
nos eventos e iniciativas que irá realizar em 2020, irá promover e facilitar o contacto, a partilha de
experiências entre os diversos parceiros de molde a contribuir para a maior capilaridade deste
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Sistema (que inclui as Entidades Reguladoras e Fiscalizadoras, as Autarquias, os Centros de
Arbitragem, as Associações de Consumidores e Empresariais, as forças de segurança, a DireçãoGeral de Educação e a Academia).

Relativamente ao novo Objetivo Estratégico “Reforçar a intervenção da DGC no plano europeu e
internacional”, a DGC dedicará especial atenção à cooperação internacional salientando, neste
âmbito, a sua Presidência em 2020 do FIAGC – Fórum Ibero-Americano das Agências de Defesa do
Consumidor e a preparação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia no
primeiro semestre de 2021.
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A Nossa Identidade
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.

Atribuições da Direção-Geral do Consumidor
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;
Contribuir para que os direitos e os interesses dos consumidores sejam considerados na definição e na
execução das demais políticas do Governo;
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;
Informar os consumidores sobre os direitos de que são titulares e sobre a legislação que protege os seus
interesses;
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;
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;
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
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próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
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;
Promover o acesso dos consumidores aos mecanismos de resolução de conflitos do consumo;
Acompanhar e fiscalizar a publicidade comercial e institucional procedendo à instrução e decisão dos
correspondentes processos de contraordenação e aplicando coimas e sanções acessórias;
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;
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;
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;
Prestar apoio administrativo, técnico e logístico ao Conselho Nacional do Consumo;
Colaborar na definição do serviço público de rádio e de televisão em matéria de informação e educação do
consumidor;
Assegurar a gestão técnica do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, criado pela Portaria
n.º 1340/2008, de 26 de novembro;
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;
Propor ao Governo medidas necessárias à prevenção e à proteção contra riscos que os produtos colocados
no mercado possam vir a apresentar, incluindo a proibição com caráter obrigatório geral do fabrico,
importação, exportação, troca intracomunitária, comercialização ou colocação no mercado de produtos ou
categorias de produtos suscetíveis de pôr em risco a saúde e segurança dos consumidores, em virtude das
suas características.
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A DGC assegura o funcionamento do Centro Europeu do Consumidor em Portugal. É igualmente o
serviço de ligação único, para efeitos de aplicação em Portugal do Regulamento (UE) 2017/2394
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, relativo à cooperação entre
as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores.
A DGC é ainda o ponto de contacto nacional do Sistema Safety GATE (RAPEX) — Sistema Europeu
de Alerta Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares e é responsável pela gestão da
respetiva rede 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

Cooperação

Rigor, Eficiência e Eficácia

Compromisso para com os
consumidores
Transparência

•

Inovação

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, Eficiência, Eficácia – Atuamos com rigor e eficiência na gestão dos recursos
humanos, materiais e financeiros visando a melhoria contínua dos processos e do serviço
que prestamos. Visamos alcançar, com elevada qualidade, os objetivos fixados no âmbito
da política de defesa do consumidor;
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•

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.

O NOSSO LEMA

Cooperação na proteção dos consumidores

Clientes da Direção-Geral do Consumidor
No exercício da política de proteção dos direitos e interesses dos consumidores, a Direção-Geral
do Consumidor relaciona-se direta e indiretamente com um conjunto alargado de indivíduos,
grupos e instituições que são parte interessadas na atuação da DGC e que adiante se identificam
como clientes - integrando o Sistema de Defesa do Consumidor e influenciando a missão da
Direção-Geral do Consumidor.

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 e fiscalizadoras;
 As forças de segurança pública como a Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional
Republicana;
 Os demais serviços e organismos da Administração Pública;
 As associações/confederações empresariais;
 As instituições da União Europeia e outras instituições internacionais;
 A comunicação social;
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CLIENTES INTERNOS

 O Gabinete do Ministro de Estado, 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.

A nossa estrutura orgânica
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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 2020 estão
também alinhados com as prioridades definidas pelo XXII Governo Constitucional em matéria de
política de defesa do consumidor. No âmbito dos 4 Objetivos Estratégicos a DGC tem 8 Objetivos
Operacionais propostos para o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Direção-Geral
para 2020.

Objetivo Estratégico 1 – Capacitar os/as consumidores/as (Empowerment)

Os consumidores são os
primeiros

e

principais

clientes da Direção-Geral do
Consumidor,

motivo

pelo

qual, o primeiro Objetivo
Estratégico da Direção-Geral
do

Consumidor

relacionado

com

está
a

capacitação
(empoderamento)

dos

consumidores. É fundamental capacitar os consumidores para que estes possam fazer escolhas
livres e esclarecidas num mercado que se apresenta cada vez mais complexo e dinâmico
especialmente no domínio digital.

A Direção-Geral do Consumidor irá apostar, entre outras ações, na formação dos professores e na
disseminação do Referencial da Educação ao Consumidor (REC) nas Escolas, em conjunto com a
Direção-Geral de Educação e em articulação com a Associação Portuguesa de Defesa do
Consumidor (DECO), de molde a incentivar os professores a utilizarem o REC na sala de aula,
promovendo igualmente a realização de sessões de informação destinadas aos diferentes graus
relacionados com as temáticas da defesa do consumidor.
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A par deste trabalho, a DGC continuará a desenvolver campanhas de informação alusivas aos
direitos dos consumidores e intensificará a realização de sessões sobre os mecanismos de
resolução alternativa de litígios de consumo, divulgando as respetivas entidades competentes,
designadamente, os Centros de Arbitragem de Conflitos de consumo e estruturas de apoio de
proximidade, os Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor.

Considerando que na data final de implementação da 2ª fase do Livro de Reclamações Eletrónico
(LRE) – dezembro de 2019 – muitos profissionais ainda não se encontravam ainda muitos
profissionais não se encontravam conectados à plataforma do LRE, a DGC continuará, ao longo de
2020, a assegurar, com o seu parceiro tecnológico Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), o
apoio técnico ao registo e de informação também a consumidores e entidades reguladoras e
fiscalizadoras através da 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 rescindir o contrato e
mudar de operador de comunicações eletrónicas.
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Objetivo Estratégico 2 – Reforçar a proteção dos consumidores

No âmbito do reforço da
proteção

dos

consumidores,

a

proporá

medidas

as

DGC

legislativas adequadas e
necessárias para garantir a
proteção dos direitos e
interesses dos consumidores portugueses. No âmbito da implementação da legislação europeia,
importa realçar o trabalho de implementação do novo Regulamento CPC - relativo à cooperação
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos
consumidores 2, destacando-se a prerrogativa dos poderes mínimos que as autoridades
competentes deverão dispor para investigar e ordenar a cessação ou a proibição de infrações.
Neste âmbito cumpre destacar o aperfeiçoamento do trabalho em rede, visando assegurar um
elevado nível de proteção dos consumidores - o que assume especial acuidade no caso
português atendendo à existência de uma pluralidade de autoridades que atuam sectorialmente
neste âmbito.

Também para alcançar este segundo Objetivo Estratégico, a DGC, assegurará a representação do
Estado Português no Conselho da União Europeia em matéria de negociações de instrumentos
legislativos europeus, procurando a salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores
portugueses. Por outro lado, assegurará o processo de transposição das Diretivas 2019/770 e
Diretiva 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 maio de 2019, relativas ao
fornecimento de conteúdos e serviços digitais e à venda de bens e da Diretiva 2019/2161, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019 (Diretiva Omnibus) a fim de
assegurar uma melhor aplicação e a modernização das regras da União em matéria de defesa dos
consumidores.

2

Regulamento (UE) 2017/2394 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, relativo à cooperação entre as

autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores.
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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.

Na prossecução deste Objetivo Estratégico, cumpre igualmente destacar a atividade fiscalizadora
da DGC em matéria de publicidade, apostando também, à imagem de anos anteriores, na
emissão de recomendações aos operadores económicos intervenientes no ambiente digital. De
realçar ainda os desenvolvimentos relativos à inteligência artificial e a utilização de algoritmos
complexos na economia digital, sendo inegável o impacto na área do marketing e da publicidade
e o subsequente desafio para área da proteção do consumidor. Em face das razões acima
explanadas a Direção-Geral do Consumidor prosseguirá o trabalho que vem desenvolvendo
através da realização periódica de investigações nos vários meios, incluindo o meio digital e, nos
casos aplicáveis, proceder à instrução e decisão dos processos de contraordenação - aplicando
coimas e sanções acessórias.

A DGC concluirá o processo de implementação da plataforma de cessação dos contratos de
comunicações eletrónicas, passando os consumidores a dispor de um instrumento digital para
solicitar informação sobre o estado do contrato bem como denunciar o mesmo, facilitando-se
assim a mudança de operador de comunicações no setor tão problemático como é o setor das
comunicações. Para este efeito, a DGC continuará a trabalhar com a APRITEL e com a empresa
que está a desenvolver a plataforma e desenvolverá uma campanha de sensibilização sobre esta
ferramenta.

No âmbito do livro de reclamações eletrónico (LRE) a DGC irá desenvolver um projeto no âmbito
do SAMA com vista a aplicar a
Inteligência Artificial à plataforma do
LRE.

O

objetivo

é

otimizar

a

plataforma e tornar a navegação e a
apresentação da reclamação por
parte dos consumidores de forma
mais simples contribuindo para o
rigor dos dados.
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Objetivo Estratégico 3 – Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor

A

Dinamização

do

Sistema de Defesa do
Consumidor
constitui

(SDC)

também

um

dos pilares basilares no
que

se

refere

às

atribuições da DireçãoGeral do Consumidor,
destacando-se
âmbito

o

neste
contínuo

trabalho de estreita cooperação entre todas as entidades que compõem o Sistema de Defesa do
Consumidor.

O papel da DGC passa, entre outros aspetos, por garantir que as medidas e iniciativas lançadas
para melhor defender os direitos e interesses dos consumidores são enquadradas numa atuação
integrada e coerente que assegure a defesa dos consumidores. A DGC, enquanto organismo da
Administração Pública Central cujo âmbito de atuação é transversal, assume um papel
preponderante no envolvimento das entidades na definição e execução da política convidando à
participação de todos, e sensibilizando para as vantagens do trabalho em cooperação e em rede
em prol dos consumidores.

Neste contexto, a DGC intensificará os trabalhos tendentes a potenciar o relacionamento entre os
parceiros para de forma mais rápida, próxima e eficiente chegar aos consumidores,
especialmente, os consumidores vulneráveis.

Em 2020, a DGC irá desenvolver as ações específicas que permitam aumentar a capilaridade
territorial no que respeita ao atendimento presencial e apoio ao consumidor, bem como
potenciar a criação de ferramentas digitais que permitam simplificar e harmonizar os serviços e
14

procedimentos de atendimento ao consumidor. Para este efeito, continuará a organizar os
Encontros das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios (Rede RAL) e dos Centros de
Informação Autárquico ao Consumidor, agora em maior articulação com a Direção-Geral das
Autarquias Locais, Agência da Modernização Administrativa, Associação Nacional dos Municípios
Portugueses e Associação Nacional das Juntas de Freguesia. Simultaneamente continuará a
contactar as Autarquias que ainda não dispõem de Serviços Autárquicos vocacionados para o
apoio aos consumidores sensibilizando para a criação de um CIAC.

Objetivo Estratégico 4 – Reforço da intervenção da DGC no plano europeu e
internacional
Conforme referido na nota introdutória, para o ano de 2020 foi definido um novo Objetivo
Estratégico – o reforço da intervenção da DGC no plano internacional.
No que se refere ao eixo da
União Europeia, o processo
de

acompanhamento

da

entrada em vigor e aplicação
do

Regulamento

constituirá

um

CPC3,
enorme

desafio para a Direção-Geral
do Consumidor, no sentido
da cabal prossecução das
atribuições e competências neste âmbito, na dupla qualidade de serviço de ligação único e
autoridade responsável pela aplicação de legislação de proteção do consumidor em matéria de
publicidade. O novo Regulamento consagra novos procedimentos relativos à cooperação entre
autoridades, assumindo a DGC funções de coordenação ao nível nacional. Neste contexto, um dos
primeiros desafios para o ano de 2020 refere-se à adesão e operacionalidade junto da nova
ferramenta tecnológica (CPC IT Tool) - que constituirá o instrumento operacional para o novo
regime de cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de
proteção dos consumidores. Para tal, a DGC tenciona proporcionar formação aos intervenientes

3

Regulamento (UE) 2017/2394 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, relativo à cooperação entre as

autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores.
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nacionais na plataforma, através de um projeto cofinanciado pela Consumers, Health, Agriculture
and Food Executive Agency (CHAFEA).

No domínio da União Europeia, destaca-se ainda os trabalhos preparatórios relativos à
Presidência do Conselho da União Europeia - que Portugal assumirá no primeiro semestre de
2021. Neste contexto, a DGC acompanhará os trabalhos da nova Comissão Europeia e todas as
medidas inscritas no European Green Deal com impacto na política de consumidores, bem como
as previstas no seu Programa lançado a 28 de fevereiro. Vale a pena referir que a Comissão
Europeia prevê a apresentação de diversas propostas legislativas de defesa do consumidor no
segundo semestre de 2020 - na área dos serviços financeiros, da segurança geral de produtos e da
inteligência artificial – cujas negociações, não sendo desencadeadas pela Presidência alemã
alemão, ter terão obrigatoriamente de ser lançadas pela Presidência Portuguesa, cabendo à DGC
apoiar a REPER e chefiar a delegação nacional.

Relativamente ao eixo internacional, destaca-se a Presidência portuguesa do XIV Fórum IberoAmericano das Agências Governamentais de Proteção Consumidor (FIAGC) em 2020, no âmbito
da qual a Direção-Geral do Consumidor irá organizar em Lisboa a reunião anual do referido XIV
Fórum.
Por último, cumpre ainda referenciar os preparativos relativos à Presidência Portuguesa da rede
de cooperação ICPEN4 (2021), bem como a continuação do acompanhamento nas atividades
relativas à proteção do consumidor no âmbito da UNCTAD e OCDE – destacando-se no âmbito
desta última organização internacional, a participação no Comité da Política do Consumidor e no
seu Grupo Diretor.

4

A rede internacional International Consumer Protection and Enforcement Network é composta por autoridades de defesa do

consumidor de 65 países, constitui um fórum destinado ao contacto regular entre as agências de proteção ao consumidor,
promovendo e desenvolvendo a cooperação e a partilha de informações e das melhores práticas, visando uma atuação mais eficaz na
defesa dos direitos e interesses do consumidor.
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Atividades previstas para 2020

1. OE1 - Capacitar os/as consumidores/as (Empowerment)
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;

1.2.

Elaboração de campanhas de informação relacionadas com as temáticas da saúde e
segurança e de alertas destinados ao informar os consumidores sobre produtos
perigosos.

1.3.

Preparação de campanhas de informação sobre as alterações ao regime jurídico da
venda de bens e novas regras aplicáveis aos contratos de fornecimento de conteúdos e
serviços digitais;

1.4.

Realização de sessões de sensibilização destinadas a consumidores vulneráveis, em
colaboração com a Polícia de Segurança Pública, Misericórdias e outros parceiros;

1.5.

Atendimento escrito e telefónico sobre as temáticas de consumo;

1.6.

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;

1.7.

Divulgação do Referencial para a Educação do Consumidor (REC) nas escolas e
formação de professores, designadamente através do lançamento de concursos ou
projetos;

1.8.

Continuação da 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;

1.9.

Realização de sessões de formação sobre a defesa do consumidor a outras forças de
segurança (Guarda Nacional Republicana e Polícia Municipal);

1.10. Organização de jornadas de formação e informação destinadas a técnicos de consumo
dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor (CIAC);
1.11. Participação em feiras, colóquios, seminários, fóruns e demais eventos relacionados
com a Política de Defesa do Consumidor;
1.12. Organização das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor;
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1.13. Gestão, coordenação e divulgação dos dados estatísticos do Livro de Reclamações (físico
e eletrónico);
1.14. Coordenação dos trabalhos de execução da 3.ª fase do Livro de Reclamações Eletrónico
(consolidação e desenvolvimentos da plataforma);
1.15. Continuação do processo de devolução das cauções cobradas aos consumidores pelos
prestadores de serviços públicos essenciais;
1.16. Dinamização do sítio da Internet da DGC, bem como das suas páginas no Youtube,
Twitter e Facebook, bem como o lançamento de página da DGC em rede social
Instagram;
1.17. 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;
1.18. Elaboração informação para difusão pública, sobre temas relevantes na área da
publicidade, sensibilizando e informando consumidores e empresas sobre direitos e
deveres designadamente através da densificação do trabalho desenvolvido em 2019
através do Guia sobre o marketing digital;
1.19. Organização de sessões de informação em escolas, em juntas de freguesia e municípios,
bibliotecas e junto de associações de consumidores e associações empresariais.
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2. OE 2 – Reforçar a proteção dos consumidores
2.1.

Participação no processo legislativo nacional através da emissão de pareceres sobre as
propostas legislativas do Governo e da Assembleia da República, visando sempre a
salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores;

2.2.

Apresentação de propostas legislativas que se afigurem necessárias para proteger os
direitos dos consumidores;

2.3.

Preparação dos dossiers e das iniciativas que terão lugar no âmbito da Presidência
Portuguesa da União Europeia 2021;

2.4.

Acompanhamento e participação nas reuniões de trabalho com a Comissão e o
Conselho no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia 2021.

2.5.

Conclusão do processo legislativo que visa aplicar o Regulamento relativo à cooperação
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do
consumidor (novo Regulamento CPC).

2.6.

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;

2.7.

Acompanhamento e participação com a Direção-Geral da Política de Justiça/Ministério
da Justiça na negociação da proposta de Diretiva relativa aos interesses coletivos dos
consumidores que teve lugar no Grupo do Conselho “Proteção e Informação dos
Consumidores” e se encontra em fase de negociação com o Parlamento Europeu e a
Comissão Europeia com vista à sua aprovação;

2.8.

Desenvolvimento dos trabalhos com a Direção-Geral da Política de Justiça para
apresentação das propostas legislativas nacionais que visam transpor para a ordem
jurídica nacional as Diretivas 2019/770 e Diretiva 2019/771 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 maio de 2019, relativas ao fornecimento de conteúdos e serviços
digitais e à venda de bens;

2.9.

Desenvolvimento dos trabalhos para apresentação da proposta legislativa nacional em
2021 com vista 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) a
fim de assegurar uma melhor aplicação e a modernização das regras da União em
matéria de defesa dos consumidores;
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2.10. Continuação dos trabalhos visando a criação/implementação da plataforma eletrónica
de cessação de contratos de comunicações eletrónicas;
2.11. Realização de ações de vigilância de mercado e/ou participação em atividades
coordenadas apoiadas financeiramente pela Comissão Europeia, decidindo sobre a
segurança dos produtos objeto de processos abertos nessa sequência;
2.12. Realização de um “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;
2.13. Estudo para reformulação da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, em
coordenação com o Banco de Portugal;
2.14. Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho e comités da Comissão
Europeia (Rede Política do Consumidor – CPN, Comité e Workshops do Regulamento
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);
2.15. Desempenho das funções de ponto de contacto nacional do Sistema Safety Gate
(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;
2.16. Prosseguir com o trabalho que vem desenvolvendo na 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;
2.17. Acompanhamento e fiscalização da publicidade, comercial e institucional, com
destaque para a publicidade exibida na Internet, incluindo nas redes sociais;
2.18. Adoção de recomendações dirigidas aos operadores económicos e formulação de
alertas destinados aos consumidores;
2.19. Iniciativas de sensibilização sobre comunicação comercial dirigida a operadores
económicos;
2.20. 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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3. OE 3 – 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 e quando necessário;

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 das Entidades de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo, Centros de informação Autárquicos ao
Consumidores e demais parceiros, na cidade de Tomar;

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 9ª fase, bem como a
abertura de nova fase em 2020;

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 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;

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.
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4. OE4 – Reforço da intervenção da DGC no plano europeu e internacional
4.1.

Implementação da nova ferramenta tecnológica CPC IT Tool, incluindo a realização de
reuniões e sessões de formação e informação com as autoridades nacionais integrantes
da Rede CPC;

4.2.

Preparação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia – que decorrerá
no primeiro semestre de 2021;

4.3.

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;

4.4.

Preparação da Presidência da ICPEN – Rede de Cooperação Internacional que visa uma
atuação mais eficaz na defesa dos direitos e interesses do consumidor;

4.5.

Coordenação de Sweep integrado nos trabalhos da rede ICPEN, visando analisar Termos
&Condições no âmbito dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo. Este exercício
deverá contar com a participação de 10 países;

4.6.

Preparação e realização da reunião do XIV Fórum Ibero-Americano das Agências
Governamentais de Proteção Consumidor (FIAGC), no âmbito da Presidência Pro
Tempore do FIAGC, bem como a realização de uma conferência relativa a matérias da
proteção do consumidor com a participação de autoridades nacionais, de
representantes da Comissão Europeia, da Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e de países africanos;

4.7.

Coordenação de três subgrupos de trabalho, dentro do Grupo de Trabalho Economia
Digital no âmbito do FIAGC;

4.8.

Desenvolvimento da cooperação bilateral com entidades homólogas de países parceiros
para promoção da colaboração recíproca na área da proteção ao consumidor,
designadamente do Japão.
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Centro Europeu do Consumidor
No programa de trabalho do Centro Europeu do Consumidor para o ano 2020 contratualizado
entre a Comissão Europeia e a Direção-Geral do Consumidor, além da prossecução das suas
competências, destacam-se as seguintes iniciativas:
 Celebração dos “15 anos da Rede CEC – 20 anos do CEC Portugal”
 Organização do “2020 ECC-Net Communication Workshop”
 Workshop Viagens Organizadas – destinado aos profissionais do sector e em sequência do
evento realizado em 2019 com as autoridades de controlo do mercado.
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Objetivos Estratégicos, Objetivos Operacionais e Indicadores
Objetivo Estratégico 1 – Capacitar os/as consumidores/as (empowerment)
Objetivo Operacional 1:Informar os consumidores

Parâmetro

Eficácia

Indicadores

2018

2019

Meta
2020

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Indicador 1

85%

85%

85%

5%

91%

40%

150

150

160

4

165

30%

N/A

N/A

70

10

100

30%

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

Indicador 2
Eficácia

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

Indicador 3
Eficácia

Elaboração de campanhas de informação e de
alertas de saúde e segurança

Notas justificativas
Alteração da meta do Indicador 2 – Para o ano de 2020, foi definido um aumento do valor da
meta – representando maior enfoque nas ações dirigidas aos consumidores, destacando-se os
temas relativos ao consumo sustentável, resolução de conflitos de consumo, garantias,
endividamento, rescisão de contratos de comunicações, e consumidores vulneráveis. No que se
refere ao valor crítico – considera-se como o valor máximo possível de atingir (também aplicável
ao valor crítico do indicador 1).
Reformulação do Indicador 3 - Optou-se por autonomizar este indicador, incluindo-o no objetivo
operacional relativo a “informar os consumidores”, uma vez que o mesmo visa a capacitação e
proteção da segurança e saúde dos consumidores através de campanhas de sensibilização e
divulgação de alertas relativamente a produtos perigosos no mercado. No que se refere ao valor
crítico - reflete um acréscimo de 30% na elaboração de campanhas e alertas face à meta.
24

Objetivo Estratégico 2 – Reforçar a proteção dos consumidores
Objetivo Operacional 2: Fiscalização da publicidade

Parâmetro

Eficácia

Indicadores

2018

2019

Meta
2020

Tolerância

Valor crítico

Peso

Indicador 4

65

65

65

5

71

50%

12

12

12

2

15

50%

N.º de decisões adotadas no âmbito de
processos de contraordenação

Indicador 5
Eficácia

N.º de investigações/fiscalizações
desencadeadas

Notas justificativas
Indicador 4 – Face à variabilidade do universo anual de processos de contraordenação
instaurados, não se afigura exequível a definição de uma métrica percentual relativa. A definição
do valor da meta e do valor crítico consagram ainda as seguintes contingências:
 A morosidade e a complexidade de muitos dos processos de contraordenação (n.º de
arguidos, n.º de diligências, análise jurídica),
 O número de recursos humanos disponíveis e afetos a esta área (1 jurista),
 A instrução e conclusão de relevante parcela dos processos instaurados no 2º semestre
de cada ano transitam para o ano seguinte.
Indicador 5 – Face à variabilidade do n.º de infrações detetadas no âmbito das fiscalizações
desencadeadas, bem como o n.º operadores económicos visados e n.º de autos de notícia
produzidos, não se afigura exequível a definição de uma métrica percentual relativa. A definição
do valor da meta e do valor crítico consagram ainda as seguintes contingências:
 Os dois técnicos superiores afetos à Divisão da Publicidade, além da realização de ações
de fiscalização, desenvolvem outras atividades (não consagradas no âmbito dos Objetivos
do QUAR) – destacando-se um universo muito significativo relativo à instrução de
processos de averiguações instaurados no âmbito de queixas, denúncias e reclamações
no Livro – referentes a matéria de publicidade.
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Objetivo Operacional 3 - Proteger a saúde e segurança no âmbito do sistema RAPEX

Parâmetro

Eficácia

Indicadores

2018

2019

Meta
2020

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Indicador 6

N/A

N/A

90%

5%

100%

60%

N/A

N/A

90%

5%

100%

40%

Taxa de disponibilização de
notificações, validadas no âmbito do
sistema RAPEX, às autoridades de
fiscalização do mercado

Indicador 7

Eficácia

Taxa de emissões de notificações e/ou
reações no sistema RAPEX face às
medidas tomadas em Portugal pelas
autoridades de fiscalização de mercado
e/ou pelos operadores económicos

Notas justificativas
Indicador 6 (novo) – Foi criado este novo indicador para refletir o desempenho da Direção-Geral
enquanto ponto nacional de contato do sistema RAPEX, relativamente à obrigatoriedade de
disponibilização de notificações, validadas naquele sistema, às autoridades de fiscalização de
mercado. No que se refere ao valor crítico - reflete o cumprimento integral do indicador, não
sendo possível exceder os 100%.

Reformulação do Indicador 7 - Optou-se por autonomizar este indicador com vista a refletir as
notificações e reações feitas com base na comunicação de medidas obrigatórias e/ou voluntárias
tomadas, respetivamente, pelas autoridades de controlo de mercado e/ou pelos operadores
económicos. No que se refere ao valor crítico - reflete o cumprimento integral do indicador, não
sendo possível exceder os 100%.
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Objetivo Operacional 4 - Participar no processo legislativo nacional e europeu

Parâmetro

Eficiência

Indicadores

2018

2019

Meta
2020

Tolerância

Valor crítico

Peso

Indicador 8

N/A

N/A

95%

4%

100%

60%

N/A

N/A

95%

4%

100%

40%

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

Indicador 9
Eficiência

Taxa de emissão de posições no âmbito
do processo legislativo europeu face ao
número solicitado

Notas justificativas
Procedeu-se à reformulação dos indicadores, visando distinguir os pareceres emitidos no âmbito
da participação no processo legislativo nacional, das posições emitidas no âmbito do processo
legislativo europeu. Optou-se, em ambos os casos, pela métrica percentual uma vez que não é
possível prever o número de solicitações. No que se refere aos valores críticos - refletem o
cumprimento integral dos indicadores, não sendo possível exceder os 100%.

27

Objetivo Estratégico 3 – Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
Objetivo Operacional 5: Cooperação com os parceiros públicos e privados

Parâmetro

Qualidade

Indicadores

2018

2019

Meta
2020

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Indicador 10

50

50

20

4

25

50%

10

20

10

2

13

50%

N-º de intervenções em sessões de
formação com parceiros públicos e
privados

Indicador 11
Qualidade

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

Notas justificativas
Alteração da meta do Indicador 10 – Considerando que a DGC concluiu no ano de 2019 as
sessões de formação com a Polícia de Segurança Pública, foi definido um valor compaginável com
as atividades previstas para o 2020. 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 – dependendo a taxa de execução
quer da iniciativa própria da DGC como da cooperação de outras entidades.

Alteração da meta do Indicador 11 – Para o ano de 2020 foi fixado valor idêntico ao valor de 2018
uma vez que é mais consentâneo com as atribuições da DGC. No ano de 2020 a DGC pretende
dedicar mais do seu esforço e tempo aos consumidores, uma vez que conclui no início desse ano a
implementação do Livro de Reclamações Eletrónico, bem como o ciclo de sessões de informação
dirigido a empresas e associações empresariais, sem prejuízo de pontualmente fazer iniciativas
dirigidas a operadores económicos. Pelo exposto, a diferença entre o valor da meta e do valor
crítico é dois pontos inferiores ao fixado para o ano de 2019 – valor tido como máximo possível de
atingir.
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Objetivo Estratégico 4 – Reforço da intervenção da DGC no plano europeu e internacional
Objetivo Operacional 6: Contribuir para a implementação do novo Regulamento CPC na qualidade
de serviço de ligação único

Parâmetro

Qualidade

Indicadores

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Indicador 12

N/A

N/A

2

1

3

100%

Realização de reunião/sessão de
formação e esclarecimentos com as
autoridades nacionais da rede CPC

Notas justificativas
Objetivo Operacional 6/Indicador 12 - No âmbito da implementação do novo Regulamento CPC,
a Comissão Europeia irá implementar em janeiro de 2020 uma nova ferramenta tecnológica (CPC
IT Tool) - que constituirá o instrumento operacional para o novo regime de cooperação entre as
autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores.
A DGC, na qualidade de serviço de ligação único, assume funções de coordenação ao nível
nacional. Pelo exposto, considerou-se pertinente a inclusão deste objetivo operacional em 2020 –
o primeiro ano de implementação do referido Regulamento, sendo fundamental a realização de
reuniões/sessões de esclarecimento com todas as autoridades nacionais integrantes da rede de
cooperação nacional das autoridades que aplicam a legislação do consumidor, para uma eficaz
implementação e aplicação do novo Regulamento.
Cumpre ainda salientar que, após o primeiro ano de vigência e aplicação do novo Regulamento
CPC, será previsível a reformulação do indicador tendo em vista a prossecução das funções de
coordenação do serviço ligação único, em particular, no que se refere à gestão operacional da
nova ferramenta tecnológica “CPC IT Tool”. Relativamente ao valor crítico definido, considerou-se
ser o valor máximo possível de realizar.
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Objetivo Operacional 7: Assegurar a organização ou co-organização de eventos internacionais no
âmbito da cooperação para a proteção do consumidor

Parâmetro

Qualidade

Indicadores

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Indicador 13

N/A

N/A

1

0

2

100%

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

Objetivo Operacional 7/Indicador 13 - No âmbito da Presidência portuguesa do XIV Fórum IberoAmericano das Agências Governamentais de Proteção Consumidor (FIAGC) em 2020, a DireçãoGeral do Consumidor irá organizar em outubro de 2020 (em Lisboa) a reunião do referido XIV
Fórum que se realiza anualmente alternadamente em cada um dos países que assumem a
presidência Pro Tempore do FIAGC.
A DGC pretende também associar a esta reunião anual do FIAGC, a organização de uma
conferência relativa a matérias da proteção do consumidor que deverá contar para além da
participação dos membros do FIAGC, com a participação de autoridades nacionais, de
representantes da Comissão Europeia, da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD) e de países africanos.
Pelo exposto, o valor da meta corresponde à realização do XIV Fórum Ibero-Americano das
Agências Governamentais em outubro de 2020, sendo o valor crítico a organização de conferência
alargada às entidades supra mencionadas.
Finalmente, ainda no âmbito dos indicadores inseridos no parâmetro “qualidade”, cumpre realçar
a definição dos objetivos previstos na Lei de Orçamento de Estado para 2020:
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Objetivo Operacional 8: Artigo 24.º da Lei de Orçamento de Estado para 2020

Parâmetro

Indicadores

2018

2019

Meta 2020

Tolerância

Valor
crítico

Peso

Indicador 14

N/A

N/A

50%

5%

75%

25%

N/A

N/A

1

0

2

25%

N/A

N/A

1

0

2

25%

N/A

N/A

1

0

2

25%

Incentivo à utilização dos saldos mensais
de horas (horário flexível): Taxa de
deferimento face à solicitação dos
trabalhadores
Indicador 15
Proposta para implementação de
serviços de segurança e saúde no
trabalho
Qualidade

Indicador 16
Medida Simplex: Plataforma Única de
Resolução de contratos (comunicações
eletrónicas): Conclusão da fase I Levantamento de Requisitos e Análise
Funcional das necessidades
Indicador 17
Medida Simplex: Inteligência Artificial –
Livro de Reclamações: Conclusão da
Fase I - Caracterização do problema,
dos objetivos e do impacto esperado.

Recursos Humanos e respetiva afetação
Recursos humanos

Pontuação

Efetivos planeados

Pontos

Dirigentes - Direção Superior

20

1

planeados
20

Dirigentes - Direção intermédia

16

4

64

Técnicos superiores

12

35

420

Assistentes técnicos

8

8

64

Assistentes operacionais

5

4

20

52

588

Total
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Unidades orgânicas, atribuições e recursos humanos
Unidade
orgânica

Núcleo de
Apoio à
Direção

Atividades/Procedimentos

Carreiras
DG

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

DS

CD

TS

AT

A
O

1
1

1

1

1

1

1

Subtotal
0

0
0

3
3

2
2

1
1
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Unidade orgânica

Atividades/Procedimentos
DG

Direção de
Serviços de
Assuntos
Internacionais

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.
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.
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.
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.
Apoiar a atividade de informação e assistência aos
consumidores na resolução de conflitos de consumo.
Responder a pedidos de informação, gerir a base de dados de
processos e o sítio do Centro Europeu do Consumidor na
internet.
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 transfronteiriços; Prestar assessoria técnica na área
da defesa do consumidor com destaque para os assuntos
transfronteiriços.
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.

Total

DS

CD

TS

AT

AO

1
1

3

1

3

1

1

1

Subtotal

0

11

0

0

1

0

11

0

0
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Unidade orgânica

Atividades/Procedimentos
DG

Direção de
Serviços de
Comunicação ao
Consumidor

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Total

DS

CD

TS

AT

AO

1
1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Subtotal
1

0
0

5
5

3
3

3
3
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Unidade
orgânica

Direção de
Serviços do
Direito do
Consumo

Atividades/Procedimentos

DG
Coordenação
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Total

Carreiras
DS CD TS AT

AO

1
2

3

1

1

1

1

1

1

Subtotal
1

0
0

10
10

1
1

0
0
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Unidade

Atividades/Procedimentos

orgânica

DG

DS

Carreiras
CD TS AT

Coordenação
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.

1
3

Analisar e tratar as reclamações apresentadas no Livro de
Reclamações e fora dele em matéria de publicidade.
Divisão da
Publicidade

AO

3

Abertura e fecho de processos de queixas e reclamações no Livro
físico e digital, 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.
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.

1

1

Subtotal
Total

1

6

2

0

1

6

2

0

Recursos Humanos Afetos à Direção-Geral do Consumidor
DG
1

Total: 52

DS
3

CD
1

TS
35

AT
8

AO
4

Recursos Financeiros Planeados
Recursos financeiros
Orçamento de funcionamento
• Despesas com pessoal
• Aquisição de bens e serviços

Planeados

Executados

Desvio

2 537 120€
1 594 633€
701 502€

• Transferências correntes

3 500€

• Outras despesas correntes

5 529€

• Aquisição de bens de capital

Ajustados

231 956€

SIMPLEX+
TOTAL (OF+SIMPLEX+)

2 537 120€
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Cerca de 63% dos recursos financeiros destinam-se a despesas com pessoal, 28% a despesas com
bens e serviços, 0,7% a transferências correntes e 10% a despesas de investimentos.
Nas despesas de investimentos inserem-se as referentes à implementação das plataformas de
cessação de contratos (comunicações eletrónicas) e de mecanismos de Inteligência Artificial no
Livro de Reclamações Eletrónico. Inserem-se ainda nestas despesas as referentes ao sistema de
gestão documental.

Objetivos Operacionais
Informar os
consumidores

RH

20

Recursos Financeiros
Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

Participar no processo
legislativo nacional e
europeu

20

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

Fiscalização da
publicidade

16

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

Proteger a saúde e
segurança

7

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

Cooperação com os
parceiros públicos e
privados

20

Contribuir para a
implementação do
Regulamento CPC

5

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação
Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

Assegurar a realização de
eventos internacionais

5

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

Artigo 24º da LOE 2020

7

Despesas RH
Despesas de investimento
Despesas de formação

318 927 €
50 742 €
1 659 €
318 927 €
50 742 €
1 659 €
255 141 €
40 594 €
1 328 €
111 624 €
17 760 €
581 €
318 927 €
50 742 €
1 659 €
79 732 €
12 686 €
415 €
79 732 €
12 686 €
415 €
111 624 €
17 760 €
581 €
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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 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 e, pressupondo conclusão dos níveis com aproveitamento, tem decorrido ao longo
dos anos.

Em 2020, prevê-se a conclusão dos segundos módulos dos níveis Upper Intermediate e Advanced.
Esta formação é frequentada por 16 trabalhadores. Será, também, concluída a formação em
língua castelhana (workshop de conversação), iniciada em 2019 e destinada a preparar os técnicos
da DGC para a realização do XIV Fórum Ibero-Americano das Agências Governamentais de
Proteção Consumidor (FIAGC) em outubro de 2020.
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Nota final
Na preparação do presente Plano de atividades para 2020, a Direção-Geral do Consumidor tem
em linha de conta os compromissos internacionais assumidos e a futura Presidência de Portugal
no Conselho da União Europeia que ocorre no primeiro semestre de 2021, sendo pois neste
contexto, que se propõe realizar um novo Objetivo Estratégico que se prende com a afirmação da
DGC e da política pública num contexto internacional. Os eventos que irá organizar no âmbito do
Fórum Ibero Americano das Agências de Defesa do Consumidor, a preparação da Presidência PT
2021 e da Presidência da International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) no
segundo semestre de 2021, justificam plenamente esse novo Objetivo.

As atividades elencadas no Plano, no estrito cumprimento da missão e atribuições da DGC, estão
enquadradas nos quatro Objetivos Estratégicos, sendo que três deles compõem desde há muito a
estratégia da DGC.

O ano de 2020 será mais exigente (do que 2019) atento aos projetos a implementar como é o
caso da plataforma da cessação dos contratos e a aplicação da Inteligência Artificial à plataforma
do LRE e, em particular, devido aos trabalhos de transposição de diversas Diretivas europeias e à
preparação da PPUE 21 que implicará o acompanhamento rigoroso dos trabalhos do Conselho
que ocorrerão na Presidência Alemã - com deslocações, preparação de documentação de apoio
para os diversos interlocutores (o Gabinete, a DGAE e a REPER em Bruxelas). Também neste
contexto, a DGC continuará a defender e apresentar as melhores soluções jurídicas para os
consumidores, dando especial atenção aos grupos vulneráveis.

Os trabalhos de implementação do livro de reclamações eletrónico prosseguirão e a fiscalização
da atividade publicitária terá um enfoque no digital sendo que o Guia dos Influenciadores será um
dos instrumentos chave neste contexto. No âmbito da publicidade a DGC pretende desenvolver
novos instrumentos de comunicação destinados aos profissionais para maior sensibilização em
matéria de regras da publicidade.

No âmbito da saúde e segurança dos consumidores a DGC irá participar nas ações conjuntas de
vigilância de mercado coordenadas pela Comissão Europeia e realizará uma ação nacional
referente a material escolar para apuramento da segurança dos produtos. Neste âmbito, a DGC
continuará a apostar nas campanhas de informação.
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No Plano de Atividades desenhado para 2020, a cooperação institucional, a dinamização do
Sistema de Defesa do Consumidor são também prioridades – na verdade a dinamização do
Sistema constitui uma das suas grandes apostas da DGC últimos anos com efetivos resultados na
Política de Consumidores. A equipa da DGC tem a convicção profunda de que a cooperação
institucional, a partilha de conhecimento e o desenvolvimento articulado de iniciativas entre os
vários parceiros são fundamentais e determinantes para se concretizar o elevado nível de
proteção dos consumidores. A DGC pretende assumir-se como a entidade promotora da
cooperação, da partilha e das iniciativas ao serviço dos consumidores. No âmbito do Objetivo
Estratégico relativo à capacitação dos consumidores, a DGC quer aprofundar e aperfeiçoar a
comunicação junto dos consumidores, para que saibam claramente qual o papel do serviço
público, conheçam os seus direitos e deveres e exerçam escolhas de forma responsável, livre e
esclarecida. A comunicação é assim uma aposta, sendo que para este efeito a DGC irá melhorar os
instrumentos e corrigir os aspetos que têm prejudicado essa mesma comunicação, a mensagem e
a visibilidade do Serviço.

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, buscando sempre maior eficiência e eficácia apesar dos atuais constrangimentos, em
particular, ao nível dos recursos humanos que não pode deixar de mencionar.
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