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GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS
ACOP - Associação de Consumidores de Portugal
ACRA - Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores
APDC-Associação Portuguesa de Direito do Consumo
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição
APRITEL - Associação dos Operadores de Telecomunicações
APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil
ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
BEUC - Bureau Européen des Unions de Consommateurs (Organização Europeia das Associações de
Consumidores)
CASA – Centro de Arbitragem do Setor Automóvel
CEC - Centro Europeu do Consumidor
CES - Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra
CIAC - Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor
CICAP – Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
CACCL – Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
CACDC – Centro de Arbitragem de Conflitos do Distrito de Coimbra
CIAB – Centro de Informação Mediação e Arbitragem de Consumo
CIMAAL – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
CIMPAS – Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros
CIRIUS - Centro de Investigações Regionais e Urbanas
CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos
CNC - Conselho Nacional do Consumo
CPC – Rede instituída ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação
da legislação de defesa do consumidor («regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do
consumidor»)
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DACO - Divisão de Acompanhamento e Controlo Orçamental
DGC - Direção-Geral do Consumidor
DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
DGAE - Direção-Geral das Atividades Económicas
DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia
DG JUST - Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores, da Comissão Europeia
ECC-Net - Rede de Centros Europeus do Consumidor
ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social
ERS - Entidade Reguladora da Saúde
ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
FIAGC - Fórum Ibero-americano das Agências Governamentais de Defesa do Consumidor
GAFME - Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Economia
GERFIP - Gestão de Recursos Financeiros Partilhada
GOEC - Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores
GEE – Gabinete de Estratégia e Estudos
ICAP- Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial (Publicidade)
ICPEN - International Consumer Protection and Enforcement Network (rede internacional de política do
Consumidor)
IGCP, E.P.E - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
IPQ - Instituto Português da Qualidade
ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa
ME - Ministério da Economia
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
PSP – Polícia de Segurança Pública
PIDDAC - Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização da Administração Pública
RACE – Rede de Apoio ao Consumidor Endividado
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RAPEX - Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações sobre produtos perigosos não alimentares
REDE CPC - Rede de cooperação administrativa entre as autoridades nacionais dos Estados-Membros da UE
responsáveis pela aplicação da legislação europeia de defesa do consumidor
RTIC - Rede Telemática de Informação Comum
SGME – Secretaria Geral do Ministério da Economia
SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
SIOE - Sistema de Informação da Organização do Estado
TRIAVE – Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave
UGC - União Geral de Consumidores
UNCTAD - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento
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1.NOTA INTRODUTÓRIA
Na senda dos anos anteriores a Direção-Geral do Consumidor (adiante DGC) elabora o presente documento
intitulado “Relatório de Atividades de 2017” - no qual se apresentam as atividades desenvolvidas na
prossecução da sua missão e competências, em linha com os objetivos consagrados no Plano de Atividades
para 2017.
O relatório congrega ainda informação relativamente aos recursos humanos, materiais e financeiros
disponíveis e utilizados, bem como os indicadores de eficácia, eficiência, e qualidade atingidos face aos
resultados alcançados. De realçar ainda, a análise sumária sobre a execução global do Orçamento de 2017 e
uma apreciação sobre os documentos de prestação de contas.
O Relatório de Atividades de 2017 da DGC foi elaborado com base no disposto na Lei n.º 66-B/2007, de 28
de dezembro. Integra, assim, a demonstração qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, incluindo
o balanço social e o relatório de autoavaliação previsto no referido diploma legal.
Nessa medida, a descrição das atividades realizadas transcende o que está previsto no Quadro de Avaliação
e Responsabilização da Administração Pública (QUAR), abrangendo muitas outras matérias que,
conjuntamente, transmitem um retrato mais completo da diversidade, da complexidade e do volume de
trabalho desenvolvido em 2017 e da forma abrangente como a Direção-Geral do Consumidor encarou e
cumpriu a sua missão.

1.1. A Direção-Geral do Consumidor
A Direção-Geral do Consumidor tem como missão nuclear “contribuir para a elaboração, definição e
execução da política de defesa do/a consumidor/a com o objetivo de assegurar um elevado nível de
proteção” e prosseguindo a visão escolhida, traduzida na expressão “Consumidores/as informados/as e
protegidos/as contribuem para um mercado mais competitivo e dinâmico”.
A DGC pretende atingir padrões de desempenho cada vez mais elevados, apostando numa gestão eficaz dos
recursos disponíveis (humanos, financeiros patrimoniais e tecnológicos) - perspetivando assegurar a
melhoria dos níveis de eficiência da organização e o aumento dos seus níveis de eficácia na superação dos
objetivos.
A estrutura interna da DGC é, desde a entrada em vigor do seu atual diploma orgânico, aprovada pelo Decreto
Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril, constituída por três unidades orgânicas nucleares e uma unidade
orgânica flexível:
Os 3 objetivos estratégicos fixados para 2017 e que a seguir se especificam - que correspondem aos 5
objetivos operacionais propostos para o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Direção-Geral
do Consumidor para 2017 – mantém-se idênticos aos anos anteriores, sendo eles:

1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment);
2. Reforçar a proteção dos/das consumidores/as;
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3. Dinamizar o sistema de defesa do consumidor.

A estrutura interna da Direção-Geral abrange 3 unidades orgânicas nucleares e 1 unidade orgânica flexível
desde a entrada em vigor do seu atual diploma orgânico, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 38/2012,
de 10 de abril.

1.2. Análise conjuntural
Nos termos previstos pelo XXI Governo Constitucional, a Direção-Geral do Consumidor está inserida no
Ministério da Economia, conforme consagrado no n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015 de 17
de dezembro, que aprovou o regime de organização e funcionamento deste Governo, dependendo
funcionalmente do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, nos termos previstos no Despacho n.º
2983/2016 de 17 de fevereiro do Ministro da Economia, que estabelece o quadro de funcionamento e a
delegação de competências no âmbito do Ministério da Economia.
Do ponto de vista do funcionamento, o ano de 2017 prosseguiu a organização da gestão administrativa e
financeira do Ministério da Economia decorrente do Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de abril, diploma que
estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2014, que se traduziu na
criação do GAFME - Gestão Administrativa e Financeira deste Ministério, entidade contabilística que
absorveu os orçamentos das entidades envolvidas, entre as quais se encontra a Direção-Geral do Consumidor
(DGC).
Em 2017, a Direção-Geral do Consumidor apostou fortemente no relacionamento de proximidade com os
consumidores e com os parceiros públicos e privados. Considerando o papel da Direção-Geral do Consumidor
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na dinamização e na coordenação do Sistema de Defesa do Consumidor (SDC), afigurou-se crucial aprofundar
a cooperação institucional com vista ao desenvolvimento de iniciativas de promoção e de sensibilização sobre
os direitos e interesses dos consumidores. Para este efeito, a Direção-Geral procurou trazer para o SDC novas
entidades e reforçar os laços entre as várias redes, incluindo designadamente, a Rede de Centros de
Arbitragem de Conflitos de Consumo e a Rede de Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor. Neste
âmbito, a Direção-Geral do Consumidor destaca como exemplo a estreita parceria estabelecida e formalizada
através de protocolo com a Polícia de Segurança Pública, no dia 16 de março, por ocasião das comemorações
do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor - com base no trabalho desenvolvido em 2016 para
disponibilização de um “Guia do Consumidor Idoso”, a Direção-Geral do Consumidor e a Polícia de Segurança
Pública (PSP) depressa compreenderam a mais-valia e sinergias que dessa cooperação poderiam resultar para
a promoção dos direitos dos consumidores, em particular os mais vulneráveis como as crianças e idosos.
Assim, as celebrações do Dia do Consumidor de 2017, foram realizadas em articulação com a PSP. Neste
contexto, organizaram-se sessões dirigidas às crianças onde se abordaram temas como a segurança dos
consumidores e a literacia financeira (com o apoio do Gabinete de Orientação ao Endividamento dos
Consumidores), bem como sessões vocacionadas para os consumidores idosos de diversas instituições de
solidariedade, incluindo os reformados dos Serviços Sociais da Administração Pública e os seniores
associados do INATEL. Todas estas ações decorreram em Lisboa, nas instalações da Direção-Geral do
Consumidor. Assim, em 2017, a DGC abriu as suas portas para realização de grandes eventos tendo recebido
400 consumidores numa semana.
Cumpre, igualmente, registar o workshop organizado pela Direção-Geral do Consumidor com a Fundação
António Cupertino de Miranda (FACM), que ocorreu nas instalações desta Fundação, na cidade do Porto,
tendo contado com a presença de 217 consumidores seniores - valerá a pena registar que atento o sucesso
e o impacto que este evento teve, já este ano por ocasião do 15 de março realizou-se uma 2ª edição, onde
participaram a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e a Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (ERSE) a convite da Direção-Geral do Consumidor.
Ainda relativamente ao protoloco com a Polícia de Segurança Pública celebrado em março, importa referir
que o mesmo desencadeou a programação de um conjunto de iniciativas a realizar na Semana da Criança
(por ocasião do dia 1 de junho de 2017), na qual a Direção-Geral recebeu nas suas instalações cerca de 100
crianças, e por ocasião do Dia dos Avós que contou com a participação de 80 consumidores seniores numa
sessão de debate sobre as vendas à distância e sobre as práticas abusivas nos serviços de eletricidade e de
gás natural.
Também no âmbito do protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública, a Direção-Geral do
Consumidor comprometeu-se a formar os agentes da PSP em matéria de direito do consumo. Em concreto,
de acordo com a solicitação da PSP e conforme programa aprovado, a Direção-Geral do Consumidor iniciou
já no segundo semestre 2017 o ciclo de ações de formação que se destina a todos os Comandos Distritais da
PSP de todo o país e que abrangerá um total e 1050 agentes - ação que está em curso ao longo do ano
corrente.
Esta tarefa, além de muito gratificante, garante o efeito multiplicador pretendido dado que a PSP é para
muitos consumidores, especialmente os mais vulneráveis, a primeira autoridade a quem recorrem em caso
de problema. A Direção-Geral do Consumidor apostou assim na formação e sensibilização de agentes, sendolhes intrínseco um grau de proximidade da comunidade, detendo assim melhores condições para replicarem
a informação correta, simples e adequada junto dos consumidores.
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No espírito do compromisso para com os consumidores e redes de parceiros de que é coordenadora, a
Direção-Geral do Consumidor dirigiu igualmente a sua ação para as Autarquias, especialmente as que ainda
não disponibilizam um serviço/centro de informação ao consumidor munícipe.
Procurando sensibilizar os Presidentes de Câmara para a importância de disponibilização de um serviço
descentralizado de proximidade capaz de responder aos pedidos dos consumidores, a Direção-Geral do
Consumidor encetou contactos com diversas Câmaras Municipais do norte do país propondo a celebração
de protocolos de cooperação com vista à criação de Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor
(CIAC), comprometendo-se ainda a assegurar o apoio e a formação dos técnicos afetos a esses serviços.
Neste âmbito, em 2017, concretizou-se a celebração de protocolos de cooperação com cinco Câmaras
Municipais tendo assim alargado a Rede de Centros Autárquicos, atualmente composta por 78 serviços. A
Direção-Geral do Consumidor continua a percorrer este caminho ao longo do ano de 2018 na forte convicção
de que a política de defesa do consumidor deverá concretizar-se em ações de maior abrangência geográfica
possível - assumindo-se como uma política descentralizada - visando também chamar as Autarquias a exercer
as suas competências em matéria de defesa do consumidor.
A Direção-Geral do Consumidor, enquanto organismo dinamizador do Sistema de Defesa do Consumidor,
procurou não só desenvolver a sua ação junto dos consumidores, mas envolver os demais parceiros e
convidar novas entidades promovendo o contacto e o trabalho conjunto.
Para tal, na maioria das ações desenvolvidas ao longo de 2017, a Direção-Geral do Consumidor convidou as
comunidades locais a participarem nas ações e procurou assegurar a intervenção das entidades reguladoras
dos diversos setores de forma a contribuir para a maior proximidade entre a Administração Pública e os
consumidores. Neste contexto, a Direção-Geral do Consumidor, a título de exemplo, organizou dois
encontros de crucial relevância: i) o Encontro Nacional de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo,
em maio, com a participação de todos os Centros de Arbitragem; ii), o Encontro Nacional de Centros de
Informação Autárquicos ao Consumidor, em novembro. Ambas as iniciativas ocorreram em localidades fora
de Lisboa, respetivamente, em Leiria e Barcelos, precisamente para firmar o espírito da descentralização e,
ao mesmo tempo, da proximidade. Estes Encontros contaram com a presença das entidades reguladoras ao
mais alto nível, bem como da Comunidade Internacional do Vale do Ave.
O objetivo primacial das reuniões foi facilitar a partilha de experiências e o conhecimento das atividades
desenvolvidas pelos diversos parceiros, sensibilizando, mais uma vez, as comunidades locais para a existência
destas estruturas de apoio aos consumidores.
De salientar que a Direção-Geral do Consumidor se deslocou a diversas escolas com o intuito de abordar e
informar os estudantes sobre defesa do consumidor, tendo aprofundado o contacto com estruturas
camarárias vocacionadas para os jovens.
Neste âmbito e na sequência da participação em mais uma edição da Futurália, a Direção-Geral do
Consumidor iniciou contactos com o Espaço Jovem Lx da Câmara Municipal de Lisboa para em conjunto
desenvolverem ações vocacionadas para os consumidores mais jovens. No mesmo sentido, convidou a Rádio
Miúdos para participar nas comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, através de emissão
especial de rádio dedicada ao tema. Desde 15 de março de 2017, a Direção-Geral tem vindo a desenvolver
conteúdos para os jovens locutores desta rádio.
A par da coordenação e dinamização do Sistema de Defesa do Consumidor, a Direção-Geral do Consumidor
assumiu também como prioridades a implementação do Livro de Reclamações Eletrónico e o robustecimento
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da Rede de Arbitragem e Consumo. Estes dois dossiers exigiram um esforço e empenho redobrado da equipa,
atendendo ao objetivo traçado e à dimensão de entidades envolvidas.
Com a apresentação pública do Livro de Reclamações Eletrónico, ocorrida no dia 15 de março de 2017, com
a presença dos Ministros da Economia e da Modernização Administrativa e do Secretário de Estado Adjunto
e do Comércio, de imediato a Direção-Geral do Consumidor e a sua parceira tecnológica, a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda (INCM), aceleraram os trabalhos da implementação da plataforma com a realização
de reuniões de trabalho, quer com as três entidades reguladoras ANACOM, ERSAR e ERSE – atendendo aos
primeiros setores envolvidos – quer com as diversas associações empresariais representativas dos setores
das água, eletricidade e comunicações eletrónicas.
Em simultâneo, a Direção-Geral do Consumidor planeou e desenvolveu uma campanha de informação sobre
o novo regime do livro de reclamações, aprovado em Conselho de Ministros de 30 de março e publicado a
21 de junho. Considerando a entrada em funcionamento da plataforma Livro de Reclamações Eletrónico a 1
de julho de 2017, o primeiro semestre de trabalho focou-se também implementação do novo instrumento
que se revelou muito amigável e útil durante este período. Cumprida a entrada em vigor do novo regime do
livro de reclamações previsto no Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho, a Direção-Geral do Consumidor,
simultaneamente ao acompanhamento do funcionamento da plataforma, iniciou os trabalhos de
implementação da 2ª fase do Livro de Reclamações - aplicável à generalidade dos setores fiscalizados pela
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) - com a INCM e que deverá estar em execução no
dia 1 de julho de 2018.
A equipa da Direção-Geral do Consumidor, a par deste trabalho tão exigente, em 2017, dedicou particular
atenção à resolução alternativa de litígios. Considerando o projeto de Plano de Ação apresentado pelo Grupo
de Trabalho criado por despacho ministerial sobre a resolução alternativa de litígios, bem como o papel
regulador da Direção-Geral do Consumidor em relação a Rede de Arbitragem de Consumo, o Secretário de
Estado Adjunto e do Comércio incumbiu a Direção-Geral do desenvolvimento os trabalhos conducentes à
preparação de protocolos de cooperação a celebrar entre as entidades reguladoras dos serviços públicos
essenciais e os centros de arbitragem.
Ora, esta tarefa exigiu desde logo a realização de reuniões técnicas com a ANACOM, a ERSAR e a ERSE com
vista à apresentação de uma solução que contribuísse para a sustentabilidade dos centros, a análise de dados
estatísticos, a ponderação sobre o conteúdo dos protocolos e a fórmula de cálculo de financiamento a discutir
entre as partes. A Direção-Geral do Consumidor com a colaboração da Direção-Geral da Política de Justiça,
que também integrou o Grupo de Trabalho, apresentou a proposta de protocolo tendo ainda este trabalho
resultado na apresentação de proposta legislativa de alteração da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, que
foi aprovada no Conselho de Ministros de 15 de março de 2018. O trabalho desenvolvido pela Direção-Geral
do Consumidor com o apoio das entidades reguladoras envolvidas e, claro, dos centros de arbitragem é
determinante para assegurar a sustentabilidade financeira destas entidades, bem como a qualidade do
serviço prestado aos consumidores.
A par do exercício das suas competências para capacitar os consumidores e para dinamizar a Rede de
entidades que participam na definição da política de defesa do consumidor, a Direção-Geral do Consumidor
prosseguiu a sua missão também através da participação no processo legislativo e na condução de iniciativas
legislativas de defesa do consumidor – destacando-se novamente o processo legislativo que conduziu à
publicação do Decreto-Lei e da Portaria aplicáveis ao livro de reclamações no formato em papel e no formato
eletrónico.
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O processo legislativo relativo à 2ª alteração da Lei n. º144/2015, de 8 de setembro, foi igualmente uma
prioridade atendendo aos trabalhos desenvolvidos para apresentação da proposta de protocolo a celebrar
entre as entidades reguladoras e os centros de arbitragem como acima explanado. Também neste âmbito,
cumpre destacar os trabalhos de transposição da Diretiva Viagens Organizadas que implicou uma articulação
com outras entidades. Para a tarefa de transposição da referida Diretiva, a Direção-Geral do Consumidor
constituiu um grupo de trabalho com o Turismo de Portugal. Dos trabalhos resultou a apresentação às
respetivas Secretarias de Estado de proposta legislativa que foi objeto de consulta ao Conselho Nacional do
Consumo, encontrando-se já publicado em Diário da República.
O ano de 2017 afigurou-se igualmente exigente no âmbito de negociação europeia. A par da participação
muito ativa nas Redes Europeias de Defesa do Consumidor, a Direção-Geral do Consumidor procedeu à
emissão de pareceres sobre as iniciativas legislativas nacionais apresentadas pelo Governo e pela Assembleia
da República e acompanhou os processos legislativos europeus de defesa do consumidor de crucial
relevância, nomeadamente a negociação da proposta de diretiva relativa à venda de conteúdos digitais, que
implicou a preparação das posições nacionais e intervenção nas reuniões do Conselho, bem como a
negociação do regulamento que revê o Regulamento da Cooperação Administrativa das Autoridades de
Defesa do Consumidor.
A negociação do referido regulamento foi particularmente exigente atendendo ao papel da Direção-Geral do
Consumidor como Ponto de Ligação Único entre as diversas autoridades envolvidas na Rede. Ainda no âmbito
dos dossiers europeus, cumpre destacar a realização de um workshop por ocasião do Dia da Europa que
contou com a participação de 80 inscritos e no âmbito do qua se discutiram as propostas em negociação,
bem como o novo Regulamento Geral da Proteção de Dados.
A Direção-Geral do Consumidor é a autoridade nacional competente para fiscalizar o cumprimento do Código
da Publicidade, do Regime das Práticas Comerciais Desleais entre outros regimes em matéria de publicidade.
Na prossecução desta competência específica, desenvolveu diversas ações de fiscalização/investigação e
instaurou os processos contraordenacionais em matéria de publicidade. Em 2017, a Direção-Geral do
Consumidor apostou também na emissão de recomendações em matéria de publicidade como forma de
sensibilizar os operadores económicos para as obrigações consagradas no quadro legal da publicidade,
destacando a recomendação em matéria de publicidade a brinquedos e a recomendação dirigida a um
operador económico de comunicações eletrónicas.
Ainda quanto ao setor das comunicações eletrónicas, importa salientar que a Direção-Geral do Consumidor,
devido ao crescente número de reclamações, reuniu-se diversas vezes com a ANACOM com vista a dar
solução aos problemas detetados e a fazer cessar práticas lesivas dos direitos dos consumidores. Neste
contexto, urge destacar a recomendação que dirigiu aos operadores de comunicações eletrónicas aquando
do aumento do tarifário sem informação prévia ao consumidor.
A Direção-Geral do Consumidor é também a autoridade competente para decidir sobre a segurança de bens
e serviços não abrangidos por legislação especial, sendo ainda o ponto de contacto nacional do RAPEX Sistema Europeu de Alerta Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares. Neste âmbito, prosseguiu as
suas atribuições participando em ações de vigilância de mercado europeias com vista a verificar o
cumprimento da obrigação geral de segurança e de requisitos específicos relativamente a determinados
produtos.
Importa, igualmente, destacar as diversas campanhas de informação incluindo as organizadas pela OCDE em
matéria de segurança, bem como ações de sensibilização especialmente dirigidas às crianças e pais e aos
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consumidores idosos que a Direção-Geral do Consumidor realizou, quer por ocasião do Dia Mundial dos
Direitos do Consumidor, quer na Semana da Criança, quer ainda através da participação em iniciativas de
outras entidades parceiras como a Associação Portuguesa para a Segurança Infantil (APSI).
A Direção-Geral do Consumidor, no âmbito das suas atribuições e competências consagradas no Decreto
Regulamentar n.º 38/2012, abriu a sétima fase do Fundo do Consumidor com vista a prosseguir no apoio
financeiro de projetos relevantes para a promoção dos direitos dos consumidores. Assim, a Direção-Geral
instruiu com vista ao financiamento 21 projetos relacionados com a defesa do consumidor. De salientar que
todo o processo conducente à atribuição dos apoios compete à Direção-Geral do Consumidor, que
posteriormente submete à aprovação da Comissão de Gestão técnica do Fundo.
Finalmente, não pode a Direção-Geral do Consumidor deixar de fazer referência ao processo de devolução
das cauções. Este longo e difícil processo, iniciado em 2008, encontra-se em fase de conclusão devido ao
empenho e esforço da equipa da Direção-Geral do Consumidor que em 2017 conseguiu tratar 38 575 pedidos
de consumidores, dos quais perto de 8738 tiveram direito ao reembolso, perfazendo um montante total de
196 070,00 € devolvido.
Todo o trabalho desenvolvido pela Direção-Geral do Consumidor, num contexto de constrangimentos
orçamentais, foi possível devido ao empenho e esforço dos trabalhadores que compõem toda a equipa.
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2. AUTOAVALIAÇÃO
QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017
Versão: 2017-07-24

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

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

Objectivos Estratégicos
OE1:

Capacitar os/as Consumidores/as (Empowerment)

OE2:

Reforçar a Proteção dos/as Consumidores/as

OE3:

Dinamizar o "Sistema de Defesa do Consumidor"

Objectivos Operacionais
Eficácia

Ponderação

60%

Peso

35%

O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
2015

2016

META
2017

97%

97%

97%

INDICADORES

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

Tolerância

Valor
crítico

PESO

1%

99%

100%

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100%

138%

Superou

O2. Fiscalizar a Publicidade

Peso

INDICADORES

META

Tolerância

Valor
crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

10

81

100%

66

100%

Atingiu

2016

META
2017

Tolerância

Valor
crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

n.a

126

10

150

100%

275

255%

Superou

2015

2016

70

55

70

2015

n.a.

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

2017

O3. Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços
INDICADORES

Ind 3. N.º de Campanhas de Informação de
Saúde e Segurança dos Consumidores e
Notificações/Reações realizadas no sistema
RAPEX

34%

Peso

Eficiência

Ponderação

20%

Peso

100%

O4. Informar os/as Consumidores/as
2015

2016

META
2017

Ind 4. Taxa de solicitações dos/as
consumidores/as tratadas face ao total das
solicitações dos/as consumidores/as recebidas

85%

85%

85%

5%

91%

50%

85%

100%

Atingiu

Ind 5. N.º de ações e iniciativas dirigidas aos/às
consumidores/as

85

150

150

5

160

50%

199

223%

Superou

INDICADORES

Tolerância

Valor
crítico

PESO

31%

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2

Qualidade

Ponderação

20%

Peso

100%

O5. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
2015

2016

META
2017

Ind 6. N.º de intervenções em sessões de
formação com os parceiros públicos e privados

n.a.

n.a

20

4

25

50%

18

100%

Atingiu

Ind 7. N.º de iniciativas dirigidas a associações
empresariais e a operadores económicos

5

10

10

2

13

50%

12

100%

Atingiu

INDICADORES

Tolerância

Valor
crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
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Objectivos Relevantes:
O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
O2. Fiscalizar a Publicidade
O4. Informar os/as Consumidores/as
JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND 1 O indicador contempla 2 variáveis: o número de emissão de pareceres e o número de pedidos de pareceres recebidos, por solicitação do Governo e do Parlamento, mas também os pareceres emitidos no âmbito da negociação de
instrumentos jurídicos no quadro da União Europeia. O valor crítico apresenta-se próximo do valor fixado para a meta, que é bastante ambiciosa, e por esse facto torna-se adequado salvaguardar uma pequena margem para poderem ser
acomodadas situações inesperadas e/ou excecionais.
IND 2. O valor crítico apresenta-se quatorze pontos acima da meta (face à tolerância prevista) e refere-se unicamente às decisões adotadas no termo dos processos de contra-ordenação instaurados pela Direção-Geral do Consumidor no exercício
das suas competências sancionatórias, as quais ilustram a ação efetiva desenvolvida pela Direção-Geral do Consumidor neste domínio.
IND 3. O valor crítico apresenta-se quatorze pontos acima da meta (face à tolerância prevista) de modo a demonstrar o esforço adicional necessário em matéria de realização de campanhas de segurança e notificações/reações RAPEX.
IND 4. O indicador contempla um rácio com as variáveis: solicitações dos consumidores tratadas e solicitações dos consumidores recebidas. O valor crítico apresenta-se 1 p.p. acima da meta (face à tolerância prevista) na medida em que o envio
de solicitações para a DGC depende unicamente dos consumidores.
IND 5. O valor crítico apresenta-se cinco pontos acima da meta (face à tolerância prevista) devido ao facto de a meta fixada abranger um conjunto de ações de informação e de educação desenvolvidas por esta Direção-Geral que poderão ter
objeto diversificado mas sempre no âmbito da política de defesa do consumidor, e tendo como destinatários os consumidores.
IND 6. O valor crítico apresenta-se um ponto acima da meta (face à tolerância prevista) devido ao facto de a meta fixada abranger um conjunto de ações de sensibilização e de formação em diferentes matérias que se inscrevem na política de defesa
do consumidor, desenvolvidas por esta Direção-Geral por si só ou com a colaboração de terceiros, e que têm como destinatários as entidades públicas - as autarquias locais (CIAC - Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor) e outros
serviços públicos - e privadas - as associações de consumidores, os centros de arbitragem de conflitos de consumo, as misericórdias e as instituições de solidariedade social e outras organizações não governamentais - que constituem parceiros
privilegiados da DGC e que também se relacionam diretamente com os consumidores.
IND 7. O valor crítico apresenta-se proximo do valor fixado para a meta por se considerar o máximo valor possível de atingir.

Recursos Humanos
PONTUAÇÃO

DESIGNAÇÃO

PONTOS
PONTOS
PLANEADOS REALIZADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção Superior

20

20

20

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa

16

64

48

0
-16

Técnico/a Superior - (inclui especialistas de informática)
Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)

12
9

384
0

348
0

-36
0

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

8
5

80

72

-8

15

15

0

563

503

-60

Assistente operacional

0

Total

Recursos Financeiros

PLANEADO
AJUSTADOS EXECUTADOS
S
2.221.105
2.220.228
1.866.012
1.473.032
1.313.716
1.308.992
727.368
634.057
443.966
3.500
3.500
3.024
4.110
954
826
13.095
268001
109203,61

DESIGNAÇÃO
Orçamento de funcionamento
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços
Tranferências correntes
Outras despesas correntes
Aquisição de Bens de Capital
Simplex +

TOTAL (OF+SIMPLEX+)

Parâmetros
Eficiência
32,3%

Eficácia
96,7%

DESVIO
354.216
4.724
190.091
476
128
158.797

100.000

100.000

98.412

1.588

2.321.105

2.320.228

1.964.424

355.804

Qualidade
20,0%

Indicadores

AVALIAÇÃO FINAL
149,0%
Fonte de Verificação

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

Sistema de Gestão Documental GSP

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

Sistema de Gestão Documental GSP

Ind 3. N.º de Campanhas de Informação de Saúde e Segurança dos Consumidores e Notificações/Reações realizadas no sistema
RAPEX

Sistema de Gestão Documental GSP

Ind 3. N.º de Campanhas de Informação de Saúde e Segurança dos Consumidores e Notificações/Reações realizadas no sistema
RAPEX

Sistema de Gestão Documental GSP

Ind 4. Taxa de solicitações dos/as consumidores/as tratadas face ao total das solicitações dos/as consumidores/as recebidas

Sistema de Gestão Documental GSP

Ind 5. N.º de ações e iniciativas dirigidas aos/às consumidores/as

Sistema de Gestão Documental GSP

Ind 6. N.º de intervenções em sessões de formação com os parceiros públicos e privados

Sistema de Gestão Documental GSP

Ind 7. N.º de iniciativas dirigidas a associações empresariais e a operadores económicos

Sistema de Gestão Documental GSP

14

2.1. Análise dos resultados
Analisando os resultados obtidos pelos objetivos operacionais integrados no parâmetro EFICÁCIA, apurou-se
o seguinte:

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

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

Peso

2015

2016

META
2017

97%

97%

97%

Tolerância

Valor
crítico

PESO

1%

99%

100%

35%

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100%

138%

Superou

O Objetivo Operacional O1 - Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu) parametrizado
mediante o indicador 1 - Taxa de emissão de pareceres face ao n.º total de pareceres solicitados, tendo sido
determinada a meta de 97%. Com um valor crítico superior a 99% a representar a superação do objetivo, o
intervalo de cumprimento fixou-se entre 96% e 98%.
O objetivo O1 (objetivo relevante) foi superado com um resultado final de 100%. Foi obtida uma taxa de
realização de 138%.
Deram entrada na DGC 81 projetos de diplomas, tendo sido emitidos informações com
comentários/observações (pareceres) sobre todos os pedidos solicitados.
Os pedidos de pareceres no âmbito do processo legislativo foram, na sua maioria, remetidos pelo Gabinete
do Membro do Governo com a tutela da política de defesa do Consumidor - o Secretário de Estado Adjunto
e do Comércio do XXI Governo Constitucional.
Estes pareceres respeitaram, designadamente, aos seguintes projetos de diploma:
a) Ficha Técnica da Habitação, à simplificação e harmonização das obrigações de informação ao
consumidor que devem estar afixadas nos estabelecimentos comerciais de venda de bens e/ou
prestação de serviços,
b) Livro de reclamações eletrónico,
c) Lei do Tabaco,
d) Regime jurídico dos empreendimentos turísticos,
e) Limitação do período de fidelização nos contratos de prestação de serviços de comunicações
eletrónicas,
f) Informação ao consumidor sobre o preço de compra ao produtor dos géneros alimentícios,
g) Regime de atribuição de tarifa social para a prestação dos serviços de águas a atribuir pelo município
territorialmente competente e a aplicar a clientes finais,
h) Comercialização obrigatória de GPL na categoria engarrafado nos postos de abastecimento de
combustível,
i) Regime jurídico da atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car),
j) Rede de Centros de Arbitragem de Conflitos do Consumo, bem como à transposição de Diretivas
europeias.

A participação da DGC no processo legislativo corresponde a uma atribuição geral de caráter constante desta
Direção-Geral e está estreitamente ligada com a missão que lhe foi legalmente cometida - “contribuir para a
elaboração, definição e execução da política de defesa do consumidor”.
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O2. Fiscalizar a Publicidade
INDICADORES

Peso
2015

2016

70

55

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

META
2017

70

Valor
Tolerância
crítico

10

81

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

100%

66

100%

34%
CLASSIFICAÇÃO

Atingiu

O objetivo operacional O2 - Fiscalizar a Publicidade parametrizado mediante o indicador 2 - N.º de decisões
adotadas no final dos processos de contraordenação com a meta de 70 decisões face a uma tolerância de 10
decisões.
O objetivo 2 (objetivo relevante) foi atingido, com a adoção de 66 decisões no final dos processos de
contraordenação e alcançada a taxa de realização de 100%.
Urge salientar que a unidade orgânica Divisão de Publicidade, responsável pela realização do indicador 2,
contou apenas com um técnico superior para a instrução de processos de contraordenação até março de
2017, tendo posteriormente entrado uma estagiária CEAGP, que terminou o período probatório em
setembro do mesmo ano. De realçar que a conclusão de processos de contraordenação concretiza-se
mediante a adoção de decisões e que em anos anteriores três técnicos superiores asseguravam a realização
da instrução de processos.
Conforme já referido, compete à Direção-Geral do Consumidor fiscalizar o cumprimento do Código da
Publicidade e demais diplomas nesta matéria, instruindo e decidindo os processos de contraordenação em
caso de infração ao regime jurídico da publicidade, aplicando coimas e sanções acessórias se necessário. Em
matéria de publicidade, foram abertos 110 processos e fechados 79. As 66 decisões adotadas envolveram a
aplicação de sanções (coimas ou admoestações) e, nalguns casos, o arquivamento do respetivo processo por
inexistência de elementos de prova suficientes, inequívocos e robustos para comprovar a existência de uma
infração.

O3. Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços
INDICADORES

Ind 3. N.º de Campanhas de Informação de
Saúde e Segurança dos Consumidores e
Notificações/Reações realizadas no sistema
RAPEX

Peso

2015

2016

n.a.

n.a

META
2017

126

Tolerância

10

Valor
crítico

150

PESO

RESULTADO

100%

287

TAXA
REALIZAÇÃO

268%

31%
CLASSIFICAÇÃO

Superou

Para o objetivo operacional O3 - Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços parametrizado mediante o
indicador 3 - N.º de Campanhas de Informação de Saúde e Segurança dos Consumidores e
Notificações/Reações realizadas no sistema RAPEX com a meta prevista de 126 campanhas de informação, e
a superação do objetivo se ultrapassadas 150 campanhas.
O objetivo 3 foi superado através do resultado alcançado no indicador 3 com 275 Campanhas de Informação
de Saúde e Segurança dos Consumidores e Notificações/Reações realizadas no sistema RAPEX, obtendo-se
uma taxa de realização de 268%.
Cumpre aqui referenciar que em sede de monitorização semestral do QUAR 2017, foi solicitada e aprovada
(através do Despacho 147/XXI/SEAC/2017) a alteração do inicial Indicador 3 - Nº de ações de controlo do
mercado realizadas e de deliberações adotadas e respetiva meta (15 ações), devido a constrangimentos
orçamentais verificados em 2017 que inviabilizaram a realização de ações de controlo do mercado e das
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resultantes deliberações a adotar. Por esta razão tornou-se necessário proceder à alteração deste Indicador
tendo sido apresentada a seguinte justificação:
“A DGC programou, para 2017, uma ação de vigilância de mercado sobre material escolar com o objetivo de
conhecer que bens apresentam problemas/riscos graves para a saúde e segurança dos consumidores, e de
adotar se necessário medidas adequadas para evitar o risco. Para tal foram previstas ações que implicam a
realização de despesa, destacando-se a compra das amostras (15 no total) e a contratação da realização de
ensaios laboratoriais químicos, físicos e outros. A concretização desta ação de vigilância de mercado levaria
à adoção de cerca 15 decisões em matéria de segurança de produtos. O valor dos ensaios laboratoriais
selecionados atingiria €18.828,84 e a aquisição de amostras €750. Devido às cativações impostas pela Lei n.º
42/2016, de 28 dezembro, conjugada com o art.º 5.º do DL 25/2017, de 3 março, no tocante ao orçamento
em 2017 não será possível realizar a ação de vigilância acima mencionada durante este ano, ficando assim
impossibilitado o cumprimento da meta prevista inicialmente. Tendo em conta que a Direção-Geral irá
participar numa ação de vigilância de mercado conjunta europeia com outros Estados-membros da União
Europeia, cabendo-lhe desenvolver os procedimentos com vista à adoção de decisões em matéria de portabebés e berços, só em 2018 será possível obter resultados. Já foram concretizadas no 1.º semestre 4
Campanhas de Informação Saúde e Segurança dos Consumidores, 15 notificações e 75 reações sobre
notificações emitidas pelos Estados Membros no sistema RAPEX.”
O resultado obtido engloba a concretização de 10 Campanhas de Informação sobre Saúde e Segurança dos
Consumidores, 40 notificações e 225 reações sobre notificações emitidas pelos Estados Membros no sistema
RAPEX.
A meta largamente superada face ao previsto justifica-se pelo facto de a Direção-Geral do Consumidor,
enquanto ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º
69/2004, 17 de março, ter recebido um grande volume de notificações por parte da Comissão Europeia
obrigando a DGC a realizar os procedimentos de reação para cada uma das mencionadas notificações em
matéria de produtos perigosos.
Neste enquadramento, a Direção-Geral realizou
a) 10 Campanhas de informação em matéria de segurança sobre:











Carnaval em segurança (fevereiro);
Prevenção de acidentes na utilização de detergente e outros produtos de conservação e
limpeza (março);
Flyer Informação ao consumidor - Carne picada e os preparados de carne (março);
Dia Mundial da Criança – Somos crianças e temos direitos - Cartaz (maio/junho);
Flyers - Segurança das crianças - Piscinas (junho);
Vá de férias em segurança (junho);
Regresso às aulas em segurança - brochura e cartaz (setembro);
Campanha Mundial de Sensibilização sobre a queda de mobiliário (novembro);
Evite a intoxicação por monóxido de carbono (dezembro);
Natal em segurança (dezembro)

b) 40 Notificações sobre artigos de puericultura e equipamento para crianças (2), brinquedos (6),
produtos cosméticos (4) e 28 notificações sobre veículos a motor com base nas medidas de
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retirada/recolha do mercado de produtos de consumo perigosos para os consumidores, tomadas
pelas autoridades de fiscalização de mercado e/ou pelos operadores económicos;
c) 225 Reações nacionais respeitantes a brinquedos (18), equipamento elétrico e de iluminação (13),
equipamento de proteção (3), veículos a motor (175), vestuário, têxteis e artigos de moda (6) e
outros produtos (10) no que se refere às notificações emitidas pelos outros Estados-Membros sobre
produtos de consumo perigosos, não alimentares.

Analisando os resultados obtidos pelo objetivo operacional integrado no parâmetro EFICIÊNCIA, indicado
como objetivo relevante em 2017, o objetivo operacional O4 - Informar os/as Consumidores/as,
disponibilizou os indicadores 4 e 5.
Para o Indicador 4 referente à Taxa de solicitações dos/as consumidores (as) tratadas face ao total das
solicitações dos/as consumidores (as) recebidas foi determinada a meta de 85% com uma tolerância de 5%
face à meta estabelecida e um valor crítico de 91%. Foi obtido o resultado de 85% que se traduziu na taxa de
realização de 100% da meta estabelecida.
Para a avaliação dos resultados obtidos neste indicador foi considerado um total de 12.164 solicitações de
consumidores recebidas em 2017, das quais 7.716 corresponderam a solicitações por escrito e 4.448 a
solicitações telefónicas. Face ao total recebido, foram tratadas e arquivadas 10.301 solicitações dos
consumidores e obtidas as taxas de resposta aos consumidores de 76% para o atendimento escrito e de 100%
para o atendimento telefónico.

No que diz respeito ao Indicador 5 - N.º de ações e iniciativas dirigidas aos/às consumidores/as foi
estabelecida a meta de 150 ações e iniciativas, com tolerância de 5 ações e valor critico correspondente a
160 ações.
Em 2017 concretizaram-se 199 ações e iniciativas dirigidas aos/às consumidores/as e a taxa de realização
completou 223%, tendo sido superada a meta. Tal superação tem que ver com o facto de em 2017, o Sistema
de Defesa do Consumidor, dinamizado pela Direção-Geral, ter incluído novos parceiros tais como a Polícia de
Segurança Pública e os Serviços Sociais da Administração Pública que motivaram novas solicitações
relativamente às quais a Direção-Geral não pode deixar de corresponder.
No decurso do ano de 2017 realizaram-se as seguintes ações e iniciativas, as quais se agrupam de acordo
com a forma de comunicação e a natureza da ação, os destinatários e os temas:
a) Realizadas 18 ações gerais de informação dirigidas aos consumidores:
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Participação no programa da Rádio Renascença “Em nome da Lei” sobre a utilização de menores na
publicidade – 10 de fevereiro;
Sessão de rádio com a “Rádio Miúdos” – 15 de março;
7 Sessões destinadas a 120 idosos de centros de dia, de universidades seniores e do INATEL – 14 a
16 de março;
Workshop - Compras na internet: direitos e conflitos – Organizado pela Câmara Municipal de
Loures, para a população do Concelho de Loures - 15 de março;
Sessão de Informação sobre "Consumidor Sénior Consumidor Informado" - 20 de março, na
Fundação Cupertino de Miranda com 180 idosos provenientes de 17 concelhos da Área
Metropolitana do Porto;
Sessão de informação sobre o Guia do Idoso, a idosos da Universidade Sénior - 9 de junho;
Sessão “Consumo e Segurança” e Guia do Consumidor idoso no Centro de Convívio Filipe Folque
dos Serviços Sociais da AP - 24 de maio;
Participação no programa “Sociedade Civil” da RTP2 sobre a publicidade – 5 de junho;
Sessão do Dia dos Avós – Fraudes e Vendas Agressivas – Como resolver – 26 de julho;
Sessão sobre as comunicações eletrónicas dedicada aos seniores com a ANACOM “Comunicações
Eletrónicas: Riscos para os Consumidores” – 19 de outubro;
Campanha "Faça deste Natal uma Festa Segura" apresentada pela DGC em Centro Comercial e
dedicada à população, Funchal – 6 de dezembro;
Gravação para a Rádio Miúdos sobre o “Consumismo e sobre as compras do Natal” – 11 de
dezembro.

b) Realização de 17 ações de informação dirigidas às escolas:












Sessão sobre Consumo Sustentável para 60 jovens, do 10.º ano, que decorreu na Escola da Parede
com o apoio do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Cascais - 14 de março;
5 Sessões de informação e de jogos didáticos no Colégio D. Nuno Álvares Pereira (Casa Pia), sobre
endividamento, literacia financeira e gestão do orçamento, sobre a segurança dos consumidores
mais jovens e publicidade - março;
Sessão na Casa do Gaiato sobre segurança e publicidade na internet – 29 de março;
3 Sessões sobre História dinâmica do Téo e da Lia, segurança em casa, no Dia Nacional da Segurança
Infantil a alunos de 1º ciclo – Cascais, 23 de maio;
1 Sessão para alunos do pré-escolar do Externato “Os Fofinhos”, sobre segurança infantil com a ACT
- 29 de maio;
2 Sessões para alunos do 1º ciclo do Externato São José, no Restelo, sobre segurança infantil – 31
de maio;
1 Sessão com as crianças da Casa das Cores sobre segurança infantil – 1 de junho;
Sessão com alunos do 1º ciclo do Externato do Parque sobre literacia financeira com o GOEC – 2 de
junho;
Seminário sobre "Consumo e Resolução de Conflitos de Consumo” na Faculdade de Direito de
Coimbra – 23 de novembro;
Sessão para alunos do ensino secundário do Colégio Valsassina sobre os direitos dos consumidores
– 13 de dezembro.
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c) Preparadas e difundidas 25 brochuras informativas em formato eletrónico apresentadas na página
36.

d) Divulgadas 63 Informações-DGC e 76 Alertas-DGC, dos quais 72 são alertas sobre o tema da
segurança de bens e serviços;

O5. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
INDICADORES

Peso
META

2015

2016

Ind 6. N.º de intervenções em sessões de
formação com os parceiros públicos e privados

n.a.

n.a

20

4

Ind 7. N.º de iniciativas dirigidas a associações
empresariais e a operadores económicos

5

10

10

2

2017

Tolerância

Valor

TAXA

100%

PESO

RESULTADO

25

50%

18

100%

Atingiu

13

50%

12

100%

Atingiu

crítico

REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

No que respeita ao objetivo operacional integrado no parâmetro QUALIDADE, o objetivo operacional O5 –
Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidores, abrangeu os indicadores 6 e 7.
O Indicador 6 - N.º de intervenções em sessões de formação com os parceiros públicos e privados estabeleceu
a realização de 20 intervenções, com uma tolerância de 4 intervenções.
Em 2017 realizaram-se 18 intervenções em sessões de formação com os parceiros públicos e privados, tendo
sido atingida a meta estabelecida. A taxa de realização do indicador 6 atingiu 100%.
Assim, são de referir as seguintes sessões:












Lançamento da Plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico, Lisboa – 15 de março;
Representação pública e intervenção da DGC na cerimónia de assinatura do Protocolo com a
autarquia de Castelo de Paiva para criação de CIAC em Castelo de Paiva – 15 de março;
Representação pública e intervenção da DGC nas comemorações do CIAB em Braga – 15 de março;
Sessão de assinatura pública do protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública na DGC
– 16 de março;
Seminário organizado pela CIP sobre o Mercado de Bens e Serviços – 22 de março;
Dia da Europa - Sessão|Debate "A proteção do Consumidor na Europa Digital", na Direção-Geral do
Consumidor – 9 de maio;
Apresentação sobre a atuação da DGC em matéria de fiscalização da publicidade, para missão da
Comissão Europeia (DG Health and Food Safety) - 9 de maio;
Audição Pública sobre os novos Regulamentos no setor da Eletricidade promovida pela Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos – 22 de junho;
Participação com o CEC, no seminário “Férias com sol e sem pesadelos” sobre a proteção do
consumidor no alojamento organizado pela PSP e a associação “Safe Communities Portugal” – 23 de
junho;
Sessão de assinatura do Protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Ponte da Barca - 28
de junho;
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Sessão de assinatura do Protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Amares - 4 de
agosto;
Sessão de assinatura do Protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Barcelos – 10 de
agosto;
Encontro Nacional de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, em Leiria – 30 de outubro;
Participação com o CEC, no seminário “Fraude em Linha – Afetando o Turismo Global” organizada
pela associação “Safe Communities Portugal”, pela associação Sindical de Funcionários da Polícia
Judiciária e pelo Turismo de Portugal, Faro – 9 de novembro;
2 Sessões de formação a agentes da PSP no Comando Metropolitano de Lisboa – 22 e 23 de
novembro;
Encontro Nacional de CIAC em Barcelos – 30 de novembro;
Sessão formativa no TRIAVE sobre serviços públicos essenciais e contratação à distância – 4 de
dezembro.

Relativamente ao indicador 7 - N.º de iniciativas dirigidas a associações empresariais e a operadores
económicos, foi estabelecida a meta de 10 iniciativas e o resultado final alcançado totalizou 12 iniciativas
alcançando desse modo a taxa de realização de 100% e atingida a meta determinada.

São de referir as seguintes iniciativas:







4 Sessões de esclarecimentos sobre a Plataforma do Livro de Reclamações aos Operadores
Económicos DGC/INCM do setor postal, comunicações eletrónicas, águas, energia – entre janeiro e
junho.
3 Sessões de formação dirigidas a associações empresariais da zona do Algarve e Lisboa – 12 de
outubro; 7 e 21 de novembro;
Sessão de formação a técnicos do Espaço Comerciante da UACS – 13 de dezembro
3 Recomendações aos operadores económicos em matéria de publicidade;
1 Recomendação dirigida aos operadores de comunicações eletrónicas sobre o aumento de preços
dos pacotes (tv+internet+voz).

Apresenta-se no quadro seguinte o resumo da avaliação final do grau de realização dos objetivos
operacionais em 2017:

Eficácia
96,7%

Parâmetros
Eficiência
32,3%

Qualidade
20,0%

AVALIAÇÃO FINAL
149,0%

No ano de 2017 foram superadas as metas previstas para os objetivos operacionais O1, O3, e O4 e cumpridas
as metas no objetivo O2. Recorde-se que os objetivos O1, O2 e O4 constituíram em 2017 objetivos relevantes.
Os 3 objetivos operacionais relativos à eficácia (O1, O2 e O3) realizaram 96,7% (planeado 60%), o objetivo
referente à eficiência (O4) atingiu 32,3% (planeado 20%) e o objetivo de qualidade (O5) executou 20% tal
como planeado.
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Com uma previsão inicial de taxa de realização de 100% em 2017, foram obtidos 149% correspondendo este
valor a uma avaliação de desempenho “BOM” na atividade desenvolvida pela DGC no ano em análise. Ora, a
superação em 49% da avaliação final prende-se com o facto de em 2017, a Direção-Geral do Consumidor no
âmbito da sua atribuição de dinamização e coordenação do Sistema de Defesa do Consumidor – que integra
entidades que direta ou indiretamente visam a proteção dos direitos e interesses dos consumidores –
apostou fortemente na proximidade e na inclusão de novas entidades no desenvolvimento de ações
destinadas aos consumidores. Neste contexto, importa destacar dois parceiros, a Polícia de Segurança
Pública e os Serviços Sociais da Administração Pública, que por força da sua atuação e dinâmica solicitaram
o envolvimento e apoio da Direção-Geral do Consumidor em ações que vieram a resultar num acréscimo de
tarefas e iniciativas especialmente no segundo semestre.

2.2. Apreciação por parte dos Utilizadores da Quantidade e Qualidade dos Serviços
Prestados
Em 2017, encontrava-se disponível no Portal do Consumidor (www.consumidor.pt) a sondagem para aferir o
grau de satisfação dos consumidores com a informação disponibilizada no sítio da Internet.

Ao longo do ano de 2017 manteve-se o decréscimo nas respostas à sondagem por parte dos consumidores,
justificado em parte pelo layout pouco apelativo do antigo site e provavelmente pela utilização mais
frequente de pesquisa de informação através de telemóveis para os quais o antigo site não se encontrava
preparado.
Em 2017 foram recebidas 408 respostas, das quais 196 corresponderam à resposta afirmativa à questão
“Encontrou informação com interesse no website?” e 212 responderam negativamente, tendo sido obtida
uma taxa de satisfação dos consumidores de 48,0% com a informação disponibilizada. A taxa de satisfação
com a informação obtida em 2017 decresceu face à conseguida em 2016 (foi de 55,9%).
A atualização do sítio da internet da Direção-Geral do Consumidor, adiada do ano de 2016 para o ano de
2017 devido às fortes restrições orçamentais verificadas em 2016, iniciou-se em outubro de 2017 e o novo
site foi lançado em 15.03.2018, precisamente no Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores.

2.3. Avaliação do Sistema de Controlo Interno
Nos termos da alínea b), do nº 2, do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 76/2015, de 12 de maio, compete à
Secretaria - Geral do Ministério da Economia (adiante SGME) assegurar a prestação centralizada de serviços
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comuns aos serviços integrados do Ministério, nomeadamente a DGC, de acordo com a alínea c), do nº 2, do
artigo 2.º da Portaria 287/2015, de 16 de setembro.
A prestação centralizada de serviços abrange as áreas de recursos humanos, formação e aperfeiçoamento
profissional, apoio jurídico e contencioso, área financeira e orçamental, aquisição de bens e serviços e
contratação, área logística e patrimonial, documentação e informação, comunicação e relações públicas,
inovação e modernização e política de qualidade e tecnologias de informação e comunicação (TIC).
O relacionamento entre a SGME e a DGC desenvolve-se ao nível funcional entre a Diretora-Geral do
Consumidor e a Secretária-Geral do Ministério da Economia. Para as diferentes áreas, o contacto é
estabelecido entre os técnicos das duas entidades, sobretudo por correio eletrónico.
O controlo operacional das atividades de suporte e apoio à DGC é realizado em partilha com a SGME e traduzse nas seguintes vertentes:
- Preparação do orçamento, planeamento e controlo orçamental; encerramento de contas de gerência;
pedidos de libertação de crédito; controlo e registo de receitas no GERFIP e Fundo de Maneio;
- Controlo da assiduidade dos RH da DGC centralizado na SGME através de um sistema informático de registo
de férias, faltas, licenças e acidentes em serviço; processamento de remunerações, abonos e descontos;
- Controlo interno dos procedimentos de acompanhamento, avaliação e informações sobre as necessidades
de aquisições de bens e serviços;
- Intervenção de apoio ao utilizador de informática referente a comunicação de voz e de dados.

2.3.1. Resultados de ações de inspeção e auditorias
Em 24.02.2017 foi enviado à Comissão Europeia (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
- CHAFEA) o relatório financeiro e material do projeto Centro Europeu do Consumidor - Grant Agreement
ECC-Net PT SGA 2016 EU project 704399 - para reporte contratual e recebimento da subvenção da FF282 –
Financiamento Comunitário – outros do orçamento de funcionamento da DGC.

2.3.2. Avaliação do Sistema de Controlo Interno
O sistema de controlo interno é partilhado com a SGME. A grelha de avaliação do sistema de controlo interno
abrangeu a avaliação de quatro áreas: ambiente de controlo, estrutura organizacional, atividades e
procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço e fiabilidade dos sistemas de
informação.

23

Quadro de Avaliação do Sistema de Controlo Interno
QUESTÕES
1.

APLICADO
S

N

NA

FUNDAMENTAÇÃO

Ambiente de controlo

1.1. Estão
claramente
definidas
as
especificações técnicas do sistema de
controlo interno?



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

1.2. É
efetuada
internamente
uma
verificação efetiva sobre a legalidade,
regularidade e boa gestão?



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

1.3. Os elementos da equipa de controlo e
auditoria
possuem
a
habilitação
necessária para o exercício da função?



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.



Os valores éticos e de integridade
estão definidos no “Plano de
Prevenção de Riscos de Corrupção
e Infrações Conexas”. Mantém-se
em vigor o Código de Conduta
aprovado em 2016.



Desenvolvido na DGC o diagnóstico
de necessidades de formação e
elaborado um plano de formação
adequado à realidade interna e à
disponibilidade orçamental, em
conjunto com a SGME.



São
efetuadas
semanalmente
reuniões de coordenação entre a
direção e os dirigentes intermédios
e destes com os técnicos.



A DGC foi objeto de ação de
controlo/reporte pela Comissão
Europeia
(Consumers, Health,
Agriculture and Food Executive
Agency (CHAFEA) relativamente à
execução financeira e material do
projeto co-financiado ECC-Net PT
SGA 2016 EU project 704399.

2.1. A estrutura organizacional estabelecida
obedece
às
regras
definidas
legalmente?



A estrutura orgânica da DGC
encontra-se definida na Portaria n.º
5/2013, de 9 de janeiro.

2.2. Qual a percentagem de colaboradores
do serviço avaliados de acordo com o
SIADAP 2 e 3?



Aplicado
a
colaboradores,
SIADAP 2 e 3.



31,1%
dos
trabalhadores
receberem formação. (Nota: Com
base na informação constante do
Balanço
Social,
houve
uma
percentagem
de
37,8%
de
participações, uma vez que vários

1.4. Estão claramente definidos valores
éticos e de integridade que regem o
serviço (ex. códigos de ética e de
conduta, carta do utente, princípios de
bom governo)?
1.5. Existe uma política de formação do
pessoal que garanta a adequação do
mesmo às funções e complexidade das
tarefas?
1.6. Estão
claramente
definidos
e
estabelecidos contactos regulares entre
a direção e os dirigentes das unidades
orgânicas?

1.7. O serviço foi objeto de ações de
auditoria e controlo externo?

2.

Estrutura organizacional

2.3. Qual a percentagem de colaboradores
do serviço que frequentaram pelo menos
uma ação de formação?

no

100%
dos
âmbito do
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trabalhadores tiveram mais do que
uma participação).
APLICADO
FUNDAMENTAÇÃO
S
N
NA
3. Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço
QUESTÕES

3.1. Existem manuais
internos?

de

procedimentos



3.2. A competência para autorização da
despesa está claramente definida e
formalizada?



3.3. É elaborado anualmente um plano de
compras?



3.4. Está implementado um sistema de
rotação de funções entre trabalhadores?
3.5. As responsabilidades funcionais pelas
diferentes
tarefas,
conferências
e
controlos estão claramente definidas e
formalizadas?





3.6. Há descrição dos fluxos dos processos,
centros de responsabilidade por cada
etapa e dos padrões de qualidade
mínimos?
3.7. Os circuitos dos documentos estão
claramente definidos de forma a evitar
redundâncias?

3.8. Existe um plano de gestão de riscos de
corrupção e infrações conexas?

3.9. O plano de gestão de riscos de corrupção
e infrações conexas é executado e
monitorizado?

QUESTÕES

Existe o Manual de Acolhimento e
dois documentos de perguntas
frequentes, um sobre Faltas na
Administração Pública e outro
sobre Assiduidade.
A competência para a autorização
da despesa está prevista no
Decreto-Regulamentar
n.º
38/2012, de 10 de abril.
Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia em
coordenação
face
ao
levantamento de necessidades
apurado pela DGC



Nas matérias da competência da
DGC, as responsabilidades de
conferência e controlo estão
definidas e formalizadas no mapa
de pessoal
O Sistema de Gestão Documental
engloba descrição dos fluxos de
processos, não havendo definição
expressa
dos
padrões
de
qualidade mínimos.



O Sistema de Gestão Documental
assegura a circulação e arquivo de
documentos.



Está em fase de elaboração o
Relatório do Plano de Gestão de
Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas,
relativamente
às
medidas implementadas em 2017,
bem como a atualização das
medidas a implementar em 2018.



Este
Plano
foi
divulgado
internamente e colocado na
página da internet da DGC. A sua
execução está a ser objeto de
relatório e serão definidas novas
medidas a implementar.

APLICADO
S
N

NA

FUNDAMENTAÇÃO

4. Fiabilidade dos sistemas de informação
4.1. Existem aplicações informáticas de
suporte ao processamento de dados,
nomeadamente,
nas
áreas
de



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.
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contabilidade,
tesouraria?

gestão

documental e

4.2. As
diferentes
aplicações
estão
integradas permitindo o cruzamento de
informação?



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

4.3. Encontra-se instituído um mecanismo
que garanta a fiabilidade, oportunidade e
utilidade dos outputs dos sistemas?



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

4.4. A informação extraída dos sistemas de
informação é utilizada nos processos de
decisão?



Ao nível de gestão interna (v.g.
análise de consumos) tal como em
matéria
de
avaliação
de
necessidades de intervenção da
DGC (pela análise dos pedidos de
informação/reclamações recebidas)

4.5. Estão
instituídos
requisitos
de
segurança para o acesso de terceiros a
informação ou ativos do serviço?



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

4.6. A informação dos computadores de rede
está
devidamente
salvaguardada
(existência de backups)?



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

4.7. A segurança na troca de informações e
software está garantida?



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

2.4. Comparação com o desempenho de serviços idênticos
Compete à Direção-Geral do Consumidor, no âmbito das suas atribuições e competências legais, contribuir
para a elaboração, definição e execução da política de defesa do consumidor.
Estas atribuições e competências têm caráter exclusivo na Administração Pública nacional pelo que, para
efeitos da autoavaliação do desempenho, não estão disponíveis critérios e instrumentos de aferição que
possam suportar de um ponto de vista técnico a comparação do desempenho da DGC com serviços idênticos.
Deste modo, a comparação do trabalho efetuado em 2017 pela Direção-Geral do Consumidor com o de
serviços idênticos europeus pode ser estabelecida com a Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores da
Comissão Europeia (adiante DG JUST).
A DG JUST foi criada em 2014 na versão reformulada após o início dos serviços sob a Comissão Europeia
Juncker 2014-2019.
A DG JUST tem as suas instalações principais em Bruxelas onde se encontram 490 efetivos. Os efetivos da
DGC correspondem apenas a 10,2% do universo dos trabalhadores da DG JUST.
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A área “Consumidores”, que define a Política de Consumidores no plano europeu, é responsável pelo
trabalho relacionado com os mercados de consumo, a legislação de defesa do consumidor, a segurança dos
produtos e serviços, bem como pelas temáticas relacionadas com aplicação e a fiscalização da legislação
europeia aplicável (enforcement), com os Centros Europeus do Consumidor e toda a estratégia aplicável na
defesa do consumidor, temáticas idênticas às tratadas pela DGC no exercício das suas atribuições.
A política europeia dos consumidores, prevista na Agenda do Consumidor, assenta em cinco pilares, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Promover a saúde e segurança dos consumidores;
Fomentar o conhecimento sobre os direitos dos consumidores;
Reforçar o enforcement em matéria de defesa do consumidor;
Integrar a política do consumidor nas restantes políticas setoriais;
Capacitar os consumidores.

De referir, igualmente, a Estratégia do Mercado Único Digital da Comissão Europeia, que pretende permitir
um melhor acesso dos consumidores e das empresas a bens e serviços em linha em toda a Europa, visando
remover as principais diferenças entre os mundos on-line e off-line, eliminando barreiras à atividade
transfronteiriça em linha.
A política europeia dos consumidores, sendo uma matéria de competência partilhada entre a União Europeia
e os Estados-Membros, é assim uma parceria entre a UE, os seus Estados Membros e os seus cidadãos e
baseia-se em dois princípios fundamentais, identificados no Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia:
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•
A adoção de medidas a nível da UE para proteger a saúde, a segurança e os interesses económicos dos
consumidores, bem como para promover o direito dos consumidores à informação à educação;
•
A integração das exigências em matéria de defesa dos consumidores na definição e execução das
políticas e ações da UE.
A Comissão Europeia propõe nova legislação depois de avaliar o potencial impacto da sua aplicação e de
realizar uma vasta consulta com as principais partes interessadas.
Em 2017, a Direção-Geral do Consumidor em coordenação com a DG JUST realizou as seguintes ações:
• Participou no Comité da Rede de Política de Consumidores (comité CPN), ao nível de Diretores-Gerais, nos
dias 28 e 29 de junho;
• Participou ativamente nas três reuniões do Comité criado ao abrigo do Regulamento da Cooperação
Administrativa entre as Autoridades de Defesa do Consumidor;
• Participou em três workshops sobre armadilhas e enforcement em linha, prioridades para a Rede CPC e
modos de as definir e alegações ambientais no âmbito da Diretiva Práticas Comerciais Desleais;
• Colaborou em investigações simultâneas e ações conjuntas de aplicação da legislação europeia no âmbito
da cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa dos
consumidores da qual a Direção-Geral do Consumidor é o ponto de contacto em Portugal, em especial no
“Internet sweep” de 2017 (novembro), relativo às telecomunicações e outros serviços digitais;
• Participou em várias reuniões de definição de medidas de política organizadas pela DG JUST em áreas tão
diversas como a segurança de produtos ou a educação ao consumidor, colaborando em iniciativas tal
como o “Painel de avaliação sobre mercados de consumo”, da autoria desta Direção-Geral.
• Na área da segurança de produtos, a DGC continuou a desempenhar o papel de ponto de contacto para
a rede do RAPEX - Sistema Europeu de Alerta Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares, não
alimentares.
A Direção-Geral do Consumidor manteve uma estreita cooperação com os serviços da Comissão Europeia
procurando acompanhar as melhores práticas de molde a assegurar a qualidade do desempenho da DGC
valendo a pena salientar que neste âmbito a Direção-Geral irá acolher em junho de 2018, em Lisboa, a
reunião de Diretores-gerais das Autoridades dos 28 Estados-membros, em co - organização com a Comissão
Europeia.

2.5. Apreciação por parte dos Trabalhadores da Direção-Geral do Consumidor
O processo de autoavaliação da DGC envolveu a realização de um inquérito anónimo aos seus colaboradores,
realizado no dia 28 de março de 2018. O questionário, distribuído por todos os trabalhadores, consistiu na
avaliação de um conjunto de aspetos relativos à organização, com o propósito de aferir o grau de satisfação
com a organização e a motivação de cada um sobre as atividades que desenvolveu ao longo de 2017.
Do universo de 45 trabalhadores da DGC à data da entrega do questionário, após exclusão do dirigente
máximo (Diretora-Geral), o questionário foi entregue a 42, (uma técnica superior não reunia os requisitos
para avaliar o ano de 2017 por ter ingressado em dezembro e outra apenas ingressou em janeiro). Foi
igualmente entregue o questionário às duas técnicas superiores em regime de teletrabalho.
Deste universo, obtiveram-se 26 respostas ao questionário de satisfação, o que perfaz uma taxa de resposta
de 57,8% (23,1 pontos percentuais abaixo da taxa de resposta verificada relativamente à avaliação de 2016).
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O questionário avaliou os seguintes temas:
1. Satisfação global dos colaboradores com a Direção-Geral do Consumidor;
2. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão;
3. Satisfação com as condições de trabalho;
4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira;
5. Níveis de motivação;
6. Satisfação com o estilo de liderança (gestão de topo e gestão de nível intermédio);
7. Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços.
Às questões colocadas foi solicitada a atribuição numérica do nível de satisfação de acordo com: 1 = Muito
Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.
Analisando as respostas às questões colocadas para cada tema, caraterizaram-se sobretudo as pontuações
que obtiveram maior número de respostas. Apurou-se nalguns inquéritos respondidos pelos trabalhadores
a não atribuição de pontuação a algumas questões, facto que poderá estar associado a inexistência da opção
NS/NR.
As respostas à questão 1. (Satisfação global dos colaboradores com a DGC) posicionaram-se principalmente
no nível 4 = Satisfeito.
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

1. Satisfação global dos colaboradores com a Direção Geral do Consumidor
Satisfação com…

Grau de Satisfação
1

2

3

4

5

Imagem da organização

1

2

10

10

3

Desempenho global da organização

1

2

6

9

7

Papel da organização na sociedade

2

2

4

11

7

Relacionamento da organização com os
cidadãos e a sociedade

2

2

6

10

7

Forma como a organização gere os
conflitos de interesses

2

2

7

13

3

Nível de envolvimento dos colaboradores
na organização e na respetiva missão.

2

2

4

14

4

Envolvimento dos colaboradores nos
processos de tomada de decisão

2

4

8

11

1

Envolvimento dos colaboradores em
atividades de melhoria

3

1

4

15

2

Mecanismos de consulta e diálogo entre
colaboradores e gestores

2

4

2

13

5

Registe aqui as suas sugestões
de melhoria
Maior projeção institucional atento
às limitações existentes – de
realçar positivamente o protocolo
com a PSP.

A questão 2. (Satisfação com a gestão e sistemas de gestão) obteve um maior peso no nível 4 = Satisfeito no
que respeita à aptidão para a liderança e da gestão para comunicar. No entanto há a referir a discrepância
de apreciações uma vez que, embora o peso maior esteja no nível 4, há respostas distribuídas por todos os
níveis e, em alguns casos com uma incidência relevante.
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1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

2. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão
Grau de Satisfação
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

Gestão de
topo
(Direção)

0

3

4

14

5

Carece de maior delegação nos
diretores.

Gestão de
nível
intermédio
(Diretoras de
Serviço e
Chefes de
Divisão)

0

1

8

12

4

Maior comunicação entre
diretores no planeamento de
tarefas/objetivos partilhados.

Gestão de
topo
(Direção)

0

4

2

12

8

Gestão de
nível
intermédio

0

2

3

15

4

Forma como o sistema de avaliação do
desempenho em vigor foi implementado

4

4

10

6

2

Forma como os objetivos individuais e
partilhados são fixados

3

5

11

4

3

Forma como a organização recompensa
os esforços individuais

2

6

8

9

1

Forma como a organização recompensa
os esforços de grupo

1

6

8

9

1

Postura da organização face à mudança e
à modernização

1

3

5

12

4

Satisfação com…

Aptidão da liderança para
conduzir a organização
(estabelecer objetivos,
afetar recursos,
monitorizar o andamento
dos projetos…)

Aptidão da gestão para
comunicar

As respostas à questão 3. (Satisfação com as condições de trabalho) situaram-se, também, maioritariamente
no nível 4 = Satisfeito, em todos os parâmetros.
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

3. Satisfação com as condições de trabalho
Satisfação com…

Grau de Satisfação
1

2

3

4

5

Ambiente de trabalho

0

1

2

17

6

Modo como a organização lida os
conflitos, queixas ou problemas pessoais

0

3

5

14

4

Horário de trabalho

0

0

3

15

8

Possibilidade de conciliar o trabalho com
a vida familiar e assuntos pessoais

0

1

4

11

11

Possibilidade de conciliar o trabalho com
assuntos relacionados com a saúde

1

1

3

10

10

Igualdade de oportunidades para o
desenvolvimento de novas competências
profissionais

4

1

8

11

2

Igualdade de oportunidades nos
processos de promoção

6

2

7

8

2

Igualdade de tratamento na organização

3

1

7

11

4

Registe aqui as suas sugestões
de melhoria

Pouco aplicável para avaliar esta
questão.
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A questão 4. (Satisfação com o desenvolvimento da carreira) obteve uma pontuação que, maioritariamente,
se situou sempre no nível 3 = Pouco Satisfeito embora o nível 4 registe um número significativo de respostas.
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira
Grau de Satisfação
1

2

3

4

5

O que falta para que o seu grau
de satisfação seja 5?

Política de gestão de recursos humanos
existente na organização

2

2

11

11

0

Necessitamos de mais técnicos.

Oportunidades criadas pela organização
para desenvolver novas competências

1

3

11

10

1

Ações de formação que realizou até ao
presente

4

2

11

9

0

Mecanismos de consulta e diálogo
existentes na organização

2

0

12

11

1

Nível de conhecimento que tem dos
objetivos da organização

1

1

7

11

4

Satisfação com…

Realce para o inglês que é muito
útil.

As respostas à questão 5. (Níveis de motivação) situaram-se maioritariamente no nível 4 = Motivado. De
salientar também o significativo número de respostas indicando o nível 5 = Muito motivado.
1 = Muito desmotivado, 2 = Desmotivado, 3 = Pouco Motivado, 4 = Motivado e 5 = Muito Motivado.

5. Níveis de motivação
Grau de Motivação

Motivação para…
1

2

3

4

5

Aprender novos métodos de trabalho

2

1

3

13

6

Desenvolver trabalho em equipa

2

2

3

12

6

3

1

3

12

6

Participar em projetos de mudança na
organização

3

1

5

13

3

Sugerir melhorias

2

0

3

13

6

Participar em ações de formação

O que falta para que o seu grau
de motivação seja 5?

- +ações de formação.
- necessidade de mais formação.

A questão 6. (Satisfação com o estilo de liderança) subdivide-se entre a avaliação ao gestor de topo e a
avaliação à gestão de nível intermédio.
Na primeira avaliação (gestor de topo), os níveis de avaliação situam-se muito equilibradamente entre os
níveis 3 = Pouco satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito satisfeito, embora com maior incidência no nível 4. De
referir o maior peso nos parâmetros “Demonstra emprenho no processo de mudança” e “Assegura o
desenvolvimento de uma cultura de mudança”.
Na segunda avaliação (gestor de nível intermédio), o nível 4 = Satisfeito recebeu maior número de respostas.
Na sua maioria, os colaboradores optaram por não responder à questão “Concordo / Não concordo”. No
entanto os que o fizeram, optaram maioritariamente pela opção “Concordo”.
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C= Concordo; D= Discordo
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

Satisfação com…

Discordo

Concordo

6. Satisfação com o estilo de liderança
Grau de Satisfação
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

O gestor de topo…
Lidera através do exemplo

9

0

0

2

6

7

9

Demonstra empenho no processo de
mudança

7

0

0

2

5

7

12

Aceita críticas construtivas

7

1

0

2

8

9

6

Aceita sugestões de melhoria

6

1

0

2

7

9

8

Delega competências e responsabilidades

5

4

0

3

7

9

5

Estimula a iniciativa das pessoas

7

1

0

2

4

10

9

Encoraja a confiança mútua e o respeito

7

1

1

1

6

10

7

Assegura o desenvolvimento de uma
cultura de mudança

7

1

1

2

5

7

10

6

3

2

1

9

5

7

Reconhece e premeia os esforços
individuais e das equipas

7

2

2

2

4

10

6

Adequa o tratamento dado às pessoas, às
necessidades e às situações em causa

9

0

0

1

7

10

5

Discordo

Lidera através do exemplo

8

1

1

0

7

10

5

Demonstra empenho no processo de
mudança

7

1

1

0

7

12

4

Aceita críticas construtivas

6

1

1

0

8

12

4

Aceita sugestões de melhoria

7

1

1

0

8

9

5

Delega competências e responsabilidades

7

1

1

2

8

9

3

Estimula a iniciativa das pessoas

7

1

1

2

4

11

5

Encoraja a confiança mútua e o respeito

8

0

1

0

6

12

4

Assegura o desenvolvimento de uma
cultura de mudança

7

1

1

1

8

8

5

Promove ações de formação

4

4

1

3

6

10

3

Reconhece e premeia os esforços
individuais e das equipas

6

2

2

2

4

12

3

Adequa o tratamento dado às pessoas, às
necessidades e às situações em causa

7

1

2

0

7

11

3

Satisfação com…

Influência do grau de
autonomia.

Grau de Satisfação

Concordo

Promove ações de formação

1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

O gestor de nível intermédio…

As respostas à questão 7. (Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços)
situaram-se maioritariamente no nível 4=Satisfeito.
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1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

7. Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços
Grau de Satisfação

Satisfação com…
1

2

3

4

5

Equipamentos informáticos disponíveis

1

1

7

11

6

Software disponível

1

2

8

10

5

Equipamentos de comunicação
disponíveis

1

3

5

12

5

Condições de higiene

2

2

7

8

7

Condições de segurança

1

1

6

10

8

Serviços de refeitório e bar

1

5

4

7

0

Serviços sociais

1

3

6

8

4

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

Assim, relativamente a uma apreciação global do questionário, verifica-se que os colaboradores da DireçãoGeral do Consumidor indicam maioritariamente uma situação de positiva, uma vez que, em todos os grandes
temas abordados, a opção pelo nível de satisfação 4 = Satisfeito, é a mais escolhida.

2.6. Grau de execução das atividades e projetos previstos no plano de atividades
O Plano de Atividades para 2017 estabeleceu a realização de 59 ações inseridas nos três objetivos
estratégicos, tendo sido apurada uma taxa de execução de 98,3% justificada pela concretização total de 58
ações, não tendo sido executada a ação Desenvolvimento de contactos com a Câmara de Comércio e Indústria
Luso Chinesa para realização de sessões de informação sobre a segurança geral dos produtos pertencente ao
OE 3 - Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor.
De salientar que a Direção-Geral do Consumidor para além das ações previstas no seu Plano de Atividades
para 2017, realizou várias iniciativas que se elencam no presente Relatório de Atividades, destacando o
trabalho desenvolvido no âmbito do caso Volkswagen, os conteúdos e parceria estabelecida com a Federação
Portuguesa de Futebol e o Gabinete de Emergência Consular e as iniciativas desenvolvidas na sequência da
celebração de protocolos de cooperação.

2.7. Medidas para um reforço positivo do desempenho
Constituem medidas para um reforço positivo do desempenho aquelas ações que têm impacto positivo e
concorrem para a melhoria da concretização dos objetivos da organização e aumentam a satisfação dos
principais clientes da Direção-Geral face às respetivas necessidades.
Apesar das cativações ocorridas em 2017 sobre o orçamento de funcionamento, que inviabilizaram na sua
quase totalidade a concretização da formação necessária para 2017, destaca-se a formação disponibilizada
aos recursos humanos em língua inglesa cujo início remonta ao ano de 2012 e vem conferindo certificados
de nível atingido. Trata-se de uma forte aposta na melhoria das competências dos recursos humanos em
língua inglesa, uma vez que a Direção-Geral do Consumidor mantem parcerias regulares com diversos países
da União Europeia e do resto do Mundo, algumas através de webinars, e também deslocações para
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participação nas negociações europeias e com a consequente necessidade de análise e resposta a
documentos em língua inglesa.
Em 2017, fruto do trabalho com o seu parceiro tecnológico INCM, a Direção-Geral do Consumidor
disponibilizou mais um instrumento para defesa dos direitos dos consumidores e contribuiu para a
desmaterialização e agilização de procedimentos relacionados com o tratamento de reclamações por parte
das entidades reguladoras envolvidas neste processo. Tratou-se um projeto muito importante, incorporado
nas Medidas SIMPLEX+, que se encontra em permanente evolução e que irá contribuir para o
desenvolvimento das melhores práticas em termos de comunicação entre a Administração Pública e os
cidadãos. De referir finalmente que para responder da melhor forma aos desafios colocados neste contexto,
a Direção Geral do Consumidor afetou uma técnica com competências específicas para apoiar os clientes na
utilização mais amigável da plataforma, procedimento e cuidados que foram positivamente reconhecidos.
Finalmente cumpre destacar os trabalhos desenvolvidos pela equipa da Direção-Geral para disponibilizar
num curto espaço de tempo, aos seus clientes (consumidores e entidades do Sistema de Defesa do
Consumidor), um novo sítio da internet mais amigável, com informação útil, simples e fácil de encontrar.
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS DIFERENTES UNIDADES ORGÂNICAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O Plano de Atividades para 2017 inscreve os três seguintes objetivos estratégicos:
1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment)
2. Reforçar a proteção dos/as consumidores/as
3. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
Será, pois, de acordo com estes objetivos que se reportarão as atividades desenvolvidas em 2017.

3.1. Capacitar os(as) consumidores(as) (empowerment)
Em 2017, a Direção-Geral do Consumidor apostou fortemente no serviço de proximidade procurando chegar
a mais consumidores capacitando-os para o exercício dos seus direitos, não esquecendo os consumidores
mais vulneráveis. Para o desenvolvimento da missão e de forma a cumprir este importantíssimo Objetivo, a
Direção-Geral chamou entidades parceiras a participar nas ações de capacitação. A sensibilização e formação
em matéria de defesa do consumidor centrou-se também no tema do livro de reclamações por força do novo
regime e da nova plataforma Livro de Reclamações Eletrónico. Com vista a garantir o respeito pelas regras
de defesa do consumidor, a Direção-Geral do Consumidor apostou também no desenvolvimento de ações
destinadas também aos operadores económicos, nomeadamente as relacionadas com o novo regime do livro
de reclamações, a nova plataforma eletrónica, o regime das práticas comerciais desleais e o Código da
Publicidade.
Tal como no ano anterior, a Direção-Geral apostou na informação e formação dos consumidores que mais
necessitam de ser protegidos, como sejam os consumidores idosos e os consumidores mais novos.
Indicam-se, de seguida, as principais ações, medidas e iniciativas abrangidas neste âmbito:
i) Informar e sensibilizar os consumidores através da:
Divulgação de fichas informativas sobre temas do direito do consumo, com especial incidência na
área dos serviços públicos essenciais, concretamente, o serviço público de eletricidade no contexto
da transição do mercado regulado para o mercado liberalizado, cujo processo deverá estar
concluído no final de 2017
O processo de transição do mercado regulado para o mercado liberalizado, cuja conclusão se encontrava
programada para o final do ano de 2017, foi objeto de reflexão por parte do Governo e da Entidade
Reguladora, tendo-se optado por adiar aquela data para janeiro de 2020. Assim, os consumidores que ainda
estão a ser fornecidos por um comercializador de último recurso dispõem de um novo período transitório
para mudarem de fornecedor. Neste contexto, a Direção-Geral do Consumidor em estreita articulação com
a ERSE divulgou Fichas informativas e Boletins nesta matéria preparados por esta Entidade.
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Elaboração/divulgação, de acordo com a calendarização infra, de brochuras eletrónicas e em papel
sobre temas relevantes como a segurança, a publicidade, os mecanismos de resolução alternativa
de litígios de consumo e os direitos do consumidor turista contando também com a colaboração
do Centro Europeu do Consumidor
A Direção-Geral do Consumidor elaborou as seguintes brochuras no formato digital e em papel:
BROCHURAS / FOLHETOS INFORMATIVOS
1º trimestre
Cuidados com o monóxido de carbono
Carnaval em segurança
Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores:
Consumo Jovem; Pírcingues; Tatuagens
2º trimestre
Páscoa em segurança
Consumo Sustentável
Livro de reclamações – Novas regras
Dia Mundial da Criança
Brincar e Nadar em segurança nas piscinas
3º trimestre
Atividades de Ar Livre
Viagem em Segurança
Regresso às Aulas
4º trimestre
Guia da Alimentação Saudável
Dia Mundial da Poupança
Saber mais sobre a Publicidade*
Cuidados com os detergentes
Black Friday
Compras de Natal
*A brochura “Saber mais sobre publicidade” foi elaborada tendo parte do respetivo conteúdo sido
incluída na brochura do Natal e será divulgada no sítio da internet da Direção-Geral do Consumidor.
A Direção-Geral do Consumidor divulgou ainda as seguintes brochuras eletrónicas
1º trimestre
2º trimestre
4º trimestre

Dia de S. Valentim;
12 Direitos nas comunicações eletrónicas
Alerta Wap billing
Nova edição flyer “Entidades de Resolução
Alternativa de Litígios”;
Brincar em segurança no Dia das Bruxas;
Campanha Mundial de sensibilização sobre
queda do mobiliário;
Mapa da Rede Centros de Informação
Autárquicos ao Consumidor;
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Realização de sessões de formação e informação sobre o regime jurídico do livro de reclamações e
sensibilização sobre a existência e o funcionamento da plataforma do Livro de Reclamações Online
De modo a preparar o lançamento da plataforma do livro de reclamações eletrónico no dia 1 de julho de
2017, a Direção-Geral do Consumidor, em colaboração com o seu parceiro tecnológico e com o apoio das
entidades reguladoras ANACOM, ERSAR e ERSE, apostou ao longo do primeiro semestre de 2017, na
realização de sessões de componente formativa, dedicada aos operadores económicos dos serviços públicos
essenciais. Assim, realizou 5 sessões dedicadas a empresas que integraram os três primeiros setores
envolvidos neste importante projeto: águas e resíduos; eletricidade e gás; comunicações e setor postal:






Sessão de esclarecimentos sobre a Plataforma do Livro de Reclamações aos Operadores Económicos
DGC/INCM – setor postal, em janeiro, na DGC;
Sessão de esclarecimentos sobre a Plataforma do Livro de Reclamações aos Operadores Económicos
DGC/INCM – setor das comunicações eletrónicas, 8 de fevereiro, na DGC;
Sessão de esclarecimentos sobre a Plataforma do Livro de Reclamações aos Operadores Económicos
DGC/INCM – setor das comunicações eletrónicas, 30 de maio, na DGC;
Sessão de esclarecimentos sobre a Plataforma do Livro de Reclamações aos Operadores Económicos
DGC/INCM – setor das águas, dia 6 de junho, Centro Olga Cadaval, Sintra;
Sessão de esclarecimentos sobre a Plataforma do Livro de Reclamações aos Operadores Económicos
DGC/INCM – setor da energia (eletricidade e gás), dia 21 de junho, na ERSE.

No segundo semestre, já com a plataforma do livro de reclamações eletrónico em funcionamento e com o
diploma em vigor, a Direção-Geral do Consumidor organizou um ciclo de formação direcionado para
empresas dos mais diversos setores.
Este ciclo de formação teve início no Algarve, em sessão dirigida a
empresas associadas da NERA – Associação Empresarial da Região do
Algarve (70 empresários presentes), seguindo-se a ACRAL –
Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (30
empresários presentes). Finalmente, a Direção-Geral do Consumidor
realizou 2 sessões respetivamente, em Loulé e Faro, ambas no dia 17
de outubro. Os temas objeto de formação prenderam-se com o novo
regime do Livro de Reclamações e com as regras do Código da
Publicidade e do Regime das Práticas Comerciais Desleais.
O ciclo de formação continuou depois em Lisboa, na União de
Associações do Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo
(35 empresários presentes), desta vez restringida à temática do Livro
de Reclamações, no dia 21 de novembro.
As sessões contaram com a participação proactiva dos vários
empresários presentes, oriundos de diversos setores de atividade e
permitiu desta forma melhor consolidar as boas práticas nestas
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matérias em prol da defesa dos direitos e interesses dos consumidores, assim como fomentar a sã
concorrência num mercado global cada vez mais exigente.

Atendimento presencial de consumidores, em especial aos consumidores vulneráveis, em
colaboração com as juntas de freguesia do concelho de Lisboa
De forma a concretizar este projeto, a Direção-Geral do Consumidor iniciou uma colaboração com o Espaço
Lisboa Jovem da Câmara Municipal de Lisboa localizado na Freguesia de Marvila tendo ocorrido duas
reuniões, uma delas com o grupo comunitário desta Freguesia, com vista a planear o atendimento, a
formação e sensibilização a realizar para as juntas de freguesia. Este projeto encontra-se em curso e terá
lugar uma grande sessão de dinamização e de atendimento com os moradores em habitação social
propriedade da Câmara Municipal e gerida pela GEBALIS – Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa.

Atendimento escrito e telefónico dos consumidores em questões de consumo, incluindo as
suscitadas por turistas, contando, neste caso, com a colaboração do Centro Europeu do
Consumidor
A Direção-Geral do Consumidor tem por missão contribuir para a elaboração, definição e execução da política
de defesa do consumidor com o objetivo de assegurar um elevado nível de proteção.
Nos termos do Decreto Regulamentar n.º 38/2012 de 10 de abril deve prestar informação jurídica, no âmbito
do direito do consumo, encaminhar denúncias e reclamações em matéria de consumo para as demais
entidades competentes.

Durante o ano de 2017, foram recebidas na
Direção-Geral do Consumidor um total de
12164 solicitações das quais 7716
corresponderam a comunicações escritas e
4448 a comunicações telefónicas.

Os 10 mais reclamados no atendimento escrito (Bens/Serviços)
No ano de 2017, foram recebidas 7716 pedidos de informação/reclamações escritas, destes em 2017 foram
alvo de resposta 5853 pedidos. Destaca-se que do universo de 7716, 197 são pedidos de consumidores sobre
o âmbito de aplicação e funcionamento do Livro de Reclamação eletrónico e 95 pedidos de consumidores
sobre Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo.
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Bens e Serviços mais reclamados
Outros ( bens e serviços)
NCC - Não Conflito de Consumo

4%

Serviços de televisão

4% 3%

4%

4%
5%

43%

Assistentes pessoais digitais (PDA) ou
telemóveis, inteligentes, GPS
Electricidade

6%
7%
9%

Livro de reclamações
11%
Aparelhos grandes de uso doméstico
Materiais e artigos de vestuário e calçado
para homem, senhora, jovem e criança
(3/13 anos) e bebé (0/2 anos)
Serviços de transporte
Serviços de telefone móvel ou satélite
Computadores pessoais e respectivos
acessórios, incluindo de bolso e portáteis

Entre os temas mais reclamados, temos os serviços de televisão, seguido dos assistentes pessoais
digitais/telemóveis e da eletricidade. Muito reclamados são também os grandes aparelhos de uso doméstico,
o vestuário e o calçado. Verifica-se um aumento das reclamações referentes aos serviços de transporte e
mantém-se a conflitualidade relativa aos serviços de telefone móvel e à aquisição de computadores pessoais
e respetivos acessórios.
De salientar que 43 % das reclamações/pedidos de informação, versam sobre situações que não se
enquadram dentro do Classificador Harmonizado Europeu (Recomendação da Comissão Europeia – SEC
(2010) 572, de 12.05.2010) que a Direção-Geral do Consumidor vem cumprindo na sua classificação de
pedidos de consumidores desde 2011, relativamente ao qual a DGC já solicitou à Comissão uma extensa
revisão e atualização, para o mesmo poder dar um retrato mais fiel da conflitualidade nacional.
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Os 10 mais reclamados no atendimento telefónico (Bens/Serviços)
Em 2017, foram recebidas 4448 chamadas telefónicas. Deste universo todos os pedidos foram objeto de
resposta.

Bens e Serviços mais reclamados
Não conflito de consumo
Assistentes pessoais digitais (PDA) ou
telemóveis inteligentes, GPS
Serviços de internet
5%

4%

4%

4%
Serviços de telefone fixo

5%

36%
Fornecimento de energia eléctrica

7%
7%
7%

9%

12%

Serviços de telefone móvel ou satélite
Serviços de televisão
Materiais e artigos de vestuário e calçado
para homem, senhora, jovem e criança
(3/13 anos) e bebé (0/2 anos)
Aparelhos grandes de uso doméstico
Mobiliário e acessórios para casa e jardim
Computadores pessoais e respectivos
acessórios, incluindo de bolso e portáteis

No atendimento telefónico o tema mais visado foi o novo regime legal do Livro de Reclamações Eletrónico,
entre outras questões classificadas como não conflito de consumo por frequentemente se ter detetado que
esta linha de atendimento é, de forma crescente, utilizada por operadores económicos que recorrem a ela
para esclarecerem dúvidas. Em segundo lugar, estão as situações existentes com a aquisição de telemóveis
e outros produtos similares, em terceiro lugar ficou o serviço de televisão/internet, seguido da eletricidade
e do telemóvel móvel.
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Bens e Serviços mais reclamados
Outros ( bens e serviços)
Não conflito de consumo
Assistentes pessoais digitais (PDA) ou
telemóveis inteligentes, GPS
Serviços de televisão
Electricidade
4%
4%

3%

2% 2% 1%
3% 3%
NCC - Não Conflito de Consumo
23%

4%

Serviços de telefone móvel ou satélite
20%

6%
6%
5%

7%

8%

Aparelhos grandes de uso doméstico
Materiais e artigos de vestuário e calçado
para homem, senhora, jovem e criança (3/13
anos) e bebé (0/2 anos)
Serviços de internet
Computadores pessoais e respectivos
acessórios, incluindo de bolso e portáteis
Serviços de telefone fixo
Livro de reclamações
Serviços de transporte
Mobiliário e acessórios para casa e jardim
Computadores pessoais e respectivos
acessórios, incluindo de bolso e portáteis

Problemas mais frequentes no atendimento escrito e telefónico
No que toca aos problemas mais frequentes para o consumidor temos outras questões não tipificadas no
classificador por serem sobre o livro de reclamações e sobre os centros de arbitragem de conflitos de
consumo, na sua grande maioria, com um total de 37% das solicitações recebidas, seguido das questões
sobre bens ou serviços defeituosos que causaram danos.
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Tema sempre muito reclamado é a problemática na aquisição/reparação de telemóveis e produtos similares,
e também sobre o produto não fornecido, produto defeituoso ou causou danos e a rescisão do contrato.
Entre novas situações ou temas crescentes destacamos alguns que, tradicionalmente, não se englobam na
definição de conflito de consumo, como um aumento nas compras através de plataformas colaborativas e
através das páginas de Facebook a pessoas singulares.

Escrito

Telefónico

113

Rescisão do contrato

280

Prazo de reflexão / direito de resolução

57
109

Período contratual mínimo/Fidelização

84
120

Outras questões relacionadas com o fornecimento /
prestação de serviços
Outras questões relacionadas com contratos e vendas
Outras questões relacionadas com a facturação/cobrança de
dívidas

172

16
49

180
181

15

224

Outras questões
Não fornecido / não prestado

129

Falta de informação na celebração de contratos

38
66

Facturação incorrecta

36
88
189
179
332
261

Defeituoso, causou danos
Cobrança de dívidas
Alteração de preço/tarifa

427

317
260

Incumprimento da garantia legal

Desconforme a encomenda

2162

67
110
85
47
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O Centro Europeu do Consumidor
O CEC Portugal prosseguiu com as suas atividades
principais: assistência aos consumidores na resolução de
conflitos de consumo de natureza transfronteiriça e Ponto
de Contacto nacional da Plataforma de Resolução de
Litígios em Linha (Plataforma de RLL).
No âmbito da assistência prestada aos consumidores na
resolução de conflitos de consumo de natureza transfronteiriça durante o ano de 2017, o CEC Portugal tratou
cerca de 1 900 casos (mais 21% do que em 2016), dos quais 44% foram reclamações (um acréscimo de 35%
em relação a 2016) e 56% pedidos de informação (um acréscimo de 13% em relação a 2016).
No que se refere à origem das reclamações recebidas pelo CEC Portugal em 2017, verificou-se que 49%
chegaram de consumidores portugueses e 51% de outros países da UE, da Noruega ou da Islândia.
Considerando os países de residência dos consumidores que deram origem às reclamações em 2017,
verificou-se que a maioria das reclamações dos consumidores portugueses visou empresas da Alemanha,
Espanha, França, Reino Unido e Holanda, Irlanda e Itália, enquanto a maioria das reclamações sobre
empresas portuguesas foi proveniente de consumidores do Reino Unido, França, Bélgica, Espanha, Áustria,
Suécia, Alemanha e Itália.
Os países identificados na origem e destino das reclamações transfronteiriças relacionam-se também com o
tipo de aquisições de bens e serviços que lhes deram origem. Do lado dos consumidores portugueses
estiveram em evidência problemas decorrentes de contratos celebrados em linha (compra de equipamentos
eletrónicos e de comunicação móvel, evidenciando particular preferência por sítios eletrónicos localizados
nos três primeiros países identificados), para além dos recorrentes problemas com o transporte aéreo. Do
lado dos consumidores residentes em outros países europeus, o foco das reclamações continuou a centrarse nos setores mais relacionados com atividades ligadas ao setor do turismo: serviços de transporte
(transporte aéreo de passageiros em primeiro lugar, seguido do aluguer de veículos automóveis) e de
alojamento, incluindo timeshare e produtos similares.
No conjunto das reclamações, as transações efetuadas por comércio eletrónico são as preponderantes,
representando já mais de 80%.

Nas solicitações dirigidas ao CEC Portugal pelos consumidores portugueses em 2017, é de assinalar a
particular preponderância dos problemas decorrentes de uma prática comercial no mercado em linha,
especialmente promovida em redes sociais, e que gerou o acesso de muitos consumidores nacionais a um
sítio eletrónico que não lhes seria destinado. Tal prática e as suas consequências lesivas para os consumidores
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atingidos deram lugar à denúncia, por parte do CEC Portugal, junto das autoridades competentes e, em
particular, ao pedido de intervenção da Rede de Cooperação entre autoridades nacionais responsáveis pela
aplicação da legislação de proteção dos consumidores (Rede CPC).
No âmbito das funções de Ponto de Contacto nacional da Plataforma de RLL, o CEC Portugal prestou
assistência aos vários utilizadores da Plataforma (consumidores, empresas, entidades de resolução
alternativa de litígios), relativamente a litígios nacionais e transfronteiriços, decorrentes de contratos
celebrados em linha, tendo-se observado em 2017, relativamente a 2016, uma evolução de contactos
crescente e uma maior relevância de contactos da parte dos consumidores. Embora inicialmente muitos
pedidos visassem conflitos de âmbito nacional, ao longo do ano de 2017 foi-se observando o incremento de
pedidos relacionados com conflitos transfronteiriços.
A maioria dos pedidos submetidos pelos consumidores às conselheiras nacionais da Plataforma de RLL
estiveram relacionados com o facto de os casos serem automaticamente encerrados pela Plataforma no final
do prazo de 30 dias, sem que o comerciante tenha contactado o consumidor ou qualquer outra diligência de
apreciação e resolução do caso tenha tido lugar. Por este motivo, as interpelações feitas pelos consumidores
ao ponto de contacto evidenciaram descontentamento e incompreensão perante este modo de
funcionamento.
Por altura do Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, e no sentido de promover o conhecimento e a
informação sobre os meios de resolução alternativa de litígios de consumo e, em particular, a existência da
Plataforma de RLL, o CEC Portugal realizou uma distribuição de dois materiais informativos que produziu
sobre o tema: brochura "Como resolver o seu conflito de consumo sem passar pelos tribunais – versão
atualizada 2016” e desdobrável “Sempre em linha com os seus consumidores”, destinada a comerciantes.
Esta distribuição realizou-se a nível nacional por meio de e-mailing e de envio em formato papel e visou as
entidades relacionadas com os interesses do consumidor, as empresas e outras redes de informação da U.E.
Resumo dos resultados do questionário de satisfação sobre os serviços prestados pelo CEC Portugal em
2017
O inquérito destinado a avaliar o grau de satisfação dos consumidores que recorrem aos serviços do Centro
Europeu do Consumidor em Portugal está permanentemente disponível no sítio eletrónico do Centro “A sua
opinião é importante” e a respetiva hiperligação é divulgada aos consumidores quando lhes é dada resposta
escrita sobre o pedido de informação ou reclamação que tiverem submetido. Em 2017, um total de 1.222
consumidores receberam a hiperligação e 109 (taxa de resposta de 9%) responderam ao questionário. Das
respostas obtidas conclui-se o seguinte:
i.
ii.

iii.
iv.

Os respondentes: são maioritariamente homens (73%); 60% tem idades compreendidas entre 25 e
49 anos; 50% declararam possuir formação de nível superior e 44% de nível secundário;
Como tomaram conhecimento do CEC: a maioria tomou conhecimento através de pesquisa na
Internet (47%); outros foram encaminhados por associações de consumidores (17%) e entidades
nacionais e locais (15%);
Acerca do sítio eletrónico do CEC: 87% considera-o fácil de usar;
Acerca de qualidade do serviço: o nível global de satisfação é considerado positivo por 97% dos
respondentes (muito satisfeito – 22% e extremamente satisfeito – 75%);
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v.
vi.
vii.

viii.

Quanto à utilidade da informação e assistência recebidas para o esclarecimento ou resolução do
problema, 82% dos respondentes manifestaram uma avaliação positiva;
A rapidez de resposta foi considerada muito rápida por cerca de 2/3 dos respondentes;
Acerca dos aspetos menos positivos na experiência de contacto com o CEC, 50% dos respondentes
não se pronunciaram. Entre aqueles que expressaram opinião, 25% mencionou não ter nada a referir
e nas restantes respostas foram mais as menções positivas (52%) do que negativas (23%). Os aspetos
negativos mais referidos relacionam-se com dificuldades na utilização do formulário de reclamação
(este problema deverá estar solucionado com a entrada em funcionamento de uma nova plataforma
durante o ano de 2018). Nos comentários acerca de melhorias a implementar cabe referir as
menções a uma maior visibilidade da existência do CEC e do serviço que presta.
A maioria dos respondentes (99%) referiu que recomendaria os serviços do CEC a outras pessoas.

2017 - Atividades do Centro Europeu do Consumidor1:
Atividade

Entidade
organizadora

Público - alvo

Data

Local

Tipo de
participação

Workshop para
consumidores seniores

DGC

consumidores
seniores

20 de
março

Porto

Orador

Futurália (Feira de
Educação)

FIL

Estudantes,
professores e pais

28 a 31
de março

Lisboa

Partilha de
stand e
distribuição de
material
informativo

1ª Conferência
Internacional sobre
Resolução de Conflitos
de Consumo

IPCA e CIEDBarcelos

Professores,
Estudantes,
Consumidores,
Empresários locais,
Advogados, Juristas,
Conselheiros de
consumo

30 de
março

Barcelos

Orador

Dia da Europa

DGC

Reguladores,
Consumidores,
Advogados,
Juristas, Conselheiros
de consumo,
Entidades de RALC,
Peritos

9 de maio

Lisboa

Orador

Safe communities
Portugal (ONG) e
Comando
Metropolitano da
PSP

Polícias e Oficiais da
PSP, Peritos,
Empresários,
Consumidores

23 de
junho

Cascais

Orador

Sessão sobre “Proteção
do Consumidor na UE
Digital”

“Férias com sol e sem
pesadelos” – Um olhar
sobre as fraudes em
linha, que afetam a
indústria global do
turismo

1

Ações do Centro Europeu do Consumidor organizadas de forma autónoma ou em cooperação com a Direção-Geral
do Consumidor
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Dia dos Avós – sessão
informativa sobre
fraudes e vendas
agressivas

DGC

Consumidores
seniores

26 de
julho

Lisboa

Orador

5ª sessão de
Informação/formação
para conselheiros de
consumo (SMIC 2017),
sobre Resolução
Alternativa de Litígios

CIAB

Conselheiros de
consumo

17 de
outubro

Vieira do
Minho

Orador

Regulamento relativo à
Proteção de DadosEstá preparado?

NOESIS
(organização de
consultoria para
empresas)

Empresários,

17 de
outubro

Lisboa

Orador

Sessão sobre serviços
de telecomunicações

DGC e ANACOM

Público e Membros da
Administração Pública
– Serviço Social

19 de
outubro

Lisboa

Orador

“Fraude em Linha –
Afetando o Turismo
Global”

Safe communities
Portugal (ONG),
Associação Sindical
Funcionários de
Investigação
Criminal da PJ e
Turismo de
Portugal

Polícias e Funcionários
da Polícia de
Investigação, Peritos,
Consumidores,
Empresários

9 de
novembro

Faro

Orador

Sessões de formação
para a PSP

PSP-DGC

Polícias e Agentes da
PSP

22 e 23
de
novembro

Lisboa

Orador

Advogados

No âmbito das suas atribuições e competências, o Centro Europeu do Consumidor acolheu
diversas visitas de estudo:


Estudantes de turismo e economia da Escola Secundária de Palmela, 17 de janeiro;



Funcionários do “Consumer protection Board” da Estónia, 23 de janeiro;



Estudantes do “Colégio Vasco da Gama (Belas)“ para preparação e trabalho sobre a Rede CEC
destinado à disciplina de Inglês, 1 de março;



Funcionários do “Office of Competition and Consumer Protection“, “Inspectorate of Commercial
Inspection“ e “Inspectorate of Trade Inspection“ da Polónia, 12 de julho;
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Diretores e técnicas dos CEC da Eslovénia e Holanda, 27 e 28 de setembro;



Diretor e técnicas do CEC da Polónia, 16 e 17 de novembro;



Funcionários da “Commission for Consumer Protection“ da Bulgária, 22 de novembro;

Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e informação aos consumidores turistas em
articulação com o Turismo de Portugal a inscrever em Protocolo de cooperação entre a DGC e o TP
A Direção-Geral do Consumidor e o Turismo de Portugal trabalharam em cooperação com vista a informar
os consumidores turistas/consumidores em férias. Neste âmbito, a comunicação preparada pela DireçãoGeral do Consumidor vocacionada para os consumidores foi objeto de partilha e divulgação por parte do
Turismo de Portugal. Fruto também do Grupo de Trabalho entre a DGC e o TP com o objetivo de realizar os
trabalhos de transposição da Diretiva Viagens Organizadas e Serviços de Viagem Conexos, ocorrida em 2017,
serão divulgados materiais informativos sobre o novo enquadramento da atividade das agências de viagens
e turismo e das viagens e circuitos organizados.

Desenvolvimento de iniciativas de informação sobre a Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro e
entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, bem como sobre os direitos dos
consumidores na União Europeia, iniciativa a desenvolver em parceria com o Centro Europeu do
Consumidor
O ano de 2017 foi muito exigente para a equipa da Direção-Geral do Consumidor, no que respeita ao
acompanhamento das Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo.
Na sequência dos trabalhos desenvolvidos pela Direção-Geral do Consumidor, ao longo de 2016, no âmbito
do Grupo de Trabalho sobre a Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, criado através do Despacho n.º
6590/2016, da Secretária de Estado da Justiça e do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, publicado a
19 de maio, foi apresentado um projeto de Plano de Ação com um conjunto de recomendações ao Governo
de forma a garantir o robustecimento, a sustentabilidade e a qualidade de serviços das entidades de
resolução alternativa de litígios de consumo.
Este trabalho culminou com a realização de uma grande reunião a 23 de março de 2017, no Ministério da
Economia, promovida pela Direção-Geral do Consumidor, a pedido do Secretário de Estado Adjunto e do
Comércio, com todos os centros de arbitragem para apresentação do Plano e promoção de audição. Na
sequência desta reunião, a Direção-Geral do Consumidor reuniu com as três entidades reguladoras – a
ANACOM, a ERSAR e a ERSE – promovendo a celebração de um protocolo de cooperação e de financiamento
entre estes reguladores e os centros de arbitragem abrangidos pelo Grupo de Trabalho sobre a Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo.
Estas reuniões de trabalho ocorreram no primeiro semestre de 2017, bem como a elaboração de um draft
de protocolo efetuado em parceria com a DGPJ, que também integrou o mencionado Grupo de Trabalho.
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Este trabalho permitiu apurar resultados estatísticos mais detalhados sobre a atividade de 7 centros de
arbitragem no que respeita, concretamente, à conflitualidade e resolução de litígios de consumo de serviços
públicos essenciais, em 2017.

A par deste trabalho, a Direção-Geral do Consumidor, nas diversas iniciativas de sensibilização e formação
que realizou ao longo do ano, abordou a existência da Rede de Arbitragem de Consumo e os centros que a
integram, tendo convidado os mesmos centros a participarem nas sessões.
Por outro lado, a Direção-Geral do Consumidor participou em diversas reuniões das Assembleias Gerais das
Associações promotoras da Arbitragem de Conflitos de Consumo (CACCL, CICAP, CACCDC, CIMAAL, TRIAVE e
CASA), integrando ainda os respetivos Conselhos Técnico-Financeiros, o que estimulou um produtivo clima
de trabalho conjunto e de entreajuda. Manteve contactos com o CIMPAS - Centro de Informação, Mediação,
Provedoria e Arbitragem de Seguros - centro de competência especializada (seguros) em funcionamento,
apesar de não ser financiado pelo Fundo do Consumidor - bem como com o Centro de Arbitragem da
Universidade Autónoma e com o Provedor do Cliente da APVAT.
No âmbito dos direitos dos consumidores a Direção-Geral do Consumidor e o Centro Europeu do Consumidor
asseguraram a participação em duas ações de debate e sensibilização com o envolvimento do CIAB- Tribunal
Arbitral de Braga, das Autarquias e do Centro de Informação Europe Direct do Minho que é um serviço de
informação europeia, dirigido ao público em geral que, atua a nível local e regional.

Desenvolvimento de ações de sensibilização dirigidas aos consumidores vulneráveis em
colaboração com a Polícia de Segurança Pública, Misericórdias e outros parceiros;
Neste âmbito, a Direção-Geral do Consumidor desenvolveu diversas
ações de sensibilização dirigidas às crianças e aos consumidores
seniores, quer por ocasião do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor, quer por ocasião do Dia da Criança e do Dia dos Avós.
Com estas sessões realizadas em parceria com a Polícia de Segurança
Pública, a Direção-Geral envolveu cerca de 300 crianças de escolas
de Lisboa e 200 seniores. De salientar que os consumidores seniores
pertencem às seguintes comunidades sociais: Centro de Dia Rainha
D. Maria I, Centro de Dia ADAS (Associação para o Desenvolvimento
e Apoio Social do Bairro do Rego); Centro de Dia São Sebastião da
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Pedreira; Centro de Dia ASAS (Associação Serviço e Apoio Social); UNANTI - Universidade das Avenidas Novas
para a Terceira Idade e INATEL - Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres. A DireçãoGeral do Consumidor desenvolveu, também, sessões para os seniores que integram os grupos dos Serviços
Sociais da Administração Pública, com quem a Direção-Geral mantem uma nova parceria desde 2017.


A Direção-Geral organizou com o Gabinete de Orientação
ao Endividamento do Consumidor três sessões de dinamização
com 100 crianças, com idades compreendidas entre os 8 e 10
anos do 1º ciclo, sobre Literacia Financeira;


A Direção-Geral destaca também a dinamização realizada na
Fundação António Cupertino de Miranda, no dia 26 de março, de
2017, com 200 seniores e na qual abordou o Guia do Consumidor
Idoso. Com uma equipa de 15 técnicos da Direção-Geral do
Consumidor foi possível dinamizar 17 grupos de seniores
provenientes de todos os concelhos da Área Metropolitana do Porto.

Organização de sessões de informação em escolas, universidades, em juntas de freguesia, em
municípios, entre outras entidades, sobre a segurança de produtos, os regimes jurídicos aplicáveis
ao incumprimento dos contratos de crédito e sobre o apoio ao sobreendividamento dos
consumidores, serviços financeiros, alimentação saudável
A par das iniciativas vocacionadas para as escolas no âmbito do dia do consumidor nos dias 14, 15 e 16 de
março, bem como a iniciativa com a "Radio Miúdos" - a primeira rádio portuguesa para crianças e feita por
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crianças - que fez uma emissão em direto sobre o Dia do Consumidor, a Direção-Geral do Consumidor
organizou:















Sessão sobre Consumo Sustentável para 60 jovens, do 10.º ano, que decorreu na Escola na Parede
com o apoio do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Cascais - 14 de março;
5 Sessões de informação e de jogos didáticos no Colégio D. Nuno Álvares Pereira (Casa Pia), sobre
endividamento, literacia financeira e gestão do orçamento e também sobre a segurança dos
consumidores mais jovens – durante o mês de março;
3 Sessões sobre História dinâmica do Téo e da Lia, segurança em casa, no Dia Nacional da
segurança Infantil a alunos de 1º ciclo – Cascais, 23 de maio;
Sessão sobre Consumo e Segurança e Guia do Consumidor Idoso no Centro de Convívio Filipe
Folque dos Serviços Sociais da AP - 24 de maio;
3 Sessões para alunos do pré-escolar do Externato “Os Fofinhos”, sobre segurança infantil com a
ACT - 29 de maio;
2 Sessões para alunos do 1º ciclo do Externato São José, do Restelo sobre segurança infantil – 31
de maio;
1 Sessão com as crianças da Casa das Cores sobre segurança infantil – 1 de junho;
Sessão com alunos do 1º ciclo do Externato do Parque sobre literacia financeira com o GOEC – 2
de junho;
Sessão de informação sobre o Guia do Idoso, a idosos da Universidade Sénior de Alcabideche - 9
de junho;
 Sessão no âmbito do Dia dos Avós – Fraudes e Vendas Agressivas
– Como resolver – 26 de julho;

 Sessão de sensibilização sobre as comunicações eletrónicas
dedicada aos seniores com a ANACOM “Comunicações
Eletrónicas: Riscos Para Os Consumidores”, com a participação de
consumidores seniores dos Serviços Sociais da Administração
Pública – 19 de outubro;
 Gravação para a Rádio Miúdos sobre o “Consumismo e sobre as
compras do Natal” – 11 de novembro;
Seminário "Consumo e Resolução de Conflitos de Consumo” em Coimbra – 23 de novembro;
Campanha "Faça deste Natal uma Festa Segura" apresentada pela DGC em Centro Comercial e
dedicada à população, Funchal - 6 de dezembro;
Sessão para alunos do ensino secundário do Colégio Valssassina sobre os direitos dos consumidores
– 13 de dezembro.

Desenvolvimento de iniciativas de informação em matéria de proteção do consumidor no mercado
digital;
A Direção-Geral do Consumidor, por ocasião do Dia da Internet Segura e do Dia das Compras na Net divulgou
brochuras/flyers eletrónica sobre os cuidados que os consumidores devem observar na contratação online.
Considerando o número elevado de reclamações de consumidores relacionadas com a figura do WAP BILING,
a Direção-Geral desenvolveu um alerta tendo a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
divulgado esta informação.
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No âmbito do exercício SWEEP 2016, cujos resultados foram divulgados em 2017, a Direção-Geral do
Consumidor tornou publica informação a ação de fiscalização realizada pela DGC a sítios da internet
dedicados a reservas de viagens.
No Dia da Europa, 9 de maio, a Direção-Geral do Consumidor organizou uma sessão debate subordinada ao
tema “A proteção do Consumidor na europa Digital”. Neste evento foi debatida a negociação da proposta de
Diretiva relativa aos conteúdos digitais, o Novo Regulamento Geral da Proteção de Dados, a nova figura da
internet das coisas e as armadilhas na internet. Com 80 participantes, a sessão contou com a intervenção dos
Técnicos da DGC que estão a negociar a proposta de Diretiva, de Professores Universitários e do Centro
Europeu do Consumidor que abordou o tema das armadilhas.

Participação na FUTURÁLIA 2017, bem como em outros eventos, colóquios, seminários e fóruns;
Entre os dias 29 de março e 1 de abril de 2017, a Direção-Geral do Consumidor marcou presença em mais
uma edição da Futurália. Com o desafio “És um consumidor responsável? A escolha é tua”, a Direção-Geral
do Consumidor divulgou a sua atividade, especialmente junto dos professores e estudantes tendo
assegurado a informação sobre os temas de interesse para os consumidores mais jovens, designadamente
sobre o consumo seguro de bens e serviços, as compras em linha, os conteúdos digitais, a publicidade, a
alimentação saudável, a literacia financeira, a boa gestão do orçamento e o direito a reclamar,
designadamente, através do livro de reclamações (também em formato eletrónico).

Gestão, coordenação e divulgação semestral dos dados estatísticos das entidades integradas da
RTIC - Rede Telemática de Informação Comum (Livro de Reclamações)

No âmbito da aplicação do regime do jurídico relativo ao livro de reclamações, em 2009, a Direção-Geral do
Consumidor, em colaboração com a sua parceira tecnológica Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
desenvolveu uma plataforma tecnológica denominada RTIC - Rede Telemática de Informação Comum https://rtic.consumidor.pt - que agrega em rede as diversas entidades reguladoras e de controlo de mercado
competentes que rececionam e tratam as reclamações exaradas nos livros de reclamações.
A Direção-Geral do Consumidor gere esta plataforma tecnológica, estando assim habilitada a divulgar os
dados aí recolhidos e a salientar as principais conclusões.
Apresenta-se a síntese dos dados referentes ao ano de 2017 que foram divulgados por ocasião das
celebrações do 15 de março do ano corrente, salientando que foram registadas 350.324 reclamações nos
livros de reclamações:
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171183

60040

58149

16000
AMT

11660

9002
ANACOM

ASAE

BdP

ERS

ERSE

As seis entidades que registaram mais reclamações

Evolução do número de reclamações entre 2012-2017

Registaram um aumento do número de reclamações face a 2016 as seguintes entidades: ANAC, ANACOM,
ASAE , ASF, BdP, CMVM, ENMC, ERS, ERSE, IGEC, IMPIC, INFARMED, IRN, ISS, OMV, e TP.
Número de reclamações apresentadas no livro de reclamações 2017 por entidade
TP
OMV
ISS
IRN
INFARMED
IMPIC
IGMTSSS
IGEC
IGAC
ERSE
ERSAR
ERS
ENMC
DGEG
DGC
CMVM
BdP
ASF
ASAE
ANACOM
ANAC
AMT

357
232
1064
90
819
1004
141
232
1092
11660
4057
58149
2530
28
49
1367
9002
1803
171183
60040
9425
16000

Nos serviços públicos essenciais, como é habitual, o
setor das comunicações eletrónicas e serviços postais,
registam o maior número de reclamações seguindo-se
depois o setor da eletricidade e do gás natural e
finalmente o setor da água.
Os dados do livro de reclamações foram divulgados no
sítio da internet da Direção-Geral do Consumidor e
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publicados na imprensa escrita. Em anexo ao presente relatório apresenta-se o documento de informação
estatística.
Conclusão e divulgação do Referencial para a Educação do Consumidor em parceria com o
Ministério da Educação e em colaboração com a DECO (Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor) a fim de se proceder à integração desta matéria nos curricula escolares dos ensinos
básico, secundário e técnico-profissional em futuros anos letivos. Participação na formação dos
professores organizada pela Direção-Geral da Educação nessa sequência

No seguimento da renovação de um protocolo de cooperação entre a Direção-Geral do Consumidor (DGC) e
a Direção-Geral de Educação (DGE), de em março de 2014, iniciaram-se os trabalhos com vista à criação de
um Referencial para a Educação do Consumidor. Por se entender útil a experiência de uma associação de
consumidores que tem já uma rede de Escolas (DECO Jovem) foi também convidada a DECO a participar na
elaboração do Referencial.
O Referencial de Educação do Consumidor inclui um conjunto de grandes temas, designadamente a evolução
histórica do consumo; a sociedade do consumo a publicidade; os direitos e deveres do consumidor; as
reclamações de consumo e o acesso à justiça.
Este importante instrumento constitui um Referência à disposição dos professores para ajudar a preparar a
aulas dos alunos dos diferentes graus de ensino – do pré-escolar até ao secundário, ou seja, a alunos entre
os 3 e os 17 anos de idade. Os trabalhos estão concluídos e a respetiva consulta pública, ocorrerá em abril
de 2018, numa escola.

Colaboração no âmbito do projeto da Comissão Europeia Consumer Classroom, como júri do 3.º
concurso intraescolas envolvendo escolas de vários Estados Membros da União Europeia sobre o
tema "Energia"

A DGC, no âmbito da educação, continuou a acompanhar e a participar no projeto europeu “Consumer
Classroom”, baseado num sítio desenvolvido pela Comissão Europeia que serve de plataforma de troca de
informação e de partilha de conteúdos para professores e alunos na União Europeia, divulgando pelos
parceiros as atividades desenvolvidas nesta plataforma.
O Consumer Classroom lançou no primeiro semestre de 2016 a sua quarta Competição Interescolar anual sob
o tema “Consumidores Inteligentes de Energia!”. Tratou-se de uma competição Interescolar com o objetivo
de duas escolas de dois Estados-Membros criarem uma aula interativa, um vídeo ou uma dramatização sobre
o tema da energia. A competição foi aberta a escolas secundárias em toda a União Europeia (de 10 de outubro
de 2016 a 17 de março de 2017).
Em 2017, o primeiro prémio no Concurso Interescolar 2016-2017 Consumer Classroom foi atribuído ex aequo
a projeto conjunto da Arménia e Itália; e da Lituânia e Croácia. O projeto da Arménia e da Itália - ‘Enery and
Environment’- baseou-se na poupança de energia e em cuidar do meio ambiente e consiste num jogo de
Monopólio de Energia, um notebook e a seleção de wallpapers baseados em diferentes temas relativos ao
uso de energia na vida diária. O Projeto ‘Resource Efficiency in Croatia and Lithuania’ teve como objetivo
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educar os jovens sobre os erros no consumo diário de energia, através de um site onde pode encontrar um
vídeo, animações, infográficos.

Informação/sensibilização dos consumidores para a importância da Alimentação Saudável, da
Segurança Alimentar e para questões relacionadas com a composição, a rotulagem e a
distribuição dos produtos agroalimentares, difundindo informação relevante nestas matérias que
resulte da colaboração da Direção-Geral nos trabalhos do Programa Nacional para a Promoção
da Alimentação Saudável, da subscrição do Compromisso para prevenir o Desperdício Alimentar
subscrito em outubro de 2014, da participação na Comissão de Segurança Alimentar, criada pelo
Despacho n.º 5801/2014 dos Ministros da Economia, da Agricultura e do Mar e da Saúde, de maio
de 2014, da colaboração com a PARCA - Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia
Agroalimentar, criada pelo Despacho n.º 15480/2011, de 10 de novembro de 2011, do Ministro
da Economia e do Emprego e da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território)

A Direção-Geral do Consumidor prosseguindo a sua missão em termos de promoção dos direitos dos
consumidores e concretamente do direito à saúde e segurança, assegurou a presença e participação ativa na
Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar tendo coordenado com o GPP do Ministério da
Agricultura, um dos subgrupos de trabalho com vista a efetuar-se um levantamento/mapeamento das
iniciativas nacionais e internacionais visando o combate ao desperdício alimentar. Neste âmbito participou
na elaboração da Estratégia Nacional que foi aprovada em Conselho de Ministros.
Em 2017, fruto de algum alarme relacionado com a segurança alimentar da carne, tiveram lugar diversas
reuniões da Comissão de Segurança Alimentar tendo a Direção-Geral do Consumidor assegurado a presença
e colaborado de forma muito estreita no desenvolvimento de uma campanha de informação sobre o tema.
A Direção-Geral participou e assegurou a presença nas várias reuniões da PARCA. Neste âmbito, foi dado
particular destaque ao desenvolvimento e adesão ao Código de Boas Práticas na Cadeia Alimentar.
Cumpre salientar também que nas diversas sessões dirigidas aos consumidores seniores, designadamente,
no âmbito do Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, a Direção-Geral na dinamização do Guia do
Consumidor Idoso abordou o tema da alimentação, focando a Roda os Alimentos e a sua adaptação à dieta
mediterrânica.
A Direção-Geral do Consumidor voltou a ser convidada para participar na Food & Nutrition Awards, iniciativa
que visa contribuir para a valorização da economia, da portugalidade e do espírito empreendedor e inovador
do nosso país, tendo, mais uma vez, coordenado o júri da Categoria “Iniciativa de Mobilização” que tem por
objetivo premiar projetos e/ou ações de educação, sensibilização e mobilização no âmbito da Alimentação,
Saúde e Bem-estar que, devido às suas características, promovam hábitos alimentares e/ou estilos de vida
saudáveis e a sustentabilidade em todas ou nalguma das suas vertentes.
Também em matéria de alimentação, a Direção-Geral do Consumidor foi convidada para participar no livro
“À mesa- 100 mitos” da autoria da DGAV, tendo contribuído com conteúdos e participado no lançamento e
num workshop dedicado ao tema por ocasião do Dia Mundial da Alimentação.
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Ainda neste contexto, a Direção-Geral do Consumidor interveio também como oradora no XVI Congresso de
Nutrição e Alimentação. Com cerca de 5000 participantes entre consumidores e profissionais, a DireçãoGeral teve oportunidade de abordar o tema da alimentação saudável e do desperdício alimentar.
Finalmente, destaca-se a integração da Direção-Geral do Consumidor integrou nos seguintes Grupos de
Trabalho: Conselho Consultivo da CAGER – Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos; Comissão
Técnica do Conselho Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo
do Álcool; Subcomissão de Regulação e Fiscalização das Substâncias Lícitas; Fórum Nacional Álcool e Saúde;
Conselho Consultivo para as Terapêuticas não Convencionais.

Participação no Conselho Estratégico da Iniciativa “Portugal Sou Eu” (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 56/2011, de 16 de dezembro)
A Direção-Geral do Consumidor participou nas iniciativas desenvolvidas no âmbito do “Portugal Sou Eu”
realizadas em 2017 que se realizaram em abril por ocasião do Dia da Produção Nacional.

Processamento da devolução de cauções cobradas aos consumidores pelos prestadores dos
serviços de eletricidade, de gás e de água com base nos pedidos recebidos, em colaboração com
parceiros públicos, com vista a concluir este processo e divulgação mensal dos resultados

O Decreto-Lei n.º 195/99, de 8 de junho, estabeleceu a proibição de exigência de caução aos consumidores
para garantir o cumprimento de obrigações decorrentes do fornecimento dos serviços públicos essenciais
previstos na Lei n.º 23/96, de 26 de julho – eletricidade; gás canalizado e água - e determinou que as cauções
que foram já cobradas aos consumidores fossem restituídas de acordo com planos a estabelecer pelas
entidades reguladoras dos setores em causa.
Face aos números e resultados apresentados, a experiência adquirida ao longo dos anos demonstrou que o
processo de devolução dos montantes de cauções representava um forte encargo administrativo para a
Administração Pública Central, e especificamente para a Direção-Geral do Consumidor, que criou
procedimentos internos de atendimento telefónico, de atendimento pessoal, de expediente de processos e
de tratamento e análise de processos, utilizando os recursos que tem.
Considerando que a responsabilidade originária pela cobrança de cauções é dos prestadores de serviços de
eletricidade, gás canalizado e água, e procurando encontrar uma forma mais célere e eficaz de devolver aos
consumidores os montantes cobrados, a DGC apresentou, no início de 2014, ao Governo uma proposta de
alteração legislativa ao regime jurídico vigente, que estabelece a obrigação dos prestadores dos serviços
informarem diretamente os seus clientes, consumidores, sobre o seu direito à restituição do montante pago
pelas cauções. Esse diploma estabelece igual obrigação aos municípios, também eles prestadores dos
serviços de águas (Decreto-Lei n.º 2/2015, de 6 de janeiro).
Já no exercício do XXI Governo Constitucional, foi excecionalmente prorrogado o prazo para a restituição das
cauções (até 31 de julho de 2016). Tal prorrogação implicou um novo aumento de pedidos de restituição com
o consequente prolongamento deste processo para o ano de 2017.
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Dos resultados apurados:





Desde 2008 até ao final de dezembro de 2017 foram já analisados 95.559 pedidos de consumidores
(que incluem insistências e duplicações de pedidos), o que significa um grande acréscimo face aos
dados do ano transato (56.984 pedidos);
Deram origem a ofício/resposta ao consumidor informando que não tem direito à restituição de
cauções um total de 26.702 pedidos formulados por consumidores;
Por outro lado, apurou-se que 16.167 consumidores têm direito a receber caução.

Desde que se iniciou o processo de restituição de cauções – 2008 - até ao dia 31 de dezembro de 2017 a
Direção-Geral do Consumidor restituiu aos consumidores 388.667,30 € através de transferência bancária o
que significa que duplicou os reembolsos efetuados no passado (192.597,45€), situação só possível face ao
grande esforço e empenho da equipa afeta a este projeto no decorrer de 2017.
Estes valores encontram-se, distribuídos da seguinte forma:

Eletricidade

TOTAL a 31.12. TOTAL
2016
31.12.2017
147.688,94 €
276.850,22 €
34.052,32 €
93.505,13 €

Gás

10.856,19 €

18.311,95 €

TOTAL

192.597,45 €

388.667,30 €

Água

Continua-se a efetuar a triagem de várias dezenas de pedidos que, diariamente, ainda chegam à DireçãoGeral do Consumidor – muitos deles insistências – mas também respostas a solicitação de esclarecimentos
pedidos pela DGC e de documentos em falta relativos a todos os pedidos que chegaram atempadamente, ou
seja, até ao dia 31 de julho de 2016. Continua-se também a analisar e responder aos consumidores, estando
até final de novembro de 2017 uma equipa de 6 pessoas especialmente alocada apenas a esta tarefa, em
regime de prestação de serviços excecional, considerando-se indispensável a sua manutenção no decurso
de, pelo menos, todo o ano de 2018, para se poder concluir este processo de forma célere e eficaz.
A este trabalho da Direção-Geral do Consumidor acresceu, ainda, a intensificação da interação regular
efetuada entre a DGC e a ERSAR – Entidade Reguladora de Águas e Resíduos que, no final do ano de 2016
por ser a entidade fiscalizadora competente, interpelou pelo menos 50 prestadores de serviços de águas,
face ao incumprimento do Decreto-Lei n.º 195/99, de 8 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2015, de 6
de janeiro. Em resultado destas interpelações da ERSAR, a DGC recebeu novos pedidos de esclarecimentos
de vários prestadores de serviços de águas.
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Periodicamente, atualizou-se o folheto onde espelha o resultado do trabalho da DGC. Este folheto encontrase publicado no Portal do Consumidor e é regularmente divulgado no Facebook.

Elaboração e divulgação da newsletter da DGC

A Direção-Geral do Consumidor iniciou a tarefa de elaboração e divulgação de newsletter tendo
desenvolvido duas newsletters que divulgou junto dos parceiros.

Dinamização do Portal do Consumidor e da página do Facebook da Direção-Geral;
Entre 1 janeiro e 31 de dezembro de 2017, a Direção-Geral do Consumidor dinamizou o seu Portal através
da inserção de um total de 138 notícias, sendo que destas, 19 notícias foram destaque acompanhadas da
respetiva imagem.
Em 2017, a Direção-Geral do Consumidor diversificou a forma de comunicação com os consumidores, tendo
apostado fortemente na sua página oficial do Facebook, dado ser esta rede social o veículo preferencial dos
consumidores permitindo maior divulgação de notícias breves. Por esta razão e atendendo aos trabalhos de
reformulação do seu Portal, iniciados em outubro pela equipa da Direção-Geral do Consumidor, registou-se
um ligeiro decréscimo de notícias publicadas no seu Portal face a 2016, que registou 154.
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Em relação aos acessos ao Portal do Consumidor, no ano de 2017 registaram-se um total de 190.251 acessos.
Em termos de acesso a menus (temáticos) do portal, o tema “Faça a sua reclamação” (com 23 748 visitas) foi
o mais visitado, seguido do “Direitos dos Consumidores” (com 21 733) e de “Legislação” (com 10 589 visitas).
São também temas bastante pesquisados: “Perguntas frequentes” (com 9807 visitas) e “Que fazer em caso
de conflito de consumo – a quem se dirigir” (com 7982 visitas) e “Conflito de consumo - quem pode recorrer
à legislação de Defesa do consumidor” (que registou 7235 visitas).

Destacam-se, igualmente, outros temas acedidos em 2017, pela sua importância, chamando-se a atenção
para o menu da “Publicidade” (com 5496 vistas), da “Lista de Entidades RAL – Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo” (com 4514), das “Publicações” (com 3147 visitas); das Cauções – “Perguntas
frequentes” (2563); da “Rede de Apoio ao Consumidor Endividado” (2222) seguido do menu ”Caso
Volkswagen” (1782).

Lista de Entidades RAL
3147

Rede Apoio Consumidor
Endividado

4514
2222

5496
2563
1782

Cauções - Perguntas
Frequentes
Caso Volkswagen
Publicidade
Publicações

Importa salientar que para além da mudança de domínio do site (www.consumidor.gov.pt) ocorrida em
2017, a Direção-Geral do Consumidor iniciou os trabalhos de desenvolvimento do seu novo sítio da internet
em setembro desse ano, tarefa que ocupou parte da equipa e que foi concretizada em prazo muito curto,
vindo o mesmo a ser lançado no dia 15 de março de 2018.
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Facebook da Direção-Geral do Consumidor
Estar presente nas redes sociais constitui uma oportunidade
para divulgar o Portal do Consumidor. Em resultado da
interatividade promovida com a publicação de conteúdos com
ligações (links) de forma imediata, promove-se a ligação à fonte
da notícia e com mais detalhe, bem como o acesso a toda a
informação disponibilizada no Portal do Consumidor.

Em 2017, o número de pessoas alcançadas, e às quais foram exibidas publicações, consubstanciou-se em
1 528 384 - pessoas que interagiram com esta rede social, quer pressionando o botão “Gosto”, comentando
ou apenas visualizando a publicação.

Apresenta-se o perfil das pessoas que gostam da página:
Na maioria são pessoas do sexo feminino (64%);
A faixa etária abrange pessoas entre os 35 e os 44 anos;
Os usuários que “gostam” da página localizam-se maioritariamente em Portugal - 9864 (6380 em 2016),
em especial no distrito de Lisboa – 1543 (768 em 2016).
Em 2017, a Direção-Geral do Consumidor registou 3368 novos gostos, terminando o ano com 9607 Gostos,
que se traduz em média 9 gostos/dia.

A página de Facebook da Direção-Geral do Consumidor, em 31 de dezembro de 2017, registou 9 662
seguidores (aqueles que manifestamente pretendem receber os conteúdos publicados), valor este superior
ao dos gostos.

Ao longo de 2017, em termos de conteúdos publicados, foram inseridos 569 posts (495 em 2016)) o que
significa uma média mensal de 47,4 (41,2 em 2017).
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FACEBOOK 2017 - QUADRO RESUMO PUBLICAÇÕES
Publicações
Ano
Alertas
Sabia Que
Legislação Consumo
Campanha CIAC
Campanha Comunicar ao Consumidor
Publicações - Total
Gostos
Seguidores

2016 2017 var %
59
60
1,69%
52
46
11,54%
18
26
44,44%
31
42
35,48%
2
495 569 14,95%
6239 9607 53,98%
6164 9662 56,75%

Pessoas alcançadas
2016
2017
232484 316086
205379 165054

var %
35,96%
19,63%
19776
24138
22,06%
141977 135049 -4,88%
5715
1301386 1528384 17,44%

No âmbito da comunicação de Alertas, foram publicados 60 posts (59 em 2016) que alcançaram 316.086
pessoas (232.484 em 2016) dos quais resultou uma interação com as publicações de 10436 (1.081 em 2016)
através de comentários, gostos, partilhas.
Este ano o post com maior alcance foi um Alerta sobre um produto cosmético, no total de 81.658 pessoas
alcançadas em que 1089 pessoas interagiram com a publicação (gostar / comentar /partilha).
A Direção-Geral do Consumidor deu continuidade à publicação da rubrica/post semanal, designado “SABIA
QUE…?”, em que a informação a disponibilizar pressupõe que a mesma seja acedida com a mesma facilidade
e rapidez com que os utilizadores da web acedem e interpretam normalmente. Exibidos sempre à segundafeira (por ter sido considerado o dia com mais visualizações) foram publicados em 2017, 46 posts “SABIA
QUE…?” tendo-se alcançado 165.054 pessoas. O post “SABIA QUE…?” com mais pessoas alcançadas, foi o
relativo ao Wap billing com um total de 7.902 alcançadas em que 69 pessoas interagiram com a publicação
(gostar/comentar/partilha).
Em 2017 foram publicados 26 posts sobre legislação (18 posts em 2016), alcançando 24.138 pessoas (19.776
em 2016). O post “LEGISLAÇÃO CONSUMO” com mais pessoas alcançadas, no total de 2.335 em que 46
pessoas interagiram com a publicação (gostar/comentar/partilha), foi sobre o novo regime jurídico do livro
de reclamações.

Campanhas lançadas pela DGC, exclusivamente no Facebook:
Face à complexidade ou volume de informação do tema a divulgar, o recurso a múltiplos posts, por vezes
com publicações programadas em dias da semana pré-definidos em formato “campanha”, revela-se como
sendo a melhor estratégia para informar o consumidor de uma forma mais clara e simples. Ao longo do ano
de 2017, foram elaboradas várias campanhas neste sentido:


Campanha Centros de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC): Os Centros de Informação
Autárquico ao Consumidor (CIAC) são estruturas municipais, que no âmbito das suas competências
estabeleceram um protocolo com a Direcção-Geral do Consumidor, constituindo uma solução de
proximidade e de apoio gratuito ao consumidor. Em 2017 foram divulgados 42 CIAC, com um total
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de 135.049 pessoas alcançadas. A campanha alcançou, em valores totais, 277.026 pessoas
(utilizadores únicos) às quais foram apresentadas publicações referentes à divulgação de 73 Centros
de Informação Autárquicos ao Consumidor.


Campanha “Comunicar ao Consumidor”: “Comunicar ao Consumidor”, trata-se de uma Medida
SIMPLEX que visa disponibilizar aos operadores económicos uma ferramenta que lhes permite
organizar e divulgar, de forma mais simples e acessível, todas as informações obrigatórias ou
facultativas que atualmente se encontram afixadas, em formato papel, nos estabelecimentos
comerciais. Face à necessidade de divulgar esta nova ferramenta, direcionada aos operadores
económicos, entendeu-se divulgar na página de Facebook alguns dísticos que são disponibilizados
gratuitamente naquela plataforma. Na segunda quinzena de dezembro de 2017, iniciou-se a
divulgação destes dísticos, num total de 2, alcançando 5715 pessoas;



Campanha “Juntas de Freguesia”: As freguesias são organizações do Poder Local que estão mais
próximas das populações. A sua atuação ao nível de proximidade e a sua presença nas redes sociais
são também um veículo importante na partilha e divulgação de conteúdos e da atuação da DireçãoGeral do Consumidor promovendo maior visibilidade junto dos consumidores e das organizações.
Através do Facebook foram enviados convites às juntas de freguesia para visitarem a -“… página da
Direção-Geral do Consumidor: www.facebook.com/dgconsumidor. Seja um consumidor informado,
partilhe esta página - Faça um gosto!”. Após o envio de 2180 convites, a Direção-Geral do
Consumidor verificou existir boa adesão destas entidades ao convite enviado.

Criação e divulgação do canal Youtube
A Direção-Geral do Consumidor criou e dinamizou um canal de youtube que conta com 23 carregamentos.
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OUTRAS ATIVIDADES
Desenvolvimento de parceria com a Câmara Municipal de Lisboa
Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e informar sobre esta data, a DireçãoGeral do Consumidor em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa desenvolveu um cartaz MUPI que foi
afixado nos lugares de afixação pertencentes à CML. Num total de 35 Mupi esta divulgação foi realizada entre
os dias 8 e 25 de março de 2017 pela cidade de Lisboa.

Desenvolvimento do novo site da Direção-Geral do Consumidor
No 2º semestre de 2017, a equipa da Direção-Geral do Consumidor desenvolver as tarefas relacionadas com
a modernização do sítio da internet. Para este efeito, preparou conteúdos, reviu materiais já disponibilizados
no portal do consumidor e com a empresa contratada para o efeito, realizou diversas reuniões para
construção e consolidação do layout do novo sítio da internet da Direção-Geral do Consumidor que se
encontra disponível desde o dia 15 de março de 2018.

www.consumidor.gov.pt
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3.2. Reforçar a proteção dos consumidores
No âmbito da prossecução da sua missão, no seu diploma orgânica, entre as atribuições atribuídas à DireçãoGeral do Consumidor para assegurar um elevado nível de proteção do consumidor, está a participação no
processo legislativo através da emissão de pareceres sobre os projetos e propostas na perspetiva dos direitos
e interesses dos consumidores, vem como a negociação dos instrumentos europeus de defesa do
consumidor. Neste Objetivo encontra-se nomeadamente a tarefa da fiscalização do cumprimento das regras
da publicidade, bem como a atuação em matéria de segurança de bens e serviços não esquecendo o trabalho
desenvolvido pela Direção-Geral do Consumidor enquanto ponto de contacto do Sistema RAPEX.
Apresentam-se as iniciativas desenvolvidas no âmbito deste objetivo estratégico:
Participar no processo legislativo nacional através da emissão de pareceres na perspetiva dos
direitos e interesses dos consumidores, bem como no processo legislativo europeu através da
preparação de posições nacionais e participação nos Grupos do Conselho

A Direção-Geral do Consumidor analisou as seguintes iniciativas legislativas remetidas pelo gabinete do
membro do Governo com a tutela da política de defesa dos consumidores, que se passam a identificar:

















Projeto de diploma que altera o Sistema Nacional de Informação e Registo Animal e o Regime da
Atividade Pecuária, para implementação da medida SIMPLEX - Registo de Animais de Uma Só Vez;
Projeto de diploma que altera o regime económico e financeiro dos recursos hídricos;
Projeto de Resolução n.º 581/XIII/2ª (BE) sobre desperdício alimentar;
Projeto de Decreto-Lei relativo à Ficha Técnica da Habitação;
Projeto de diploma relativo à atividade de operador logístico de mudança de comercializador (OLMC)
- (eletricidade e gás natural);
Projeto de diploma relativo à disponibilização no mercado de produtos biocidas;
Proposta de Lei que regula a aprovação de medidas restritivas pelo Estado Português e a aplicação e
a execução de medidas restritivas aprovadas pelo Estado Português, pela Organização das Nações
Unidas, pela União Europeia ou por outra organização internacional de que Portugal seja membro, e
estabelece o regime sancionatório aplicável à violação dos regimes restritivos por elas impostos;
Projeto de diploma que simplifica e harmoniza obrigações de informação ao consumidor que devem
estar afixadas nos estabelecimentos comerciais de venda de bens e/ou prestação de serviços;
Projeto de diploma que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2014/26/UE, relativa
à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão de licenças multiterritoriais
de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno;
Projeto de Decreto-Lei relativo à Ficha Técnica da Habitação (versão de 10-02);
Projeto de Decreto-Lei relativo à Ficha Técnica da Habitação (versão de 14-02);
Projeto de Decreto-Lei que transpõe a Diretiva (UE) 2015/2203 - Caracteriza as caseínas e caseinatos
destinados à alimentação humana e estabelece as regras a observar para a respetiva rotulagem;
Projeto de Decreto-Lei que visa instituir o livro de reclamações eletrónico;
Projeto de Decreto-Lei que transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas de Execução n.ºs
2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE da Comissão, de 15 de outubro, que regula a produção,
controlo, certificação e comercialização de materiais de propagação de fruteiras e de fruteiras
destinadas à produção de frutos, e cria o Registo Nacional de Variedades de Fruteiras, bem como
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regula a produção, controlo e comercialização de materiais de propagação e de plantação de
espécies hortícolas, com exceção das sementes, transpondo para a ordem jurídica interna as
Diretivas de Execução n.ºs 2014/96/UE, 2014/97/UE, e 2014/98/UE, todas da Comissão, de 15 de
outubro;
Projeto de diploma que estabelece as normas nacionais complementares de prestação de
informação relativa à origem do leite;
Anteprojeto de alteração do Código das Sociedades Comerciais e do Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas;
Proposta de Lei relativa a alteração à Lei do Tabaco;
Proposta de Lei que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2014/91/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, que altera a Diretiva 2009/65/CE que coordena as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de
investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), no que diz respeito às funções dos
depositários, às políticas de remuneração e às sanções;
Proposta de Lei sobre o regime sancionatório do financiamento colaborativo de capital ou por
empréstimo;
Projeto de Decreto-lei que procede à transposição parcial da diretiva 2014/17/UE sobre o crédito
hipotecário;
Projeto de Decreto-Lei relativo ao exercício da atividade de intermediários de crédito;
Anteprojeto de diploma que visa regular a disponibilização, em acesso livre, sob a forma de oferta
gratuita ou por um preço fixo, das bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes, em locais
de restauração abertos ao público, escolas e instalações de acolhimento, formação e alojamento de
menores;
Projeto de diploma que estabelece as normas nacionais complementares de prestação de
informação relativas à origem do leite e do leite utilizado como ingrediente nos produtos lácteos,
assegurando a execução e o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes do
Regulamento (UE) n.º 1169/2011;
Projeto de diploma que define e caracteriza as caseínas e caseinatos destinados à alimentação
humana e estabelece as regras a observar para a respetiva rotulagem, transpondo a Diretiva (UE)
2015/2203 do Parlamento e do Conselho, de 25 de novembro;
Projeto de Lei n.º. 477/XIII/2ª - Bloco de Esquerda - Sistema Elétrico Nacional;
Projeto de diploma que altera o Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos;
Projeto de lei relativo a alteração ao artigo 48.º da Lei das Comunicações Eletrónicas;
Projeto de Decreto-Lei que estabelece os requisitos aplicáveis à conceção, fabrico e colocação no
mercado de ascensores e de componentes de segurança para ascensores, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2014/33/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014;
Projeto de Decreto-Lei que altera os Estatutos da ERSE;
Projeto de Decreto-Lei de alteração ao regime jurídico do jogo on line (RJO);
Projeto de Decreto-Lei de alteração à Lei n.º 28/2006, de 4 de julho - Transgressões ao transporte
coletivo de passageiros;
Projeto de Decreto-Lei - Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies
Hortícolas (CNV);
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Projeto de Lei n.º 536/XIII/2º que estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor na
fatura da água sobre os dados relativos à qualidade da água para consumo e ao encaminhamento de
resíduos para operações de gestão;
Projeto de Decreto-Lei – Transposição da Diretiva 2014/92/UE, de 23 julho, relativo à
comparabilidade de comissões relacionadas com as contas de pagamento, mudança de conta e
acesso a contas de pagamento com características básicas;
Proposta de Regulamento relativo ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas
comunicações eletrónicas e que revoga a Diretiva 2002/58/CE;
Projeto de Convenção da Organização Mundial do Turismo (OMT) sobre a proteção dos turistas e os
direitos e obrigações dos prestadores de serviços turísticos;
Anteprojeto de decreto-lei que visa transpor a Diretiva DMIF II/RMIF;
Projeto de Regulamento sobre a informação pré-contratual e contratual no âmbito das
comunicações eletrónicas;
Comentários sobre a proposta EU-R Procedure;
Recomendação da Comissão que autoriza a abertura de negociação com vista à adoção de
Convenção sobre proteção do consumidor turista;
Projeto de decreto-lei que estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado de
equipamentos sob pressão, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2014/68/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014;
Projeto de Lei n.º 581/XIII/2ª (PEV) - Interdição da comercialização de utensílios de refeição
descartáveis em plástico;
Projeto de Lei n.º 580/XIII/2ª (PEV) - Limita o período de fidelização nos contratos de prestação de
serviços de comunicações eletrónicas;
Projeto de diploma que estabelece um sistema de registo obrigatório aplicável aos sistemas de
aeronaves pilotadas remotamente (RPAS) - "Drones";
Projeto de decreto-lei que procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril,
alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 206-A/2012, de 31 de agosto, 19-A/2014, de 7 de fevereiro, e 246A/2015, de 21 de outubro, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/2309 da
Comissão, de 16 de dezembro de 2016, que adapta pela quarta vez ao progresso científico e técnico
os anexos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro, relativa
ao transporte terrestre de mercadorias perigosas;
Projeto de decreto-lei que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março,
que regula o horário de funcionamento das farmácias de oficina;
Projeto de decreto-lei que assegura a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento (UE) n.º
517/2014, de 16 de abril, relativo aos gases fluorados com efeito de estufa;
Projeto de Lei n.º 592/XIII/2.ª - Proporciona ao consumidor informação sobre o preço de compra ao
produtor dos géneros alimentícios;
Projeto de decreto-lei que visa transpor a Diretiva 2014/92/UE, de 23 julho, relativa à
comparabilidade de comissões relacionadas com as contas de pagamento, mudança de conta e
acesso a contas de pagamento com características básicas (nova versão);
Projeto de decreto-lei que altera o cartão de estacionamento de modelo comunitário para pessoas
com deficiência;
Projeto de decreto-lei que estabelece o regime de atribuição de tarifa social para a prestação dos
serviços de águas, adiante designada de tarifa social, a atribuir pelo município territorialmente
competente e a aplicar a clientes finais;

65






























Projeto de decreto-lei que altera os requisitos do regime de inspeção técnica periódica de veículos
em circulação na via pública, transpondo a Diretiva n.º 2014/45/UE;
Projeto de Portaria que define os serviços farmacêuticos e outros serviços de saúde e de promoção
do bem-estar dos utentes que podem ser prestados nas farmácias comunitárias, revogando a
Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro;
Projeto de decreto-lei sobre comercialização obrigatória de GPL na categoria engarrafado nos postos
de abastecimento de combustível;
Projeto de decreto-lei relativo a troca de garrafas de gás de petróleo liquefeito (GPL);
Projeto de decreto-lei que procede à 2ª alteração ao Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27/08, que
estabelece o regime da qualidade da água para consumo humano - transpõe a Diretiva (UE)
2015/1787;
Consulta pública do Banco de Portugal n.º 3/2017 relativa a Políticas de remuneração e deveres de
assistência e de informação a prestar na vigência dos contratos de crédito à habitação e de crédito
com garantia hipotecária;
Projeto de alteração ao Regulamento n.º 829/2016, sobre a informação pré-contratual e contratual
no âmbito das comunicações eletrónicas;
Projeto de decreto-lei que estabelece o regime de atribuição de tarifa social para a prestação dos
serviços de águas, adiante designada de tarifa social, a atribuir pelo município territorialmente
competente e a aplicar a clientes finais (nova versão);
Proposta de Lei que altera o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais
(lei das finanças locais);
Projeto de decreto-lei n.º 330/2017, de 28 de setembro, relativo a géneros alimentícios, organismos
prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais, embalagens de aerossóis, elaboração de estratégias
marinhas, segurança de brinquedos e utilização de certas substâncias em vidros;
Projeto de decreto-lei que altera os princípios orientadores/avaliação/processo currículos do ensino
básico e secundário;
Projeto de decreto-lei que estabelece o regime de atribuição de tarifa social para a prestação dos
serviços de águas, adiante designada de tarifa social, a atribuir pelo município territorialmente
competente e a aplicar a clientes finais (nova versão);
Projeto de decreto-lei referente ao Arroz da espécie oryza sativa L e trinca de arroz;
Projeto de Portaria que regulamenta o seguro de responsabilidade civil relativo à atividade de
intermediário de crédito;
Projeto de Portaria sobre mediação imobiliária;
Projeto de Decreto-Lei que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março,
que regula o horário de funcionamento das farmácias de oficina – Decreto-Lei n.º 291/2017 de 201710-31 (nova versão);
Proposta de Regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas;
Proposta de decreto-lei que altera o regime jurídico da atividade de aluguer de veículos de
passageiros sem condutor (rent-a-car);
Proposta de Lei de transposição da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II);
Projeto de Resolução Conselho de Ministros - Plano de Ação para a Economia Circular;
Anteprojeto de Decreto-Lei que procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 43/2011, de 24 de
março, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 11/2013, de 25 de janeiro, 104/2015, de 15 de junho, e
59/2017 de 9 de junho, que estabelece as regras de segurança dos brinquedos disponibilizados no
mercado;
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Projeto de decreto-lei que altera a forma de distribuição dos resultados líquidos dos jogos sociais
explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;
Projeto de decreto-lei que institui o "Estatuto da Pequena Agricultura Familiar";
Projeto de decreto-lei que altera o Sistema de Registo da Propriedade Automóvel, o Regulamento
do Registo de Automóveis e o documento único automóvel;
Projeto de decreto-lei que altera o Decreto-Lei n.º 181/2012 relativo ao rent-a-car (nova versão);
Projeto de Lei relativo ao Regime de Cobrança de Créditos;
Proposta de decreto-lei que altera a Lei da Rede de Centros de Arbitragem de Conflitos do Consumo.

A par da análise dos projetos de diploma no âmbito do processo legislativo, apresentou/participou nas
seguintes medidas legislativas:
 Apresentação de articulado para a consolidação do projeto de diploma referente ao regime do livro
de reclamações;
 Projeto de portaria relativa ao livro de reclamações eletrónico e ao modelo e venda do livro de
reclamações;
 Anteprojeto de decreto-lei que altera o artigo 16º da Lei n.º 15/2013 e o artigo 18º Lei n.º
144/2015, de 8 de setembro.
Apresentação de novas propostas legislativas na área da segurança de bens e serviços visando
em particular a proteção das crianças, bem como em matéria de resolução alternativa de litígios
de consumo;

A Direção-Geral do Consumidor apresentou as seguintes propostas:
 Proposta de alteração ao Decreto-Lei n.º 43/2011, de 24 de março relativo à segurança de
brinquedos;
 Proposta legislativa de alteração da Lei n. º144/2015 na sequência de solicitação do Secretário de
Estado Adjunto e do Comércio para simplificar a informação a disponibilizar ao consumidor nos
estabelecimentos de comércio;
 Proposta de alteração da Lei n. º144/2015, visando incorporar algumas das medidas constantes no
Plano de Ação desenvolvido pelo Grupo de Trabalho sobre a Resolução Alternativa de Litígios.

Apresentação da proposta legislativa que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva das
Viagens Organizadas
Em 2017, a Direção-Geral do Consumidor e o Turismo de Portugal constituíram um Grupo de Trabalho com
o objetivo de transpor para a ordem jurídica nacional a Diretiva Viagens Organizadas e Serviços de Viagem
Conexos (Diretiva UE 2015/2302, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015).
Neste âmbito, foram realizadas várias reuniões que terminaram com a apresentação do projeto de decretolei de transposição às tutelas de defesa do consumidor e turismo, respetivamente, em junho de 2017. No
mês de dezembro, o projeto de decreto-lei foi submetido a consulta do Conselho Nacional do Consumo. Em
março de 2018, foi publicado o decreto-lei de transposição (Decreto-Lei n.º 17/2018, de 8 março), diploma
que entrará em vigor em 1 julho de 2018.
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Apresentação de propostas legislativas que visem simplificar a informação que deve ser
obrigatoriamente prestada aos consumidores nos estabelecimentos comerciais de venda de bens
e/ou prestação de serviços, designadamente no âmbito do SIMPLEX+
A Direção-Geral do Consumidor foi chamada a participar nos trabalhos do Grupo de Trabalho constituído
pela DGAE e pela AMA para estabelecer mecanismos de simplificação e a harmonização das obrigações de
informação ao consumidor que devem estar afixadas nos estabelecimentos comerciais de venda de bens
e/ou prestação de serviços. Neste âmbito e inserido nas Medidas Simplex+, foi proposta uma medida
denominada “Informação ao consumidor+ simples” destinada a proporcionar aos operadores económicos
uma ferramenta onde estes pudessem divulgar toda a informação, obrigatória ou facultativa, exigida pela
legislação em vigor, de uma forma simples e acessível.
Esta medida foi consagrada no Decreto-Lei n.º 102/2017, processo legislativo em que a Direção-Geral do
Consumidor participou.

Apresentação e desenvolvimento dos trabalhos com vista à adoção de Código de Conduta aplicável
aos gestores de conta
A Direção-Geral do Consumidor efetuou um levantamento dos códigos de conduta em vigor nas diversas
instituições bancárias e apresentou ao membro do Governo que tutela a defesa do Consumidor um projeto
de Código para reflexão e consulta.

Desenvolvimento de iniciativa visando a implementação de um ponto único para cessação de
contratos nos serviços públicos essenciais
A Direção-Geral do Consumidor efetuou uma análise do direito comparado em matéria de cessação de
contratos em serviços públicos com ou sem mudança de operador com vista a preparar e a apresentar o
desenvolvimento de um projeto que facilite aos consumidores a resolução dos contratos de comunicações
eletróncias facilitando a mudança entre operadores. Nesta sequência, em 2017, a Direção-Geral do
Consumidor apresentou uma candidatura ao SAMA com a referência “Projeto 35410 - Plataforma Única de
Resolução de Contratos”, que mereceu aprovação, encontrando-se durante o ano de 2018 em fase de
execução.

Participação na negociação da proposta de Regulamento relativo à cooperação entre as
autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor (Revisão
do Regulamento n.º 2006/2004, CPC)
Ao longo do ano de 2017, a Direção-Geral do Consumidor assegurou a negociação da proposta de
Regulamento relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação
de defesa do consumidor, preparando as posições nacionais para 12 reuniões do Conselho Consumidores.
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Alcançado o acordo com o Parlamento Europeu em 21 de junho de 2017, o Conselho adotou, em 30 de
novembro de 2017, o Regulamento destinado a reforçar a cooperação entre as autoridades nacionais da UE
responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores.
Foi, assim, concluída a revisão do Regulamento (UE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação
da legislação de defesa do consumidor «regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do
consumidor». Este novo Regulamento estabelece a cooperação e os poderes de enforcement das autoridades
relativamente a 26 Diretivas europeias de proteção dos consumidores, aprofundando e modernizando os
mecanismos de cooperação a fim de reduzir o prejuízo causado aos consumidores por infrações
transfronteiras à legislação da UE em matéria de defesa do consumidor.

Participação na negociação da proposta de diretiva relativa à aquisição de conteúdos digitais
Relativamente à proposta de Diretiva relativa a certos aspetos que dizem respeito a contratos de
fornecimento de conteúdos digitais, durante o ano 2017, e à semelhança do que já havia efetuado durante
o ano de 2016, a Direção-Geral do Consumidor em conjunto com a Direção Geral da Politica da Justiça
acompanhou a negociação da proposta de diretiva, tendo remetido através da Direção Geral das Atividades
Económicas, as posições nacionais preparadas previamente, as quais se basearam nos pontos/aspetos
definidos previamente pela Presidência Maltesa, através do envio das respetivas agendas para a realização
das reuniões do grupo de trabalho do Conselho Europeu.
Nas posições escritas remetidas pela Direção Geral do Consumidor, a salvaguarda os direitos e interesses dos
consumidores relativamente à nova tipologia de contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais
foi o objetivo central. Aspetos como a flexibilização da hierarquia de direitos, a inversão do ónus da prova e
respetivos prazos de garantia, foram objeto de grande discussão e preocupação por parte de Portugal. De
salientar a necessidade de se garantir a articulação da proposta de diretiva com o novo Regulamento Geral
de Proteção de Dados, aspeto também debatido na negociação, dada a complexidade deste ultimo
instrumento jurídico e a relação direta com a nova diretiva, uma vez que se prevê a possibilidade de aquisição
de conteúdos/serviços digitais contra a entrega de dados pessoais.
Nos dias 8 e 9 de junho de 2017, teve lugar a 3.º reunião do Conselho de Justiça e Assuntos Internos (JAI),
tendo sido aprovada a proposta de compromisso submetida pela Presidência Maltesa, a qual foi previamente
objeto de negociação no âmbito do Grupo de trabalho, conforme referido anteriormente. Importa referir,
que no âmbito da reunião de Conselho JAI, Portugal, França, Chipre e Roménia, votaram favoravelmente à
proposta de compromisso apresentada pela PRES, tendo, contudo, apresentado uma declaração conjunta
por escrito, a qual fizeram constar da ata. A declaração conjunta apresentada foi coordenada previamente
entre a Direção Geral do Consumidor e a Direção Geral de Politica de Justiça e visou salvaguardar o direito
de Portugal poder introduzir alterações na proposta de diretiva no sentido de alcançar uma maior proteção
do consumidor em futuras negociações com o Parlamento Europeu em fase de trílogos, em particular, no
que respeita ao prazo de inversão do ónus da prova, cujo prazo de um ano não se encontrava alinhado com
o prazo nacional de garantia de dois anos.
Quanto à proposta relativa a certos aspetos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e
outras vendas à distância, em novembro de 2017, a Comissão apresentou uma alteração à proposta de
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Diretiva relativa a certos aspetos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens pretendendo
alargar o âmbito da Diretiva às vendas presenciais.
Acompanhamento da negociação da proposta de regulamento relativo ao Geoblocking
A Direção-Geral do Consumidor acompanhou a negociação deste Regulamento remetendo à Direção-Geral
das Atividades Económicas as posições na perspetiva dos direitos e interesses dos consumidores. Realça-se
que esta negociação foi liderada pela ANACOM, o Regulamento foi finalmente adotado a 27 de fevereiro de
2018, visando proibir o bloqueio geográfico injustificado no mercado interno.

Lançamento de consulta pública sobre a política de defesa do consumidor em Portugal com
divulgação dos principais resultados, se possível, por ocasião do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor
Com o objetivo de lançar a consulta pública sobre a política de defesa do consumidor em Portugal, no âmbito
da sétima fase do Fundo para a Promoção dos Direitos do Consumidor (Eixo D) ocorrida em 2017, foi objeto
de financiamento a realização de estudo socioeconómico destinado a analisar a implementação das medidas
de defesa do consumidor, a avaliar, através de inquéritos, a perceção dos consumidores sobre aspetos
fundamentais da política tais como os seus direitos, a publicidade, os serviços públicos essenciais, a resolução
alternativa de litígios de consumo, o comércio eletrónico entre outros, e identificar futuras áreas de atuação
visando um elevado nível de proteção dos consumidores. Todo o processo está em curso perspetivando-se a
apresentação final em julho de 2018.

Acompanhamento e fiscalização da publicidade, comercial e institucional, com destaque para a
publicidade exibida na internet, bem como instauração e instrução de processos de
contraordenação em caso de infração, decidindo-os e aplicando coimas e sanções acessórias se
necessário
Nos termos da alínea j) do n. º2 do artigo 2.º do Decreto-Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril, compete
à Direção-Geral do Consumidor “acompanhar e fiscalizar a publicidade comercial e institucional, procedendo
à instrução e decisão dos correspondentes processos de contraordenação e aplicando coimas e sanções
acessórias” – sendo tal competência desenvolvida pela Divisão da Publicidade.
Importa realçar que a publicidade é a única área sobre a qual a Direção-Geral do Consumidor tem
competência na prevenção e combate a práticas ilícitas e lesivas para os consumidores – sendo esta fileira
de enorme relevância no quadro da União Europeia, materializado na Rede de Cooperação no domínio da
defesa do Consumidor (CPC).
A Direção-Geral do Consumidor realiza ações de /investigação fiscalização em matéria de publicidade – sendo
esta atividade de fiscalização executadas em dois segmentos:
(i)

Fiscalização programada – Planeamento anual da DGC que abrange vários sectores económicos
na atividade da publicidade (telecomunicações, tabaco, bebidas alcoólicas, imobiliário,
brinquedos e outros).
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(ii)

Fiscalização não programada - Tendo como referência situações detetadas como publicidade
enganosa e/ou as reclamações dos consumidores relativamente a um conjunto de produtos e de
serviços.
No que respeita ao segmento (principal) da fiscalização programada, em 2017 foram desencadeadas as
seguintes ações de investigação/fiscalização:
Ação de Fiscalização
Publicidade a
Brinquedos com a
aposição da
marcação «CE»

Período
18 a 20 de
janeiro de
2017

Investigação a
Publicidade a
Serviços de
Telecomunicações
na Internet.
Publicidade a
Brinquedos com a
aposição da
marcação «CE»
(Grande
Distribuição)
Bebidas alcoólicas
na televisão e na
internet

03 e 08 de
maio de 2017

Publicidade em
sítios da Internet
com venda de
coleções/fascículos.

Publicidade a
“produtos
fronteira”

17 a 23 de
maio de 2017

12 a 16 de
junho de 2017
(no horário
compreendido
entre as 22h e
00h)
1 a 4 da
agosto de
2017

4 a 19 de
outubro de
2017

Descrição sumária
Verificação da aposição obrigatória da marcação “CE” na
publicidade a brinquedos, pelos operadores económicos
abrangidos na fiscalização – conforme normas legais
consagradas no Decreto-Lei n.º 43/2011, de 24 de março, artigo
34.º
Análise de mensagens publicitárias alusivas à aquisição de
telemóvel e serviços de adesão a tarifários, visando averiguar o
cumprimento das normas legais consagradas no Código da
Publicidade em articulação com o Regime das Práticas
Comerciais Desleais.
Verificação da aposição obrigatória da marcação “CE” na
publicidade a brinquedos, pelos agentes económicos da Grande
Distribuição – conforme normas legais consagradas no DecretoLei n.º 43/2011, de 24 de março, artigo 34.º

Análise de publicidade relativa a bebidas alcoólicas na televisão
e na internet, visando averiguar as normas legais consagradas no
Código da Publicidade. Foram solicitados os registos de três
canais generalistas portugueses (RTP, SIC e TVI) à Entidade
Reguladora para a Comunicação Social.
Análise de mensagens publicitárias referentes a coleções e
fascículos em sítios da internet, a fim de, verificar o cumprimento
das normas legais consagradas no Decreto-Lei 331/2007 de 9 de
outubro (promoção e comercialização de bens integrados
distribuídos por jornais ou outras publicações), com especial
enfoque no artigo 3.º, nomeadamente, averiguar se é
claramente indicado o número de unidades, a sua periodicidade,
data de distribuição, preço unitário e preço total da coleção.
Identificar e analisar as mensagens publicitárias referentes aos
designados “produtos fronteira”, nomeadamente, produtos que
não são suplementos alimentares, produtos cosméticos,
dispositivos médicos, nem medicamentos (Diretivas 2002/46/CE
e 2001/83/CE.
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Exercício SWEEP
2017

1 a 30 de
novembro de
2017

Publicidade a
imóveis para
habitação

6 a 11 de
novembro de
2017

Publicidade em
redes sociais

27 de
novembro a 5
dezembro de
2017
22 e 27 de
dezembro de
2017

Publicidade
“online” dirigida a
menores.

No ano de 2017, o exercício SWEEP teve por objeto de análise os
operadores de telecomunicações, nomeadamente, a análise de
conteúdos publicitários nos respetivos sítios da internet das
operadoras. Os resultados gerais da investigação serão
divulgados pela Comissão Europeia no decurso de 2018.
Análise a mensagens publicitárias referentes a imóveis para
habitação, no sector imobiliário e no segmento da mediação
imobiliária, visando aferir o cumprimento das normas legais do
Decreto-Lei 68/2004, de 25 de março, em articulação com o
Código da Publicidade e o Regime das Práticas Comerciais
desleais.
Análise a mensagens publicitárias das quatro principais
operadoras de telecomunicações na rede social Facebook. Foram
analisados todos os anúncios apresentados no feed de notícias
do Facebook.
Identificação e análise das mensagens publicitárias dirigidas a
menores, visando averiguar o cumprimento do dispositivo legal
consagrado no Código da Publicidade em articulação com as
normas legais do Regime das Práticas Comerciais Desleais.

Quanto às ações de Fiscalização não programadas, por regra, são investigações/fiscalizações desencadeadas
na sequência da análise de queixas, reclamações e participações submetidas à DGC e que incidem sobre um
determinado operador económico, ou seja, são ações de fiscalização com carácter casuístico – afigurandose sensato não identificar neste documento os operadores económicos em concreto.
Não obstante, foram realizadas ações de investigação/fiscalização em vários sectores como a publicidade a
sistemas de vigilância, publicidade no sector automóvel, publicidade no sector da distribuição, publicidade
no sector imobiliário, publicidade no sector das telecomunicações, publicidade dirigida a menores de idade
e outros.
O quadro abaixo indica a atividade relativa a processos de contraordenação em matéria de publicidade:
Atividade da DGC
Processos de Contraordenação 2017
Abertos

Fechados

Decisões adotadas:

110

79

66

Queixas, participações e Reclamações no Livro
A Direção-Geral do Consumidor é a entidade à qual incumbe efetuar o tratamento das reclamações
lavradas em Livro de Reclamações em matéria de publicidade.
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O quadro abaixo indica a atividade da DGC nesta área em 2017.
Procedimentos de Livro de Reclamações

(JAN-DEZ 2017)

Abertos
Fechados/Arquivados
P/ C.O.

49*
103
3

*Das 49 reclamações do “Livro de Reclamações”, 38 referem-se a outras reclamações, que foram enviadas
para DGC equivocamente, pela entidade Turismo de Portugal, IGAC e ASAE.
Reclamações sobre Publicidade
2017
Processos Abertos

243

Fechados/Arquivados

124

A Direção-Geral do Consumidor é a entidade à qual incumbe efetuar o tratamento das reclamações por
violação do disposto na Lei nº 6/99 de 27 de janeiro relativa à Publicidade domiciliária.
O quadro abaixo indica a atividade relativa ao ano de 2017.
Publicidade Domiciliária
2017
Processos Abertos

113

Fechados/Arquivados

86

Ações de
fiscalização

Instrução e decisão
dos processos
contraordenacionais

Análise e
tratamento de
reclamações

Recomendações
às associações
empresariais

Avisos públicos
aos consumidores
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Adotação de recomendações dirigidas aos operadores económicos e formulação de alertas
destinados aos consumidores;
A Direção-Geral do Consumidor, nos termos do seu Decreto Regulamentar, tem competência para emitir
“avisos públicos nomeadamente através dos órgãos de comunicação social quando estejam em causa os
direitos e interesses dos consumidores” e ainda “formula recomendações aos operadores económicos, sempre
que tal se justifique, com o objetivo de proteger os interesses dos consumidores” (alíneas b) e c) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril), entre outros.

Assim, em 2017, emitiu as seguintes recomendações/comunicações


“Publicidade a Brinquedos com a aposição da marcação «CE»

A Direção-Geral do Consumidor, no âmbito das suas competências genéricas em matéria de publicidade,
procedeu à realização de uma ação de fiscalização em sítios de internet, a fim de verificar se, os brinquedos
publicitados tinham visível, de modo inequívoco, a aposição da marcação “CE”, conforme disposto no artigo
34.º do Decreto-Lei n.º 43/2011, de 24 de março, que transpõe a Diretiva n.º 2009/48/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 18 de Junho.
A referida ação de fiscalização, permitiu verificar que na publicidade a brinquedos nos sites da especialidade,
não era visível a aposição obrigatória da marcação «CE», o que desrespeita, a norma acima transcrita. Nesse
seguimento, foi feita uma recomendação a nove operadores económicos.


“Publicidade através de sms”

Considerando que, em 2016, o número de reclamações apresentadas pelos consumidores em Livro de
Reclamações relativa às mensagens publicitárias via SMS aumentou de 17% para 27% face ao período
homólogo, e verificando-se ser este um meio preferencial de comunicação de campanhas publicitárias por
parte dos agentes económicos, a Direção-Geral emitiu uma recomendação aos agentes económicos, no
sentido de cumprirem o disposto na lei quanto à publicidade neste meio, designadamente incluírem nas
mensagens publicitárias via SMS os requisitos/condicionalismos essenciais para uma tomada de decisão
negocial informada por parte dos respetivos destinatários (artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de
março, conjugado com o disposto na alínea c) do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 07 de janeiro)
assim como um aviso dirigido aos consumidores.



“Recomendação da Direção-Geral do Consumidor dirigida a um operador de serviços de
comunicações eletrónicas.

Com data de 18 de agosto de 2017, a Direção-Geral do Consumidor dirigiu uma Recomendação a um
operador de comunicações eletrónicas no sentido de esta operadora retificar de imediato a prática comercial
consubstanciada no envio de sms com uma determinada oferta com exigência de pagamentos relativos a
serviços não solicitados pelos consumidores. Neste contexto, recomendou a correção da prática lesiva dos
direitos dos consumidores, através do envio no mais curto prazo, de nova comunicação pela mesma via a
todos os clientes alvo da campanha, na qual, informasse os consumidores de que para aderirem ao serviço
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em causa (e após o mês de agosto) deveriam manifestar o seu acordo expresso, tendo o operador em causa
que facultar aos clientes informação clara e compreensível quanto ao serviço em causa.

Instrução e decisão dos processos de contraordenação sobre a promoção, divulgação ou
publicidade de atos próprios dos advogados ou dos solicitadores, quando efetuada por pessoas,
não autorizadas a praticar os mesmos;
A Direção-Geral do Consumidor instruiu e decidiu os processos de contraordenação em matéria de
publicidade de atos próprios dos advogados ou dos solicitadores em 2017, apresentando os seguintes
resultados em quadro:
Atividade da DGC
Processos de Contraordenação 2017
Abertos

Fechados

Decisões adotadas:

110

79

66*

*26 Correspondem a decisões de processos de contraordenação sobre a promoção, divulgação ou publicidade de atos
próprios dos advogados ou dos solicitadores

Fiscalização, instrução e decisão de processos de contraordenação no âmbito do regime jurídico
das entidades de resolução alternativa de litígios de consumo
Ao longo do ano de 2017, a Direção-Geral do Consumidor desenvolveu um longo trabalho com os centros de
arbitragem com vista a torna-los sustentáveis e robustos. Por outro lado, procedeu a fiscalização de todos os
sítios da internet das entidades RAL de forma a verificar o cumprimento do disposto na Lei n.º 144/2015, de
8 de setembro.
A Direção-Geral do Consumidor, ao abrigo das suas atribuições, procedeu também à monitorização e
acompanhamento da atividade das entidades RAL, tendo estas entidades ao abrigo do Artigo 16.º da mesma
lei comunicado à Direção-Geral do Consumidor as seguintes informações:
a) O número de litígios recebidos e os tipos de reclamações a que se referem, bem como os dados
estatísticos relativos à atividade desenvolvida, devendo as reclamações e os pedidos de informação
ser organizados de acordo com a Recomendação C (2010) 3021 final da Comissão Europeia, de 12 de
maio de 2010, relativa ao sistema harmonizado de classificação;
b) A taxa dos procedimentos de RAL interrompidos antes de se alcançar um resultado;
c) A duração média de resolução dos litígios recebidos;
d) A taxa de cumprimento dos resultados dos procedimentos de RAL, se for conhecida;
e) Problemas sistemáticos ou importantes que ocorram frequentemente e que conduzam a litígios
entre consumidores e fornecedores de bens ou prestadores de serviços, podendo esta informação
ser acompanhada de recomendações sobre o modo como esses problemas podem ser evitados ou
resolvidos no futuro, a fim de melhorar as práticas dos fornecedores de bens ou prestadores de
serviços e de facilitar o intercâmbio de informações e das melhores práticas;
f) A avaliação da sua cooperação no âmbito de redes de entidades de RAL que facilitam a resolução de
litígios transfronteiriços, se aplicável;
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g) A formação ministrada às pessoas singulares responsáveis pelo procedimento de RAL, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 7.º;
h) Uma avaliação da eficácia dos procedimentos de RAL disponibilizados e das possíveis formas de
melhorar o seu desempenho.
A Direção-Geral do Consumidor detetou, relativamente a alguns centros, determinados aspetos passiveis de
melhoria tendo notificado os mesmos para que estes procedessem à respetiva correção. Na sequência desta
ação de fiscalização, a Direção-Geral informou os centros de arbitragem de que no início de 2018 iria realizar
visitas para monitorização presencial da atividade. Estas visitas encontram-se em curso tendo iniciado em
fevereiro de 2018.

Criação do Observatório digital em matéria de publicidade para acompanhamento e monitorização
das novas formas de comunicação comercial e práticas comerciais no meio interativo e digital
A Direção-Geral do Consumidor (DGC) tem por missão, conforme indicado no n.º 1 do artigo 2.º do DecretoRegulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril, “contribuir para a elaboração, definição e execução da política de
defesa do consumidor com o objetivo de assegurar um nível elevado de proteção”. Como tal, uma das suas
atribuições, nos termos da alínea j) do n.º 2 do mesmo artigo e diploma, é a de “acompanhar e fiscalizar a
publicidade comercial e institucional procedendo à instrução e decisão dos correspondentes processos de
contraordenação e aplicando coimas e sanções acessórias”.
Com a transição da era dos meios de comunicação tradicionais para a era digital, entendeu-se propor a
criação de uma estrutura que faça o acompanhamento e a monitorização das novas formas de comunicação
comercial – com a criação de um “Observatório da Internet”. Durante o primeiro semestre de 2017
ocorreram varias reuniões e foram trocadas várias informações no sentido de operacionalizar esta proposta.
Em agosto de 2017 foi elaborada a proposta, visando apresentar a matriz estratégica do projeto em apreço,
perspetivando definir as principais prioridades para a sua correta implementação e operacionalização.
O documento pretendeu ainda abordar os crescentes desafios e oportunidades da economia digital, com
especial enfoque para a publicidade – conferindo assim à ação fiscalizadora da DGC um papel basilar na
defesa dos consumidores e na promoção de uma concorrência leal.
Os conhecimentos e experiência adquiridos ao longo dos anos em matéria de fiscalização na área da
publicidade e, os objetivos consagrados no âmbito da revisão do Regulamento (CE) nº 2006/2004 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de outubro de 2004 – constituem um incentivo, um desafio e uma
oportunidade na prossecução das competências da DGC.
O Observatório da Publicidade na Internet representa assim uma oportunidade única para implementar, em
Portugal, de forma sistemática, com os devidos recursos humanos, materiais e tecnológicos, as melhores
práticas a nível europeu, partilhadas em sede da rede CPC, no que respeita à deteção, investigação e cessação
de práticas de infração à legislação de proteção de direitos dos consumidores.
Tal projeto coloca-nos ao nível dos nossos parceiros europeus, capazes de participar, de forma mais proactiva
nas atividades europeias nesta matéria, como sejam os sweeps (e outras ações de fiscalização/investigação),
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dando um contributo robusto no combate a práticas violadoras dos direitos e interesses dos consumidores
e destorcedoras da concorrência.

Realização de ação de vigilância de mercado sobre material escolar e participação em ações
conjuntas da iniciativa da Comissão Europeia coordenadas pelo PROSAFE - The Product Safety
Enforcement Forum of Europe, decidindo os processos abertos nessa sequência
A Direção-Geral do Consumidor programou para 2017, uma ação de vigilância de mercado sobre material
escolar, com o objetivo de conhecer que bens apresentam problemas/riscos graves para a saúde e segurança
dos consumidores, e de adotar se necessário medidas adequadas à salvaguarda da sua saúde e segurança.
Para tal foram previstas ações que implicavam a realização de despesa, destacando-se a compra das amostras
(15 no total) e a contratação da realização de ensaios laboratoriais químicos, físicos e outros. A concretização
desta ação de vigilância de mercado levaria à adoção de cerca de 15 decisões em matéria de segurança de
produtos. O valor dos ensaios laboratoriais selecionados atingiria €18.828,84 e a aquisição de amostras €750.
Devido às cativações impostas pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, conjugada com o art.º 5.º do DL
25/2017, de 03 de março, no tocante ao orçamento em 2017 não foi possível realizar a ação de vigilância
acima mencionada, ficando assim impossibilitado o cumprimento da meta prevista inicialmente.
Considerando o acima exposto, a Direção-Geral do Consumidor submeteu ao Gabinete de Estudos e de
Estatísticas uma alteração ao respetivo quadro de avaliação e responsabilização (QUAR) para o ano de 2017,
no âmbito do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração Pública. A referida
alteração ao QUAR foi aprovada pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, em a 5 de
dezembro de 2017.
Já no âmbito das ações conjuntas, em 2017, a Direção-Geral do Consumidor assegurou, a nível nacional, a
participação numa ação conjunta de vigilância do mercado sobre artigos de puericultura sobre “Berços e
Porta-bebés”, com outros Estados-membros da União Europeia. Esta ação conjunta decorre de novembro de
2017 até agosto de 2019, cabendo a cada Estado-Membro participante adquirir no mercado 10 porta-bebés
e 4 berços, a fim de os mesmos serem submetidos a ensaios laboratoriais para avaliação da conformidade
com as normas técnicas aplicáveis. Com base nos resultados desses ensaios, a Direção-Geral do Consumidor
procederá às avaliações do risco a fim de determinar o grau de perigosidade apresentado pelos produtos e
emitirá as respetivas Decisões.
Também no âmbito da segurança geral dos produtos, a Direção-Geral do Consumidor emitiu diversos
pareceres e respondeu a pedidos de informação, quer de consumidores quer de operadores económicos,
nomeadamente sobre artigos de puericultura, brinquedos, alimentação, colocação de produtos no mercado
nacional, substâncias e misturas perigosas, símbolos de segurança, marcação CE, rotulagem de produtos,
indicação de preços e certificação de produtos.
Entre as iniciativas de informação e sensibilização junto dos consumidores e das entidades parceiras assinalase a divulgação de 72 Alertas em matéria de segurança dos produtos relacionadas com os veículos
automóveis, brinquedos, cosméticos e equipamentos eletrodomésticos, bicicletas, entre outros.
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Acompanhamento do exercício REFIT das Diretivas europeias de consumidores com vista a
desencadear a revisão de normativos europeus;
A Direção-Geral do Consumidor acompanhou os trabalhos da Comissão Europeia no âmbito do exercício
REFIT com vista a desencadear iniciativas legislativas de revisão de instrumentos europeus. Neste contexto,
participou ativamente nas reuniões onde o tema foi discutido e respondeu a pedidos de posicionamento
nesse âmbito, destacando designadamente, os trabalhos decorridos nas reuniões do Consumer Policy
Network.
A plataforma REFIT, criada em 2015 no âmbito do programa «Legislar melhor» da Comissão Europeia, apoia
o processo de simplificação da legislação da União Europeia e a redução dos encargos administrativos em
benefício da sociedade civil, das empresas e das entidades públicas. Apresenta ainda recomendações à
Comissão, tendo em conta as sugestões feitas pelos cidadãos e pelas partes interessadas. É neste âmbito que
elabora o Fitness Check, um estudo abrangente destinado a avaliar a adequação de um quadro regulamentar
a um determinado setor de políticas.
Neste âmbito, a Comissão Europeia concluiu que seria necessário alterar as Diretivas dos Direitos dos
Consumidores e das Práticas Comerciais Desleais, respetivamente, sendo que a negociação terá início em
abril de 2018.

Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho e comités da Comissão Europeia (Rede
Política do Consumidor – CPN, CPC, Sistema RAPEX, Comité do programa de Financiamento dos
Consumidores- CPFC)
A Direção-Geral do Consumidor participou na única reunião anual do Comité da Rede de Política de
Consumidores (comité CPN), ao nível de Diretores-Gerais, nos dias 28 e 29 de junho, destacando-se entre
outros temas o “Pacote Energia Limpa para Todos os Europeus”, a Segurança de Produtos (debatendo em
concreto os temas da “Internet das Coisas”, “Robótica” e “Impressoras 3D”) os relatórios resultantes da
avaliação Fitness Check e da Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro
de 2011.
A Direção-Geral do Consumidor participou ainda nos Workshops promovidos pela Comissão Europeia
referentes à transposição da Diretiva (UE) 2015/2302, do Parlamento e do Conselho, de 25 de novembro,
relativa às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos, que altera o Regulamento (CE) nº
2006/2004 e a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a Diretiva 90/314/CEE
do Conselho cujo prazo de transposição terminou a 1 de janeiro de 2018 e cujas disposições são aplicadas
pelos Estados-Membros a partir de 1 de julho de 2018.
A Direção-Geral do Consumidor respondeu também a um questionário da Comissão Europeia no âmbito da
avaliação das diretivas referentes à proteção do consumidor.
No âmbito do Comité do Programa de Financiamento da Política de Consumidores a Direção-Geral do
Consumidor deu parecer sobre o projeto de Decisão visando a adoção do programa de trabalho para 2018 e
financiamento do Programa Consumidores, no âmbito de reunião do Comité do Programa de Financiamento
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da Política de Consumidores (CPFC), que teve lugar a 16 de outubro de 2017, tendo esse projeto obtido, por
unanimidade, parecer favorável do Comité.
Já enquanto ponto de contacto do Sistema RAPEX, a Direção-Geral do Consumidor participou nas duas
reuniões do Comité RAPEX.

Participação no Internet Sweep da Comissão Europeia, projeto de cooperação europeia que visa
detetar práticas comerciais desleais nos sítios da internet
No ano de 2017 realizou-se uma ação Sweep, subordinada ao tema “Telecomunicações e outros Serviços
Digitais” cujo enquadramento legal se encontra transposto para o direito nacional através dos seguintes
diplomas:
 Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março que estabelece o regime aplicável às práticas comerciais
desleais das empresas nas relações com os consumidores, ocorridas antes, durante ou após uma
transação comercial relativa a um bem ou serviço;
 Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de janeiro, relativo às cláusulas abusivas nos contratos celebrados
com os consumidores;
 Decreto-Lei n° 7/2004, de 7 de janeiro, que regulamenta certos aspetos legais dos serviços da
sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico - alterado pelo Decreto-Lei nº
62/2009, de 10 de março;
 Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, que estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de
resolução extrajudicial de litígios de consumo.

Durante o exercício do Sweep 2017 foram analisados 4 websites com vista a apurar os seguintes pontos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As características do bem ou serviço;
O fornecedor do serviço;
As principais características do serviço;
Informação e condições em que o serviço de roaming é prestado;
O preço total do bem ou serviço;
O modo de cálculo do preço quando a natureza serviço não permita o cálculo em momento anterior
à celebração do contrato;
As modalidades de pagamento;
O sistema de tratamento de reclamações;
A existência do direito de livre resolução (retratação), o prazo e o procedimento para o seu
exercício;
As condições de assistência pós-venda, de serviços pós-venda
As garantias financeiras e condições a pagar ou a prestar pelo consumidor a pedido do operador
económico, quando aplicáveis;
A aplicação de códigos de conduta, quando existam.

Não foram encontradas infrações. Por esse motivo, a Direção-Geral do Consumidor não avançou para a fase
de notificação dos operadores económicos. Relativamente aos resultados gerais e conclusões do SWEEP
2017, serão os mesmos comunicados pela Comissão Europeia no decurso de 2018.
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As "ações sweep" são um controlo à escala da UE de sítios internet. Estas ações de fiscalização conjuntas e
as abordagens comuns de controlo da aplicação baseadas no artigo 9.º do Regulamento CPC Regulamento
(CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 2004, relativo à cooperação
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor, são
conduzidas sob a forma de controlos simultâneos e coordenados para identificar violações no direito do
consumo e, posteriormente, assegurar a sua aplicação. Na sequência de tais investigações, as autoridades
nacionais competentes tomam medidas de aplicação adequadas, contactando as empresas acerca de
suspeitas de irregularidades e solicitando a adoção de medidas corretivas sob pena de serem objeto de ações
judicias.

Acompanhamento do dossier sobre a Economia de Partilha (Sharing Economy)
A Direção-Geral do Consumidor acompanhou no âmbito da OCDE o dossier da Sharing Economy através da
análise de documentação e divulgação de informação sobre o estado de arte do tema com os parceiros.

Monitorização de cláusulas contratuais gerais em setores relevantes para os consumidores
(mediação imobiliária e rent-a-car)
Por força da Lei n.º 15/2013, de 8 de fevereiro, os contratos com cláusulas contratuais gerais apenas podem
ser utilizados pelas empresas de mediação imobiliária após validação por parte da Direção-Geral do
Consumidor. Assim e até 1 de julho do ano de 2017 a Direção-Geral do Consumidor instruiu, analisou e
validou 129 projetos de contratos de empresas de mediação imobiliária.
O Decreto-Lei nº 102/2017 de 23 de agosto, veio determinar a transferência da competência de aprovação
prévia dos projetos de contratos de mediação imobiliária com cláusulas contratuais gerais para o Instituto
dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC). Considerando a entrada em vigor deste
regime a 1 de julho de 2017, para apoiar esta transição, a Direção-Geral do Consumidor reuniu com o IMPIC,
visando articular a passagem dos contratos de mediação imobiliária com cláusulas contratuais gerais para
aquele Instituto, remetendo-lhe as bases de dados de que dispunha, bem como os projetos que lhe foram
endereçados após essa passagem de competências.
Finalmente, a Direção-Geral do Consumidor recebeu e analisou 6 projetos de contratos de aluguer de
veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 181/2012, de 6 de agosto, na
sua redação atual, tendo considerado determinadas cláusulas contratuais gerais suscetíveis de configurar
cláusulas abusivas, nos termos do regime jurídico das cláusulas contratuais gerais. De referir, ainda, que a
DGC respondeu a 2 pedidos do Ministério Público em matéria de cláusulas contratuais gerais.

Realização de estudo sobre as cláusulas contratuais gerais propostas aos consumidores no âmbito
das compras no ambiente digital
A Direção-Geral do Consumidor dirigiu aos CIAC e as associações de consumidores um questionário
relacionado com as reclamações em matéria de planos e cartões de saúde. Simultaneamente analisou o
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enquadramento jurídico nacional existente e efetuou um levantamento das cláusulas contratuais em
contratos de adesão referentes a planos de saúde disponíveis na internet. No âmbito desta análise que ainda
se encontra em curso, a Direção-Geral do Consumidor planeia desenvolver uma campanha de informação
com a Entidade Reguladora da Saúde.

Coordenação nacional, enquanto Serviço de Ligação Único, da Rede de cooperação das autoridades
competentes pela aplicação de legislação de defesa dos consumidores (Rede CPC), criada pelo
Regulamento (CE) n.º 2006/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro
Enquanto ponto de contacto nacional da Rede Europeia de Cooperação no domínio da defesa do Consumidor
(SLO), a Direção-Geral do Consumidor participou nas três reuniões do Comité criado ao abrigo deste
Regulamento CPC, bem como num workshop relativo às armadilhas e ao enforcement em linha, noutro
relativo às prioridades para esta rede e modos de as definir e ainda num terceiro referente às “alegações
ambientais” e à Diretiva referente às práticas comerciais desleais.

Desempenho das funções de ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX - Sistema Comunitário
de Troca Rápida de Informações sobre produtos perigosos não alimentares e gestão da rede de
autoridades de fiscalização do mercado abrangidas na rede RAPEX em Portugal
A Direção Geral do Consumidor, enquanto ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX –
“Rapid Alert System for all dangerous consumer Products”, e com base nas medidas de
retirada/recolha do mercado de produtos de consumo perigosos para os consumidores,
tomadas pelas autoridades de fiscalização de mercado e/ou pelos operadores económicos,
realizou 40 Alertas: - 2 sobre artigos de puericultura e equipamento para crianças; - 6 sobre brinquedos; - 4
sobre produtos cosméticos; e - 28 sobre veículos a motor.

No que se refere aos alertas emitidos pelos outros Estados-Membros sobre produtos de consumo
perigosos, não alimentares, a Direção-Geral do Consumidor efetuou 225 Reações nacionais respeitantes
a brinquedos (18), equipamento elétrico e de iluminação (13), equipamento de proteção (3), veículos a
motor (175), vestuário, têxteis e artigos de moda (6) e outros produtos (10).
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Acompanhamento e participação nas atividades de defesa do consumidor de organizações
internacionais como a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a
UNCTAD - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento e o FIAGC - Fórum
Ibero-americano das Agências Governamentais de Defesa do Consumidor, entre outros
-OCDEA Direção-Geral do Consumidor participa regularmente no Comité de
Políticas do Consumidor (CCP) da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) em representação de Portugal. O
Comité reúne duas vezes por ano e promove a realização de mesas redondas
multidisciplinares sobre os temas que se encontra a trabalhar, convidando
frequentemente diferentes stakeholders para a apresentação das suas
posições e debate.
Em 2017, o Comité reuniu nos dias 24 e 25 de abril e nos dias 7, 8 e 9 de novembro.
Na reunião de abril, teve lugar uma mesa redonda relativamente à cooperação e enforcement a nível
transfronteiriço e outra sobre a portabilidade dos dados, onde se discutiu o projeto comum relativo a aspetos
da economia comportamental, e as novas tecnologias e segurança de produtos, nomeadamente no âmbito
da “Internet das Coisas” e das “Impressoras 3 D”.
Na reunião de novembro de 2017, ocorreu uma discussão conjunta com o Grupo de Trabalho relativo à
segurança de produtos, sobre a “Internet das Coisas”, bem como uma mesa redonda sobre aspetos
comportamentais e divulgações em linha. Foi igualmente apresentado um relatório sobre as autoridades de
proteção do consumidor (com base em questionário também respondido pela DGC). Nessa reunião, foram
confirmados para 2018, como membros do bureau a França (presidência) o Canadá, os Estados Unidos da
América, a Hungria, o Japão, Portugal e a Noruega, passando o Reino Unido a integrar igualmente essa
entidade. Em ambas as reuniões continuaram os trabalhos no âmbito do acesso da Costa Rica e da Lituânia
à OCDE.
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-UNCTADA Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em 22 de dezembro de 2015, a
resolução 70/186 sobre a Proteção do Consumidor. A Assembleia Geral decidiu
adotar as Diretrizes das Nações Unidas para a Proteção ao Consumidor (UNGCP) e
estabelecer um Grupo Intergovernamental de Peritos Lei e Política de Defesa do
Consumidor (IGE). A segunda sessão deste grupo teve lugar a 3 e 4 de julho de 2017
em Genebra e contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio
que participou em mesa redonda subordinada ao tema “A proteção dos consumidores vulneráveis e
desfavorecidos”. Na reunião deste Grupo tentou-se aprovar uma proposta no sentido de ser levada à
Assembleia Geral das Nações Unidas visando vir a ser adotada na semana do dia 15 de março de cada ano, a
“Semana da Proteção do Consumidor”. Contudo, e embora Portugal tenha apoiado esta proposta, a mesma
não foi adotada por não ter havido unanimidade. A Direção-Geral do Consumidor preparou a intervenção do
Secretário de Estado Adjunto e do Comércio sobre a proteção do consumidor vulnerável em Portugal.
Na sequência desta reunião, e visando a implementação das Diretrizes das Nações Unidas para a Proteção
ao Consumidor foram ainda criados dois grupos de trabalho sobre “Comércio Eletrónico” e sobre “A proteção
dos Consumidores Vulneráveis e desfavorecidos”, respetivamente. Esses grupos de trabalho reuniram por
audioconferência em 28 de setembro de 2017 (GT “Comércio Eletrónico”) e 2 de outubro e 4 de dezembro
de 2017 (GT relativo à “proteção dos Consumidores Vulneráveis e desfavorecidos”) e tendo a Direção-Geral
do Consumidor participado nestas reuniões e enviando contributos por escrito.

-Fórum Ibero-americano de Agências Governamentais de Proteção ao Consumidor (FIAGC) A Direção-Geral do Consumidor participou no “VII Fórum Internacional de Proteção ao Consumidor”
subordinado ao tema “As relações de Consumo e a Confiança no Cenário Global” e na XI Reunião do Fórum
Ibero americano de Agências Governamentais de Proteção de Proteção ao Consumidor (FIAGC), que tiveram
lugar entre 19 e 22 de setembro de 2017, em Mendoza, Argentina.
No decurso do “VII Fórum Internacional de Proteção ao Consumidor” a Direção-Geral do Consumidor
interveio no painel apresentando o tema: “Direção-Geral do Consumidor, Portugal- O Livro de Reclamações
como Instrumento de Confiança”.
No âmbito da XI Reunião do Fórum Ibero americano de Agências Governamentais de Proteção ao
Consumidor foi criado um grupo de trabalho relativo ao comércio eletrónico que será coordenado por
Portugal (DGC).

Consumers international
A Direção-Geral do Consumidor é associada da Consumers
International - federação mundial das associações de
consumidores – tendo apoiado a proposta desta federação para se
propor, junto da Assembleia Geral das Nações Unidas, a
institucionalização da “Semana da Proteção do Consumidor”.
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- ICPEN - International Consumer Policy and Enforcement NetworkA Direção-Geral do Consumidor participou a 16 de novembro de 2017, em Conferência promovida pela
Presidência Turca desta rede em Antália, subordinada ao tema: “Uso de aspetos comportamentais na
proteção do Consumidor”, tendo igualmente respondido a questionário relativo ao “Marketing através das
redes sociais”.

Participação, enquanto membro, no Grupo Diretor da OCDE
A Direção-Geral do Consumidor faz também parte, em representação de Portugal, do designado “Bureau”grupo diretor deste Comité. Os elementos do “Bureau” participam de forma direta na escolha dos temas a
discutir nas reuniões deste Comité e na forma de condução dos trabalhos, dando igualmente parecer
relativamente aos documentos de trabalho, antes da sua difusão pelos restantes membros do Comité CCP.
Em 2017 o “Bureau” foi presidido pela França e para além de Portugal nele estiveram representados
igualmente o Canadá, os Estados Unidos da América, a Hungria, o Japão, o México e a Noruega.

Desenvolvimento da cooperação bilateral com entidades homólogas de países parceiros para
promoção da colaboração recíproca na área da informação ao consumidor
A Direção-Geral do Consumidor deu resposta a diversos pedidos da Direção-Geral das Atividades Económicas,
visando a preparação de deslocações de membros do Governo e nomeadamente informação sobre relações
de cooperação bilateral, estabelecidas ou a desenvolver, relativamente a:











Timor-Leste – Tendo em vista a deslocação da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação (SENEC), entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro de 2017;
França – No âmbito do encontro do Ministro da Economia com o Ministro da Economia francês e
participação do Senhor ME na 5ª Conferência Económica Franco-Portuguesa, que teve lugar a 7 de
março de 2017, em Lisboa;
Espanha – No âmbito da preparação da XXIX Cimeira Luso/Espanhola - Portugal, maio de 2017;
Colômbia e Perú – Com o objetivo de preparar a visita de Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação entre os dias 10 a 12 de junho (Colômbia) e 14 de junho (Perú);
Singapura - tendo em vista a preparação de eventual encontro bilateral do Ministro da Economia
com o Ministro de Estado do Ambiente e Recursos Hídricos de Singapura, entre os dias 6 e 9 de
setembro de 2017;
Marrocos - tendo em vista a realização da XIII Cimeira Luso-Marroquina, que teve lugar em Rabat,
nos dias 4 e 5 de dezembro de 2017;
Estados Unidos da América – no âmbito da 38ª reunião da Comissão Bilateral Permanente (CBP)
entre Portugal e os EUA, que teve lugar em 14 de dezembro de 2017, em Lisboa
Ucrânia- no âmbito da 2ª reunião da Comissão Mista Económica entre Portugal e Ucrânia (prevista
para o segundo semestre de 2017).
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-Intercâmbio de funcionários
A Direção-Geral do Consumidor organizou – ao abrigo do “Programa de Intercâmbio de Funcionários”
previsto no Programa Consumidores 2014-2020 e adotado no âmbito do Regulamento (UE) No 254/2014 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014 –, as visitas das delegações da Estónia, da
Polónia e da Bulgária, com competências na área da segurança geral dos produtos de consumo, não
alimentares. Atendendo a que as visitas, que decorreram, respetivamente de 19 a 24 de janeiro, de 10 a 14
de julho e de 20 a 24 de novembro, tiveram por objetivos melhorar e aprofundar as relações existentes entre
as instituições congéneres, partilhando informações e as melhores práticas, foram programadas reuniões,
designadamente com a Direção-Geral do Consumidor, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, o
Centro Europeu do Consumidor, a Autoridade Nacional de Comunicações, a Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos, a Autoridade Fiscal e Aduaneira e a Polícia de Segurança Pública.
Ainda no âmbito do citado “Programa de Intercâmbio de Funcionários”, a Direção-Geral do Consumidor
participou na reunião organizada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica no âmbito da visita
da Delegação da Croácia a Portugal. Esta visita teve como objetivo a troca de conhecimentos e informação
relativa à aplicação da legislação harmonizada da União em matéria de segurança dos produtos e gestão e
funcionamento do Sistema RAPEX em Portugal.

OUTRAS ATIVIDADES
Caso Volkswagen
Em Portugal, por Despacho ministerial datado de 13 de outubro de 2015, foi criado um grupo de trabalho
composto pelas diversas autoridades públicas portuguesas com competência nas diversas vertentes proteção do ambiente, fiscalidade, direitos dos consumidores - para monitorizar e acompanhar o processo
do Grupo Volkswagen para reposição da conformidade dos veículos afetados.
O grupo de trabalho, coordenado pelo Ministro da Economia em articulação com o Ministro do Ambiente
manteve contactos com as autoridades homólogas dos demais Estados-Membros da União Europeia para
troca de informação e acompanhamento dos desenvolvimentos nesta matéria. Este grupo deu origem a um
subgrupo, mais restrito, que acompanha o assunto a nível técnico, composto pela Direção-Geral do
Consumidor, Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A
Direção-Geral do Consumidor, enquanto entidade pública encarregue da política de defesa do consumidor,
encetou diligências junto da SIVA no sentido de assegurar uma clara e adequada informação aos
consumidores proprietários dos veículos afetados, fabricados pelo Grupo Volkswagen.
Por outro lado, e ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da
legislação de defesa do consumidor, várias autoridades nacionais da rede de cooperação, incluindo Portugal
através da Direção-Geral, adotaram uma posição comum, expressando um conjunto de preocupações quanto
à reparação e garantia dos veículos do grupo Volkswagen (adiante Volkswagen), que foram afetados pelo
uso de um software manipulador de emissões de gases poluentes e com o objetivo de poder levar a
Volkswagen a uma resolução efetiva dos problemas que têm vindo a afetar os consumidores europeus. A
Direção-Geral do Consumidor apresentou várias propostas para a posição comum e participou nas várias
webinars para tratar do caso.
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Guia prático do consumidor adepto que irá acompanhar a seleção portuguesa ao Mundial da Rússia
Tal como ocorrido em 2014 com o Campeonato Mundial do Brasil, em 2017, a Direção-Geral preparou
conteúdos para incluir num guia prático destinado aos consumidores que se irão deslocar à Rússia para
assistir aos jogos de futebol da Seleção Portuguesa. Para este efeito, no 4º trimestre de 2017, desenvolveu
contactos com a Embaixada da Rússia em Lisboa, bem como com a autoridade homóloga russa e ainda com
a Federação Portuguesa de Futebol. Destas diligências resultou a criação de um grupo de trabalho entre a
Direção-Geral do Consumidor, a Federação Portuguesa de Futebol e o Gabinete de Emergência Consular que
reuniu a 4 de janeiro de 2018
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3.3. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
O terceiro objetivo estratégico traduz-se na coordenação das entidades públicas e privadas que compõem o
Sistema e dinamizar o trabalho em rede, promovendo a realização das iniciativas e ações conjuntas
destinadas a salvaguardar os direitos e interesses dos consumidores.
O Sistema de Defesa do Consumidor integra parceiros públicos - serviços públicos (ASAE - Autoridade de
Segurança Económica e Alimentar, DGAE - Direção-Geral das Atividades Económicas, IPQ - Instituto
Português da Qualidade, DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia, Direção-Geral da Saúde, etc.),
Autarquias Locais, entidades reguladoras setoriais e a Autoridade da Concorrência - e parceiros privados associações de consumidores, Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, mas também outras
associações de direito privado e as associações empresariais.
Para cumprimento deste objetivo estratégico, a DGC mobiliza as entidades parceiras para o desenvolvimento
das ações de informação aos consumidores, de formação de técnicos, de sensibilização junto dos operadores
económicos nos vários setores de atividade e de fiscalização quando necessário, tendo sempre em vista
alcançar um elevado nível de proteção dos consumidores.
Para este efeito, a DGC procura alargar a rede chamando novas entidades a integrar o Sistema, bem como
tirar partido dos canais de comunicação existentes e disseminados por todo o país de forma a chegar a grupos
de consumidores que, de outra forma, dificilmente seriam visados.
Indicam-se, de seguida, as principais ações, medidas e iniciativas abrangidas:

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

A Direção-Geral do Consumidor, de acordo com o disposto no Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de
abril, presta apoio administrativo, técnico e logístico ao Conselho Nacional do Consumo. A natureza,
composição e funcionamento deste órgão consultivo encontra-se estabelecida no Decreto-Lei n.º 5/2013, de
16 de janeiro. Neste enquadramento, a Direção-Geral do Consumidor organizou uma reunião plenária do
Conselho Nacional do Consumo, reunião que teve lugar no dia 7 de março de 2017, onde foram apresentadas
as estatísticas do Livro de Reclamações de 2016, o novo regime do Livro e a plataforma online. O Secretário
de Estado Adjunto e do Comércio, que preside ao Conselho Nacional do Consumo, apresentou os destaques
da atividade da Direção-Geral do Consumidor em 2016 e destacou como prioridades da política de Defesa do
Consumidor para 2017, o acompanhamento da aplicação das novas regras relativas ao Livro de Reclamações;
a implementação da plataforma digital aplicável, numa primeira fase, aos Serviços Públicos Essenciais e a
preparação da 2ª fase que será extensível a outros setores de atividade; a continuação da dinamização e
implementação da Rede de Arbitragem de Consumo; a abertura da 7ª fase de candidaturas ao Fundo do
Consumidor; a consulta pública sobre os direitos dos consumidores em Portugal; a proteção dos utentes de
Serviços Públicos Essenciais e a proteção dos consumidores vulneráveis e a transposição da nova Diretiva
sobre viagens organizadas.
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Em 2017, na qualidade de secretariado do Conselho Nacional do Consumo, a Direção-Geral do Consumidor
promoveu 33 consultas sobre diferentes projetos de diploma com relevância para a política de defesa do
consumidor.

Assegurar a representação da DGC nos Conselhos Consultivos (e eventualmente tarifários) das
entidades reguladoras setoriais em defesa dos direitos dos consumidores e da consideração dos
seus interesses

- Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões Em outubro de 2016, a DGC participou na reunião do Conselho Consultivo da ASF, tendo tomado
conhecimento dos dados relativos à evolução do sector e apreciado o relatório anual da atividade
seguradora, resseguradora, de mediação de seguros e de fundos de pensões e da regulação da conduta de
mercado das entidades sob supervisão.
- Entidade Reguladora da Saúde A Direção-Geral do Consumidor integra, por designação da ERS, o Conselho Consultivo desta entidade
reguladora na sequência da alteração dos seus estatutos, tendo participado nas duas reuniões para a
apreciação dos instrumentos de gestão da ERS para 2016 (Plano de Atividades e Orçamento).

- Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos A Direção-Geral do Consumidor participou em duas reuniões do Conselho Consultivo e do Conselho Tarifário
da ERSAR, tendo apreciado os instrumentos de gestão da ERSAR (Relatório de Atividades e Contas; Plano de
Atividades e Orçamento), tendo apresentado o projeto livro de reclamações eletrónico, bem como os
trabalhos em curso para tornar os centros de arbitragem mais sustentáveis.

-Entidade Reguladora dos Serviços EnergéticosDestaca-se a intervenção da Direção-Geral do Consumidor enquanto Vice-Presidente do Conselho Tarifário
da ERSE e a participação no Conselho Consultivo, nos quais assumiu o papel de relator de pareceres
relacionados com a Proposta de Tarifas e Preços para o gás natural para 2017, Proposta de Tarifas e Preços
para a eletricidade para 2018 e Plano de desenvolvimento e infraestruturas na rede de distribuição.

-Entidade Reguladora para a Comunicação Social A DGC participou numa reunião do Conselho Consultivo.
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- Banco de Portugal - Fórum para a Supervisão Comportamental A DGC participou na reunião anual do Conselho Consultivo do Banco de Portugal, no qual foi apresentado o
Relatório de Atividades do Banco de Portugal quanto à supervisão comportamental, o qual, como no ano
anterior, integrou o relatório síntese da DGC que espelha o trabalho desenvolvido pela RACE ao longo do ano
e que se baseia nos dados trimestrais remetidos pelas entidades que compõem a Rede.

- Associação Portuguesa de Certificação – APCER
A Direção-Geral do Consumidor participou, no mês de setembro de 2017, na reunião do Conselho Consultivo
da Associação Portuguesa de Certificação (APCER) tendo apreciado os instrumentos de gestão daquela
associação.

Dinamização da plataforma informática colaborativa “Partilha Consumo” para troca de
informação, comunicação e partilha de conteúdos com os Centros de Informação Autárquicos ao
Consumidor, os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo e as Associações de
Consumidores, com o financiamento do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores
A plataforma “Partilha consumo” foi brevemente apresentada aos municípios e centros de arbitragem
presentes no Encontro de CIACS, que ocorreu em Barcelos no dia 30 de novembro, a par da divulgação do
novo sítio da internet da Direção-Geral do Consumidor, que na altura estava ainda em fase de construção.
Nessa ocasião, a Direção-Geral do Consumidor informou a Rede sobre o trabalho que estava a desenvolver
para modernizar e agilizar os procedimentos de comunicação com a rede CIAC estando prevista a atualização
da área reservada do sítio da internet onde os serviços municipais carregam as suas reclamações e que, após
a conclusão deste trabalhos, seria implementada a plataforma Partilha Consumo, que se espera ocorrer em
2018.

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;
Os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo foram criados por iniciativa conjunta de diversas
entidades privadas – associações de consumidores, associações empresariais – e públicas (municípios), sendo
frequentemente apoiados pela Administração Pública Central – Ministérios da Justiça e da Economia
(Direcção-Geral do Consumidor) -, mas resultam da vontade da sociedade civil, que para tal se organiza em
associações constituídas para prosseguir esta atividade.
A atividade dos centros é delimitada em função da sua competência territorial (área geográfica), em função
da matéria (tipo de litígios que podem resolver: por exemplo, quaisquer conflitos de consumo ou conflitos
circunscritos a determinado sector de atividade) e, em regra, em função do valor dos litígios.
Em 2017, a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu o acompanhamento de forma contínua da atividade
dos centros.
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No âmbito do acompanhamento das entidades RAL, a Direção-Geral do Consumidor vem desenvolvendo uma
base de dados de decisões arbitrais, de momento apenas de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo.
Neste âmbito, continuou a desenvolver uma base de dados das decisões arbitrais dos seguintes centros:
Centro de Arbitragem dos Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra, CACCL - Centro de Arbitragem de
Conflitos de Consumo de Lisboa; CASA - Centro de Arbitragem do Sector Automóvel; CIAB - Centro de
Informação e Arbitragem do Vale do Cávado (Braga); CICAP - Centro de Informação e Arbitragem do Porto;
CIMAAL - Centro de Informação Mediação e Arbitragem do Algarve; CNIACC - Centro Nacional de Informação
e Arbitragem de Conflitos de Consumo; TRIAVE - Centro de Informação e Arbitragem do Vale do Ave, e agora
também do Centro de Arbitragem da Madeira.
Total de sentenças inseridas: 2059
Temas mais frequentes
 Eletricidade - 497


Gás - 95



Água - 79



Serviços Postais e de Comunicações Eletrónicas - 269



Artigos Relacionados com Tecnologias de Informação e Comunicação - 115



Vestuário/Calçado - 36



Limpeza, Reparação e Aluguer de Vestuário e Calçado - 45

Eletricidade
3%

Temas

Gás
4%

10%

44%
24%

Água
Serviços Postais e de Comunicações
Eletrónicas

7%

8%

Artigos Relacionados com Tecnologias de
Informação e Comunicação
Vestuário/Calçado
Limpeza, Reparação e Aluguer de Vestuário e
Calçado
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Legislação Aplicável

Código Civil

Lei dos Serviços Públicos Essenciais

12%
5%

Venda de Bens de Consumo e Garantias

4% 1% 5%

3%
32%
38%

Lei de Defesa do Consumidor

Lei das Comunicações Eletrónicas

Contratos Celebrados à Distância e ao Domicílio

Violação do Fornecimento de Energia Elétrica

Outras

Organização, com a colaboração do CEC, de uma sessão explicativa do funcionamento da
plataforma eletrónica para a resolução dos litígios em linha para os Centros de Arbitragem de
Conflitos de Consumo e eventualmente outros parceiros
A Direção-Geral do Consumidor divulgou em articulação com o Centro Europeu do Consumidor de Portugal
duas brochuras informativas que este Centro produziu com o apoio da DGC sobre o tema "Como resolver o
seu conflito de consumo sem passar pelos tribunais – versão atualizada 2016” e “Sempre em linha com os
seus consumidores”, esta última destinada especificamente a comerciantes. Esta distribuição realizou-se a
nível nacional por meio de e-mailing e de envio em formato papel e visou as entidades relacionadas com os
interesses do consumidor, as empresas e outras redes de informação da U.E.
Estes materiais serviram de apoio às diversas sessões de sensibilização sobre a resolução alternativa de
litígios que tiveram lugar em 2017.
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Processamento dos pedidos de registo das entidades de Resolução de Litígios de Consumo para
efeitos de notificação à Comissão Europeia
Na sequência da publicação da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, sobre a resolução alternativa de litígios
de consumo, que transpõe uma Diretiva Europeia (2013/11/UE), relativa à resolução alternativa de litígios, a
Direção-Geral do Consumidor assumiu novas competências no que se refere à dinamização da nova Rede de
Arbitragem de Consumo que se rege por princípios de independência e imparcialidade e obedece a regras de
funcionamento harmonizado.
A Direção-Geral do Consumidor é a autoridade competente para acompanhar o funcionamento das
entidades de resolução extrajudicial de conflitos estabelecidas em Portugal, cabendo-lhe, entre outros,
autorizar a sua inscrição na lista de entidades habilitadas para efetuar a resolução alternativa de litígios de
consumo e disponibilizar informação regular sobre o funcionamento destas entidades, sem prejuízo das
competências do Ministério da Justiça nesta matéria. Em 2016, a DGC instruiu os processos de registo e
notificou à Comissão Europeia, nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro, 13 entidades
de resolução alternativa de litígios.
Também neste âmbito, a Direção-Geral do Consumidor, impulsionou junto dos Centros de Arbitragem de
competência genérica, a implementação do Regulamento Harmonizado de arbitragem que visa harmonizar
os aspetos mais importantes da atividade dos Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo. Pretende-se
com esta iniciativa estabelecer um padrão comum que permita aos consumidores beneficiar de serviços
idênticos, aumentar a comparabilidade dos resultados das suas atividades e promover um reconhecimento
público mais efetivo do trabalho, propiciando o lançamento de ações de divulgação comuns.
Em 2017, a ERSE, a seu pedido deixou de integrar a lista de entidades RAL. Não se verificaram quaisquer
novos pedidos de registo junto da Direção-Geral do Consumidor.

Promoção e dinamização do Encontro Nacional das entidades de RAL para balanço de um ano de
vigência da Lei n.º 144/2015, 8 de setembro, em parceria com o CEC e demais parceiros no âmbito
da Rede RAL

No dia 31 de outubro, realizou-se, no Museu de Leiria, e em colaboração com a Câmara Municipal de Leiria,
o Encontro Nacional dos Centros de Arbitragem.
Organizado pela Direção-Geral do Consumidor, nesta reunião
de trabalho estiveram presentes todos os centros de
arbitragem que resolvem conflitos de consumo em Portugal,
e que estão reconhecidos pela Direção-Geral do Consumidor
como entidade de Resolução Alternativa de Consumo. Neste
encontro, que contou também com a presença do Secretário
de Estado Adjunto e do Comércio, participaram pela primeira
vez, as entidades reguladoras ANACOM, ERSAR e ERSE
representadas ao mais alto nível pelos respetivos
Presidentes. A par da troca de experiências entre os centros, foi abordado o novo Regulamento Geral da
Proteção de Dados pelo representante da Direção-Geral da Política de Justiça.
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A Direção-Geral do Consumidor realizou um vídeo alusivo ao Encontro que se encontra disponível no seu
canal do youtube em: https://www.youtube.com/watch?v=pCNB0DuypWs

Celebração de protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública para dinamização de
ações de sensibilização conjuntas

No seu Plano de Atividades para 2017, a Direção-Geral do Consumidor identificou entre os seus objetivos
estratégicos a capacitação dos consumidores e a dinamização do sistema de defesa do consumidor.
Para capacitar os consumidores, a Direção-Geral, necessita do envolvimento das demais entidades que
também têm uma preocupação de proteger e sensibilizar os cidadãos nas várias vertentes. Entre as diversas
entidades com quem a Direção-Geral do Consumidor vem desenvolvendo regularmente iniciativas de grande
relevo para a proteção dos consumidores, especialmente, os mais vulneráveis, encontra-se a Polícia de
Segurança Pública.
A Polícia de Segurança Pública prossegue, entre outras atribuições, a garantia das condições de segurança
que permitam o exercício dos direitos e liberdades e o respeito pelas garantias dos cidadãos, a proteção, o
socorro e auxílio dos cidadãos e a contribuição para a formação e informação em matéria de segurança dos
cidadãos.
A Direção-Geral do Consumidor e a Polícia de Segurança Pública desenvolvem, desde há largo tempo
iniciativas conjuntas em matéria de formação e de informação dos consumidores mais vulneráveis,
destacando-se o desenvolvimento, em 2016, de um guia prático destinado aos consumidores seniores.
A Direção-Geral do Consumidor e a Polícia de
Segurança Pública convergem assim na proteção dos
cidadãos consumidores, em especial os mais
vulneráveis, onde se incluem as crianças, os jovens e
os consumidores seniores. Convergem igualmente
quanto à preocupação de se acautelar os direitos e
interesses dos consumidores que visitam Portugal,
refere-se concretamente, os consumidores turistas.
Neste enquadramento, foi celebrado a 16 de março
um protocolo de cooperação de forma a reforçar
institucionalmente esta ligação entre a DGC e a PSP.
Neste seguimento, foi acordado um plano de formação destinado a agentes da PSP de todos os Comandos
Distritais, num total de 44 sessões de formação, que abrange 1050 agentes. Esta formação aborda a temática
dos Conflitos de Consumo e Livro de Reclamações; o Consumidor Turista e Conflitos Transfronteiriços;
Publicidade e Práticas Comerciais Desleais, e teve inicio em novembro de 2017 (2 sessões) e se estender-seá por todo o ano de 2018.
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Coordenação e monitorização, incluindo a realização de reunião anual, da Rede de Apoio ao
Consumidor Endividado (RACE) criada pelo Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, e
regulamentada pela Portaria n.º 2/2013, de 2 de janeiro, para além de reconhecer as entidades
candidatas a integrar a Rede, em colaboração com o Banco de Portugal

No dia 6 de novembro de 2017, a Direção-Geral do Consumidor
dinamizou a reunião anual da Rede de Apoio ao Consumidor
Endividado. Com a participação da quase totalidade das entidades
que compõem a Rede, nesta reunião discutiram-se vários temas dos
quais se destaca: a qualidade dos dados estatísticos remetidos pelas
entidades; a falta de harmonização na terminologia aplicada no
tratamento dos dados; a falta de conhecimento da RACE e a falta de
cuidado das instituições de crédito na informação ao consumidor; o
crescente recurso às entidades da RACE por parte dos consumidores
para solicitar ajuda relacionada com as dívidas fiscais entre outras.
Em 2017, a Direção-Geral do Consumidor não procedeu ao
reconhecimento de novas entidades. Realizou o seu Relatório
destacando em gráfico os dados anuais dos pedidos de apoio no
âmbito do Regime Geral do incumprimento:

Promoção do III Curso de Formação dirigida às equipas de entidades que compõem a Rede de
Apoio ao Consumidor Endividado
A Direção-Geral do Consumidor não promoveu novo curso atendendo a que não foram reconhecidas novas
entidades com novas equipas tendo concluído não haver necessidade de formação.
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Gestão do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, incluindo a monitorização da
execução dos projetos financiados ao abrigo da 5ª e 6ª fases, bem como a abertura de nova fase
em 2017

A sétima fase de candidaturas ao Fundo para a Promoção dos
Direitos dos Consumidores (adiante designado por Fundo), criado
pela Portaria nº 1340/2008, de 26 de novembro, com as alterações
que lhe foram introduzidas pela Portaria nº 39/2012, de 10 de
fevereiro, publicada na 1ª série do Diário da República, nº 30, de 10 de fevereiro, nos termos do Regulamento
do Fundo aprovado pelo Despacho nº 1994/2012, de 30 de janeiro, dos Ministros de Estado e das Finanças
da Economia e do Emprego, foi aberta através do Despacho nº 66/XXI/SEAC/2017, de 31 de maio, para a
apresentação de candidaturas de projetos aos seguintes eixos:








Eixo A – Apoio aos mecanismos extrajudiciais de acesso à justiça pelos consumidores: restritas às
entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo que se encontrem registadas de acordo
com a Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro e cumprindo as condições de elegibilidade ao Fundo;
Eixo B – Apoio a projetos de âmbito local de promoção dos direitos dos consumidores, sendo objeto
de consideração preferencial os projetos dirigidos às zonas do interior do país ou os projetos
desenvolvidos em zonas não possuindo um serviço autárquico especificamente destinado a apoiar
os consumidores;
Eixo C – Informação, educação e apoio dos consumidores, sendo objeto de consideração preferencial
os projetos incidentes sobre a proteção dos consumidores em situação de vulnerabilidade, sobre os
serviços públicos essenciais e a formação financeira;
Eixo D – Estudos sobre temas relevantes para a economia do consumo, sendo abrangida neste
âmbito a realização de dois estudos:
a. Um estudo socioeconómico sobre a política de defesa do consumidor em Portugal
destinado a analisar a implementação das medidas, a avaliar, através de inquéritos, a
perceção dos consumidores sobre aspetos fundamentais da política tais como os seus
direitos, a publicidade, os serviços públicos essenciais, a resolução alternativa de litígios de
consumo, o comércio eletrónico entre outros, e identificar futuras áreas de atuação visando
um elevado nível de proteção dos consumidores com apresentação de relatórios intercalares
e final;

b. Um estudo socioeconómico de caracterização e identificação do perfil dos consumidores
que reclamam no Livro de Reclamações, criado pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de
setembro, com as alterações subsequentes, devendo ainda proceder a uma avaliação da
prestação dos serviços por parte dos operadores económicos alvo de reclamação, que
possibilite uma análise global desta temática relativamente a um conjunto diversificado de
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setores da atividade económica com vista a definir um retrato da conflitualidade do consumo
em Portugal.

A dotação orçamental global disponível para a 7.ª fase de candidaturas ao Fundo foi de €850.000 (oitocentos
e cinquenta mil euros), repartidos pelo Eixo A no valor de €350.000 (trezentos e cinquenta mil euros), de
€300.000,00 (trezentos mil euros) para os Eixos B e C, e €200.000 (duzentos mil euros) destinados ao Eixo D
com o valor máximo de €100.000 (cem mil euros) para cada estudo.
Os prazos para apresentação de candidaturas decorreram entre 14 de julho e 26 de julho de 2017 para
candidaturas direcionadas ao Eixo A, entre 14 de agosto e 18 de setembro para candidaturas ao Eixo D e
entre 1 de setembro e 15 de setembro para candidaturas aos Eixos B e C.
Foram recebidas e aprovadas oito candidaturas ao Eixo A no montante de €340.700 (trezentos e quarenta
mil e setecentos euros). Relativamente ao Eixo B foi recebida e aprovada a única candidatura apresentada,
no valor de €7.027,88 (sete mil e vinte e sete euros e oitenta e oito cêntimos).O Eixo C recebeu treze
candidaturas e foram aprovados apoios financeiros a onze projetos no montante de €96.960,62 (noventa e
seis mil novecentos e sessenta euros e sessenta e dois cêntimos).
Relativamente ao Eixo D - estudo socioeconómico de caracterização e identificação do perfil dos
consumidores que reclamam no Livro de Reclamações criado pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de
setembro, com as alterações subsequentes, não foi recebida qualquer candidatura. O Eixo D - estudo
socioeconómico sobre a política de defesa do consumidor em Portugal recebeu duas candidaturas.
Os apoios financeiros aprovados no decurso da sétima fase foram devidamente publicitados nos termos
previstos no Regulamento do Fundo, e encontram-se plasmados nos quadros a seguir indicados:
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA
EIXO A – Apoio aos mecanismos extrajudiciais
de acesso à justiça pelos consumidores
Associação Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo de Lisboa - CACCL
Associação Centro de Informação de Consumo e
Arbitragem do Porto - CICAP
Centro de Informação, Mediação e Arbitragem
de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo) –
CIAB
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo
do Vale do Ave/Tribunal Arbitral - TRIAVE
Associação Centro de Informação, Mediação e
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
– CIMAAL
Centro Nacional Informação e Arbitragem de
Conflitos de Consumo - CNIACC
Associação de Arbitragem Voluntária de Litígios
do Setor Automóvel - CASA

MONTANTE DE APOIO CONCEDIDO

€70.600,00
€45.300,00
€55.800,00

€62.600,00
€15.700,00

€41.600,00
€32.700,00
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Associação de Arbitragem de Conflitos de
Consumo do Distrito de Coimbra - (AACCDC)
Total de apoio financeiro dos projetos
aprovados no Eixo A
EIXO B – Apoio a projetos de âmbito local

€16.400,00

ACOP – Associação de Consumidores de Portugal

€ 7.027,88

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA
EIXO C – Informação, educação e apoio dos
consumidores
ACRA – Associação dos Consumidores da Região
dos Açores
AMRT- Associação para a Mudança e
Representação Transcultural
APDC – Associação Portuguesa de Direito do
Consumo
APSI – Associação para a Promoção da Segurança
Infantil
Beira Amiga – Associação de Defesa do
Consumidor
DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor
FACM – Fundação António Cupertino de Miranda

MONTANTE DE APOIO CONCEDIDO

UGC – União Geral de Consumidores

€11.883,59

GEACE UA - Gabinete Extra Judicial de Apoio ao
Consumidor Endividado da Universidade de
Aveiro
USE - Universidade Sénior de Évora - Associação
de Aprendizagem ao Longo da Vida
Vida Norte – Associação de Promoção de Defesa
da Vida e Família
Total de apoio financeiro dos projetos
aprovados no Eixo B e C
TOTAL DE APOIO FINACEIRO (EIXOS A, B e C)

€2.640,00

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Eixo D – Estudos sobre temas relevantes para a
economia do consumo- Estudo socioeconómico
sobre a política de defesa do consumidor em
Portugal
Associação para o Desenvolvimento da NOVA
IMS
TOTAL DE APOIO FINANCEIRO (Eixo D)

MONTANTE DE APOIO CONCEDIDO

€ 340.700,00

€14.846,69
€2.233,71
€3.812,40
€7.809,40
€2.688,00
€18.547,26
€21.407,01

€7.000,00
€4.092,56
€103.988,50
€444.688,50

€100.000,00
€100.000,00

97

Dos projetos financiados destacam-se:
A ACOP - Associação de Consumidores de Portugal (ACOP) apresentou o projeto “Consumidor Prevenido
Vale por Dois”, visando a promoção dos direitos e interesses económicos dos consumidores, através de ações
de formação e de informação em regiões deprimidas da Região Centro de Portugal, onde não existam centros
de informação autárquicos ao consumidor, gabinetes de informação e apoio ao consumidor ou serviços
municipais de informação.
A ACRA - Associação dos Consumidores da Região dos Açores, apresentou o projeto “Informação, Educação
e Apoio aos Consumidores”, visando a promoção dos direitos e interesses económicos dos consumidores,
promovendo ações de informação e formação junto das principais escolas e polos da Universidade do
Arquipélago dos Açores, direcionadas aos alunos, aos profissionais e agentes de educação e restante
comunidade, bem como sessões dirigidas aos consumidores vulneráveis.
O projeto da APDC - Associação Portuguesa de Direito do Consumo “Antes prevenir, que remediar… Trancas
à porta, Casa Fortificada” consubstanciava-se em sessões de debate e esclarecimento e sessões de
“formação financeira” a executar nas localidades dos municípios de Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Viseu
e na divulgação, por municípios, de seis vídeos sobre o tema serviços públicos essenciais e serviços
financeiros.
O projeto da APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil, visava dar continuidade ao projeto
“Guia Digital de Segurança de Produtos para Crianças”, com o mesmo nome, em execução desde 2016 e de
âmbito nacional. Este Guia compreende um conjunto de fichas de produtos/artigos para criança com uma
descrição técnica, que pretende esclarecer sobre as especificidades de cada produto e ajudar os
consumidores a fazer escolhas informadas e acertadas na altura da compra.
O projeto da Beira Amiga - centrava-se na informação, educação e apoio ao consumidor, incidindo na
proteção destes em situação de vulnerabilidade, na divulgação dos serviços públicos essenciais e na formação
financeira dos cidadãos, através de programas de intervenção.
O projeto da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, “A saúde é um direito dos
consumidores”, constituía um conjunto de iniciativas de informação visando a informação e conhecimento
dos consumidores, em especial os mais vulneráveis, relativamente aos seus direitos e deveres enquanto
utentes dos serviços de saúde.
O projeto da FACM - Fundação António Cupertino de Miranda, “Eu e a minha reforma” visava a inclusão e
formação financeira para seniores, tendo por objetivo possibilitar aos participantes a aquisição de
conhecimentos financeiros e competências que lhes permitissem a tomada de decisões corretas e
informadas, contribuindo para o seu bem-estar presente e futuro, capacitando o consumidor sénior no
sentido de ampliar os seus conhecimentos financeiros e gerir o seu orçamento.
O projeto da UGC - União Geral de Consumidores “Ser Portador de Deficiência: Igualdade de Direitos. As
Mesmas Oportunidades” visava promover a nível nacional os direitos dos cidadãos com deficiência,
informando-os e apoiando-os bem como às suas famílias, através da realização de ações de informação e de
formação, designadamente no que se refere ao direito do trabalho, às acessibilidades, à mobilidade, à
habitação, ao recurso ao crédito, ao sistema de apoio ao arrendamento e às tarifas dos serviços públicos
essenciais.
A USE - Universidade Sénior de Évora visava no seu projeto “Ser Consumidor Sénior” a proteção dos
consumidores seniores, um grupo de consumidores que está a crescer cada vez mais e ao qual é necessário
dar uma especial atenção.
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O projeto da Vida Norte - Associação de Promoção de Defesa da Vida e Família, “Conta Comigo” visava
informar, educar e apoiar o consumidor financeiramente vulnerável, dando continuidade ao trabalho
desenvolvido pela Vida Norte desde 2012 na área da capacitação em literacia financeira e apoio a famílias
multi problemáticas em situação de vulnerabilidade financeira.

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, em parceria com o CEC
A Direção-Geral do Consumidor e o Centro Europeu do Consumidor agendaram uma ação de formação em
Lisboa aos CIAC tendo remetido convite a todos os serviços municipais. Porém atendendo à realização de
eleições em outubro, não se conseguiu reunir o número suficiente de inscrições.
No entanto, em articulação com o CIAB – Tribunal Arbitral de Braga foi possível realizar em outubro uma
ação em Vieira do Minho tendo o CEC dinamizado esta sessão que se destinou a Técnicos de Consumo dos
Serviços Municipais de Informação ao Consumidor.

Sensibilização junto das Câmaras Municipais 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
Decorrente de uma forte ação de sensibilização da Direção-Geral do Consumidor junto de diversas Câmaras
Municipais a norte do país e em colaboração com o CIAB foi possível alargar a rede de Centros Informação
Autárquicos ao Consumidor. Neste âmbito, em 2017, a Direção-Geral do Consumidor celebrou cinco
protocolos de cooperação com as Autarquias de Castelo de Paiva (15 de março), Terras do Bouro (junho de
2017), Ponte da Barca (27 de junho), Amares (4 de agosto), Barcelos (10 de agosto) com vista à criação dos
centros.
No contexto desta sensibilização, de forma a permitir a troca de experiências entre os CIAC em
funcionamento, com vista dar a conhecer as prioridades da defesa do consumidor para 2018, a Direção-Geral
do Consumidor organizou a 30 de novembro, em colaboração com a Câmara Municipal de Barcelos que
acolheu o evento, o Encontro Nacional dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor.
Neste encontro, que contou com a presença de 40 municípios, a Direção-Geral do Consumidor convidou a
ANACOM, o TRIAVE, o CIAB, a vereação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e a Comunidade
Intermunicipal do Vale do Ave para transmitirem a sua visão sobre a importância da cooperação institucional
e o papel das autarquias na Defesa do Consumidor.
A Direção-Geral do Consumidor realizou um vídeo alusivo ao Encontro que pode ser visualizado em
https://www.youtube.com/watch?v=pcp716Crqy8&t=19s no seu canal do youtube.

99

Realização e/ou participação em ações de formação e iniciativas conjuntas de informação com as
associações empresariais, como a UACS sobre temas de interesse para a proteção dos
consumidores
A Direção-Geral do Consumidor realizou diversas sessões em associações empresariais como a NERA, ACRAL
e a UACS sobre o novo regime do livro de reclamações e o regime das práticas comerciais desleais.
Também com o objetivo de informar e sensibilizar os operadores económicos para a necessidade do
cumprimento da legislação de defesa do consumidor, a Direção-Geral do Consumidor celebrou um protocolo
de cooperação com a DGAE, ASAE, CM Lisboa e a UACS com vista a formar os técnicos que compõem o Espaço
Comerciante em Lisboa. Neste contexto, em dezembro de 2017, a Direção-Geral deu formação em matéria
de defesa do consumidor.

Desenvolvimento de contactos com a Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa para
realização de sessões de informação sobre a segurança geral dos produtos
A Direção-Geral do Consumidor não realizou esta ação, mas em 2018 irá encetar contacto para realização de
reunião com vista ao desenvolvimento de ações de formação em matéria de segurança de bens e serviços.
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4. ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
4.1. Introdução
A DGC entende que a valorização dos recursos humanos é fundamental para o exercício das funções
inerentes a cada posto de trabalho de forma mais eficaz e eficiente. No entanto, ao longo dos anos, tem
havido um decréscimo de participações em ações de formação, que se manteve em 2017, devido
exclusivamente ao facto de o orçamento da DGC ter uma dotação muito limitada para despesas com
formação. Tem havido a tentativa de que essas limitações sejam, tanto quanto possível, diluídas recorrendo
a participações em seminários e conferências, diretamente relacionadas com os conteúdos funcionais dos
postos de trabalho ocupados pelos trabalhadores.
O diagnóstico das necessidades de formação foi realizado internamente, por unidade orgânica, em parceria
com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia, organismo que tem a atribuição de elaboração do
documento final. Através do levantamento individual das necessidades de formação, após validação pelos
dirigentes intermédios de cada unidade orgânica, foi elaborado um Plano de Formação adequado à realidade
da DGC. Esse Plano teve de ser ajustado por força das fortes restrições orçamentais e, uma vez adequado à
realidade vigente, foi aprovado internamente.

4.2. Formação externa
À semelhança do que tem sucedido nos anos anteriores, outro dos investimentos em formação
desenvolvidos pela DGC tem sido o aperfeiçoamento de conhecimentos na língua inglesa. Mantendo-se as
parcerias regulares com diversos países e recebendo muita documentação em inglês oriunda de organismos
da União Europeia, a identificação do investimento nessa área de formação é sempre evidenciada pelos
trabalhadores da DGC que, frequentando as aulas, manifestam interesse contínuo e resultados significativos.
Assim, apesar dos condicionalismos orçamentais, foi possível, em parceria com a Escola Universal de Línguas,
prosseguir com a formação em língua inglesa, sempre nas instalações da DGC e dando sequência ao processo
de valorização iniciado já em 2012. Os trabalhadores, após teste de aferição ou por força da transição de
nível, foram grupados em duas turmas, tendo sido iniciados em 2016 os níveis Intermediate e Upper
Intermediate que, divididos em dois módulos, tiveram sequência durante o ano de 2017, com o início do
segundo módulo que, uma vez terminado, confere certificado.
Além da formação constante do Plano e da formação em língua inglesa, foi possível a participação de dois
técnicos superiores em sessões de formação extra Plano, a custo zero.

4.3. Conclusão
Em 2017, de acordo com os dados do Balanço Social, houve 17 participações de trabalhadores da DGC em
ações de formação.
A formação recebida distribuiu-se por cargo e carreira dos trabalhadores como demonstrado pelo gráfico
seguinte, verificando-se que 76,5% das participações pertencem a trabalhadores da carreira técnica superior
e 23,5% a dirigentes e à carreira assistente técnica.
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5. RECURSOS FINANCEIROS
5.1. Orçamento de funcionamento
Apresenta-se no quadro abaixo o orçamento inicialmente proposto para 2017 no valor de 2,231 milhões de
euros desagregados por fontes de financiamento. As cativações ocorridas em 2017 totalizaram
aproximadamente 370 mil euros e incidiram sobre as receitas gerais e sobre as receitas próprias relativas a
despesas com pessoal (cerca de 170 mil euros) e a despesas correntes (200 mil euros).
O orçamento corrigido (após cativos e descativos) totalizou 2,32 milhões de euros e foram executados 1,964
milhões de euros que corresponderam a uma taxa de execução global de 84,7%. Verifica-se que a taxa de
execução de receitas gerais (FF111) correspondeu a 96% e não fora os limites impostos mensalmente à
libertação de fundos por aplicação do artº7 do DL nº25/2017, de 3 de março, e a execução seria
sensivelmente idêntica à dotação corrigida disponível.
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Recursos Financeiros (euros)
2017
Orçamento Funcionamento
FF 111 - Receitas gerais não
afetas a projetos cofinanciados
FF 123 - Receitas próprias do ano
com possibilidade de transição
FF 151 - Receitas Gerais afetas a
projetos cofinanciados - FEDER
FF 211 - FEDER - Competitividade
e Internacionalização
FF 282 - Financiamento da UE Outros
FF 288 - Saldos de Fundos
Europeus

Orçamento inicial
(1)

Cativações
(03.03.2017)
(2)

Dot.Corrigida Orçamento
Cativos+Descativos executado (4)
(3)
2.320.228
1.964.424

Taxa de
Execução
(5)= (4)/(3)

2.321.105

369.788

1.900.259

336.188

1.746.350

1.678.080

96,1%

164.400

33.600

130.800

119.072

91,0%

49.463

-

84.526

78.167

92,5%

65.434

-

127.469

-

0,0%

141.549

-

141.549

61.140

43,2%

-

89.534

27.965

31,2%

-

84,7%

Fonte: GeRFIP (SGME)

A FF123 - receitas próprias apresentou uma taxa de execução de 91%, não tendo sido possível executar a
despesa que estava prevista relativamente ao período de contratação da prestação de serviços da equipa
responsável pela análise e tratamento de pedidos de devolução de cauções de serviços públicos essenciais
(água, eletricidade e gás). Nesta fonte de financiamento inseriu-se a dotação para o projeto SIMPLEX + 2016
referente à contratação de serviços para a conceção da plataforma eletrónica para o Livro de Reclamações
Online, cujo lançamento oficial ocorreu no Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores celebrado em
15.03.2017 com a presença do Secretário e Estado Adjunto e do Comércio.
No que diz respeito à FF151 relativa à dotação financeira da contrapartida nacional nos projetos
cofinanciados pelo FEDER foram executados 92,5% dos recursos financeiros disponíveis. Esta FF envolve um
projeto SAMA - SGEDOC - Sistema de Gestão Documental da Economia com a participação de várias entidades
do Ministério da Economia, da autoria da SGME bem como a respetiva gestão. A FF211 diz respeito ao
financiamento comunitário do projeto SGEDOC - Sistema de Gestão Documental da Economia, não
apresentou qualquer execução desconhecendo-se qual a razão uma vez que cabe à SGME o
acompanhamento do projeto.
Relativamente à FF282 – financiamento da UE – Outros, verificou-se uma reduzida taxa de execução (43.,2%)
devido à suspensão pelo período de oito meses da execução do contrato de deslocações e estadias já referido
anteriormente e também pela não concretização da contratação de serviços referente à consultoria
informática para manutenção do portal do Centro Europeu do Consumidor e realização de versões para
língua inglesa e francesa, tendo transitado para o ano de 2018.
Por último, a FF288 envolveu a transição de saldos de fundos comunitários do ano anterior referentes ao
projeto Centro Europeu do Consumidor financiado pela Comissão Europeia. A taxa de execução desta fonte
de financiamento foi de 31,2% pelo facto de a autorização para a transição da dotação só ter sido obtida no
início de novembro de 2017 inviabilizando o normal desenrolar das contratações de bens e serviços que
estavam previstas realizar e que envolviam a aquisição de meios audiovisuais para formação e informação
dos consumidores.
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No que diz respeito à estrutura da despesa total em 2017 da DGC, 66,6% envolveu custos com pessoal, 22,6%
refletiu as despesas correntes com a Plataforma Livro de Reclamações Online e com o atendimento de apoio
à implementação da plataforma, com o atendimento telefónico jurídico ao consumidor, com a equipa de
análise e tratamento de pedidos de devolução de cauções, com as prestações de serviços de limpeza, de
segurança e vigilância, de fornecimento de água e de eletricidade, de CTT e CTT Expresso, de comunicações
fixas e móveis, com a taxa de onerosidade, e com as deslocações ao exterior em representação de Portugal;
relativamente às despesas com transferências correntes (0,16%) compreenderam as quotas de membro nas
Associações Consumers International e Eurosafe – European Association for Injury Prevention and Safety
Promotion.
As outras despesas correntes (0,03%) envolveram juros decorrentes de pagamentos de faturas de CTT e de
eletricidade após 30 dias. Por último, as despesas com a aquisição de bens de capital corresponderam a
10,6% da despesa total e envolveram a conservação de edifício e a aquisição de equipamento informático.

5.2 Publicidade institucional
De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho, relativa à atividade de
colocação de publicidade pelo Estado e outras entidades públicas, verifica-se que no período entre
01.01.2017 e 31.12.2017, foram despendidos €126,82 na publicação pela INCM de anúncios referentes à
conclusão de períodos experimentais de trabalhadores da DGC e respetiva celebração de contratos de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, à cessação de funções de dirigente intermédia e
nova nomeação em regime de substituição para ocupação do cargo de dirigente intermédio e de autorização
de renovação de licença especial de trabalhadora.
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5.3 Pagamentos em atraso
A estrutura orçamental da DGC encontra-se integrada na estrutura da entidade contabilística GAFME (Gestão
Administrativa e Financeira do Ministério da Economia), sendo responsabilidade da SGME no âmbito da
prestação centralizada de serviços proceder ao pagamento atempado das despesas. De acordo com a SGME,
no ano de 2017 não se registaram pagamentos em atraso.

6. RECURSOS HUMANOS
No mês de dezembro de 2017, a Direção-Geral do Consumidor contava com 45 postos de trabalho ocupados.
Os fluxos de pessoal registados em 2017, revelaram-se, ao contrário do ano anterior, bastante equilibrados,
uma vez que, entre saídas e entradas, foi possível manter o mesmo número de efetivos reais. Verificou-se,
assim, que foram cinco os efetivos que saíram. No entanto, manteve-se o equilíbrio com cinco novas
entradas, por intermédio do ingresso de dois CEAGP e da figura da mobilidade. Registou-se, também, no ano
de 2017, a consolidação da mobilidade de um técnico superior e de um assistente técnico que tinham
ingressado na DGC em 2016.
A Direção-Geral do Consumidor contou ainda com a colaboração de seis pessoas singulares, contratadas em
regime de prestação de serviços, a título excecional e após autorização dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Pública, para realizarem a tarefa de análise e
tratamento dos pedidos de restituição de cauções de serviços públicos essenciais aos consumidores. Cumpre
igualmente, destacar a contratação de uma pessoa singular para durante oito meses, realizar o apoio e
atendimento no âmbito da nova plataforma eletrónica Livro de Reclamações, bem como a contratação de
uma pessoa singular para assegurara comunicação do Projeto Centro Europeu do Consumidor, de acordo
com os requisitos impostos pela Comissão Europeia, no âmbito do financiamento comunitário ao projeto.
Tem sido constante a atualização da base de dados interna sobre os recursos humanos pertencentes ao mapa
de pessoal da DGC. Ainda neste âmbito e em articulação com a SGME é regular a solicitação interna da
entrega de documentos atualizados, uma vez que os elementos constantes dos processos individuais vão
ficando, com o tempo, desatualizados. Tem sido feita a devida salvaguarda relativamente à proteção dos
dados pessoais.
Manteve-se a cooperação com os Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP) no sentido de garantir a
atualização da base de dados dos trabalhadores afetos à DGC, designadamente nos casos de aposentação,
saídas definitivas por consolidação de mobilidade e entradas novas. Esta atualização é feita de forma regular
garantindo que a DGC tem apenas associados os seus trabalhadores efetivos.
Também no âmbito da cooperação com os SSAP e integrada no projeto “Promoção da Saúde”, em
colaboração com a Seção Autónoma de Ergonomia da Faculdade de Motricidade Humana, foi realizada, no
dia 27 de junho, a palestra “Exercício na Secretária e no Sofá”, exclusivamente destinada aos trabalhadores
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da DGC, abordando assuntos como a importância da atividade física e da interrupção do comportamento
sedentário e explicitando exercícios para fazer em casa (softexercice) e no local de trabalho (deskexercise).
Fez-se a gestão da atribuição, em novembro, dos bilhetes para o Circo de Natal dos SSAP, a todos os
trabalhadores da DGC com filhos menores de 12 anos e que formalizaram o pedido.
No ano de 2017 registou-se um acidente de trabalho que, sem gravidade, foi encerrado nesse mesmo ano.
No entanto, permanece aberto o acidente de trabalho registado em 2016, uma vez que a trabalhadora, com
a situação de incapacidade temporária absoluta, continua a ser convocada pela Junta Médica da ADSE, não
tendo ainda recebido a alta do acidente embora se encontre a trabalhar.
Contrariando uma situação que se vem verificado na DGC há alguns anos, em 2017 não houve qualquer nova
situação de processo de penhora de vencimento de trabalhador.
Está em fase de elaboração, o relatório referente à execução do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações
Conexas da DGC, do qual faz parte integrante o conjunto de medidas a implementar durante o ano de 2018.

7. AVALIAÇÃO FINAL
7.1. Menção proposta pela Direção-Geral do Consumidor

Objectivos
Operacionais

O quadro abaixo apresenta os resultados globais alcançados pelos objetivos no ano de 2017, onde foram
superados três objetivos pertencentes aos parâmetros Eficácia e Eficiência, e cumpridos os objetivos
respeitantes aos parâmetros Eficácia e Qualidade. Saliente-se que dois objetivos superados constituíram-se
como relevantes no ano em análise.
Planeado

Executado

Cumprimento

O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)

35%

48,1%

Superado

O2. Fiscalizar a Publicidade

34%

34,0%

Cumprido

O3. Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços

35%

48,1%

Superado

O4. Informar os/as Consumidores/as
2
O5. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor

100%

161,3%

Superado

Eficiência

100%

100%

Cumprido

Qualidade

Eficácia

Em 2017, a Direção Geral do Consumidor alcançou o resultado global de 149%, e atingiu a taxa de realização
do Plano de Atividades de 98,3%, tendo desenvolvido adicionalmente várias ações além do proposto.
Pelo exposto, propõe-se a menção qualitativa de “Desempenho BOM” para a avaliação final do desempenho
da Direção-Geral do Consumidor em 2017, expressa segundo a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, (alínea
a) do nº 1 do art.º 18º, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66‐B/2012, de 31 de Dezembro.
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ANO de 2017

Direção Geral do Consumidor
Resultado Global

Objetivos Objetivo
Objetivo
Resultado
de
de
de
Global
Eficácia Eficiência Qualidade
97%

32%

20%

149%

Uma vez mais, se destaca o enorme empenho de toda a equipa da Direção-Geral do Consumidor que, apesar
dos constrangimentos a nível de recursos humanos e de recursos financeiros, procurou cumprir a sua missão
com qualidade e eficácia, implementando procedimentos mais eficientes, apostando no desenvolvimento
das ações e parcerias geradoras de sinergias, com impacto social muito relevante e com um efeito
multiplicador fundamental para capacitarmos cada vez mais consumidores.
Finalmente cumpre referir que na sua atuação a Direção-Geral do Consumidor, relativamente a cada ação
planeada, procurou sempre envolver os demais parceiros do Sistema de Defesa do Consumidor – incluindo
o envolvimento de novos parceiros - por acreditar que só através de uma cooperação franca se pode executar
de forma eficaz as políticas públicas, concretamente, a Política de Defesa do Consumidor.
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ANEXO I – Publicações
BROCHURAS / FOLHETOS INFORMATIVOS

1. Cuidados com o monóxido de carbono

1º TRIMESTRE
2. Carnaval em segurança

3. Dia de São Valentim

4. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

5. Consumo Jovem; Pírcingues; Tatuagens

6. Comunicações Eletrónicas – 12 Direitos

7. Páscoa em segurança

2º TRIMESTRE

8. Wap Billing – Alerta

9. Consumo Sustentável

10. Dia Mundial da Criança

11. Livro de reclamações – Novas Regras e Plataforma

12. Brincar e Nadar em segurança nas piscinas

3.º TRIMESTRE

13. Atividades de Ar Livre

14. Viagem em segurança

15. Regresso às Aulas em Segurança

4º TRIMESTRE

16. Guia da Alimentação Saudável

17. Dia Mundial da Poupança

18. Dia das Bruxas – em segurança

19. Cuidados com os detergentes

20. Campanha Mundial de Sensibilização sobre a Queda de Mobiliário

21. Flyer-Entidades de Resolução Alternativa de Litígios - atualizado

22. Black Friday

23. Saber mais sobre Publicidade

24. Compras de Natal

25. Mapa de Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor

ANEXO II – ALERTA E INFORMAÇÕES


















Alerta DGC 1 /2017 - Divulgação de circular informativa do INFARMED - Retirada do
mercado do produto "CB12 Boost pastilhas sem açúcar";
Alerta DGC 2/2017 - Campanha de Recolha de Produto: "Trotinete Oxelo Town 7 EF
ou Town 9 EF";
Alerta DGC 3/2017 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da
marca “Opel", modelo "Astra";
Alerta DGC 4/2017 - Aproximando-se nova vaga de frio, aqueça-se mas tenha
cuidado com as intoxicações por monóxido de carbono – divulgação;
Alerta DGC 5/2017 - IKEA - Ação de retirada e recolha de produto referente à
"Cadeira de praia MYSINGSO";
Alerta DGC 6 /2016 - Novas Regras sobre Prioridade no Atendimento - em vigor a
partir de 27 de dezembro - folheto informativo - Nova Divulgação;
Alerta DGC 7/2017 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da
marca “Toyota, modelo Prius" e da marca “Lexus, modelo RX450h";
Alerta DGC 8 /2017 - Campanha de recolha de motociclos da marca “Honda",
modelos "SH125 e SH150";
Alerta DGC 9 /2016 - Dia da Internet Mais Segura - Divulgação de 3 flyers
informativos;
Alerta DGC 10/2017 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da
marca “Peugeot", modelos "308, RCZ, 3008, 508, 807, Expert III";
Alerta DGC 11 /2017 - Campanha de recolha de motociclos da marca “BMW",
modelos "C 600 Sport e C 650 GT";
Alerta DGC 12 /2017 - Ação de Segurança Voluntária relativa a fogões a gás das
marcas Bosch, Siemens e Balay;
Alerta DGC 13/2017 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da
marca “Nissan", modelo "Note (E12)”;
Alerta DGC 14 /2017 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da
marca da marca “Lexus” e modelos “IS250 e GS300";
Alerta DGC 15 /2017 - «Retirada de Produto: Aquecedor a gás da marca "Stanley"»;
Alerta DGC 16 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Nissan", modelos "NV200, eNV200 e X-TRAIL”;


























Alerta DGC 17/2017 - Campanha de Recolha de Produto: "Bicicleta BTT Rockrider, da
marca B’TWIN e modelos 520 e 540";
Alerta DGC 18/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Mercedes-Benz", modelos "Classe C e GLK”;
Alerta DGC 19/2017 - Divulgação de circular informativa do INFARMED - "Retirada do
mercado de alguns lotes de produtos cosméticos não enxaguados da marca ADN";
Alerta DGC 20 /2017 - Divulgação de circular informativa do INFARMED - Suspensão
imediata da comercialização e retirada do mercado de sabonetes que imitam
géneros alimentícios da marca “Autour du Bain”;
Alerta DGC 21/2017 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da
marca “Peugeot", modelos "208 e 2008";
Alerta DGC 22 /2017 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da
marca “Nissan", modelo "Tiida (C11)”;
Alerta DGC 23/2017 - Divulgação de circular informativa do INFARMED - "Retirada
voluntária de lotes do produto cosmético Barral BabyProtect Creme de Banho 500
ml";
Alerta DGC 24/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Renault", modelos "Espace e Talisman";
Alerta DGC 25/2017 - Aumenta o crédito ao consumo- março de 2017 – cuidados a
ter;
Alerta DGC 26/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Toyota” modelo “Yaris";
Alerta DGC 27 /2017 - Aviso de Recolha de Produto: "Alça elástica de espingarda da
marca Barreteau, Referência 216145";
Alerta DGC 28/2017 - Conheça e divulgue o facebook da Direção-Geral do
Consumidor;
Alerta DGC 29 /2017 - WAP BILLING - A Direção-Geral do Consumidor informa;
Alerta DGC 30 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros das marcas
“Lexus e Toyota” e modelos “CT200h, Prius, Prius Plus, Auris e Corolla”;
Alerta DGC 31 /2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - "Suspensão
imediata da comercialização e retirada do mercado de produtos cosméticos da
marca Hanna Vasko";
Alerta DGC 32/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros das marcas
“Lexus e Toyota” e modelos “CT200h, Prius, Prius Plus, Auris e Corolla”;
Alerta DGC 33 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Hyundai", modelo "Tucson";
Alerta DGC 34/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Citroën", modelos "C5, Berlingo III e Jumpy III";
Alerta 35/2017 DGC - Férias em segurança;
Alerta DGC 36 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Talisman";
Alerta DGC 37/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Peugeot", modelos "Partner III e Expert III";


























DGC 38/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca “Renault",
modelos "Espace V, Megane IV e Talisman";
Alerta DGC 39 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Chevrolet", modelo "Cruze";
Alerta DGC 40 /2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - "Suspensão
imediata da comercialização e retirada do mercado de produtos cosméticos, para o
cabelo, da marca RICH";
Alerta DGC 41 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros/comerciais
da marca "Opel", modelo "Vivaro B";
Alerta DGC 42/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelos "Espace V, Talisman e Scenic III";
Alerta DGC 43/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Volvo", modelos "V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, S90, V90 e XC90"
Alerta DGC 44 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Nissan", modelo "Navara (D23)”;
FW: Alerta DGC 45/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Opel", modelos "Adam e Corsa";
Alerta DGC 46/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Toyota” e modelo “Prius”;
Alerta DGC 47/2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - "Retirada
do mercado do produto Dormix Gel";
Alerta DGC 48/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros/comerciais da
marca "Renault", modelo "Trafic III";
FW: Alerta DGC 49/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Peugeot", modelo "Partner III";
FW: Alerta DGC 50/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Mitsubishi", modelo "L200";
Alerta DGC 51 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Megane IV";
Alerta DGC 53 /2017 - Campanha de Recolha de Produto: "Bicicleta BTT Rockrider
520S, da marca B'TWIN";
Alerta DGC 54 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Mazda", modelos "323/323F, Demio, 626, MX-6 e 929";
Alerta DGC 55/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Citroën", modelo “Berlingo III”;
FW: Alerta DGC 57/2017 - Cancelamento de voo;
Alerta DGC 58/2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - "Suspensão
imediata da comercialização e a retirada do mercado de produtos da marca
Pluricosmética";
Alerta DGC 59/2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - "Retirada
voluntária de lote dos produtos cosméticos Dermosense creme gordo e Dermosense
creme de mãos";
Alerta DGC 60/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Megane (XFB)";




















Alerta DGC 61/2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Retirada do
mercado dos produtos cosméticos "dispofoam one - Esponjas ensaboadas
descartáveis";
Alerta DGC 62/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Espace V";
Alerta DGC 63 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Espace V";
Alerta DGC 64/2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - "Retirada
voluntária do produto cosmético PRURIX Fluido";
Alerta DGC 65/2017 - Campanha de Recolha de Produto: "Detetor de Fumos JB-S02,
com o código IAN 113099";
Alerta DGC 66/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Opel", modelo "Meriva";
Alerta DGC 67/2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - "Retirada
voluntária de lotes de produtos cosméticos Depuralina Celulite Barriga e Coxas";
Alerta DGC 68 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelos "Fluence, Mégane Génération, Clio IV";
Alerta DGC 69 /2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - «Retirada
de lote do produto cosmético “Kit African Pride Dream Kids Detangler Miracle –
Sistema desembaraçador alisante reversível”»;
Alerta DGC 70 /2017 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - "Retirada
voluntária do produto cosmético Oratol Fio Dentário";
Alerta DGC 71/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros/comerciais da
marca "Renault", modelo "Trafic III";
Alerta DGC 72/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Lexus" e modelos "NX200, NX200t e NX300h";
Alerta DGC 73/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Dacia", modelos "Duster, Logan e Sandero";
Alerta DGC 74 /2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Clio IV";
Alerta DGC 75/2017 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Dacia", modelos "Logan II e Sandero II";
Alerta DGC 76/2017 - Campanha de recolha de veículos comerciais da marca "Opel",
modelo "Vivaro";























Informação DGC n.º 1/2017 - Conheça e divulgue as Entidades de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo (RAL) - Flyer da Direção-Geral do Consumidor;
Informação DGC n.º 2/2017 - Comissão propõe normas rigorosas em matéria de
privacidade para todas as comunicações eletrónicas;
Informação DGC n.º 4/2017 - Mercado Único Digital - Europeus vão poder aceder a
filmes ou jogos em linha em viagem na União Europeia;
Informação DGC n.º 5/2017 - Dia dos Namorados – Divulgação de brochura da
Direção-Geral do Consumidor;
Informação DGC n.º 6/2017 - Aumento do número de contas de Serviços Mínimos
Bancários em Portugal;
Informação DGC n.º 8/2017 - Publicado o Decreto-Lei n.º 21/2017, de 21 de fevereiro
que estabelece novas regras aplicáveis ao material elétrico destinado a ser utilizado
dentro de certos limites de tensão;
Informação DGC n.º 7/2017 - Carnaval em segurança – 2017 - divulgação de brochura
Informação DGC n.º 8/2017 - Workshop organizado pela CM de Loures com a
participação da DGC e da DECO -15 de março;
Informação DGC n.º 9 /2017 - A Comissão Europeia e as autoridades nacionais de
defesa do consumidor apelam a que as empresas dos media sociais cumpram a
legislação da UE em matéria de defesa do consumidor;
FW: Informação DGC n.º 10/2017 - Folheto de informação ao consumidor sobre a
carne picada e os preparados de carne – Divulgação;
Informação DGC 11/2016 - Desejos de Páscoa Feliz - com informação e segurança;
Informação DGC n.º 12/2017 - A Direção-Geral do Consumidor participa na Futurália
- Feira de Educação e Formação- dia 29 de março a 1 de abril na FIL-EXPO, em Lisboa;
Informação DGC n.º 13/2017 - Aprovado em reunião de Conselho de Ministros o
diploma que vem alterar o regime jurídico do livro de reclamações;
Informação DGC n.º 14/2017 - Sites de reservas de viagens online investigados Direção-Geral do Consumidor detetou infrações à legislação em 5 sites;
Informação DGC 15/2017 - Desejos de Páscoa Feliz com informação e segurança;
Informação DGC 16/2017 - Novas regras aplicáveis à disponibilização no mercado e
colocação em serviço de instrumentos de pesagem não automáticos;
Informação DGC 17/2017 - Workshop sobre “Venda de bens de consumo”
organizado pelo Centro de Direito do Consumo - dia 22 de abril;
Informação DGC 18/2017 - Produtos biológicos importados com novo sistema de
certificação eletrónica - desde o dia 19 de abril de 2017;
Informação DGC 19/2017 - Divulgação de conferência sobre Serviços Públicos
Essenciais da APDC - 26 de abril - Biblioteca Municipal de Sever do Vouga;
Informação DGC 20/2017 - Novos requisitos de medição dos contadores de água e
gás, dos taxímetros e analisadores de gases de escape, entram hoje em vigor;
Informação DGC 21/2017 - IX Jornadas Transmontanas de Direito do Consumo –
divulgação;


























Informação DGC 22/2017 - Exposição Itinerante relativa ao 20.º aniversário do CIABTribunal Arbitral de Consumo – divulgação;
Informação DGC 23/2017 - A Rede CEC Alerta os Consumidores Para o Frequente
Aumento De Preços Durante o Processo De Reserva De Férias Em Linha - comunicado
de Imprensa;
Informação DGC 24/2017 - Dia Mundial da Energia - ERSE lança alertas de más
práticas comerciais;
Informação DGC 25/2017 - Dados das Reclamações lavradas em Livros de
Reclamações no setor da Energia em 2016;
Informação DGC 26/2017 - DECO(in)Forma sobre poupança de energia;
Informação DGC 27/2017 - Direção-Geral do Consumidor organiza “semana da
criança” entre 29 e 1 de junho de 2017;
Informação DGC 28/2016 - Dia Mundial da Criança - Temos o Direito de Brincar em
Segurança - Divulgação de brochura da Direção-Geral do Consumidor;
Informação DGC 29/2016 - IV Curso de Direito do Consumo e de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo - dias 3 e 7 de julho;
Informação DGC 30/2017 - Divulgação da Brochura "Brincar e nadar em segurança" e
Flyers "Segurança das crianças - Piscinas";
Informação DGC 31/2017 - Livro de Reclamações – Novas regras hoje publicadas
Informação DGC 32/2017 - Novas regras aplicáveis aos contratos de crédito aos
consumidores para imóveis de habitação - PORTAL;
Informação DGC 33/2017 - Publicada a Portaria n.º 201-A/2017, de 30 de junho –
Livro de Reclamações;
Informação DGC 34/2017 - A Plataforma do Livro de Reclamações já se encontra
online;
Informação DGC 35/2017 - Semana Mundial da Proteção ao Consumidor - iniciativa
da UNCTAD;
Informação DGC n.º 36/2017 - ANACOM impõe medidas corretivas à MEO, NOS,
Nowo e Vodafone;
Informação DGC n.º 37/2017 - Dia dos Avós – sessão sobre Fraudes e Vendas
Agressivas – Como resolver;
Informação DGC n.º 38/2017 - Dia dos Avós – a ERSE associa-se à sessão de
sensibilização promovida pela Direção-Geral do Consumidor;
Informação DGC n.º 39/2017 - Projeto dar a volta da Câmara Municipal de Palmela Livros Escolares – Divulgação;
Informação DGC n.º 40/2017 - Identificação das Medidas Corretivas impostas à MEO,
NOS, Nowo e Vodafone - RECORDATÓRIA;
Informação DGC n.º 41/2017 - Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao
Desperdício Alimentar - Consulta pública aberta até 29 setembro;
Informação DGC n.º 42/2017 - Recomendação da DGC à MEO e sentido provável de
decisão da ANACOM relativamente a campanha MEO;
Informação DGC n.º 43/2017 - Políticas de remuneração e deveres de assistência e
de informação a prestar na vigência dos contratos de crédito à habitação e de crédito
com garantia hipotecária - Consulta pública aberta até 7 setembro;
Informação DGC n.º 44/2017 - Consulta pública sobre a revisão das diretivas da UE
relativas aos direitos dos consumidores - até 8 de outubro;
























Informação DGC n.º 45/2017 - Regresso às aulas em segurança - Divulgação de
brochura e Cartaz
Informação DGC n.º 46/2017 - Cidadania e Desenvolvimento Para Promover Uma
Sociedade Mais Justa e Inclusiva
Informação DGC n.º 47/2017 - Portal do Consumidor - novo domínio;
Informação DGC n.º 48/2017 - Instituições financeiras que concedem crédito aos
consumidores têm novas regras;
Informação DGC n.º 49/2017 - CIAB - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem
de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo) – alterações aprovadas;
Informação DGC n.º 50/2017 - Hoje celebra-se o dia das Compras na NET;
Informação DGC n.º 51/2017 - Alteração da competência do CNIACC - Centro
Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo;
Informação DGC n.º52/2017 - Possibilidade de averbamentos ao livro de
reclamações - em vigor desde o dia 15 de outubro;
Informação DGC n.º 53/2017 - Dia da alimentação - 16 de outubro – divulgação;
Informação DGC n.º 54/2017 - Publicada Legislação sobre adaptação ao progresso
técnico de um conjunto de bens de consumo - Decreto-lei n.º 137/20107, de 8 de
novembro;
Informação DGC n.º 55/2017 - Ação formativa organizada pelo TRIAVE sobre Serviços
Públicos Essenciais – divulgação;
Informação DGC n.º 56/2017 - Recomendação dirigida às empresas que oferecem
redes e serviços de comunicações eletrónicas relativamente aos serviços de WAP
Billing;
Informação DGC n.º 57/2017 - Consumidores de eletricidade vão poder regressar ao
preço da tarifa regulada;
Informação DGC n.º 58/2017 - Portal “Poupa Energia” ajuda a escolher o
comercializador de eletricidade e gás natural mais adequado para cada consumidor;
Informação DGC n.º 59/2017 - Novo regime de atribuição de tarifa social para a
prestação dos serviços de Águas;
Informação DGC n.º 60/2017 - Publicado o decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de
dezembro, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão dos seguintes
fluxos específicos de resíduos,
Informação DGC n.º 61/2017 - Sobre o acesso às condições de preço regulado por
clientes em BTN no mercado liberalizado;
Informação DGC n.º 62/2017 - Evite a intoxicação por monóxido de carbono;
Informação DGC n.º 63/2017 - Alerta de Más Práticas da ERSE sobre atualização de
preços de eletricidade.

