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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
CAUAL – Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma
CEC - Centro Europeu do Consumidor
CES - Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra
CIAC - Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor
CACCRAM- Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região autónoma da Madeira
CICAP – Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
CACCL – Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
CACRC – Centro de Arbitragem de Conflitos da Região de Coimbra
CIAB – Centro de Informação Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal arbitral de
Consumo)
CIMAAL – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
CIMPAS – Centro de Informação, Mediação 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
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CPC – Cooperação para a proteção do Consumidor na União Europeia (Regulamento CE /2004
revogado pelo Regulamento UE 2017/2394)
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
cooperação no âmbito da 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
METD - Ministério da Economia e da Transição Digital
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
PIDDAC - Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
Central
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QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização da Administração Pública
RAL - Resolução alternativa de Litígios de Consumo
RAPEX - Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações sobre produtos perigosos não
alimentares
REDE CPC - Rede de cooperação administrativa entre as autoridades nacionais dos EstadosMembros 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, Tâmega e Sousa
UGC - União Geral de Consumidores
UNCTAD - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento
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1. Nota introdutória
O Relatório de Atividades de 2019 da Direção-Geral do
Consumidor

(adiante

DGC)

apresenta

as

atividades

desenvolvidas na prossecução da sua missão, em linha com os
objetivos traçados no Plano de Atividades para 2019, os
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis e
utilizados e os indicadores de eficácia, eficiência, e qualidade
atingidos face aos resultados alcançados. Apresenta, também,
uma análise sumária sobre a execução global do Orçamento de
2019 e uma apreciação sobre os documentos de prestação de
contas.

O Relatório de Atividades de 2019 da DGC foi redigido 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 nesta lei.

No presente Relatório são apresentadas todas as iniciativas e atividades desenvolvidas pela
DGC, demonstrando-se a diversidade e volume do trabalho desenvolvido em 2019 para
cumprimento da sua missão. Neste contexto, a descrição das atividades realizadas vai além do
que se encontra previsto no Quadro de Avaliação e Responsabilização da Administração
Pública (QUAR).
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1.1.

A Direção-Geral do Consumidor

A Direção-Geral do Consumidor tem como missão
“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 prossegue 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) e contribuindo, desta forma, não apenas para a
melhoria dos níveis de eficiência da organização, mas
também para o aumento dos seus níveis de eficácia na
consecução dos objetivos.

Os três (3) Objetivos Estratégicos fixados para o ano de 2019
e que a seguir se especificam – contemplam os cinco (5)
Objetivos Operacionais propostos para o Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Direção-Geral do
Consumidor para 2018 – e que se mantêm idênticos aos anos
anteriores, nomeadamente:

1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment);
2. Reforçar a proteção dos/das consumidores/as;
3. Dinamizar o sistema de defesa do consumidor.
A estrutura interna da Direção-Geral é composta por (três) 3 unidades orgânicas nucleares e
(uma) 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.
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ORGANOGRAMA
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1.2.

Análise conjuntural
O ano de 2019 foi marcado pelo aprofundamento do
trabalho com o novo gabinete ministerial - decorrente da
nomeação, em outubro de 2018, do Secretário de Estado da
Defesa

do

Consumidor

–

resultando

numa

maior

visibilidade da Política de Consumidores e da atuação da
Direção-Geral do Consumidor.
Foi neste contexto de nova Tutela, que a Direção-Geral

Análise

prosseguiu as suas tarefas, muitas delas, iniciadas e
assumidas em 2017 e 2018, destacando por exemplo as

conjuntural

relacionadas com a implementação de um projeto de que é
responsável, o projeto do Livro de Reclamações Eletrónico
(LRE) iniciado em julho de 2017.
Atendendo à calendarização prevista e às responsabilidades
da Direção-Geral do Consumidor na concretização desse
projeto, o ano de 2019 foi particularmente exigente e
desafiante perante a necessidade de em dezembro do
mesmo ano todas as Autoridades terem de estar
devidamente inseridas na plataforma do LRE. Para este
efeito, a DGC dedicou muito tempo e esforço com reuniões
técnicas com as diversas autoridades e parceira tecnológica
INCM, com ações de formação e de sensibilização junto das
várias

associações

empresariais

representativas

dos

diversos setores, bem como com o atendimento no
esclarecimento das questões e dúvidas suscitadas pelos
profissionais.
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Também no âmbito do LRE, 2019, foi o ano em que este instrumento de cidadania passou a
estar disponível através de aplicação móvel (app) sendo o seu descarregamento gratuito e
acessível a todos os cidadãos. Prova da relevância do projeto Livro de Reclamações Eletrónico
foi a apresentação pública e formal dos primeiros dados do LRE e o lançamento da app que
ocorreu em julho nas instalações da DGC e que contou com a presença de todos os parceiros
envolvidos e dos Gabinetes do Ministro Adjunto e da Economia e do Secretário de Estado da
Defesa do Consumidor.
Para a maior visibilidade e importância da Política de Consumidores contribuiu também o
estudo sobre a política de defesa do consumidor em Portugal desenvolvido pela NOVA
Information Management School e monitorizado pela Direção-Geral do Consumidor cujos
resultados foram apresentados numa Conferência organizada pela DGC por ocasião do Dia
Mundial dos Direitos do Consumidor a 15 de março de 2019. Nesta Conferência, muito
participada – com perto de 250 participantes - debateu-se a Política Pública de Defesa do
Consumidor nas várias vertentes.
No âmbito das atribuições relacionadas com o acompanhamento da atividade publicitária, da
fiscalização e da instrução dos processos de contraordenação e decisão em matéria de
publicidade, 2019 foi também marcado pelo aprofundamento das ações de pedagogia junto
dos intervenientes do setor visando sensibilizá-los para a necessidade do cumprimento das
regras do Código da Publicidade também no contexto digital.
A comunicação e o marketing digital foram, pois, temas centrais na atuação da DGC que
chamou todos os interessados, incluindo os denominados criadores de conteúdos ou
influencers, a trabalhar num guia de sensibilização para boas práticas no meio digital. No
desenvolvimento desde guia, a Direção-Geral quis ouvir os players de mercado, conhecer o
negócio e as respetivas preocupações tendo, com base no estudo realizado em finais de 2018
e nos contributos reunidos, delineado uma estratégia de comunicação visando alertar para o
cumprimento das regras e princípios aplicáveis na publicidade.
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Para este resultado, reuniu-se com os interessados, (associações do setor entre outros) e
divulgou em sessão pública um novo instrumento de informação. O guia constituiu um dos
instrumentos fundamentais para a prossecução da atividade de fiscalização da publicidade,
tendo a DGC levado a cabo várias ações de monitorização nas redes sociais para apuramento
do grau de cumprimento por parte dos intervenientes da mensagem.
O ano de 2019 foi também profundamente marcado pelo processo legislativo europeu, que foi
muito exigente com a conclusão de duas propostas de Diretivas – a relativa à Venda de Bens e
a Diretiva Omnibus - e a continuação da negociação da proposta de Diretiva das Ações
Representativas. O processo legislativo europeu exigiu à equipa da DGC a análise de um
grande número de documentos/propostas/redações, a preparação e articulação de posições
com a Direção-Geral da Política de Justiça e a participação nas negociações em Bruxelas todos
os meses. Estas tarefas revelaram-se particularmente desafiantes atendendo a condicionantes
como a existência de uma equipa pequena para o cumprimento de muitas tarefas e os
constrangimentos orçamentais verificados.
Ainda assim, estas condicionantes não colocaram em causa o cumprimento de compromissos
internacionais assumidos em 2018 e que se traduziram na coorganização com a Consumers
International daquela que é a maior Conferência de Defesa do Consumidor do Mundo que
ocorre de quatro em quatro anos e que, no caso português, reuniu perto de 500 participantes
dos cinco continentes em abril de 2019. A Direção-Geral do Consumidor acolheu assim o maior
evento internacional de Defesa do Consumidor tendo assegurado toda a parte organizacional
relacionada com a escolha e contratação – suportada pela Secretaria Geral da Economia – dos
aspetos relacionados com a logística, tendo contribuído para a definição e dinâmica dos
programas com indicação de temas e oradores portugueses. Em simultâneo, organizou um
evento paralelo (side event) de discussão com a participação da Comissão Europeia, das
Nações Unidas e dos países México e Coreia do Sul tendo sido responsável pela moderação e
toda a organização que envolveu quase 200 participantes. Valerá a pena registar que a
Conferência em Portugal foi apreciada como das melhores da Consumers International.
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O ano de 2019 fica, pois, registado como um ano de maior projeção internacional do trabalho
da Direção-Geral e de Portugal no contexto da Política de Consumidores. Projeção através da
participação em fóruns internacionais como os que tiveram lugar em setembro em Tokushima
no G20, e em outubro, na Conferência Internacional promovida pelo Governo Russo em
Moscovo. Fóruns muito relevantes onde a Direção-Geral do Consumidor foi convidada a
partilhar a sua experiência e as medidas nacionais em matéria de defesa do consumidor.
Esta projeção internacional contribuiu para que a Direção-Geral do Consumidor se
candidatasse à Presidência de uma Rede de Cooperação Internacional muito importante ao
nível da proteção do consumidor, a Rede ICPEN. Esta Presidência, já confirmada, implicará a
partir do segundo semestre de 2021 o acolhimento e a realização de várias iniciativas e
reuniões de trabalho com as autoridades de países da Europa, da América, da Ásia e da
Austrália.
Em 2019, a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu o trabalho de cooperação com os
parceiros do Sistema de Defesa do Consumidor que dinamiza e coordena. Esta atribuição é
muito importante, pois visa assegurar que as várias autoridades públicas e as organizações da
sociedade civil, que direta ou indiretamente defendem os consumidores, possam atuar de
forma articulada na política. Ora, alguns dos parceiros da DGC que atualmente contribuem
para que os consumidores tenham acesso a uma justiça acessível, rápida e eficaz são as
entidades de resolução alternativa de litígios, as denominadas entidades RAL e os Centros de
Arbitragem. Prosseguindo o trabalho que vinha desenvolvendo em 2018, em fevereiro de
2019, com a publicação de um diploma muito importante para assegurar a qualidade de
serviço, bem como a sustentabilidade financeira destas entidades, a Direção-Geral iniciou um
longo e complexo trabalho de preparação de protocolos de cooperação entre estas entidades
e as Autoridades Reguladoras dos serviços públicos essenciais, trabalho que decorreu ao longo
de quase seis meses e que culminou com a celebração dos referidos acordos na presença dos
membros do Governo responsáveis pela Política de Defesa do Consumidor e pela Justiça.
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Neste enquadramento, o ano de 2019 é também fortemente marcado pelo trabalho de
profunda e profícua cooperação com as entidades reguladoras ANACOM, ERSE e ERSAR e com
os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo. Cooperação que se estendeu aos Centros
de Informação Autárquicos ao Consumidor e que também, constituiu uma das prioridades da
DGC – mantendo assim a aposta iniciada em 2017 com o objetivo de criar mais Centros
Autárquicos vocacionados para atender e apoiar os consumidores/munícipes e encaminhá-los
para a Arbitragem de Consumo quando necessário. De salientar que a Direção-Geral do
Consumidor celebrou sete protocolos de cooperação significando a criação de novos CIAC,
tendo apoiado a criação do primeiro Centro Intermunicipal de Informação ao Consumidor sito
em Grândola.
Ainda no contexto da dinamização do Sistema, há a registar o início de uma forte cooperação
entre a Direção-Geral do Consumidor e a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes que
resultou em diversas iniciativas.
Este ano foi igualmente um ano de valorização do papel da Academia na construção da Política
Pública de Consumidores com o envolvimento das Faculdades de Coimbra e da NOVA em
Lisboa nas iniciativas da Direção-Geral do Consumidor, salientando-se que tal valorização foi
igualmente defendida em Bruxelas pela DGC, tendo resultado numa maior visibilidade da
Academia Portuguesa em fóruns organizados pela Comissão Europeia.
Abordando a educação do consumidor nas escolas, importa agora salientar a apresentação e a
publicação do Referencial da Educação do Consumidor (REC), tendo a aposta nos
consumidores vulneráveis se materializado em diversas ações, destacando-se a III edição do
“Consumidor Sénior Mais Informado” da Fundação António Cupertino de Miranda, que contou
com a participação de quase 300 idosos de toda a área metropolitana do Porto.
A análise dos projetos de diploma submetidos pelo Governo e pela Assembleia da República, a
resposta aos pedidos de informação e encaminhamento das reclamações dos consumidores
em articulação com o Centro Europeu do Consumidor, a disseminação de dezenas de
brochuras, alertas e informações sobre os direitos dos consumidores, a devolução das cauções
aos consumidores e a abertura da nona fase do Fundo do Consumidor, constituíram
igualmente tarefas do dia-a-dia da Direção-Geral do Consumidor.
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Termina-se a análise conjuntural com duas notas importantes: em primeiro lugar, as eleições
legislativas ocorridas em outubro que resultaram na formação do XXII Governo Constitucional
cujo regime de organização e funcionamento consta no Decreto-Lei n.º 169-B/2019 de 3 de
dezembro – a Direção-Geral do Consumidor integra o Ministério da Economia e da Transição
Digital, sendo tutelada pelo Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do
Consumidor.
Em segundo lugar e último, do ponto de vista do funcionamento, no ano de 2019 prosseguiuse 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 estabeleceu a criação do GAFME Gestão Administrativa e Financeira do Ministério, entidade contabilística que absorveu os
orçamentos das entidades envolvidas, entre as quais se encontra a Direção-Geral do
Consumidor.
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QUAR 2019
2.1.

2. QUADRO DE AVALIAÇÃO
RESPONSABILIZAÇÃO – 2019 (QUAR)

Autoavaliação e análise de resultados

No que respeita ao parâmetro EFICÁCIA cumpre destacar o seguinte:


O objetivo Operacional 1. “Participar no processo legislativo nacional e

europeu”, é apenas composto pelo Indicador 1 “Emissão de pareceres face ao
número total de pareceres solicitados. Foi solicitado parecer relativamente a 64
projetos de diploma tendo a Direção-Geral do Consumidor a obrigação de responder a
todos os pedidos. Assim, emitiu parecer sobre todos os projetos de diplomas na sua
esmagadora maioria submetidos pelo Governo. Superou o objetivo.
 Objetivo Operacional 2 “Fiscalizar a publicidade”, que é composto por 2 indicadores:
- Quanto ao indicador 2. “Número de decisões adotadas no final dos processos de
contraordenação”, a DGC apresenta um resultado de 67 decisões, tendo atingido o
objetivo;
- Quanto ao indicador 3. “Número de investigações desencadeadas anualmente pela
DGC”, o resultado foi de 14 tendo assim o objetivo sido atingido.


Objetivo 3 “Proteger a saúde e segurança” é composto por 1 indicador “Número de
campanhas de informação de saúde e segurança dos consumidores, notificações e
reações realizadas no sistema RAPEX”. Este objetivo foi largamente superado tendo
alcançado um resultado de 291 ações. Tal superação deve-se ao número muito
significativo de reações emitidas pela Direção-Geral do Consumidor em virtude das
245 notificações da Comissão Europeia às quais a DGC está obrigada a reagir. De notar
que a DGC emitiu 46 notificações.
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No que respeita ao parâmetro EFICIÊNCIA cumpre destacar o seguinte:


Objetivo Operacional 4 “Informar os/as consumidores/as” apresenta 2 Indicadores:

- Quanto ao indicador 5. “Taxa de pedidos de informação respondidos face ao total de
pedidos recebidos”, a DGC alcançou um resultado de 98% superando assim o objetivo. Tal
razão prende-se com o facto de a DGC ter procurado dar resposta ao maior número possível
de solicitações reforçando temporariamente a área do atendimento escrito ao consumidor,
antes da entrada em funcionamento do novo Sistema de Gestão documental, o que ocorreu
no decurso do mês de dezembro.
- Quanto ao indicador 6. “Número de ações dirigidas aos/ às consumidores/as”, a DGC tinha
uma meta de 150 tendo concretizado 154 ações cumprindo assim o objetivo.


Objetivo operacional 5 “Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se
refere o número 2 do artigo 16º da LOE que apresenta apenas 1 indicador
“Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no
mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho”. A DGC não
cumpriu este objetivo dado que é um procedimento que não depende exclusivamente
da Direção-Geral mas antes dos procedimentos da Secretaria-Geral da Economia dado
que a DGC integra, do ponto de vista do funcionamento, a GAFME - Gestão
Administrativa e Financeira do Ministério, entidade contabilística que absorveu os
orçamentos das entidades envolvidas, entre as quais se encontra a Direção-Geral do
Consumidor.

No que respeita ao parâmetro QUALIDADE cumpre destacar o seguinte:


Quanto ao Objetivo 6 “Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor” é constituído
por dois indicadores:

- Quanto ao Indicador 8 “Número de participações em iniciativas/ações com parceiros
públicos e privados”, sendo a meta 50, a DGC realizou 48 ações tendo assim cumprido o
objetivo.

17

- Quanto ao indicador 9 “Número de iniciativas dirigidas a operadores económicos e
associações empresariais, sendo a meta de 20, a Direção-Geral superou este objetivo com a
concretização de 37 ações. Tal superação se deve ao volume de solicitações dos operadores
económicos e suas associações relacionadas com o desenvolvimento de um guia sobre
publicidade destinado a influenciadores que suscitou muito interesse e pedidos de
intervenções bem como as necessidades decorrentes da implementação do livro de
reclamações eletrónico.


Quanto ao Objetivo 7 “Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de
organização que facilitem a conciliação da vida profissional familiar e pessoal. Este
objetivo tem 2 Indicadores:

- Quanto ao indicador 10 “Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de
jornada contínua”, o resultado foi 100% tendo a DGC superado o objetivo;
- Quanto ao Indicador 11 “taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a
prática de teletrabalho”, o resultado foi 100% tendo a DGC superado o objetivo.

Tal superação deve-se ao facto de a Direção ter analisado e avaliado os três pedidos que se
revelaram atendíveis face à situação enquadradora de cada colaboradora e ao facto de a
jornada contínua e o teletrabalho não colocar em causa o serviço e ao mesmo tempo
contribuirem para a compatibilização entre o trabalho e a vida pessoal de cada colaborador.
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3. Quantidade e Qualidade dos Serviços Prestados – Apreciação dos
Utilizadores

A Direção-Geral do Consumidor no exercício da sua missão,
atribuições e competências procura obter a apreciação e

Qualidade dos
serviços
prestados

avaliação do trabalho que desenvolve, seja através da
realização de inquéritos aos participantes e formandos que
participam nas ações de fomação e sensibilização, seja através
do seu sítio da internet.
No que respeita ao inquérito de satisfação do sítio da internet,
o resultado apresenta-se algo contraditório dado que se em
determinado momento o respetivo resultado é considerado
como insuficiente, é demais avaliado como muito bom. O sítio
da internet da DGC, embora bastante melhorado em termos
de organização sistemática e de conteúdos, melhoria
resultante do constante esforço da equipa, do ponto de vista
tecnológico apresenta ainda limitações relacionadas desde
logo com a forma como a solução referente à avaliação do sítio
está apresentada: o inquérito permite uma série infinita (até
bloquear o site) de votações num só acesso o que não assegura
uma informação fidedigna.

Uma parte significativa das atribuições da DGC implica uma interação com os parceiros, desde
as Entidades Reguladoras e Fiscalizadoras, passando pelos CIAC, os Centros de Arbitragem
entre outros. Esta ligação decorre de uma das atribuições mais exigentes para a equipa da
DGC, a referente à dinamização do Sistema de Defesa do Consumidor que implica a promoção,
articulação e coordenação de ações comuns visando a proteção do consumidor. Neste
contexto, a Direção-Geral do Consumidor efetua inquéritos quanto à qualidade dos serviços
prestados. Assim há que fazer referência ao inquérito realizado no âmbito das sessões
formativas aos técnicos dos CIAC.
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Nesta sessão estiveram presentes 27 formandos, e responderam 19 ao inquérito de satisfação.
O gráfico abaixo demonstra o resultado quanto à questão de saber se os conteúdos/temas se
revelavam muito úteis| úteis | pouco úteis, para o trabalho diário do CIAC.

16%

84%

Muito útil

Útil

Pouco útil

O gráfico abaixo demonstra os resultados quanto à questão de saber se os resultados das
sessões corresponderam às expectativas e utilidade.

15%

0%

85%

Muito útil

Útil
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Pouco útil

De acordo com o inquérito de avaliação das sessões, a DGC concluiu que estas ações
potenciaram um ambiente de aprendizagem funcional e adequado aos temas de defesa do
consumidor, com destaque para a respetiva legislação.

4. Avaliação do Sistema de Controlo Interno
Nos termos da alínea b), do nº 2, do artigo 2.º do DecretoLei n.º 76/2015, de 12 de maio, compete à Secretaria-Geral
do Ministério da Economia (adiante SGME) assegurar a
prestação centralizada de serviços comuns aos serviços

Avaliação do
sistema de
controlo interno

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.
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O controlo operacional das atividades de suporte e apoio à DGC é realizado em partilha com a
SGME e traduz-se 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.

5. Resultados de Ações de Inspeção e Auditorias
Em outubro de 2019, o Tribunal de Contas dirigiu à Direção-Geral do Consumidor um pedido
de informação sobre a eventual omissão de reporte de execução orçamental, no orçamento de
2018, do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores. No entendimento da TC, o
Fundo devia ser uma estrutura orçamental, com orçamento de Receita e Despesa, devendo ser
enquadrado com Serviço e Fundo Autónomo (SFA).

A Direção-Geral do Consumidor prestou todos os esclarecimentos no âmbito do procedimento
com o apoio da Secretaria-Geral e com o conhecimento da Tutela, tendo optado por
suspender todos os pagamentos de tranches relativos a apoios aprovados sobre diversos
projetos até adoção de procedimento considerado adequado o que será efetuado pela SGE
através da figura do crédito especial.
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6. Quadro de 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.

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 SecretariaGeral do Ministério da
Economia.

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



Assegurado pela SecretariaGeral 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 SecretariaGeral do Ministério da
Economia.

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?



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

2.



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 cofinanciado ECCNet PT SGA 2016 EU project
704399.

Estrutura organizacional

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 100% dos
colaboradores, no âmbito
do 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
trabalhadores tiveram mais
do que uma participação).

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

APLICADO
FUNDAMENTAÇÃO
S
N
NA
Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço

QUESTÕES
3.

3.1. Existem manuais de procedimentos internos?



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



3.3. É elaborado anualmente um plano de
compras?
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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 DecretoRegulamentar
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

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
4.

APLICADO
S
N

NA

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.

FUNDAMENTAÇÃO

Fiabilidade dos sistemas de informação

4.1. Existem aplicações informáticas de suporte
ao
processamento
de
dados,
nomeadamente,
nas
áreas
de
contabilidade, gestão documental e
tesouraria?



Assegurado pela SecretariaGeral do Ministério da
Economia.

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



Assegurado pela SecretariaGeral do Ministério da
Economia.

4.3. Encontra-se instituído um mecanismo que
garanta a fiabilidade, oportunidade e



Assegurado pela SecretariaGeral do Ministério da
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Economia.

utilidade dos outputs dos sistemas?

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 SecretariaGeral do Ministério da
Economia.

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



Assegurado pela SecretariaGeral do Ministério da
Economia.

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



Assegurado pela SecretariaGeral do Ministério da
Economia.
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7. Comparação com o desempenho de serviços idênticos
Nos termos da sua orgânica, o Decreto Regulamentar n.º
38/2012, de 10 de abril, a Direção-Geral do Consumidor tem a
missão de contribuir para a elaboração, definição e execução
da política de defesa do consumidor visando um elevado nível
de proteção. A sua missão, as suas atribuições e competências
têm um carácter 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 2019 pela
DGC 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.

Em maio de 2019, na sequência das eleições ao Parlamento Europeu, teve lugar a preparação
da nova Comissão Europeia liderada pela Presidente Ursula von der Leyen que acabou por
iniciar funções no princípio de janeiro de 2020. Neste enquadramento, a comparação efetuase ainda com o trabalho da Comissão Juncker.

A DG JUST tem as suas instalações principais em Bruxelas onde se encontram 431 efetivos. Os
efetivos da DGC correspondem apenas a 10,4% 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. Promover a saúde e segurança dos consumidores;
2. Fomentar o conhecimento sobre os direitos dos consumidores;
3. Reforçar o enforcement em matéria de defesa do consumidor;
4. Integrar a política do consumidor nas restantes políticas setoriais;
5. Capacitar os consumidores.
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Para este efeito, a Comissão Europeia, impulsiona a negociação de instrumentos legislativos,
através da aprovação em Colégio de Comissários de propostas de Diretivas e de Regulamentos,
desencadeia e apoia campanhas de informação destinadas aos consumidores europeus,
coordena ações de vigilância de mercado visando a saúde e segurança, bem como ações
visando o enforcement da legislação para proteger os direitos e interesses dos consumidores.

Todas estas ações têm paralelo a nível nacional através da atuação da Direção-Geral do
Consumidor que propõe medidas legislativas, decorrentes ou não de instrumentos europeus,
desenvolve campanhas de informação, fiscaliza o cumprimento das regras e princípios do
Código da Publicidade e coordena diversas redes de cooperação, como sejam a Rede CIAC, a
Rede RAL e a Rede CPC em Portugal.

A Direção-Geral do Consumidor representa Portugal nas ações e iniciativas desenvolvidas pela
Comissão Europeia na área dos Consumidores participando nas várias reuniões dos grupos e
comissões.

Nesse sentido, em 2019, a Direção-Geral do Consumidor participou nas seguintes
reuniões/ações:

• Comité da Rede de Política de Consumidores (comité CPN), ao nível de Diretores-Gerais,
nos dias 6 e 7 de junho em Berlim e no dia 10 de outubro em Bruxelas;
• Comité da Rede CPC realizadas em Bruxelas (março, junho e outubro), criado ao abrigo do
Regulamento da Cooperação Administrativa entre as Autoridades de Defesa do
Consumidor;
• Quatro workshops no âmbito do referido Regulamento de Cooperação Administrativa
que versaram respetivamente sobre: o Programa “Troca de Funcionários “; “prioridades”
no âmbito do Regulamento e definidas pelas autoridades dos Estados-Membros, em
conjunto com a Comissão Europeia; os poderes mínimos necessários para desenvolver o
“Mistery shopping” e sobre “Widespread infringements”;
• Duas reuniões organizadas pela Comissão europeia, no âmbito do Key User´s Group - CPC
IT Tool referente à nova ferramenta tecnológica para a aplicação do novo Regulamento
CPC;
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• Participou em reunião referente às consequências do BREXIT para a União Europeia;
• Investigações simultâneas e ações conjuntas de aplicação da legislação europeia tendo
participado no exercício anual “Internet Sweep” no âmbito da cooperação entre as
autoridades nacionais que este ano versou sobre a “Entrega de produtos no mercado
retalhista em linha”, tendo sido escolhidas as seguintes 3 categorias de produtos: (i) Roupa
e calçado; ii) e artigos domésticos; (iii) Eletrodomésticos;
• Investigação “mini sweep” focado nos websites/plataformas de encontros (dating
websites). Para esta ação, a Comissão Europeia propôs como tema específico “O direito de
retratação nos websites de encontros”. O objetivo primacial da ação visou apurar se a
informação relativa ao direito de retratação (facultada pelos profissionais/empresas que
operam online) era apresentada aos consumidores de forma clara e compreensível;
• 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 RAPEX - Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações sobre
produtos de consumo perigosos, não alimentares.

A Direção-Geral do Consumidor foi embaixadora da Campanha Europeia de Sensibilização
destinada aos jovens entre os 18 e os 35 anos denominada “YOUREURIGHT” desencadeada
pela Comissão Europeia e que envolveu 8 Estados Membros.
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A comparação com o desempenho de serviços idênticos que possam constituir padrão de
comparação, neste caso no plano internacional, constitui um indicador de benchmarking
importante e uma ferramenta essencial para a maximização da competitividade
organizacional. O desempenho da DGC face aos trabalhos da DG JUST, na área dos
consumidores, da Comissão Europeia, reveste-se assim de grande importância.
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8. Inquérito de Satisfação – Colaboradores DGC
O processo de autoavaliação da DGC envolveu a realização
de um inquérito anónimo aos seus colaboradores,
disponibilizado no dia 30 de março de 2020. O questionário
foi elaborado recorrendo à aplicação Google Forms, cujo
link foi remetido internamente a todos os trabalhadores
para que pudessem responder online e consistiu na
avaliação de um conjunto de aspetos relativos à
organização, com o propósito de aferir o grau de satisfação
e de motivação de cada um sobre as atividades que
desenvolveu ao longo de 2019.
Do universo de 43 efetivos da DGC, à data da entrega do
questionário, após exclusão dos dirigentes, o questionário
foi destinado a 39 trabalhadores, incluindo 4 técnicos
superiores em prestação subordinada de trabalho em
regime de teletrabalho.

Deste universo, obtiveram-se 29 respostas, o que perfaz uma taxa de resposta de 74,4% (12,5
pontos percentuais acima da taxa de resposta verificada relativamente à avaliação de 2018).
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.
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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.
Apresentam-se em gráfico os resultados às questões constantes do Questionário de Satisfação.

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

Muito satisfeito
10%

Muito insatisfeito
0%

Insatisfeito
3%
Pouco satisfeito
32%

Satisfeito
55%
Muito insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito
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2. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão
Muito insatisfeito
1%

Muito satisfeito
17%

Insatisfeito
6%
Pouco satisfeito
22%

Satisfeito
54%
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3. Satisfação com as condições de trabalho
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21%
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49%
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4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira
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5. Níveis de motivação
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6. Satisfação com o estilo de liderança
Gestor de topo
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21%
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Gestor de nível intermédio
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7. Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamento e serviços
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Assim, relativamente a uma apreciação global do questionário, verifica-se que os
colaboradores da Direção-Geral do Consumidor indicam maioritariamente uma situação
positiva, uma vez que, em todos os grandes temas abordados, a opção pelo nível de satisfação
4 = Satisfeito, é a mais escolhida. De referir, igualmente, o mais elevado número de respostas
alguma vez recebido e o facto de, pela primeira vez, haver um significativo número de
comentários e sugestões na pergunta aberta associada a cada questão do questionário, o que
demonstrará um maior interesse em participar ativamente na vida interna da organização.

9. Grau de execução das atividades e projetos previstos no plano de
atividades
O Plano de Atividades para 2019 estabeleceu a realização de 49 ações inseridas nos três
objetivos estratégicos, tendo sido apurada uma taxa de execução de 97,96% (98,3%)
justificada pela concretização total de 48 ações. Não foi executada na totalidade a ação
“Divulgação dos principais resultados do Estudo sobre a Política de Defesa do Consumidor em
Portugal através da realização de um conjunto de workshops com as autoridades portuguesas
responsáveis pela aplicação da legislação setorial de defesa do consumidor com o objetivo de
desenvolvimento de ações conjuntas que visem a melhoria dos sistemas e a capacitação dos
consumidores” ao OE 2. Apesar de terem sido desenvolvidas iniciativas visando a divulgação do
estudo e a reflexão sobre as medidas para incrementar a Política, a DGC face ao volume de
trabalho e responsabilidade decorrentes da assunção de projetos e eventos, não pôde realizar
todos os workshops pretendidos sendo por esta razão que considera não ter concretizado a
ação em pleno.
De salientar que a Direção-Geral do Consumidor para além das ações previstas no seu Plano de
Atividades para 2019, realizou várias iniciativas, destacando-se o trabalho desenvolvido no
âmbito do caso Volkswagen, a representação da Direção-Geral do Consumidor na Conferência
Internacional do G20 realizada em TOKUSHIMA (Japão), bem com na Conferência Internacional
promovida pela Autoridade Russa em Moscovo, a participação em programas de televisão
sobre as iniciativas de defesa do consumidor (na RTP e na SIC), a preparação com o novo
parceiro Autoridade da Mobilidade e dos Transportes de um guia sobre boas práticas no Rent
a Car, destinado aos profissionais do setor, entre outras.
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10. Medidas para um reforço positivo do desempenho
No decurso de 2019 realizaram-se várias diligências para reforçar os recursos humanos da
Direção-Geral, procurando, desta forma, equilibrar o número de saídas de trabalhadores e
prover todos os postos de trabalho, visando renovar as unidades orgânicas internas e
assegurar a capacidade de resposta organizacional, relativamente às atribuições legalmente
cometidas à DGC.
Nesse sentido, foi feita uma consulta às ofertas disponíveis na Bolsa de Emprego Público (BEP)
e recrutados 7 possíveis candidatos. Destes, após agendamento de entrevistas, não foi possível
selecionar qualquer candidato uma vez que ou os perfis não se adequavam ao posto de
trabalho ou os candidatos não estavam disponíveis para o tipo de funções pretendidas.
Foram, também, abertos dois procedimentos de recrutamento por mobilidade, com o intuito
de recrutar 2 técnicos superiores para a Divisão de Publicidade e 1 para a área financeira do
Apoio à Direção. Os dois procedimentos não resultaram na integração de qualquer trabalhador
uma vez que, sendo por mobilidade, não foi possível obter a anuência do organismo de
origem.
De referir, igualmente, a constante receção de candidaturas espontâneas e a consequente
tentativa de recrutamento nas situações em que existia vínculo à administração pública.
Sempre que estavam reunidos os requisitos e que o perfil do candidato se revelava adequado
a posto de trabalho vago e à missão da DGC, foram agendadas entrevistas e formalizados os
pedidos de mobilidade, embora sempre sem sucesso.
No que se refere ao acolhimento de novos trabalhadores, a DGC mantém o procedimento
adotado: o ingresso de um novo trabalhador pressupõe o envio do Manual de Acolhimento da
DGC, juntamente com informação diversa considerada relevante para a sua boa integração e a
apresentação/acolhimento personalizado por parte do Núcleo de Apoio à Direção/Recursos
Humanos, abordando diversos assuntos relacionados com o funcionamento da Administração
Pública e, especificamente, da DGC em que há a oportunidade de colocar e esclarecer todas as
questões e dúvidas que o trabalhador possa ter.
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Importa referir que ao longo de 2019, como nos anos anteriores, foi sempre privilegiado o
trabalho de equipa, não só dentro de cada unidade orgânica, mas, também transversalmente,
gerando sempre num resultado final mais produtivo e valorizado. De notar que só através
deste trabalho em equipa foi possível concretizar objetivos e ações, resultando sempre melhor
interação e articulação de esforços, aprofundamento de conhecimentos e saberes que de
outra forma não seriam possíveis.
A DGC fomenta as boas práticas de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal,
designadamente através das diferentes formas de organização do tempo de trabalho
permitidas legalmente. Sempre no permanente respeito pelas imposições legais, a DGC
autorizou, para 2019, três pedidos de jornada contínua (um dos quais terminou antes do final
do ano passando a situação de teletrabalho), autorizou uma prorrogação acordo para
prestação de trabalho a tempo parcial e quatro contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado em regime de teletrabalho.
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11.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Capacitar os/as
consumidores/as
(empowerment)

2019
Reforçar a proteção
dos/as
consumidores/as

Dinamizar o Sistema
de Defesa do
Consumidor
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Será, pois, de acordo com estes objetivos que se reportarão as
atividades desenvolvidas em 2019.

OE 1 - Capacitar
os(as)
consumidores(as)
(empowerment)
1.1.

Elaboração/divulgação

campanhas

de

designadamente,

de

informação,
através

de

brochuras eletrónicas e em papel,
de Alertas, Informações DGC e
pequenos filmes sobre temas de
defesa do consumidor
Em

2019

a

Direção-Geral

do

Consumidor elaborou/divulgou 18
brochuras (ANEXO 1) relacionadas com as temáticas dos direitos dos consumidores,
destacando-se a nova brochura institucional da DGC por ocasião do Consumer Summit, a
Infografia sobre o Estudo da Política de Defesa do Consumidor, o marketing de influência, os
direitos dos consumidores à luz das novas Diretivas e a Black Friday. Em tabela as brochuras
divulgadas:
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Janeiro

Livro de Reclamações

Fevereiro

Carnaval em segurança

Março

REC – Referencial de Educação do Consumidor
Infografia sobre o Estudo da Política de Defesa do
Consumidor em Portugal
Guia Marketing de Influência

Abril

Páscoa Feliz em segurança
Linha do tempo sobre a conexão das Autoridades à
Plataforma do LRE
Brochura institucional da DGC

Maio

Dia da Europa – O consumidor na EU
Dia Mundial da Criança em segurança

Junho

Brincar e Nadar em Segurança

Julho

Campanha Mundial “Pilhas Botão”

Agosto

Infografia

–

Arbitragem

necessária

nos

conflitos

inferiores a €5000
Regresso às Aulas em Segurança
Setembro

Diga não ao Desperdício

Outubro

Leitura do Rótulo
Diga não ao Desperdício alimentar

Novembro

Black Friday

Dezembro

Natal em segurança

A par das brochuras, a Direção-Geral do Consumidor emitiu 78 Alertas e 42 Informações cuja
lista se apresenta em anexo (ANEXO 1).
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1.2. Realização de sessões de sensibilização destinadas a consumidores vulneráveis, em
colaboração com a Polícia de Segurança Pública, Misericórdias e outros parceiros
Ao longo do ano de 2019, foram muitas as sessões de sensibilização realizadas pela DireçãoGeral do Consumidor para capacitar os consumidores vulneráveis em colaboração com os seus
parceiros. Elencam-se as atividades desenvolvidas:


23 de fevereiro – Em colaboração com a Rede BLX – Rede de Bibliotecas da Câmara
Municipal de Lisboa, na Biblioteca Orlando Ribeiro em Telheiras (Lisboa), a realização
de sessão subordinada ao tema "Como resolver o seu conflito de consumo sem passar
pelos tribunais", dirigida a consumidores adultos.



11 de março - Por ocasião das

comemorações do Dia Mundial dos Direitos
do Consumidor, a coorganização com a
Fundação

Dr.

António

Cupertino

de

Miranda da III Edição Consumidor Sénior,
evento dirigido especificamente aos cerca
de 200 seniores de todos os Municípios da
Área Metropolitana do Porto, subordinado ao tema “Todos Somos Consumidores”.
Esta sessão decorreu no âmbito do programa de inclusão e formação financeira para
seniores, intitulado “€u e a Minha R€forma” com o apoio pelo Fundo para a Promoção
dos Direitos dos Consumidores.



22 de março - Em colaboração com a Rede BLX –

Rede de Bibliotecas da Câmara Municipal de Lisboa, na
Biblioteca Orlando Ribeiro em Telheiras (Lisboa), a
realização de sessão subordinada ao tema "Direitos do
consumidor nas compras à distância", para consumidores
adultos.
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Em 20 e 21 de outubro – Participação em Workshop sobre medidas para proteger
crianças e adolescentes da promoção de produtos alimentares não saudáveis no
marketing digital. Este workshop foi organizado pela secção europeia da Organização
Mundial da Saúde para a Prevenção e Controle de Doenças Não Transmissíveis e
decorreu na Ilha de São Miguel, nos Açores.
24 de outubro – Intervenção da Direção-Geral do
Consumidor no painel "A compra de bens e serviços
pela internet" da conferência “A Compra de Bens e
Serviços de consumo pela internet, as Garantias dos
Consumidores e os Meios Alternativos de Resolução
de Litígios de Consumo”, organizada pela câmara

municipal de Valongo, no Fórum Cultural de Ermesinde e destinada a consumidores munícipes.
1.3. Atendimento escrito e telefónico sobre as temáticas de consumo
A Direção-Geral do Consumidor nos termos do Decreto Regulamentar n.º 38/2012 de 10 de
abril deve prestar informação jurídica, no âmbito do direito do consumo, e encaminhar
denúncias e reclamações em matéria de consumo para as demais entidades competentes.
Neste contexto, também articula a sua atuação com o Centro Europeu do Consumidor, projeto
da Comissão Europeia, que visa responder, informar e encaminhar as questões de
consumidores turistas no âmbito de conflitos de consumo transfronteiriços. E salientar que a
Direção-Geral do Consumidor é a entidade responsável por assegurar o funcionamento do CEC
em Portugal. Em anexo ao presente Relatório de Atividades apresenta-se de forma
pormenorizada a sua atividade relativa a 2019 (ANEXO 2)
Durante o ano de 2019, foram recebidas na Direção-Geral do Consumidor mais solicitações do
que no ano anterior, num total de 11.269 solicitações das quais 4602 corresponderam a
comunicações escritas e 6690 a comunicações telefónicas. No total registou-se um acréscimo
de 9% de solicitações.
Das 4602 solicitações recebidas, verificou-se que a maioria eram reclamações (4081) sendo as
restantes, pedidos de informação (521).
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Em 2019, a Direção-Geral verificou um crescimento do número de consumidores que
recorreram aos serviços da DGC através da linha de atendimento telefónico, face ao ano de
2018 em que foram recebidas um total de 4.392 a comunicações telefónicas.
No decurso de 2019, verificou-se um decréscimo do número de pedidos de
informação/reclamações escritas. Considera a DGC que esse decréscimo se deve ao facto de a
DGC, enquanto responsável pela plataforma do LRE ter dinamizado também o canal de
pedidos de informação e de reclamações da referida plataforma. Por outro lado, a maior
divulgação das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo que são as
entidades competentes para a resolução de conflitos de consumo.
No que respeita aos temas mais reclamados destacam-se os 5 grandes assuntos que foram
recebidos em maior número.

637

VEÍCULOS, REPARAÇÕES, PNEUS

VESTUÁRIO/CALÇADO E PRODUTOS
CORRELACIONADOS

523

ASSISTENTES PESSOAIS DIGITAIS
(PDA) OU TELEMÓVEIS
INTELIGENTES, GPS

APARELHOS DE USO DOMÉSTICO

993

528

SERVIÇOS DE INTERNET - PACOTE
DE SERVIÇOS

765

Gráfico que ilustra os 5 tipos de bens e serviços mais reclamados.
Sem grande alteração face a anos transatos, no topo da lista estão os aparelhos relacionados
com as comunicações eletrónicas, seguido, numa logica de afinidade, pelos serviços de
internet e respetivos pacotes. Bastante destacados temos também os veículos ligeiros de
passageiros, sejam novos ou usados, e seus acessórios, compra, venda e reparações. Como
habitualmente, destacam-se também os aparelhos de uso doméstico e o vestuário, calçado,
malas e acessórios.
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No que respeita aos problemas mais reclamados destacam-se os 5 grandes assuntos que em
2019 foram recebidos em maior número na DGC:

Incumprimento
da garantia…
Rescisão do
contrato
Cobrança de
dívidas
Não fornecido /
não prestado

438

469

599

910

Defeituoso,
causou danos

1016

Os temas em destaque relacionam-se obviamente com os bens e serviços mais reclamados,
sendo que o bem com defeito (causou danos) e o incumprimento da garantia legal são todos
os anos uma constante no atendimento tanto escrito como telefónico. Também muito
reclamado é o facto de um bem ou um serviço não ter sido fornecido ou prestado, o que
acontece com certa regularidade na compra de bens à distância modalidade de aquisição cada
vez mais utilizada.
Neste último gráfico optou-se por não destacar o tema recorrente sobre as questões relativas
ao livro de reclamações (particularmente o eletrónico) efetuadas por operadores económicos
que recorrem à também linha de atendimento da DGC. Uma vez que esta linha é destinada aos
consumidores, pretendendo-se, assim, que a estatística agora apresentada refletisse a procura
e problemas dos consumidores.
Com maior detalhe, apresentam-se agora os dados dos pedidos escritos, que constituem
informações e reclamações escritas que chegam à DGC através dos formulários que constam
do seu site, bem como do correio eletrónico desta Direção-Geral, ou em número mais
reduzido por carta.
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Com maior detalhe, apresentam-se os dados dos pedidos telefónicos que são atendidos por
uma linha especificamente criada para o efeito, em que o atendimento é feito por juristas com
uma especialização em Direito do Consumo. A linha tem o n.º 213 847 483 e funciona todos os
dias úteis das 09.30 h às 17.30 h.

91

Turismo incluindo agências e Hoteis
Veículos, reparações, pneus

59

Água e saneamento

58
147

Transportes, incluindo aluguer
Vestuário/calçado e produtos …

106
389

Assistentes pessoais digitais (PDA)…
68

Serviços financeiros
Vários tipos de seguros

87

Fornecimento de energia eléctrica

93

Serviços de Internet - pacote de…

186

Gráfico com os dados do Atendimento escrito | Os 10 bens e serviços mais reclamados
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Alteração de preço/tarifa

31
162

Incumprimento da garantia legal
Improprio para o objetivo…

87
107

Desconforme à Encomenda
Ausência de reparação de danos …
Rescisão do contrato
Cobrança de dívidas
Não fornecido / não prestado

60
80
155
181
281

Outras questões, incluindo …
Defeituoso, causou danos

210

Gráfico com os dados do atendimento escrito | 10 temas mais reclamados
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1.4. Organização de sessões de informação sobre a temática de defesa do consumidor em
estabelecimentos de ensino;
Em 2019, a DGC desenvolveu diferentes atividades destinadas a escolas e alunos, primando
sempre pelo envolvimento ativo de outras entidades parceiras. As crianças e jovens envolvidos
pertencem a diferentes graus de ensino, demonstrando que a formação sobre direitos do
consumidor é transversal a todas as idades e abrange um vasto leque de temas desde a
proteção da saúde e segurança, à boa gestão do orçamento, passando pelos cuidados a ter na
internet e nas redes sociais e saber defender e exercer os seus direitos como consumidores
ativos e participativos. Identificam-se as atividades/ações realizadas:
Pré-escolar e ensino básico


23

de

maio

-

No

âmbito

das

comemorações do Dia Nacional da Segurança
Infantil,

evento

promovido

pela

APSI

-

Associação para a Promoção da Segurança
Infantil e pela Câmara Municipal de Lisboa, a
Direção-Geral do Consumidor dinamizou um
atelier com o objetivo de transmitir informação
às crianças sobre a Segurança em Casa.
1.º ciclo ao secundário


12 de fevereiro - No âmbito da parceria com a Rede BLX – Rede de Bibliotecas da
Câmara Municipal de Lisboa, mais concretamente com a Biblioteca Orlando Ribeiro
em Telheiras (Lisboa) a DGC promoveu mais uma sessão subordinada ao tema "És um
Consumidor Responsável?", dirigida a uma escola de Lisboa do 3º ciclo/9º ano.



A DGC participou como júri na 6.ª edição do SiteStar.pt promovida pela Associação de
Consumidores DECO - iniciativa nacional que se traduziu no convite à comunidade
educativa a desenvolver sites em português e sob o domínio.pt, durante o ano letivo
2018/2019. A entrega de prémios aos vencedores das categorias "Escola mais Digital",
"Faz a Diferença" e "Jovens com Talento", realizou-se no dia 30 de maio, no Palácio
Baldaya, em Lisboa.
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17 de outubro – Realização, em

colaboração
Orientação

com
ao

Consumidores

o

Gabinete

Endividamento
(GOEC)

de

ação

de
dos
de

sensibilização sobre Literacia Financeira
na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa.
Esta ação destinou-se a alunos das
Escolas do 1º CEB, 2º e 3º CEB e
Secundário.

Ensino superior

3 de abril - Participação na 7ª Semana
da Comunicação Social da Escola
Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Setúbal, sendo oradora
enquanto especialista em publicidade v
no painel "Marketing: Os limites da
informação". Esta iniciativa insere-se na cooperação entre a Direção-Geral do Consumidor e o
Instituto Politécnico de Setúbal. A 7ª Semana da Comunicação Social decorreu na semana de 1
a 5 de abril e pretendeu abordar a comunicação política de proximidade, a qualidade da
informação e comentário político, as literacias e a educação para os media, a produção e
promoção cultural, o problema das imagens, o marketing, as minorias e os migrantes, as redes
sociais e os influenciadores digitais e a imprensa regional.
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22 de maio - Apresentação sobre o Livro de

Reclamações

no

âmbito

das

XI

Jornadas

Transmontanas de Direito de Consumo organizadas
pela Escola Superior de Comunicação, Administração
e Turismo do Instituto Politécnico de Bragança
(EsACT-IPB) e a Delegação de Trás-os-Montes da
Associação Portuguesa de Direito do Consumo.



17 de outubro – Participação/intervenção no Curso de Direito da Publicidade e da
Atividade Publicitária, com o tema "A Publicidade sob a Visão do Regulador. As
Principais Causas e as Decisões Condenatórias". Este Curso foi ministrado na Faculdade
de Direito da Universidade Nova de Lisboa.



14 e 15 de novembro - Participação no Curso da Jurisnova – Associação da Faculdade
de Direito da Universidade Nova de Lisboa com intervenções sobre o “Livro de
Reclamações” e sobre Resolução de Litígios de Consumo: O Novo Regime da
Arbitragem Necessária” (tendo a DGC sido oradora em ambos os temas).



A

partir

de

novembro

-

Participação como Júri de concurso, no
Torneio
Cabeça”,

nacional
que

põe

“Consumir
à

prova

com
os

conhecimentos que as crianças têm sobre
o “consumismo” e boas práticas de
consumo. Trata-se de um projeto da
responsabilidade da “Rádio Miúdos” a primeira rádio nacional feita por crianças e para
crianças, com o Apoio do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores.
Nesta primeira fase do torneio, meia centena de escolas de todo o país participaram
com 63 spots de rádio sobre hábitos de consumo e consumismo.
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A Rádio Miúdos está a percorrer o país com programas de rádio das 9 escolas finalistas
que passaram à segunda fase (Secundária de S. Pedro de Vila Real; EB23 de Sande,
Porto; Secundária Fernando Namora, Condeixa-a-Nova; Agrupamento de Escolas de
Verde Horizonte, Mação; Básica e Secundária Padre José Augusto da Fonseca, Aguiar
da Beira; Básica e Secundária/Pré da Calheta, Madeira, Básica Jacinto Correia, Lagoa,
Escola Básica 2º e 3º ciclo Visconde de Juromenha, Sintra e EB Patrício Prazeres. O
concurso prossegue em 2020.



3 a 6 de abril – Participação na Futurália 2019, feira destinada à comunidade escolar.
A Futurália é maior feira de educação, formação e empregabilidade do país, e à
semelhança dos anos transatos decorreu na FIL, Parque das Nações em Lisboa. “Não
há dois futuros iguais. Escolhe o teu” foi o mote para mais uma edição de um evento
pensado para estudantes, pais, professores, recém-licenciados. No dia 4 de abril o
stand da DGC, bem como o stand do Centro Europeu do Consumidor, receberam a
visita do Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres.
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1.5. Divulgação do Referencial para a Educação do Consumidor (REC) nas escolas e formação
de professores, designadamente através do lançamento do concurso Jornais Escolares
Digitais;
Realizou-se a 18 de março, no Exploratório
Ciência Viva de Coimbra, o lançamento do
Referencial de Educação do Consumidor Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e
Ensino Secundário, perante duas turmas do
1º e 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de
Coimbra Oeste. A organização da sessão
esteve a cargo da DGC e da Direção-Geral
de Educação e contou com a presença do Secretário de Estado da Educação, João Costa, do
Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres. A cerimónia foi animada por um
ator que explicou às crianças alguns dos conteúdos mais importantes focados no Referencial.
Face ao calendário escolar em curso, entendeu-se oportuno proceder ao lançamento do
concurso a escolas para o ano letivo 2020/2021, estando a DGC a preparar as primeiras fichas
digitais para professores e alunos sobre alguns dos temas do referencial.
No dia 26 de novembro, por ocasião de uma sessão formativa destinada a técnicos de CIAC,
em Coimbra, foi feita a apresentação do Referencial de Educação do Consumidor uma vez que
muitos destes CIAC têm uma estreita ligação a escolas e agrupamentos escolares sendo por
isso veiculo privilegiado de disseminação de informação no meio escolar.

54

1.6. Realização de sessões de formação e informação sobre o regime jurídico do livro de
reclamações nos formatos físico e eletrónico e funcionamento da plataforma do Livro de
Reclamações Eletrónico
A Direção-Geral do Consumidor desenvolveu um intenso trabalho de informação e formação
aos mais diversos públicos com enfoque particular nas associações empresariais e empresas,
de forma a promover e apoiar o seu registo na plataforma do Livro de Reclamações. Foram
também destinatários desta formação nas Entidades fiscalizadoras e reguladoras que integram
esta plataforma, bem como as forças de segurança (PSP e GNR) e os consumidores. Elencamse as sessões:


Fátima - no âmbito do Roadshow “Comércio Digital” da ACEPI - Associação da
Economia Digital a DGC integrou esta iniciativa tendo realizado a primeira ação para
Formadores integrados no Roadshow “Comércio Digital”. Uma iniciativa da ACEPI,
dirigida às micro, pequenas e médias empresas portuguesas, do setor do comércio e
dos serviços que pretendeu capacitar mais de 50 mil empresas para a digitalização e
ativação de uma Presença Digital;



31 de janeiro – Ação de formação destinada aos Inspetores da Autoridade Regional
das Atividades Económicas da Madeira;



1 de fevereiro – Sessão de formação destinada a empresários da Ilha do Funchal, em
parceria com Autoridade Regional das Atividades Económicas;



5 de fevereiro - Sessão de esclarecimento sobre o livro de Reclamações Eletrónico
promovida pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, pelo Centro de Arbitragem de
Conflitos de Consumo do Vale do Ave e pela Associação Empresarial da Póvoa de
Varzim, sendo destinatárias as empresas;



6 de fevereiro – Sessão de informação em Vizela, sobre o livro de Reclamações
Eletrónico, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Vizela,
juntamente com o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave;



6 de fevereiro – Sessão de informação em Guimarães destinada aos operadores
económicos organizada com a Associação Comercial e Industrial de Guimarães,
promovida por esta Associação em colaboração com o Centro de Arbitragem de
Conflitos de Consumo do Vale do Ave;
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12 de fevereiro - Sessão de esclarecimentos destinada às empresas que operam no
setor da segurança privada, organizada com a PSP;



27 de fevereiro - Primeira sessão de informação em Coimbra no âmbito do Roadshow
“Comércio Digital” da ACEPI;



8 de março – Fórum Digital sobre o livro de Reclamações Eletrónico. De forma a poder
chegar a mais associações empresariais, a DGC promoveu um Fórum Digital sobre o
Livro de Reclamações Eletrónico nas suas instalações. Neste seminário web
participaram 20 associações empresariais e o objetivo centrou-se na capacitação e
informação dos operadores económicos sobre a plataforma do Livro de Reclamações
Eletrónico;



26 de março - Sessão no contexto do Roadshow “Comércio Digital” da ACEPI, em
Setúbal;



27 de março - Sessão no contexto do Roadshow “Comércio Digital” da ACEPI em Vila
Franca de Xira;



2 de abril - Sessão no contexto do Roadshow “Comércio Digital” da ACEPI em
Cantanhede;



6 de abril - Sessão de esclarecimento dirigida aos centros de atendimento médico
veterinários, no Centro de Congressos de Lisboa;



6 de maio - Sessão de informação em parceria com Autoridade da Mobilidade e dos
Transportes sobre o Livro de Reclamações Eletrónico destinada a associações
empresariais da área dos Transportes;



9 de maio - Sessão no contexto do Roadshow “Comércio Digital” da ACEPI em Torres
Vedras;
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15 de maio - Sessão no contexto do Roadshow “Comércio Digital” da ACEPI em
Guimarães;



22 de maio – Sessão de esclarecimento destinada ao setor financeiro em parceria com
a INCM, sua parceira tecnológica. Antecipando a integração do setor financeiro no
Livro de Reclamações Eletrónico a Direção Geral do Consumidor promoveu a 22 de
maio, em Lisboa, mais uma sessão que teve como destinatárias as três entidades do
setor financeiro que fornecem bens e/ou prestam serviços na área dos Serviços
bancários, seguros e valores imobiliários;

28 de maio – Sessão de informação
destinada a empresas de segurança
privada e instaladores de sistemas de
segurança, (inserida no Open Day da
Associação Portuguesa de Segurança)
na cidade da Maia;



30 de maio - Sessão de esclarecimento no INFARMED, dirigida às Farmácias;
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4 de junho – Sessão de formação sobre o livro
de reclamações destinada ao setor dos Seguros
e Fundos de Pensões em colaboração com a
respetiva entidade reguladora do setor, a
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões (ASF);

12 de junho – Sessão de esclarecimento nas
instalações da DGC, dirigida a escolas do
ensino privado (do 1.º ciclo ao ensino
superior);
17

de

junho

–

Sessão

de

formação

nas instalações da DGC dirigida à área dos
Espetáculos e Atividades Culturais;

8 de junho – Sessão de formação em
colaboração com a Entidade Nacional
para o Setor Energético, E.P.E (ENSE),
destinada a operadores económicos do
setor dos combustíveis, no Salão
Macau do Museu do Oriente, em
Lisboa;



8 de julho - Sessão de informação sobre o funcionamento da plataforma do Livro de
Reclamações Eletrónico nas instalações do Ministério da Justiça, em Lisboa que teve
como destinatários as entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo;

 9 de julho - Sessão no contexto do Roadshow “Comércio Digital” da ACEPI em Penafiel;
 29 de julho – Sessão de formação destinada a formadores da Ordem dos Contabilistas,
em Lisboa. Estes formadores irão por sua vez informar e apoiar os contabilistas;
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 9 de setembro – Sessão de formação destinada a empresas em Torres Vedras,
promovida pela Agência Investir Torres Vedras no âmbito do programa de
empreendedorismo Torres INOV-E;


30

de

setembro

–

Sessão

de

esclarecimento em colaboração com a Associação
do Comércio e Serviços da Região do Algarve,
sobre o Livro de Reclamações Eletrónico, dia 30 de
setembro, na Biblioteca Municipal de Faro;


25 de setembro - Em colaboração com a Ordem dos Contabilistas, a sessão de formação
destinada a Contabilistas da região de Lisboa, integrada numa “Reunião Livre”,
organizada pela respetiva Ordem;



9 de outubro - Sessão de formação destinada a Contabilistas na cidade do Porto;



9 de outubro - Sessão de formação destinada a Contabilistas, em Braga;

10 de outubro - Em parceria com a Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e
Celorico de Basto e com o TRIAVE –
Centro de Arbitragem de Conflitos,
participação

na

sessão

de

esclarecimento sobre o Livro de
Reclamações Eletrónico;


10 de outubro – Participação em sessão de informação sobre o Livro de Reclamações e
Garantias de Bens de Consumo, destinada a técnicos de consumo, associações
empresariais e empresas, em colaboração com o CIAB - Tribunal Arbitral de Consumo;



16 de outubro – Sessão de formação sobre o livro de reclamações, em parceria com a
União de Associações do Comércio e Serviços, na UACS a 16 de outubro. Na sequência
desta formação, foi também organizada uma formação posterior destinada a 2 técnicos
desta associação para ajudarem as empresas a registarem-se no livro;
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25 de outubro – Participação, em colaboração com a Associação Empresarial OurémFátima, em Sessão de Esclarecimento sobre o Livro de Reclamações Eletrónico;



26 de novembro - Sessão de esclarecimentos aos Centros Distritais do Instituto de
Segurança Social, sendo destinatários os Trabalhadores do Instituto de Segurança Social e
dos 18 centros distritais (no âmbito da integração do ISS – Instituto da Segurança Social na
plataforma LRE);



4 de dezembro - Primeira sessão de informação sobre o Livro de Reclamações destinada
a militares da Guarda Nacional Republicana, no Comando Geral, em Lisboa. No
seguimento desta formação, a DGC preparou um flyer informativo sobre o livro de
reclamações no formato físico e eletrónico que foi distribuído pelos agentes às
empresas no âmbito de uma alteração realizada em dezembro.

1.7. Continuação da formação a agentes da Polícia de Segurança Pública no âmbito do
protocolo celebrado entre a DGC e o Comando Nacional da PSP, com a colaboração do
Centro Europeu do Consumidor em função dos temas;
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 destinados aos
consumidores seniores. Estas entidades 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, os turistas.
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Neste sentido foi acordado um plano de formação destinado a agentes da PSP de todos os
Comandos Distritais, num total de 44 sessões de formação em todos os Comandos Distritais
do País, que abrangeu 1050 agentes e que teve início em novembro de 2017.
Os temas são os conflitos de consumo, entidades de resolução alternativa de litígios de
Consumo e Livro de Reclamações; conflitos transfronteiriços, consumidor turista, vendas à
distância, transportes, alojamento local e aluguer de automóveis; infrações ao código da
publicidade e práticas comerciais desleais.

A DGC percorreu inúmeros Comandos Distritais em
2018 e em 2019, tendo realizado 38 sessões de
formação em vários pontos dos pais, incluindo na
Região Autónoma da Madeira, tendo as sessões tido
sempre lugar nos Comandos Distritais da PSP, para
grupos de agentes de cerca de 25 pessoas por
sessão.
Em 2019, foram realizadas 3 sessões: a 22 de janeiro em Castelo Branco, 16 de maio no Porto
e 20 de maio em Faro.
1.8. Realização de sessões de formação sobre a defesa do consumidor a outras forças de
segurança (Guarda Nacional Republicana e Polícia Municipal);
Procurando alargar o seu leque de
parceiros

e

reconhecendo

o

sucesso das iniciativas com a PSP, a
Direção-Geral

do

Consumidor

iniciou uma colaboração no final
de 2019 com a Guarda Nacional
Republicana (GNR) que terá duas
vertentes: a formativa dos agentes e a informativa aos consumidores em conjunto com a GNR
sempre que os temas assim o justifiquem. Realizou, assim, a primeira sessão sobre o Livro de
Reclamações a agentes da Guarda Nacional Republicana, no dia 4 de dezembro, no Comando
Geral, em Lisboa. Na vertente informativa colaborou com a Guarda Nacional Republicana
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numa operação de sensibilização que se realizou até 24 de dezembro, véspera de Natal,
denominada operação “Comércio Seguro”, com o objetivo de garantir a segurança dos
comerciantes e consumidores, e disseminar informação relevante, neste caso sobre o livro de
reclamações físico e eletrónico, através da distribuição de flyer informativo da autoria da DGC.
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1.9. Organização de jornadas de formação e informação destinadas a técnicos de consumo
dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor (CIAC);
Durante o ano de 2019 foram dadas 3 formações específicas destinadas a estruturas
autárquicas que apoiam e informam consumidores, privilegiando aquelas que são CIAC mais
recentes ou que tenham solicitado esta formação inicial ou queiram atualizar os seus
conhecimentos.
Teve lugar no Funchal no dia 20 de março uma formação ministrada por uma jurista da
Direção-Geral do Consumidor destinada aos técnicos do Município do Funchal, que irão apoiar
os consumidores daquela cidade. Esta formação ocorreu na sequência do protocolo de
cooperação celebrado entre a DGC e o Município do Funchal no dia 1 de fevereiro de 2019.
No

âmbito

do

Protocolo

de

colaboração para a criação de um
CIAC – Centro de Informação
Autárquico

ao

Consumidor,

assinado entre a DGC - DireçãoGeral do Consumidor e a CIMALComunidade

Intermunicipal

do

Alentejo Litoral, realizou-se, nas instalações da DGC, a 19 de julho, a primeira ação de
formação aos técnicos daquela comunidade intermunicipal.
A Direção-Geral do Consumidor
promoveu uma Sessão Formativa
dirigida aos CIAC - Centros de
Informação

Autárquicos

ao

Consumidor,

a 25

de

novembro,

em

e

26

Coimbra.

Esta

formação integrou-se no âmbito
do protocolo celebrado com os vários Municípios do país, particularmente aqueles com quem
celebrou protocolo em 2019, com destaque para os localizados no Distrito de Coimbra, sendo
este também uma maneira de encerrar o ano formativo às estruturas autárquicas. Estiveram
presentes 27 participantes das seguintes autarquias locais: Abrantes, Cascais, Figueira da Foz,
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Gouveia, Idanha-a-Nova, Marco de Canaveses, Mirandela, Miranda do Corvo, Seia, Soure, Vila
Nova de Poiares, Sesimbra, Coimbra e da CIM do Alentejo Litoral.
1.10. Participação em feiras, colóquios, seminários, fóruns e demais eventos relacionados
com a Política de Defesa do Consumidor;

A DGC participou no seminário "O Consumo de
plásticos - o que fazer para um consumo
sustentável?", organizado pela Câmara
Municipal de Loures, no âmbito das
comemorações do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor.
O seminário teve lugar a 28 de março no
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte,
em Loures.

No dia 15 de março de 2019, a DGC
participou na conferência sobre Direito do
Consumo organizada pelo Consumer Lab e
pela Ordem dos Advogados, que teve lugar
no Auditório da Torre do Tombo, em
Lisboa.

A

DGC

foi

responsável

pela

apresentação e debate do tema “Livro de
Reclamações e Resolução de Litígios. A conferência foi amplamente participada
maioritariamente por advogados e advogados estagiários, com uma audiência de 400 pessoas.

No dia 25 de março, a Direção-Geral
do

Consumidor

dinamizou

um

painel “O Consumidor na Era da
Omnicalidade”, no âmbito da
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Conferência Omnichannel Retail Show 2019 (ORS’19) - Feira do Retalho, que se realizou na FIL
Expo, Auditório I. Destinada a profissionais do retalho, a Feira do Retalho ORS’19 teve como
principal objetivo dar a conhecer as novas formas de comércio para o retalho e as últimas
tendências nas várias plataformas, físicas ou digitais.

No dia 16 de abril, a Direção-Geral
do

Consumidor

organizou

a

primeira iniciativa de informação
sobre as regras da publicidade no
meio digital, dado o impacto
crescente das redes sociais nas
escolhas dos consumidores e do
papel dos influenciadores, que devem ter em conta que uma publicação numa rede social
também é publicidade (comunicação comercial). A DGC pretendeu com esta iniciativa, que
surge após o lançamento do guia informativo sobre a comunicação comercial no Marketing
de Influência, informar e sensibilizar anunciantes e influenciadores, para a lei em matéria de
publicidade e as regras e menções obrigatórias na comunicação comercial no meio digital.

A Direção-Geral do Consumidor
participou no II Fórum Smart Farm
dedicado ao tema “Mitos na
Alimentação”, que teve lugar no
dia 18 de junho de 2019, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa. Este Fórum pretendeu criar
um espaço de informação pública
sobre as boas práticas em matéria
de segurança alimentar e produção sustentável de alimentos, cientificamente comprovadas e
bons exemplos nestas matérias, desfazendo os mitos criados em torno da produção de
alimentos e da alimentação.
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A Direção-Geral do Consumidor fi
oradora num seminário sobre a
Inovação 4.0 no setor da Água,
realizado a 6 de dezembro em Leça
da Palmeira.

No dia 13 de dezembro, o CIAC
de Palmela promoveu uma
conferência

sobre

“O

Consumidor no Séc. XXI” no
Auditório

da

Municipal

em

Biblioteca
Palmela.

Esta conferência teve como
objetivo geral esclarecer o conceito de literacia digital e debater os desafios que os
consumidores enfrentam nesta nova década.
O evento contou com a parceria da Direção-Geral do Consumidor que foi oradora e
moderadora de um dos painéis, da Área Metropolitana de Lisboa, da Associação de Municípios
da Região de Setúbal e da DECO. Esteve também presente o Senhor Secretário de Estado, João
Torres.
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1.11. Organização das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

Por ocasião das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a Direção-Geral
do Consumidor organizou com a IMS Universidade Nova, no dia 15 de março, no Auditório do
Pavilhão do Conhecimento, uma conferência sobre a Política de Defesa do Consumidor na
qual foram apresentados os resultados de um estudo sobre a política de defesa do consumidor
em Portugal. A Direção-Geral do Consumidor foi responsável pela organização do evento, que
contou com mais de 200 participantes, preparando o programa, dinamizando as sessões. A
abertura e o encerramento foram realizados, respetivamente pelo Ministro Adjunto e da
Economia e pelo Secretário de Estado da Defesa do Consumidor.

1.12. Gestão, coordenação e divulgação dos dados estatísticos do Livro de Reclamações
A Direção-Geral do Consumidor é a
entidade pública responsável pela
implementação do regime jurídico do
livro

de

reclamações

físico

eletrónico. Todos os anos a Direção-
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e

Geral do Consumidor reúne todos os dados referentes ao número de reclamações e natureza
das mesmas divulgando os respetivos dados ao Gabinete do membro do Governo que tutela a
Defesa do Consumidor.

Em 2020 apresentam-se os seguintes dados referentes ao ano transato:

Em 2019, foram registadas 325.704 reclamações nos livros de reclamações físicos (em papel),
sendo que comparado com o ano de 2018, registou-se uma diminuição de 52.147
reclamações. Este decréscimo não está associado à diminuição do exercício do direito de
queixa por parte dos consumidores, mas sim à utilização cada vez mais crescente, e aliás
preconizada, do meio eletrónico através da Plataforma do livro de reclamações.
No formato físico, e como habitualmente, as entidades que registaram maior número de
reclamações foram a ASAE, a ERS, a ANACOM, BdP e a AMT.
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Fazendo a comparação com o ano de 2018, verifica-se que determinados setores/entidades
apresentam já um reflexo notório da transição digital da queixa lavrada em livro de
reclamações. É o caso das entidades que integraram a plataforma há mais tempo,
especialmente a ANACOM e a ERSE (em 2017) e da ASAE (em 2018).

Por outro lado, destaca-se a subida do número de reclamações em determinados
setores/entidades

com

é

o

caso

do

setor

financeiro

(produtos

e

serviços

bancários/financeiros (BdP) com uma subida de 129%; do setor dos seguros e fundos de
pensões (ASF) com mais 62%; e do mercado dos valores mobiliários (CMVM), com mais 54%.
Também o setor social regista um aumento.
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De seguida apresenta-se a comparação entre as reclamações lavradas no livro físico e no
eletrónico nos anos de 2018 e 2019.
ELETRÓNICO
Reclamações
2018

ELETRÓNICO
Reclamações
2019

FÍSICO
Reclamações
2018

FÍSICO
Reclamações
2019

Autoridade Nacional de
Comunicações

38330

48274

48963

46.026

Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica

3949

16512

173.489

135.961

Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos

13252

10643

12.498

7.284

Banco de Portugal

0

3116

6.055

13.848

Autoridade da Mobilidade e
dos Transportes

0

2811

20.696

13.417

Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e
Resíduos
Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de
Pensões
Autoridade Nacional da
Aviação Civil

1823

2.060

6.039

2.342

0

1253

2081

3.368

0

981

14.007

9054

Turismo de Portugal

279

647

351

153

Inspeção-Geral das
Atividades Culturais

0

202

1285

1508

Departamento de Segurança
Privada - PSP

0

158

Sem dados
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Instituto dos Mercados
Públicos, do Imobiliário e da
Construção, I.P
Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários

0

154

633

1241

0

111

374

576

Entidade Reguladora da
Saúde

0

80

85.857

84.759

Entidade Nacional para o
Setor Energético, E.P.E, E.P.E

0

45

2704

3629

Inspeção-Geral da Educação
e Ciência

0

16

318

106

Entidade
Reguladora/Fiscalizadora
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0

14

746

861

2

123

260

287

Direção Geral do
Consumidor - Publicidade

0

249

185

221

Inspeção-geral do Ministério
do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social
Instituto de Segurança Social

0

0

103

182

0

0

1068

1057

0

104

85

Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de
Saúde, I.P
Ordem dos Médicos
Veterinários

Instituto dos Registos e
Notariado

1.13 Coordenação dos trabalhos de execução da 2ª fase do Livro de Reclamações Eletrónico
de forma a incluir outros setores de atividade com o envolvimento das respetivas entidades
reguladoras/entidades de fiscalização de mercado
A Direção-Geral do Consumidor desenvolveu todos os esforços ao longo do ano de 2019 para
concluir a 2ª fase do livro de reclamações eletrónico.
O livro de reclamações eletrónico encontra-se em funcionamento desde o dia 1 de julho de
2017 e inclui os setores dos serviços públicos essenciais – comunicações eletrónicas, serviços
postais, eletricidade e gás, água e resíduos – os setores do turismo, da restauração, dos
transportes incluindo o aéreo, do comércio a retalho, da construção civil e mediação
imobiliária, da segurança privada, da medicina veterinária, dos investimento em instrumentos
financeiros, dos seguros e serviços prestados por sociedades financeiras e instituições
bancárias, da saúde e farmácias, da resolução alternativa de litígios de consumo, dos jogos de
bingo, do setor social e atualmente da atividade de notariado.
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Tal significa que as seguintes entidades reguladoras e
fiscalizadoras se encontram conectadas à plataforma, a
saber: ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações;
ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos; ERSAREntidade Reguladora de Águas e Resíduos; ASAE- Autoridade
de Segurança Alimentar e Económica; TP- Turismo de
Portugal ; IRAE- Inspeção Regional das Atividades Económicas
dos Açores; ARAE-Autoridade Regional das Atividades
Económicas da Madeira; ANAC - Autoridade Nacional da
Aviação Civil ; IMPIC- Instituto dos Mercados Públicos, do
Imobiliário e da Construção ; ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
dos Açores; PSP - Policia de Segurança Pública ; Inspeção Regional do Turismo dos Açores;
OMV – Ordem dos Médicos Veterinários ; CMVM - Comissão do Mercado e Valores Mobiliários
; ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões; BdP - Banco de Portugal;
DGC - Direção-Geral do Consumidor; IGEC - Inspeção-Geral da Educação e Ciência; AMT Autoridade da Mobilidade e dos Transportes; IGAC – Inspeção-Geral das Atividades Culturais;
ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.; DGC - Direção-Geral do Consumidor;
ERS – Entidade Reguladora da Saúde ; INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde, I.P.; SRIJ - Serviço de Jogos Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos;
Direção Regional da Saúde dos Açores; IAS - Saúde Madeira ISS - Instituto de Segurança Social;
IGMTSS – Inspeção Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ; e já em
2020 o IRN – Instituto dos Registos e do Notariado.
A plataforma do livro de reclamações eletrónico integrava no final de 2019 mais de 270.000
operadores económicos, integrando também 28 entidades fiscalizadoras/reguladoras.
Atualmente, em 2020, integra 29.
No dia 31 de julho de 2019, na Direção-Geral do Consumidor, apresentou o Balanço do Livro
de Reclamações e a nova APP "LRE Mobile". Este evento contou com a presença do Ministro
Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, do Secretário de Estado da defesa do Consumidor,
João Torres, de representantes das entidades reguladoras e fiscalizadoras, da Imprensa
Nacional Casa da Moeda, entre outras entidades.
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Esta solução corresponde à concretização de uma medida do Simplex e vem dar resposta a
uma procura crescente por parte dos consumidores tendo em conta, que 33% dos acessos
ao LRE já são feitos através de telemóveis. A aplicação móvel do Livro de Reclamações permite
aos utilizadores, de uma forma simples e acessível, ter acesso a submeter e consultar
Reclamações, Elogios e Sugestões.

1.14. Desenvolvimento dos trabalhos para criação de uma plataforma eletrónica de
mudança de operador nas comunicações eletrónicas
Em 2019 a Direção-Geral do Consumidor prosseguir as tarefas necessárias para a criação da
plataforma. Para este efeito trabalho com a empresa prestadora do serviço WINNING tendo
desde logo trabalhado com o regulador ANACOM, bem como com a associação representativa
do setor das comunicações eletrónicas APRITEL. Em setembro, após a primeira reunião
conjunta avançou-se com os desenvolvimentos tenológicos de molde a iniciar-se os testes. Foi
solicitado o registo do domínio e após o Estado de Emergência, atualmente em curso, as
operadoras entrarão em fase de testes estando a entrada em produção prevista para o
segundo semestre de 2020. De salientar que foi igualmente aperfeiçoada toda a imagem
gráfica e pesquisas tornando estas mais amigáveis e intuitivas.
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1.15. Participação nos Grupos de trabalho e Comissões relacionadas com a promoção da
alimentação saudável, segurança alimentar (incluindo as questões relacionadas com a
composição rotulagem, distribuição dos produtos agroalimentares) e combate ao
desperdício alimentar no âmbito dos trabalhos do Programa Nacional para a Promoção da
Alimentação saudável e da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício alimentar
Em 2019, a Direção-Geral do Consumidor participou ativamente nos grupos de trabalho
relacionados com a promoção da alimentação saudável, desde logo, nos trabalhos
relacionados com a implementação da Lei nº30/2019, de 23 de abril que proíbe a publicidade
a alimentos com muito açúcar, sal e gorduras. Neste contexto trabalhou em articulação com a
Direção-Geral de Saúde e a par de várias reuniões com associações do setor alimentar e
publicitário, desenvolveu FAQ e esclarecimentos sobre a Lei em causa.
No contexto do combate ao desperdício alimentar a Direção-Geral participou nas duas
reuniões plenárias da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e coordenou
os trabalhos relacionados com a implementação de uma medida relativa à adoção de um Selo
distintivo de práticas que visam combater o desperdício alimentar. Para este efeito, preparou
o Regulamento do Concurso e presidiu ao Júri do mesmo. No dia 16 de outubro a DireçãoGeral do Consumidor voltou a divulgar a sua brochura alusiva ao tema “Diga não ao
Desperdício Alimentar”.

74

1.16 Conclusão do processo de devolução das cauções cobradas aos consumidores pelos
prestadores de serviços públicos essenciais
Em 2019 a DGC prosseguiu a tarefa de tratamento dos pedidos de reembolso dos
consumidores, agora com uma equipa mais reduzida composta por 3 pessoas.

Assim, e fazendo o cômputo global desde 2008 até ao final de dezembro de 2019 foram
analisados 108.887 pedidos de consumidores (que incluem insistências/duplicações de
pedidos). Deram origem a ofício/resposta aos consumidores informando de que não havia
lugar à restituição de um total de 34.198 pedidos (formulados por consumidores), o que
significa no ano de 2019 um acréscimo de 4.995 pedidos. Este aumento de respostas negativas
deve-se ao facto de a equipa ter também dado prioridade ao tratamento dos
processos/pedidos deficientemente instruídos por parte dos consumidores (i. é, pedidos de
consumidores que não cumpriam os requisitos para pedir o reembolso da caução,
designadamente por falta de documentos exigidos). Assim, no âmbito deste trabalho, apurou
um número de 21.999 consumidores que têm direito a receber caução, o que significa no ano
de 2019 um acréscimo de apenas 1.250 pedidos (o número de pedidos que cumprem todos os
requisitos de reembolso é agora finalmente diminuto).

Desde que se iniciou o processo de restituição de cauções – 2008 - até ao dia 31 de dezembro
de 2019 a Direção-Geral do Consumidor restituiu aos consumidores um total de 601.763,04€.
Em 2019, a restituição relativamente a 1.250 pedidos que cumpriam os pressupostos legais foi
como habitualmente feita através de transferência bancária no valor de 79.395,95€,
distribuídos da seguinte forma:
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2019
Água

43.931,03 €

Eletricidade

33.374,54 €

Gás

2.090,38 €

TOTAL

79.395,95 €

1.17. Dinamização do sítio da internet da DGC, bem como dos canais Youtube, Twitter e
página do Facebook.
No que se refere ao ano de 2019, e comparativamente ao ano de 2018, o número de
visualizações do site aumentou consideravelmente, havendo cada vez maior interesse na sua
consulta, o que se deve à sua nova organização e imagem, que permite encontrar mais
facilmente a informação que se pretende.

Visualizações

Visualizações
de 2018 para 2019

Janeiro

41 000

------------------

Fevereiro

42 519

-------------------

Março

43391

-----------------

Abril

43 129

------------------

Maio

50 187

+ 42 980

Junho

68 627

+ 42 986

Julho

64 031

+ 27 997

Agosto

44 973

+17 584

Setembro

52 122

+21 052

Outubro

60 348

+25 096

Novembro

58 873

+22 345

Dezembro

75 525

+43 604

Ano de 2019

(em 2018, a DGC só dispõe de dados a partir de maio)
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Relativamente aos menus mais visualizados destacam-se
os relativos à página de entrada, continuando este menu
a ser o mais visto, por conter as designadas “notícias do
dia”.
Seguiu-se o menu referente ao “Livro de Reclamações”
que tem Informação relativa às empresas e operadores
económicos, “Perguntas Frequentes” (o que se justifica
face à implementação do Livro de Reclamações
Eletrónico em curso e ao interesse que este processo
desperta). Seguiu-se em termos de visualizações a área
da “comunicação” com a visualização das notícias e de
alertas, seguido da pesquisa das “Perguntas Frequentes
sobre Garantias” e a “Informação sobre Direitos do
Consumidores”.

Por outro lado, no que se refere às origens de entrada no site, quem o visualizou, fê-lo por
entrada direta, sendo o Google o motor de busca mais usado.
No que respeita à duração dos acessos verifica-se que a maior duração dos acessos ao site é
de 20 a 30 minutos, o que leva a crer que o durante esse tempo, grande parte dos
consumidores se mantém interessados na informação que o site da DGC proporciona. Seguese o período de 1 a 5 minutos de consulta, que poderá atribuir-se ao visionamento da
informação constante na página de entrada (slider e 3 notícias), ou a falta de interesse na
informação encontrada.
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O sítio da DGC é mais consultado a meio da semana (quarta e quinta-feira), e especialmente
nos períodos compreendidos entre as 11.00 e as 12.00 horas e as 15.00 e as 17.00 horas.
Foi publicado um total de 182 notícias, o que significa em média a publicação de 15 notícias
mensalmente. Destas 38 foram dadas especial destaque em slider.
No slider privilegia-se a informação considerada mais importante para o consumidor (que fica
visível por algum tempo e, por outro lado, publicam-se temas atuais, urgentes ou sazonais,
investindo-se também na comunicação mais gráfica. Em 2019, foram temas do slider:
MÊS

Janeiro
Fevereiro

Março

Abril

Maio
Junho

Julho

Agosto
Setembro

TEMA EM NOTÍCIA DE SLIDER
RAPEX – campanha segurança produtos
Summit - Consumers International
Referencial de Educação ao Consumidor
Carnaval 2019
CIAC Funchal
Guia boas práticas para publicações comerciais Influencers
Mês do Consumidor
Conferência 15 de Março
Protocolo AMT e DGC
Fundo do Consumidor 9ª fase
Páscoa 2019
Consumers International
Dia Nacional da Segurança Infantil
Dia Mundial da Criança
Dia Mundial do Ambiente
Encontro Nacional de CIAC 2019
LRE – Empresas e operadores económicos
Site DGC – Dê-nos a sua opinião
Brincar e nadar em Segurança
Vá de férias em segurança
Alargamento do prazo de registo no LRE
Abertura da 9ª Fase de Candidaturas ao Fundo para a Promoção dos
Direitos dos Consumidores
Balanço do Livro de Reclamações e lançamento do LRE Mobile
Campanha YourEURight (2 sliders)
Regresso às aulas 2019
Concurso Público selo “Produção Sustentável, Consumo Responsável”
Rede de Centros de Arbitragem
Conflitos consumo até 5.000 euros sujeitos à mediação e arbitragem
necessária
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APSI –eCOM4Children
Dia da Alimentação
Campanha da OCDE sobre recolha de produtos
Dia Mundial da Poupança
Black Friday
Campanha EU Pilhas Botão
Migração Rede TDT – divulgação site DGC
Brochura Natal
Entidades RAL
Segurança em casa

Outubro

Novembro

Dezembro

TOTAL

38

FACEBOOK

Em 2019, o número de pessoas alcançadas, e aos quais foram exibidos os 625 posts (533 posts
em 2018) consubstanciou-se em 616 073 (518 126 em 2018). Os valores apresentados por
publicação representam o número total de pessoas a que a publicação foi apresentada
(utilizadores únicos).
Em 2019, 2576 novos gostos (2632 em 2018), pelo que terminou o ano com o total de 14815
(12239 Gostos em 2018).

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 utilizadores que “gostam” da página localizam-se maioritariamente em
Portugal - 14796 (11760 em 2018), em especial no distrito de Lisboa – 3547 (2580
em 2018).
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FACEBOOK 2019 - QUADRO RESUMO - PUBLICAÇÕES
Publicações
Tema

Pessoas alcançadas

2018

2019

Var. %

2018

2019

Var. %

Alertas

63

62

-1.59%

74171

68646

-7.45%

Legislação Consumo

36

27

-25.00%

18958

16333

-13.85%

Decisão Judicial de
Consumo
Livro de Reclamações

6

2

-66.67%

28311

2170

-92.34%

-

64

-

-

72525

0.00%

Tipo

2018

2019

Var. %

2018

2019

Var. %

Imagem

269

334

24.16%

273635

314850

15.06%

Link

252

266

5.56%

236847

284001

19.91%

Vídeo (inclui vídeo
partilhado)
Publicações - Total 2019

12

25

108.33%

7644

17222

125.30%

533

625

17.26%

518126

616073

18.90%

Gostos

12239

14815

21.05%

Seguidores

12368

15068

21.83%

TWITTER
A Direção-Geral do Consumidor iniciou a conta no Twitter em junho de 2018, e tem vindo a
ter uma atividade regular nesta rede social, através da inserção de posts (tweets) relacionados
com a área do Consumo no geral, com o objetivo de chegar a um público com idades
compreendidas entre os 30 e os 60 anos. Em 2019, a conta da DGC tem 91 seguidores e
publicou 241 tweets.
YOUTUBE
Em 2019 a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu na dinamização do seu canal de Youtube
com a inserção de novos vídeos relacionados especialmente com o livro de reclamações como
se pode ver pela imagem:
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OE 2 - Reforçar a
proteção dos/as
consumidores/as

2.1. Participação no processo legislativo nacional nas iniciativas legislativas propostas pelo
Governo e pela Assembleia da República, através da emissão de pareceres atendendo aos
direitos e interesses dos consumidores.
A Direção-Geral do Consumidor, no âmbito da sua missão que inclui a participação no processo
legislativo nacional, analisou 64 projetos de diplomas remetidos pelo Gabinete do Membro do
Governo com a tutela da política de defesa do Consumidor, bem como, as iniciativas
apresentadas pela Assembleia da República que se encontram identificados no (ANEXO 3) ao
presente Relatório.
2.2. Apresentação de propostas legislativas relativas à saúde e segurança dos consumidores
e à proteção dos interesses económicos, concretamente sobre segurança nas piscinas
tornando obrigatória a Norma Portuguesa (NP) sobre vedações, bem como a referente à
proteção do consumidor no âmbito da contratação de serviços de administração de
condomínio por parte de empresas;
A Direção-Geral do Consumidor, com vista a reforçar a proteção dos consumidores, atendendo
ao crescente número de acidentes com crianças em piscinas, apresentou à tutela uma
proposta de Decreto-lei que visa tornar obrigatória a Norma Portuguesa (NP) sobre as
vedações. O projeto de diploma visando a proteção dos consumidores na prestação de
serviços das administrações de condomínio foi retomado tendo a DGC reunido com a principal
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associação do setor e participado em ação visando a reforma da atividade e o enquadramento
legal a implementar.

2.3. Coordenação dos trabalhos com vista à apresentação da proposta legislativa que aplica
o Regulamento relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela
aplicação da legislação de defesa do consumidor (novo Regulamento CPC).
A

DGC

coordenou

os

trabalhos

de

implementação do novo Regulamento. Para este
efeito, coordenou 4 reuniões de trabalho com as
diversas autoridades que compõem a Rede,
preparou os projetos de diplomas tendo em
conta os contributos recebidos e, na qualidade
de serviço de ligação único (SLO), em articulação
com a Comissão Europeia, organizou um workshop com todas as autoridades com
competências no âmbito do novo Regulamento CPC - que ocorreu em 16 e 17 setembro de
2019, nas instalações da DGC. Além da Direção-Geral do Consumidor e de um representante
da Comissão Europeia, participaram as seguintes autoridades:


AMT - Autoridade da Mobilidade e Transportes



ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil



ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações



ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica



ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões



BdP - Banco de Portugal



CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários



CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados



ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social



ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos



ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos



INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.



PGR - Procuradoria-Geral da República (Gabinete de Interesses Difusos).
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Das reuniões de trabalho com as autoridades e das conclusões da reunião com a Comissão
Europeia, resultou a apresentação à Tutela para processo legislativo dos projetos que visam
implementar o Regulamento.

2.4. Participação no processo legislativo europeu, especialmente, nas propostas de diretivas
e regulamentos de defesa do consumidor através da preparação de posições nacionais e da
representação de Portugal nos vários grupos do Conselho, onde as iniciativas venham a ter
lugar
A Direção-Geral do Consumidor, no âmbito da sua missão que inclui a participação no processo
legislativo europeu, participou a negociação das propostas de Diretivas e regulamentos no
âmbito da defesa do consumidor, em particular, as propostas legislativas apresentadas pela
Comissão Europeia no âmbito do “Novo Acordo para os Consumidores” – a proposta de
Diretiva Omnibus e a proposta de diretiva relativa às ações representativas dos consumidores que foram discutidas no Grupo do Conselho “Proteção e Informação dos Consumidores”.
A par das propostas de diretivas relativas ao “Novo Acordo para os Consumidores”, nas quais a
Direção-Geral

do

Consumidor

esteve

diretamente

implicada,

enquanto

entidade

responsável pela negociação e representação de Portugal no Conselho, a DGC remeteu ainda
vários contributos relacionados com outros instrumentos europeus em negociação,
nomeadamente a proposta de Regulamento relativo à Privacidade e as Comunicações
Eletrónicas (e-privacy).
2.5. Preparação das posições nacionais e representação de Portugal nas negociações das
propostas de Diretivas OMNIBUS e ações representativas dos interesses coletivos dos
consumidores que se encontram em curso no Grupo do Conselho Proteção e Informação dos
Consumidores
No ano de 2019, a Direção-Geral assegurou a negociação da proposta de Diretiva sobre ações
representativas para a proteção dos interesses coletivos dos consumidores e a proposta de
Diretiva que altera as Diretivas 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/EU (Proposta de
Diretiva “Omnibus”), que compõem o “Novo Acordo para os Consumidores”. Para este efeito
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preparou as posições nacionais para as cerca de 20 reuniões em que esteve presente e que
tiveram lugar no Conselho.
No que diz respeito à proposta de Diretiva “Omnibus”, a Presidência Romena deu um forte
impulso às negociações no primeiro semestre de 2019, tendo apresentado uma proposta de
compromisso que mereceu o apoio da maioria dos Estados-membros, incluindo Portugal, o
que possibilitou a obtenção de mandato para as negociações com o Parlamento Europeu em
fase de trílogos.
A fase de trílogos políticos decorreu durante o mês de março, tendo a Direção-Geral remetido
as respetivas posições nacionais com vista a contribuir para se alcançar um acordo político, o
qual veio a efetivar-se com a aprovação da proposta em COREPER no dia 29 do mesmo mês.
A aprovação formal da proposta de Diretiva teve lugar no Conselho da Competitividade no dia
28 de novembro, seguindo-se a sua publicação em Jornal Oficial da União Europeia no dia 17
de dezembro de 2019.
Já no tocante à negociação da Diretiva relativa às ações representativas, cumpre salientar que
a Direção-Geral do Consumidor, enquanto entidade responsável pela negociação da proposta
de Diretiva, acompanhada da Direção-Geral da Política de Justiça, esteve presente nas
reuniões do Grupo de Trabalho do Conselho, tendo preparado atempadamente as respetivas
posições nacionais PT, em conformidade com as agendas circuladas no portal dos delegados, e
remetidoS comentários escritos à proposta sempre que solicitado pelas respetivas
Presidências.
Refira-se, por fim, que, em 28 novembro de 2019, a Presidência Finlandesa submeteu ao
Conselho de Competitividade uma proposta de compromisso, a qual mereceu o apoio da
maioria dos Estados-Membros, incluindo PT, tendo sido aprovada a Orientação Geral da
proposta de Diretiva, seguindo-se assim a fase de trílogos políticos, cujo desenvolvimento irá
previsivelmente decorrer no primeiro semestre de 2020.
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2.6. Acompanhamento e participação com a Direção-Geral da Política de Justiça/Ministério
da Justiça na negociação da proposta de Diretiva “Venda de Bens” através da preparação e
consolidação de posição nacional e composição da delegação nacional no Grupo do Conselho
“Questões de Direito Civil”;
A Direção-Geral do Consumidor, acompanhada da Direção-Geral de Política de Justiça
prosseguiu os trabalhos relativos à negociação das propostas de Diretivas quanto ao
fornecimento de conteúdos e serviços digitais, bem como, à venda de bens, tendo a
negociação sido concluída em janeiro 2019, após ter sido obtido um acordo entre o Conselho,
a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu na fase de trílogos políticos, o qual foi aprovado
em Conselho JAI (Justiça e Assuntos Internos) a 15 de abril de 2019.
As duas propostas de Diretivas foram publicadas no Jornal Oficial da União Europeia a 22 de
maio de 2019, representando um importante reforço nos direitos dos consumidores, elevando,
assim, o seu nível de proteção.
2.7. Preparação de comunicações com vista à realização de sessões de informação sobre o
futuro regime jurídico aplicável ao fornecimento de conteúdos digitais;
No âmbito da realização de sessões de informação sobre o futuro regime jurídico relativo à
Diretiva aplicável ao fornecimento de conteúdos e serviços digitais, bem como, à venda de
bens, a Direção-Geral do Consumidor participou no Curso organizado pela Universidade Nova
de Lisboa, com a coordenação do Professor Doutor Jorge Morais Carvalho, que teve lugar nos
dias 3 e 4 de julho e teve como objetivos “conhecer e aprofundar as novas diretivas europeias
de venda de bens de consumo e do fornecimento de conteúdos e serviços digitais”. Também
preparou notas informativas para disseminação junto dos parceiros sobre o novo regime dos
conteúdos digitais.
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2.8. Desenvolvimento dos trabalhos com a Direção Geral da Política de Justiça para
apresentação da proposta legislativa que visa transpor para a ordem jurídica nacional a
futura Diretiva relativa à proteção dos consumidores no fornecimento de conteúdos digitais
A Direção-Geral do Consumidor procedeu à criação de um grupo de trabalho com a DireçãoGeral de Politica de Justiça vista à transposição das Diretivas relativas ao fornecimento de
conteúdos e serviços digitais, bem como, à venda bens, tendo participado no primeiro
workshop organizado pela Comissão Europeia, que teve lugar a 18 de dezembro em
Bruxelas. Está em curso o trabalho de transposição da Diretiva europeia perspetivando-se para
o verão do ano corrente a apresentação da proposta.
2.9. Divulgação dos principais resultados do Estudo sobre a Política de Defesa do
Consumidor em Portugal através da realização de um conjunto de workshops com as
autoridades portuguesas responsáveis pela aplicação da legislação setorial de defesa do
consumidor com o objetivo de desenvolvimento de ações conjuntas que visem a
melhoria dos sistemas e a capacitação dos consumidores
A Direção-Geral do Consumidor divulgou os principais resultados do Estudo sobre a Política de
Defesa do Consumidor em Portugal em conferência na Fundação da Ciência tendo contado
com os principais reguladores do mercado. Neste contexto discutiu também alguns dos seus
resultados em alguns fóruns como foi o caso da Feira OMNICHANEL que reuniu autoridades e
empresas.
2.10. Acompanhamento e fiscalização da publicidade, comercial e institucional, com
destaque para a publicidade exibida na internet, incluindo nas redes sociais, bem como
instauração e instrução dos processos de contraordenação em matéria de publicidade,
decidindo e aplicando coimas e sanções acessórias se necessário;
Nos termos do Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril, a Direção-Geral do
Consumidor é responsável pela análise e monitorização da publicidade, comercial ou
institucional, bem como os processos e técnicas de promoção de vendas, cabendo-lhe
fiscalizar o cumprimento do Código da Publicidade e demais diplomas nesta matéria,
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instaurando, instruindo e decidindo os processos de contraordenação em caso de infração
àquele regime, aplicando coimas e sanções acessórias.
Sem prejuízo da realização de outras atividades e iniciativas estratégicas, a atividade da
Direção-Geral do Consumidor abrange as seguintes áreas:
 Instauração, instrução e decisão de processos de contraordenação;
 Análise de queixas, participações e Reclamações exaradas no Livro de Reclamações (e
fora deste);
 Avisos públicos dirigidos a consumidores;
 Recomendações dirigidas a operadores económicos e a associação de empresas;

A Direção-Geral do Consumidor realiza ações de investigação/fiscalização em matéria de
publicidade – sendo esta atividade de fiscalização executada 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).

(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.
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No que respeita ao segmento (principal) da fiscalização programada, em 2019, foram
desencadeadas as seguintes ações de investigação/fiscalização:
2019
Ação de Fiscalização

Período / mês

Descrição sumária
A presente investigação visa apurar o cumprimento das obrigações
legais consagradas no artigo 7.º (Princípio da licitude) do Decreto-Lei
n.º 330/90, de 23 de outubro - Código da Publicidade.

Publicidade e

JANEIRO

igualdade de género

Foi feita a monitorização de mensagens publicitárias referentes a
diversos produtos e a marcas desses mesmos produtos, divulgadas
na internet, em diversos sites informativos com o objetivo de se
verificar se as mensagens apresentam indícios de ilicitude em
relação ao Código da Publicidade, no que respeita ao artigo 7.º,
particularmente à questão da discriminação de género.
A presente investigação focou-se nos advergames dirigidos a
menores e visou apurar quanto à existência de indícios de ilicitude
face aos artigos n.º 1 do 14.º que estabelece restrições à publicidade
dirigida a menores enquanto destinatários e do 21.º referente aos

“Advergames” - Jogos

ABRIL

Online

jogos e apostas do Código da Publicidade, e ao Decreto-Lei n.º
57/2008, de 26 de março (Regime das Práticas Comerciais Desleais),
em especial a alínea e) do artigo 12º.
A presente investigação focou-se nos conteúdos constantes nos
referidos sítios e visou apurar quanto à existência de publicidade
dirigida a menores e, em caso afirmativo, se a mesma continha
indícios de violação do disposto no n.º 1 do artigo 14.º (que

Sítios na internet

ABRIL

dedicados a viagens de

estabelece restrições à publicidade dirigida a menores enquanto
destinatários), bem como no artigo 21.º (referente aos jogos e

finalistas

apostas) do Código da Publicidade.

A presente investigação visou apurar o cumprimento das obrigações
legais consagradas no n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º
43/2011, de 24 de março, no que se refere à marcação «CE»
obrigatória na publicidade a brinquedos, divulgada em folhetos
Publicidade a

MAIO

digitais da grande distribuição.

Brinquedos (aposição
obrigatória da
marcação «CE»)
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A presente investigação teve o objetivo de verificar se as entidades
comercializadoras de tabaco cumprem as disposições legais
Publicidade a Tabaco

MAIO

na Internet

presentes na Lei n.º 63/2017, de 8 de maio, em articulação com as
normas legais consagradas no Código da Publicidade (Decreto-Lei
n.º 330/90, de 23 de outubro, com as alterações que lhe foram
introduzidas).

Foram fiscalizadas mensagens publicitárias referentes a tarifas
aéreas promocionais em transportadoras aéreas, agências de
Publicidade a Tarifas

JUNHO

Aéreas

viagens e em redes sociais, com o intuito de verificar se as
mensagens apresentam indícios de ilicitude em relação ao artigo 5.º
(Publicidade) do DL n.º 173/2007 de 8 de maio e ao Regime das
Práticas Comerciais Desleais.
Para a realização desta investigação o meio digital foi observado
exaustivamente, em particular, as redes sociais Instagram e

Investigação a

JULHO

Youtube, de modo a ser possível selecionar influenciadores digitais

Microinfluenciadores

portugueses que revelem maior impacto, autoridade e influência

portugueses

sobre o público mais jovem, tanto no setor feminino como no
masculino. Assim, foram abrangidos um total de 56 influenciadores,
sendo que, apenas uma pequena parcela destes pode ser
caraterizado como microinfluenciador, devido ao facto de grande
parte deles já ser reconhecido enquanto celebridade.
A fiscalização incidiu na observação de diversas contas na rede
social Instagram, com o intuito de verificar se estes indicavam ou
faziam referência nos conteúdos publicados que se tratava de
publicidade, parceria ou oferta, como estabelecido no preceito legal

Identificação da

AGOSTO

Publicidade no

e no guia lançado pela DGC sobre as regras da comunicação
comercial no meio digital.

Instagram
Artigo 8.º Princípio da Identificabilidade - Código da Publicidade
(Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro e subsequentes
alterações.

A presente investigação focou-se nos conteúdos constantes nas
referidas publicações e visou apurar quanto à existência de indícios
Publicidade nas
Revistas Semanais

SETEMBRO

da prática, por parte dos anunciantes, de quaisquer das ações ou
omissões enganosas identificadas no Decreto-lei n.º 57/2008, de 26
de março.
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A presente investigação focou-se nos conteúdos constantes nas
referidas publicações e visou apurar quanto à existência de indícios
Publicidade à

NOVEMBRO

Tecnologia 5G

da prática, por parte dos anunciantes, de quaisquer das ações ou
omissões enganosas identificadas no Decreto-lei n.º 57/2008, de 26
de março.

Publicidade a

Foram analisados os elementos publicitários habituais na internet,

alimentos dirigida a
menores de 16 anos

textos, imagens, vídeos, banners, floating ads, pop-up’s, botões que
DEZEMBRO

(internet)

direcionam para mobile advertising, links e outros vídeos. alínea d),
do n.º 3 do artigo 20.º- A, do Código da Publicidade (Decreto-Lei n.º
330/90, de 23 de outubro (com as consequentes alterações).

Publicidade a Bebidas

Foram fiscalizadas mensagens publicitárias referentes a bebidas

Alcoólicas no meio
digital

alcoólicas e a marcas de bebidas alcoólicas, que também anunciam
DEZEMBRO

bebidas sem álcool, divulgadas na internet de forma a verificar se as
mensagens apresentam indícios de ilicitude em relação ao artigo
17.º (Bebidas Alcoólicas) do Código da Publicidade.

Publicidade a

Fiscalização sobre publicidade a alimentos dirigida a menores de 16

alimentos dirigida a

anos, que contenham elevado valor energético, teor de sal, açúcar,

menores de 16 anos

ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados.

em Revistas Infantis
DEZEMBRO

Lei n.º 30/2019 de 23 de abril introduz restrições à publicidade
dirigida a menores de 16 anos de géneros alimentícios e bebidas
que contenham elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos
gordos saturados e ácidos gordos trans, procedendo à 14.ª alteração
ao Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de
23 de outubro.

Identificação da

A fiscalização incidiu na observação de diversas contas na rede

Publicidade no

social Instagram, com o intuito de verificar se estes indicavam ou

Instagram

DEZEMBRO

faziam referência nos conteúdos publicados que se tratava de
publicidade, parceria ou oferta, como estabelecido no preceito legal
e no guia lançado pela DGC sobre as regras da comunicação
comercial no meio digital.
Artigo 8.º Princípio da Identificabilidade - Código da Publicidade
(Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro e subsequentes
alterações.
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No

âmbito

das

Ações

de

Fiscalização

não

programada,

inserem-se

as

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 – afigurando-se como mais correto
não identificar neste documento os operadores económicos em concreto.
Não obstante, foram realizadas ações de investigação/fiscalização em vários setores como no
caso da publicidade que utiliza estereótipos de género na sequência da remessa à DGC de
participações e várias queixas particulares nas quais são visadas várias campanhas publicitárias
que podem pôr em causa o disposto no artigo 7º do Código da Publicidade. O quadro abaixo
indica a atividade relativa a processos de contraordenação em matéria de publicidade e
relativos a promoção, divulgação ou publicitação de atos próprios de advogados e
solicitadores:
Processos de Contraordenação 2019
Abertos

Fechados

Decisões adotadas:

101

37

67

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. O quadro infra
indica a atividade da DGC nesta área em 2019.
Procedimentos Livro de Reclamações

Processos Abertos

468

Processos Concluídos

144

Processos para Contraordenação

17

92

Reclamações em matéria de publicidade
Abertos

71

Fechados/Arquivados

40

P/ C.O.

7

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.
Publicidade Domiciliária 2019
Processos Abertos

89

Fechados/Arquivados
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2.11. Instrução e decisão dos processos de contraordenação sobre a promoção, divulgação
ou publicidade de atos próprios dos advogados ou dos solicitadores nos termos da
Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto.
A Direção-Geral do Consumidor é a entidade competente para instruir e decidir os processos
relacionados com a procuradoria ilícita. Em 2019 a Direção-Geral do Consumidor decidiu 13
processos de contraordenação em matéria de procuradoria ilícita.
Processos de Contraordenação 2019
Abertos

Fechados

Decisões adotadas:

101

37

13

93

2.12. Adoção de recomendações dirigidas aos operadores económicos e formulação de
alertas destinados aos consumidores;
Em dezembro de 2019 em face de um número crescente de denúncias e reclamações por um
lado, e de ações de investigação por outro, entendeu a Direção-Geral do Consumidor dirigir
aos operadores do setor da comunicação comercial e associações representativas uma
Recomendação sobre a utilização de estereótipos de género na publicidade.
2.13. Iniciativa de sensibilização sobre a comunicação comercial efetuada pelos
“influenciadores” (Influencers) no mercado digital;
A DGC tem como atribuições, entre outras a apresentação de medidas legislativas, a
informação e a sensibilização dos consumidores e dos operadores económicos sobre a
legislação de consumo e o acompanhamento e a fiscalização da publicidade nos diversos meios
de comunicação, incluindo o meio digital. As alterações dos padrões tradicionais de consumo
exigem um acompanhamento muito próximo da política pública de defesa do consumidor e
uma intervenção em largo espectro. Este novo
paradigma, onde se insere a economia digital,
constitui uma excelente oportunidade para os
consumidores e para os operadores económicos,
mas também uma oportunidade para continuar a
garantir níveis de proteção elevada do consumidor.
Tendo presente o impacto e a relevância crescente
das Redes Sociais nas escolhas dos consumidores,
assim como o papel dos influenciadores neste
processo, a DGC desenvolveu um conjunto de
recomendações que incorporou num guia que visa
sensibilizar

todos

os

intervenientes

para

o

cumprimento da lei em matéria de publicidade e de
proteção dos consumidores, assim como promover
boas práticas na comunicação comercial no meio
digital.
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De notar que a DGC realizou 8 sessão de informação sobre o guia, sessões em Universidades,
em Encontros com parceiros, entre outros.
2.14. Fiscalização, instrução e decisão de processos de contraordenação no âmbito do
regime jurídico das entidades de resolução alternativa de litígios de consumo;
Em 2019 a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu a monitorização e fiscalização da
atividade das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios tendo verificado o cumprimento
das obrigações legais a que as mesmas se encontram adstritas nos termos da Lei n.º 144/2015,
de 8 de setembro. Grande parte das entidades objeto de fiscalização integram também a Rede
de Arbitragem de Consumo. As tarefas de monitorização incidiram sobre o Centro Nacional de
Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo (CNIACC), o Centro de Arbitragem de
Conflitos de Consumo da Região de Coimbra (CACRC), o Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo de Lisboa (CACCL), o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa
(CAUAL), o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira
(CACC RAM), o Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (CICAP), o Centro de
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa (TRIAVE), o Centro de
Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo - CIAB), o
Centro de Informação, Mediação e Arbitragem do Algarve (CIMAAL), o Centro de Arbitragem
do Sector Automóvel (CASA), o Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros
(CIMPAS) e o Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo (Provedor da APAVT).
Em 2019, neste enquadramento, de cumprimento das obrigações legais, não foi aberto
qualquer processo de contraordenação relativamente a estas entidades.
2.15 Realização de ações de vigilância de mercado e/ou participação em ações conjuntas de
vigilância do mercado apoiadas financeiramente pela Comissão Europeia e coordenadas pelo
PROSAFE - The Product Safety Enforcement Forum of Europe, decidindo sobre a segurança
dos produtos objeto de processos abertos nessa sequência;
A Direção-Geral do Consumidor (DGC) assegurou, a nível nacional, a participação numa ação
conjunta de vigilância do mercado sobre artigos de puericultura “Porta-bebés e berços”, com
outros Estados-Membros (EM) da União Europeia. Para o desenvolvimento desta ação de
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vigilância, a DGC efetuou uma prospeção do mercado, selecionou e adquiriu as amostras de
forma aleatória em estabelecimentos comerciais da área de Lisboa, abrangendo o comércio a
retalho especializado e não especializado. Posteriormente, estas amostras foram submetidas a
ensaios laboratoriais no Instituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli - IISG, em Itália, para
avaliação da sua conformidade com as normas técnicas aplicáveis. Com base nos resultados
desses ensaios e a fim de determinar o grau de perigosidade apresentado pelos produtos, a
Direção-Geral do Consumidor procedeu às avaliações do risco de acordo com a metodologia
proposta

pela

Comissão

Europeia,

através

da

ferramenta

específica

RAG

(Risk Assessement Guidelines), que tem em conta os princípios estabelecidos na Decisão de
Execução (UE) n.º 2019/417 da Comissão, de 8 de novembro de 2018, que estabelece
orientações para a gestão do Sistema RAPEX, criado ao abrigo do artigo 12.º da Diretiva
2001/95/CE, relativa à segurança geral dos produtos e do seu sistema de notificação. Nesta
sequência, a DGC adotou 9 Decisões que foram comunicadas aos respetivos operadores
económicos e às autoridades de fiscalização de mercado.
Neste contexto, a DGC participou em 2 reuniões, que se realizaram nos dias 6 de março e 17 e
18 de setembro, em Bruxelas.
Também no âmbito da segurança dos consumidores, a Direção-Geral do Consumidor emitiu
diversos pareceres e respondeu a pedidos de informação, quer de consumidores quer de
operadores económicos, nomeadamente sobre ambientadores, brinquedos, marcação CE,
equipamentos de desporto, rotulagem de produtos, escadas e escadotes, extensões elétricas,
bastões de caminhada e frontais, produtos da pesca e aquicultura, materiais e objetos
destinados a entrar em contacto com os alimentos, óleos com fins medicinais, borracha
natural, comercialização de escovas de dentes, artigos de puericultura, colocação de produtos
no mercado nacional, certificação de produtos, espaços de jogo e de recreio, cadeiras de bebé
para restaurantes, responsabilidade de facultar livros de instruções em língua portuguesa, e
tabela nutricional.
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2.16. Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho e comités da Comissão
Europeia (Rede Política do Consumidor – CPN, CPC, Sistema RAPEX, Comité da Diretiva Segurança Geral dos Produtos; Rede - Segurança do Consumidor; Comité e Grupo de Peritos Segurança dos Brinquedos, Rede Europeia de Entidades de Resolução Alternativa de Litígios
(ADR), e Comité do Programa de Financiamento dos Consumidores - CPFC)


Rede Consumer Policy Network

A Rede de Política do Consumidor (CPN) que é coordenada pela Comissão Europeia e que
agrega os Diretores-Gerais dos organismos públicos de defesa do consumidor nos EstadosMembros, reuniu-se duas vezes, uma em junho na cidade de Berlim e em outubro, em
Bruxelas. Também no âmbito da Rede CPN, realizou-se em março na cidade de Chantilly uma
reunião de alto, a qual contou com membros dos Governos de vários Estados-Membros, e que
discutiu se discutiram as prioridades e desafios da área da defesa do consumidor. Desta
reunião muito importante na qual a DGC participou, resultou o lançamento da Agenda 5.0 do
Consumidor que foca o digital e a sustentabilidade como temas centrais da política.



Comité do Programa de Financiamento dos Consumidores

A DGC deu parecer sobre o Programa de Trabalhos e de Financiamento dos Consumidores
(CFPC), para a 15ª reunião do seu Comité, que teve lugar em outubro de 2019.



Rede CPC / Comité Consumer Policy Committee

A DGC participou ativamente nas três reuniões do Comité CPC realizadas em Bruxelas (março,
junho e outubro), criado ao abrigo do Regulamento da Cooperação Administrativa entre as
Autoridades de Defesa do Consumidor. Participou igualmente em quatro workshops no âmbito
do mesmo Regulamento de Cooperação Administrativa que versaram respetivamente sobre a)
o Programa “Troca de Funcionários “; b) as “prioridades” no âmbito do Regulamento e
definidas pelas autoridades dos Estados Membro, em conjunto com a Comissão Europeia; c) os
poderes mínimos necessários para desenvolver o “Mistery shopping” e sobre “Widespread
infringements”. Há a registar também a participação da DGC em duas reuniões sobre a nova
ferramenta tecnológica do Regulamento (“Key User´s Group - CPC IT Tool), bem como em
reunião da Comissão Europeia sobre as consequências do BREXIT para a União Europeia.
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Comité da Diretiva - Segurança Geral dos Produtos

O Comité da Diretiva Geral de Segurança dos Produtos é composto pelos representantes dos
Estados-Membros da UE e a Comissão Europeia, tendo sido criado nos termos do artigo 15.º
da Diretiva 2001/95 / CE, de 3 de dezembro de 2001, relativa à segurança geral dos produtos.
Tem como principal objetivo auxiliar a Comissão na implementação e aplicação prática da
diretiva, nomeadamente a emissão de pareceres relativos a projetos de decisão da Comissão
Europeia sobre produtos que apresentam riscos graves e imediatos e sobre as alterações aos
anexos da diretiva, sendo, também, consultado sobre questões relacionadas com os requisitos
de segurança a contemplar pelas normas europeia, bem como sobre a publicação e referências
a essas normas no JOUE, ao abrigo da diretiva 2001/95/CE.
A Direção-Geral do Consumidor, enquanto membro deste Comité, em representação de
Portugal, participa regularmente nos trabalhos desenvolvidos, destacando-se a intervenção
ativa no processo de votação formal, através de procedimento escrito, sobre a adoção da
Decisão de Execução (UE) 2019/1698 da Comissão, de 9 de outubro de 2019, relativa às
normas europeias sobre produtos elaboradas em apoio da Diretiva 2001/95/CE.


Rede – Segurança dos Consumidores

A Rede – Segurança dos Consumidores foi criada nos termos do artigo 10.º da Diretiva
2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos e é composta pelas entidades de vigilância
/de fiscalização de mercado dos Estados-Membros da EU, países do Espaço Económico
Europeu (EEE) e Comissão Europeia. Prossegue, nomeadamente, os seguintes objetivos:
estabelecer mecanismos de coordenação e colaboração em matéria de vigilância/fiscalização
do mercado, promover o intercâmbio de informações e experiências em torno de temas de
interesse comum, fomentar avaliações do risco e ensaios laboratoriais conjuntos, e
implementar atividades coordenadas de vigilância do mercado, rastreabilidade e retirada ou
recolha de produtos perigosos do mercado.
A Direção-Geral do Consumidor, representa Portugal nesta Rede e coopera ativamente nas
atividades desenvolvidas, salientando-se a participação na ação numa ação conjunta de
vigilância do mercado sobre artigos de puericultura “Porta-bebés e berços”. No âmbito da
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Rede, a DGC participou em 2 reuniões, que se realizaram em 19 e 20 de março e 27 de
setembro, Bruxelas. Ainda neste âmbito, a Comissão Europeia levou a cabo a iniciativa “Prémio
de Segurança dos Produtos”, com o objetivo de homenagear as empresas que se destacaram
na proteção dos consumidores pela aplicação efetiva da legislação da União Europeia em
matéria da segurança dos produtos, nas categorias de vendas na Internet e artigos de
puericultura. A DGC participou no workshop em que os candidatos selecionados apresentaram
os produtos e partilharam boas práticas e na cerimónia de entrega dos prémios às empresas
vencedoras. Estes eventos, que ocorreram em 27 de setembro, em Bruxelas, foram presididos
pela então Comissária europeia responsável pelos Consumidores, Věra Jourová.



Grupo de Peritos e Comité da Segurança de Brinquedos

A DGC, enquanto representante de Portugal no Grupo de Peritos e Comité da Segurança de
Brinquedos, criado no âmbito da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 18 de junho de 2009, relativa à segurança dos brinquedos, acompanhou as matérias
desenvolvidas, destacando-se o desenvolvimento de linhas de orientação com vista a uma
melhor interpretação e aplicação desta Diretiva. Para além disso, salienta-se a intervenção
ativa no processo de votação, por procedimento escrito, sobre a adoção de duas Diretivas - a
Diretiva da Comissão que altera, para fins de adaptação ao progresso técnico e científico, o
Ponto 13 da Parte III do Anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à segurança dos brinquedos, no que respeita ao alumínio e a Diretiva da Comissão que
altera o apêndice C do anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
para efeitos de adoção de valores-limite específicos para os produtos químicos utilizados em
determinados brinquedos, no que diz respeito ao formaldeído. Ainda no âmbito deste Grupo
de Peritos, a DGC participou numa reunião que ocorreu no dia 14 de março, em Bruxelas.
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2.17 Participação no Internet Sweep da Comissão Europeia, projeto de cooperação (em
simultâneo, ação de fiscalização conjunta) europeia que visa detetar práticas comerciais
desleais nos sítios da internet

No âmbito de ações conjuntas de fiscalização e de vigilância dos mercados previstas no
Regulamento CPC - as ações denominadas “SWEEP” no âmbito das quais se procede à
monitorização e investigação de websites visando aferir sobre o cumprimento das normas
legais vigentes e aplicáveis na União Europeia referentes à proteção dos consumidores - a
Direção-Geral do Consumidor colaborou na preparação das investigações simultâneas e ações
conjuntas através da preparação de questionários sobre a “Entrega de produtos no mercado
retalhista em linha” nas seguintes 3 categorias de produtos: roupa e calçado; mobiliário e
artigos domésticos; eletrodomésticos. Estas ações foram realizadas com a ASAE, por ser a
autoridade de fiscalização competente, tendo a DGC acompanhado a Autoridade neste
contexto.
Nesta investigação resultou


A monitorização de aproximadamente 500 lojas de comércio eletrónico;



A participação de 27 Estados-Membros;



O incumprimento das regras básicas relacionadas com os direitos dos consumidores
em dois terços dos websites monitorizados;



Do universo de websites com indícios de infrações, verificou-se o seguinte:
i)

25% dos websites não facultava informação aos consumidores sobre o direito
de retratação;

ii) Em 20% dos websites, o preço apresentado inicialmente estava incompleto
(não sendo facultada informação sobre custos de entrega ou outros custos
adicionais);
iii) Cerca de um terço dos websites não facultava informação sobre a garantia dos
bens;
iv) 20 % dos websites não cumpria as disposições legais do Regulamento GeoBlocking.
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Ainda no âmbito das investigações europeias, a Direção-Geral do Consumidor participou num
“mini sweep” focado nos websites/plataformas de encontros (“dating websites”). Para esta
ação, a Comissão Europeia propôs como tema específico “O direito de retratação nos websites
de encontros”. A Direção-Geral do Consumidor participou neste exercício, tendo verificado 10
websites de cuja amostra foi selecionada de acordo com os seguintes critérios:
(i)

Websites a operar em Portugal com serviços pagos;

(ii)

Websites com significativa popularidade e quota de mercado em Portugal;

(iii)

Websites alvo de queixas e reclamações dirigidas à DGC.

2.18 Coordenação nacional, enquanto Serviço de Ligação Único, da Rede de cooperação das
autoridades competentes pela aplicação de legislação de defesa dos consumidores (Rede
CPC), criada pelo novo Regulamento da Cooperação Administrativa em matéria de defesa do
consumidor.

A Direção-Geral do Consumidor assegurou as tarefas e funções inerentes ao Serviço de Ligação
Único, fazendo a ponte entre a Comissão Europeia, os SLO dos Estados-membros e as
Autoridades nacionais que compõem a Rede. Neste contexto, recolheu e compilou dados
solicitados pela Comissão Europeia no âmbito de um novo Projeto Europeu denominado
“Projeto UE Market Watch/ Questionários”, projeto que visa assegurar a eficiente e contínua
monitorização dos mercados na ótica da proteção do consumidor. Para este efeito a Comissão
Europeia desenvolveu vários inquéritos que foram depois enviados às várias Autoridades,
tendo a DGC reunido, compilado e submetido na plataforma digital WIKI os resultados.
Após compilação dos resultados obtidos ao nível da União Europeia, indicam-se os setores ou
áreas de mercado problemáticos que foram sinalizados como não conformes com várias
disposições da legislação do consumidor da UE:
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Importa também no contexto das tarefas relacionadas com o SLO mencionar o Projeto CPC IT
Tool no âmbito do programa da Consumers,Health, Agriculture and Food Executive Agency
(CHAFEA) relativo a contribuições financeiras para a cooperação entre as autoridades
nacionais responsáveis pela aplicação das leis de proteção ao consumidor. Ora, na sequência
da convocatória para apresentação de propostas N.º CONS-CPC-2019, a Direção-Geral do
Consumidor apresentou um projeto que se insere no objetivo de implementação do novo
Regulamento CPC, nomeadamente, referente ao novo sistema tecnológico (CPC IT Tool),
destinado aos pedidos de informação, pedidos de medidas de aplicação, alertas e alertas
externos consagrados no referido Regulamento.

Considerando que em Portugal existem quinze Autoridades Fiscalizadoras e Reguladoras que
aplicam legislação de consumo, sendo intrínseca a exigência de um trabalho de coordenação
eficiente do serviço de ligação único (DGC) especificamente no que diz respeito à
operacionalização das disposições estabelecidas no artigo 35.º do novo Regulamento CPC
relativas ao novo sistema tecnológico, considerou-se de extrema importância organizar
sessões de formação em Portugal para todas as Autoridades, incluindo o serviço de ligação
único.
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O projeto visa assim proporcionar sessões de formação práticas, que terão lugar em finais de
2020, visando capacitar as todas Autoridades envolvidas

No âmbito do programa Exchange of Officials
promovido

pela

Comissão

Europeia,

a

Direção-Geral do Consumidor foi contactada
para receber os Técnicos das Autoridades da
Bulgária

(Commission

for

Consumer

Protection) e da Grécia (General Directorate
for Consumer Protection), tendo em vista a
organização de uma visita para partilha das
melhores práticas e conhecimentos entre autoridades nacionais do Estados-Membros da
União Europeia e Estados do Espaço Económico Europeu. O acolhimento dos colegas da
Bulgária e da Grécia ocorreu em simultâneo entre os dias 27 e 29 de novembro de 2019 (3
dias). Neste contexto, a DGC convidou outras Autoridades Portuguesas, como a ASAE, a AMT e
o Gabinete de Interesses Difusos da PGR que responderam afirmativamente, enriquecendo o
conteúdo e a abrangência temática das sessões.

No final, foi solicitado aos participantes o preenchimento de um questionário relativo à
qualidade do serviço/visita cujo feedback foi amplamente positivo sem referências a aspetos
negativos, destacando-se a seguinte frase:

“(…) we have felt like a common team
and authentic European officials.”
(mensagem da delegação Búlgara
à Direção-Geral do Consumidor)
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Outras atividades

Preparação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia|2021
A Direção-Geral do Consumidor participou nos trabalhos referentes à preparação da
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que terá lugar no primeiro semestre
de 2021. Estes trabalhos versaram sobre a definição dos temas considerados prioritários para
Portugal no domínio da defesa do consumidor e no início da formação de dirigentes e técnicos
superiores que estarão mais diretamente envolvidos nos trabalhos adstritos à referida
presidência.

Relatório Portugal na União Europeia|2019
A Direção-Geral do Consumidor deu o seu contributo relativamente às atividades e medidas
desenvolvidas no âmbito da defesa do consumidor e no contexto da União Europeia, visando
concorrer para a elaboração nacional do mencionado relatório.

Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027
A Direção-Geral do Consumidor teceu comentários relativamente a esta proposta em
negociação, nomeadamente no que se refere ao programa de trabalhos e financiamento para
os consumidores, lamentando, desde logo que esta área tão importante para a política dos
consumidores deixasse de ter um programa próprio, como veio acontecendo nos anos
transatos.

Presidência Romena do Conselho da União Europeia
A Direção-Geral do Consumidor participou na European Consumer and Competition Day
Conference que teve lugar em Bucareste, em abril de 2019, no âmbito da Presidência Romena
do Conselho da União Europeia. A conferência versou sobre os temas “Política de proteção ao
consumidor e concorrência no contexto do comércio eletrónico e outros mercados digitais” e
“Processos de transposição da diretiva ECN Plus (visando o empoderamento das autoridades
da concorrência dos Estados Membros) e do novo regulamento do CPC - cooperação para uma
aplicação efetiva”.
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Presidência Finlandesa da União Europeia
A Direção-Geral do Consumidor esteve presente no European Consumer and Competition Day
Conference, que teve lugar em setembro de 2019, em Helsínquia, no âmbito da Presidência
Finlandesa do Conselho da União Europeia. Esta conferência foi subordinada a dois temas:
“Sustentabilidade e direito da concorrência da UE” e “Empoderamento do consumidor na era
da digitalização”.

Caso Volkswagen
A Direção-Geral do Consumidor participou nas reuniões do Subgrupo coordenado pelo
membro do Governo responsável pela defesa do consumidor, que acompanha o assunto a
nível técnico. A Direção-Geral do Consumidor, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes
(IMT) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) integram este Subgrupo, que reuniu em
janeiro e em julho, estando a monitorizar e a acompanhar o processo de chamada dos veículos
às oficinas para a necessária intervenção, bem como a articular as medidas que, no futuro
deverão ser tomadas relativamente a esta matéria.
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OE 3 - Dinamizar
o Sistema de
Defesa do
Consumidor

3.1. Dinamização do funcionamento do Conselho Nacional do Consumo (CNC) mediante a
realização de uma reunião plenária anual e de reuniões anuais ou semestrais das comissões
especializadas, consoante as temáticas
A Direção-Geral do Consumidor presta apoio administrativo, técnico e logístico, nos termos do
disposto no Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril, ao Conselho Nacional do
Consumo, cuja natureza, composição e funcionamento se encontram estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 5/2013, de 16 de janeiro.
Neste enquadramento, a Direção-Geral do Consumidor realizou, no dia 13 de fevereiro de
2019, a 31.ª Reunião Plenária do Conselho Nacional do Consumo, presidida pelo Secretário de
Estado da Defesa do Consumidor. Na referida reunião, a agenda foi composta pelos seguintes
temas:


Ponto de situação sobre o Livro de Reclamações Eletrónico, com a apresentação dos
dados referentes ao 1º ano;



Estudo sobre a Política de Defesa do Consumidor;



Conferência Internacional Consumer Summit 2019;
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Novo enquadramento jurídico aplicável às Entidades de Resolução Extrajudicial de
Litígios de Consumo.

No âmbito das suas funções de secretariado do Conselho Nacional do Consumo, a DireçãoGeral do Consumidor promoveu, em 2019, treze consultas sobre diferentes projetos de
diploma com relevância para a política de defesa do consumidor.
Reunião da Comissão Especializada de Segurança de Serviços e Bens de Consumo
A DGC realizou uma reunião da Comissão Especializada de Segurança de Serviços e Bens de
Consumo, na qual apresentou: as atividades da Direção-Geral do Consumidor em matéria de
Segurança Geral dos Produtos e no âmbito do Sistema RAPEX; o Estudo sobre a Política de
Defesa do Consumidor em Portugal; a iniciativa da Comissão europeia "Novo prémio da União
Europeia homenageia campeões em segurança dos produtos". Houve, ainda, lugar à discussão,
troca de ideias e partilha de iniciativas no âmbito da segurança geral dos produtos. A reunião
ocorreu em 27 de março, na DGC.
3.2. Representação da DGC nos Conselhos Consultivos e tarifários das entidades reguladoras
setoriais em defesa dos direitos dos consumidores e da consideração dos seus interesses
A Direção-Geral do Consumidor assumiu a Vice-Presidência do Conselho Tarifário da ERSE em
2017. Desde esta data que a sua participação neste Conselho se intensificou com os trabalhos
preparatórios de 49 reuniões do Conselho Tarifário e 24 reuniões do Conselho Consultivo.
Neste contexto de muito trabalho, a DGC foi relatora de diversos parceiros dos Conselhos,
destacando-se por exemplo os pareceres relacionados com o Plano de Atividades e Orçamento
da ERSE e Relatório de Atividades no Conselho Consultivo.
A Direção-Geral do Consumidor participou também nas duas reuniões do Conselho Consultivo
da ERSAR, bem como na Reunião Anual do Fórum de Supervisão Comportamental do Banco de
Portugal. Assegurou igualmente a participação nos Conselhos Consultivos da Entidade
Reguladora para a Comunicação Social e da Entidade Reguladora da Saúde.

107

3.3. Acompanhamento e monitorização da atividade das entidades de Resolução Alternativa
de Litígios de Consumo ao abrigo da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro;
No âmbito das competências de acompanhamento e dinamização das Entidades RAL e com
vista à defesa dos interesses dos consumidores e a agilização da justiça, através do reforço, dos
mecanismos de resolução extrajudicial de litígios (objetivos do programa do XXI Governo
Constitucional), durante o ano de 2019 tiveram lugar uma série de iniciativas e foram tomadas
diversas medidas, as quais a DGC coordenou e dinamizou.
Desde logo cumpre fazer referência à emissão de “pareceres” no âmbito das várias iniciativas
parlamentares que contemplavam alterações ao funcionamento dos mecanismos RAL em
vigor, designadamente, quer relativamente à matéria, quer quanto valor da causa. Das
iniciativas parlamentares, resultou a aprovação e publicação da Lei nº 14/2019, de 12 de
fevereiro, diploma que veio proceder à segunda alteração à Lei n.º 144/2015, de 8 de
setembro. Com esta alteração legislativa pretendeu o legislador introduzir medidas que visam
dinamizar a rede de arbitragem de consumo nacional e promover as condições para a
qualidade de serviço, equilíbrio a sustentabilidade financeira das Entidades RAL.
Da atividade parlamentar da AR, resultou também a importante Lei n.º 63/2019, de 16 de
agosto que sujeita os conflitos de consumo de reduzido valor económico, por opção do
consumidor, à arbitragem necessária ou mediação, e obriga à notificação da possibilidade de
representação por advogado ou solicitador nesses conflitos. Esta Lei procede à quinta
alteração à Lei n.º 24/96, de 31 de julho, alterada pela Lei n.º 85/98, de 16 de dezembro, pelo
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, pela Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro, e pela Lei n.º
47/2014, de 28 de julho, que estabelece o regime legal aplicável à defesa dos consumidores.
A DGC, em 2019, na sequência da publicação da Lei n.º 14/2019, foi igualmente responsável
pela promoção de importantes protocolos de cooperação e financiamento entre as entidades
de RAL que seguem o Regulamento de Funcionamento Harmonizado e outros procedimentos
uniformes e as três Entidades Reguladoras dos Serviços Públicos Essenciais (ANACOM, ERSAR e
ERSE. Assim, em 24 de julho, no Ministério da Economia, em Lisboa, com a presença do
Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, da Secretária de Estado da
Justiça, Anabela Pedroso, da Direção-Geral do Consumidor e da Direção-Geral da Política de
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Justiça, foram celebrados os Protocolos de Cooperação entre as três Entidades Reguladoras
dos Serviços Públicos Essenciais e 7 Centros de Arbitragem Por outro lado, para suprir as
necessidades de financiamento destes mesmos centros que integram a rede de arbitragem de
consumo, a Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 14/2019, de 12
de fevereiro, veio introduzir um novo modelo de financiamento dos referidos centros, assente
agora na existência de duas componentes de financiamento, sendo uma fixa, a atribuir pela
Direção-Geral da Política de Justiça e pelas três Entidades Reguladoras dos Serviços Públicos
Essenciais e outra variável, apenas a cargo destas entidades reguladoras. Neste
enquadramento, foi publicado o Despacho n.º 6871/2019 da Secretária de Estado da Justiça e
do Secretário de Estado da Defesa do Consumidor que determina o montante global da
componente fixa de financiamento a atribuir pelo Estado, através da Direção-Geral da Política
de Justiça (DGPJ), para o segundo
semestre do ano de 2019 pelos
centros de arbitragem.
Também

no

âmbito

da

monitorização, no dia 27 de
setembro,
encontro

realizou-se um
com

todos

os

representantes das Entidades RAL
promovida pela Direção-Geral do
Consumidor.

Neste

encontro,

foram debatidos temas como os protocolos celebrados, os desafios decorrentes da entrada em
vigor do diploma que veio consagrar a mediação e arbitragem necessária a conflitos inferiores
a cinco mil euros, entre outros.
Quanto aos resultados do trabalho destas Entidades ao longo do ano de 2019, destacam-se
os seguintes dados: i) entrada de 9757 processos; 6935 processos resolvidos - o que se traduz
numa taxa de resolução média de 69% se tivermos em consideração as 12 entidades. Porém,
se atentarmos apenas aos (9) Centros de Arbitragem que tratam de serviços públicos
essenciais, temos já uma taxa de resolução de 75%.
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Se compararmos estes resultados com o ano anterior, verifica-se um decréscimo nos
resultados. Em 2018, as 12 Entidades RAL registaram a entrada de 11.140 processos, tendo
resolvido 7.944, o que significa uma taxa de resolução de 71%. Ainda assim, a taxa de
resolução é muito semelhante entre os dois anos. O ligeiro decréscimo de processos em 2019
terá que ver com alguns fatores como sejam a dinamização e maior recurso ao Livro de
Reclamações físico e eletrónico, bem como a tentativa de resolução dos problemas entre
consumidores e empresas, e ainda a acentuada descida de litigância no setor da energia
(eletricidade e gás) o que se repercutiu naturalmente nos dados relacionados com a entrada e
resolução de processos dos 9 centros de competência genérica.
De modo a melhor conhecer e acompanhar o resultado das sentenças arbitrais destes centros
de arbitragem, a DGC criou uma base de dados de sentenças arbitrais, tendo, em 2019,
introduzido, analisado e classificado um total de 342 sentenças. A base conta atualmente com
um total de 2417 sentenças. Neste contexto, mantendo uma tendência, apenas 25% das
sentenças “davam razão” ao pedido do consumidor, sendo que em 18%, o seu pedido foi
julgado improcede. Observa-se assim que as decisões são frequentemente resultado de um
acordo entre as partes (26%) ou são parcialmente procedentes para o consumidor (20%).
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Em gráfico

Apresenta-se de seguida o volume de sentenças introduzidas por Centro que traduz a
tendência de tipo de mecanismo mais utilizado por cada centro (mediação, conciliação ou
arbitragem) por um lado, o cumprimento da obrigação de envio à DGC das sentenças
arbitragem e o inevitável ritmo de carregamento, análise e classificação das sentenças.
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Ainda em 2019, cumpre destacar que através do Despacho n.º 4421/2019, de 30 de abril, dos
Secretários de Estado da Justiça e do Consumidor, foi criado um grupo de trabalho com os
seguintes objetivos: “prosseguir o desiderato de aprofundamento da rede nacional de centros
de arbitragem de conflitos de consumo, dotando-a de cada vez maior qualidade, eficiência,
eficácia e sustentabilidade financeira, designadamente através da reflexão sobre a
possibilidade de mecanismos de financiamento plurianuais; alargar a rede de entidades de
resolução alternativa de conflitos de consumo, tanto num contexto de uma cada vez maior
proximidade geográfica aos cidadãos, através de uma melhor cobertura das entidades de
resolução alternativa de litígios de competência genérica, como no contexto da promoção de
entidades de resolução alternativa de litígios de consumo de natureza setorial e especializada;
dinamizar a promoção pública das entidades de resolução alternativa de litígios de consumo
para um melhor desempenho das suas funções e uma melhor prossecução dos seus objetivos,
quer na perspetiva do consumidor, quer na perspetiva dos operadores económicos.”
Este grupo de trabalho – integrando os membros dos Gabinetes governamentais que tutelam
o Consumidor e da Justiça, respetivamente, bem como a Direção-Geral do Consumidor e a
Direção-Geral da Política de Justiça – reuniu várias vezes e desenvolveu trabalho com vista à
apresentação de um Relatório com um conjunto de recomendações para cumprir os objetivos
acima descritos. Para este efeito, o grupo de trabalho desenvolveu uma metodologia de
auscultação do setor da arbitragem de consumo, pautando-se tal metodologia pela elaboração
de questionários dirigidos a diferentes destinatários, com interesse e responsabilidades nos
domínios da resolução de litígios de consumo.
Recolhida a informação e dados decorrentes da consulta o grupo de trabalho apresentou um
Relatório formulando várias propostas e recomendações, no sentido de agilizar a rede de
arbitragem do consumo - passando pela capacitação dos centros de arbitragem de
competência genérica em áreas específicas, pela criação de mais regras harmonizadas para os
Centros de Arbitragem; pela criação de um mecanismo especializado na área dos serviços
financeiros, bem como de mais polos de Centros de Arbitragem já existentes. As conclusões do
grupo de trabalho serão oportunamente apresentadas em sessão pública durante o ano de
2020.
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3.4. Organização e dinamização dos encontros nacionais de Centros de Arbitragem de
Conflitos de Consumo e das entidades de Resolução Alternativa de Litígios
A Direção-Geral do Consumidor desenvolveu um longo trabalho de cooperação com os
Centros de Arbitragem, tendo realizado um encontro nas suas instalações, bem com um
encontro mais alargado no âmbito das Comemorações dos 30 anos do Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor de Guimarães. Nesta comemoração, traduzida num dos maiores
Encontros de CIAC e de Centros de Arbitragem, organizada pela Câmara Municipal em
colaboração com a Direção-Geral do Consumidor, o tema central o foi “Consumo e as
Plataformas Digitais” e decorreu nos dias 26 e 27 de junho, no Pequeno Auditório do Centro
Cultural de Vila Flor.
Neste Encontro foram abordados
temas como a publicidade e os
influenciadores digitais, os novos
desenvolvimentos

do

Livro

de

Reclamações Eletrónico, o comércio
eletrónico, entre outros, bem como a
questão da consolidação da Rede de
CIAC.
No segundo dia deste evento teve
lugar a cerimónia evocativa dos 30
anos do CIAC de Guimarães e contou
com a presença do Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, João Torres, do Presidente
da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança.
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3.5. Continuação da dinamização do protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança
Pública
Na sequência do protocolo de cooperação
celebrado com a Polícia de Segurança Pública
a 12 de fevereiro de 2017, o qual determinou
a realização de sessões de formação aos
agentes da PSP, tal como ocorrido em 2018,
ao longo de 2019, a DGC prosseguiu esta
tarefa tendo realizado três sessões em vários
pontos do país.

3.6 Gestão do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, incluindo a
monitorização da execução dos projetos financiados ao abrigo da 8 ª fase, bem como a
abertura de nova fase em 2019.

A

DGC

deu

monitorização

continuidade
dos

à

projetos

financiados em sede da 8ª fase do
Fundo para a Promoção dos Direitos
do

Consumidor,

tendo

procedido

igualmente à abertura da 9ª fase.
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No âmbito da nona fase de candidaturas ao Fundo para a Promoção dos Direitos do
Consumidor - ano de 2019

A nona fase de candidaturas ao Fundo foi aberta através do Despacho nº 97/XXI/SEDCO/2019,
de 06-08-2018, exarado pelo Secretário de Estado da Defesa do Consumidor sobre a Nota
Interna nº NI/8/VC/SEDCO, de 12-03-2019 do Gabinete do Secretário de Estado da Defesa do
Consumidor, bem como do Despacho Nº 249/19-SET de 05-04-2019, exarado pelo Secretário
de Estado do Tesouro e Finanças sobre a Informação nº 209/2019, da Direção-Geral do
Tesouro e Finanças, de 26-03-2019, para a apresentação de candidaturas de projetos ao
seguinte eixo:



EIXO A - Apoio a mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo:
restritas às entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL), nos
termos da Lei n.º 14/2019, de 12 de fevereiro, que altera o funcionamento e
enquadramento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo,
procedendo à segunda alteração à Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, e que
cumpram as condições de elegibilidade ao Fundo.

Quanto ao lançamento dos Eixos B, C e D da nona fase de candidaturas ao Fundo, foi exarado
Despacho nº 128/XXI/SEDCO/2019, em 25-06-2019, pelo Secretário de Estado da Defesa do
Consumidor sobre o “Aviso relativo à abertura da Nona Fase de candidaturas ao Fundo para a
Promoção dos Direitos dos Consumidores – 2019” elaborado pela Direção-Geral do
Consumidor e datado de 25-06-2019, tendo merecido o Despacho Nº 621/19-SET de 04-072019 do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças sobre a Informação DSGFO n.º 42/2019,
da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, de 03-07-2019, conforme segue:



EIXO B – Apoio a projetos de âmbito local de promoção dos direitos dos
consumidores: foram objeto de consideração preferencial os projetos dirigidos às
zonas do interior do país e projetos desenvolvidos em áreas que não possuem serviço
autárquico especificamente destinado a apoiar os consumidores.



EIXO C – Informação, educação e apoio dos consumidores: foram objeto de
consideração preferencial os projetos que incidiram sobre:
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i.

A informação e educação dos consumidores vulneráveis, designadamente, sobre a
saúde e segurança e serviços públicos essenciais.

ii.

Apoio a projetos de literacia e formação financeira.

iii.

Apoio a projetos de sensibilização e informação em matéria de sustentabilidade
ambiental do ato de consumo.

iv.

Apoio a projetos de dinamização da Agenda 2030 e dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) na
perspetiva da Defesa do Consumidor.

v.

Apoio a projetos de capacitação técnica dos Recursos Humanos autárquicos que
dinamizam os Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor protocolados
com a Direção-Geral do Consumidor, de acordo com os respetivos Termos de
Referência.

vi.



Os direitos dos consumidores migrantes.

EIXO D – Estudos, pareceres e análises técnico-científicas em matéria de segurança
geral dos serviços e bens de consumo: circunscrito à aquisição de amostras e à
realização de testes laboratoriais necessários no âmbito das ações de vigilância de
mercado, de material de escritório, a realizar pela Direção-Geral do Consumidor, em
2019/2020.

A dotação orçamental global disponível para a 9.ª fase de candidaturas ao Fundo foi de
€800.000 (setecentos e quarenta mil euros), repartidos da seguinte forma:
• Eixo A no valor de €350.000 (trezentos e cinquenta mil euros);
• Eixos B, C e D no valor de €450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros), assim
distribuídos:
- Até €430.000 (quatrocentos e trinta mil euros) - destinados aos Eixos B e C;
- Até €20.000,00 (vinte mil euros) destinados a projeto circunscrito à aquisição
de amostras e à realização de testes laboratoriais necessários no âmbito das
ações de vigilância de mercado, de material de escritório, a realizar pela
Direção-Geral do Consumidor, em 2019, no âmbito do Eixo D.
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Foi estabelecido que o número de candidaturas admissível na 9.ª fase seria apenas de uma
candidatura por cada entidade. Os prazos para apresentação de candidaturas decorreram
entre de 15 de abril de 2019 e 30 de abril de 2019 para as candidaturas direcionadas ao Eixo A;
entre 5 de agosto de 2019 e 20 de agosto de 2019 para candidaturas aos Eixos B e C; entre 2
de setembro de 2019 e 16 de setembro de 2019 para as candidaturas ao Eixo D.

Foram recebidas e aprovadas oito candidaturas ao Eixo A no montante de €349.795,57
(trezentos e quarenta e nove mil setecentos e noventa e cinco euros e cinquenta e sete
cêntimos). Relativamente ao Eixo B, foram recebidas e aprovadas três candidaturas no
montante total de €38.649,43 (trinta e oito mil seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta
e três cêntimos). O Eixo C recebeu e foram aprovados apoios financeiros a dez candidaturas
no montante de €217.806,96 (duzentos e dezassete mil oitocentos e seis euros e noventa e
seis cêntimos). Finalmente, quanto ao Eixo D, foi rececionada uma candidatura, cujo
orçamento do projeto apresenta o valor de €19.663,90 (dezanove mil seiscentos e sessenta e
três euros e noventa cêntimos).

Uma vez que a entidades candidata APSI – Associação para a Promoção da Segurança Infantil
submeteu duas candidaturas (uma ao Eixo B e outra ao Eixo C) e tendo presente que, nos
termos do ponto “III) Número de candidaturas admissíveis” do Aviso de abertura da Nona Fase
de candidaturas ao Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores – 2019 – e
referente aos Eixos B, C e D, “Cada entidade só poderá apresentar uma candidatura nesta
fase”, a Direção-Geral do Consumidor formalizou comunicação àquela entidade solicitando se
pronunciasse sobre qual das candidaturas pretendia manter para instrução e submissão à
Comissão de Gestão Técnica do Fundo do Consumidor. A entidade pronunciou-se sobre a
manutenção da candidatura ao Eixo B, não sendo, portanto, admitida a candidatura ao Eixo C.

Assim, para o total dos eixos de financiamento, foram recebidas e analisadas 22 candidaturas a
apoios financeiros da nona fase do Fundo e aprovados apoios a 21 projetos, estando ainda 1
projeto em fase de aprovação – Eixo D. O valor total dos 22 projetos é de € €625.915,86
(seiscentos e vinte e cinco mil novecentos e quinze euros e oitenta e seis cêntimos).
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Foram apresentadas as seguintes candidaturas ao Eixo B:

ACOP – Associação de Consumidores de Portugal - Designação: "PROMOVER A CIDADANIA
GARANTIR AOS CIDADÃOS O DIREITO AO DIREITO" - Visa desenvolver um projeto de âmbito
local (em locais deprimidos) com o objetivo de promover os direitos dos consumidores, onde
não existam centros de informação autárquicos ao consumidor, gabinetes de informação e
apoio ao consumidor ou serviços municipais de informação, e tutelar os seus direitos. O
projeto reveste âmbito local (alargado) abrangendo concelhos e freguesias de distritos
deprimidos (ou como tal considerados em razão de eventos naturais que eclodiram em
época recente como Concelho de Mação e Concelho de Vila de Rei).
APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil - Designação: "SEMANA DA
SEGURANÇA INFANTIL" – Objetivo é levar a temática da segurança infantil ao interior do
país, visto que no interior as oportunidades de informação, formação e aconselhamento
especializado na área da segurança infantil a profissionais e famílias são mais escassas do
que nas zonas do litoral ou área metropolitanas. A iniciativa tem lugar em dois concelhos da
Beira Interior: Guarda e Covilhã.
Universidade Sénior de Évora – Associação de Aprendizagem ao Longo da Vida - Designação:
"A INFORMAÇÃO NÃO TEM IDADE" – Visa assegurar a proteção dos consumidores seniores,
grupo vulnerável e de grande dimensão na zona de Évora, município que não possui serviço
autárquico de apoio aos consumidores. Capacita através de sessões de informação e de
educação, mas também através de um trabalho de consciencialização acerca dos seus
direitos, tendo sempre em conta as suas necessidades específicas e a sua situação de
vulnerabilidade abordando os temas: Serviços Públicos Essenciais, Serviços e Gestão
Financeira e ainda com o tema da Saúde e Segurança da população sénior.
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Foram apresentadas as seguintes candidaturas ao Eixo C:

APDC - Associação Portuguesa de Direito do Consumo - Designação: "FORMAR E INFORMAR
PARA PREVENIR E EVITAR A ELISÃO DOS DIREITOS" - Realização de um conjunto de ações
informativas sobre direitos dos consumidores nos territórios das localidades dos distritos de
Aveiro, Bragança, Coimbra, Leiria, Porto, Santarém, Viseu, consubstanciando-se em: sessões
presenciais de debate e esclarecimento (2 por município); sessões presenciais de ‘formação
financeira’ (2 por município); divulgação, por município, de 48 vídeos, a alojar no portal da
autarquia, sobre os temas fulcrais – saúde e segurança, serviços públicos essenciais, acesso
aos bens e garantias exigíveis, serviços financeiros (iniciação à literacia financeira), atos de
consumo responsável em sede de sustentabilidade ambiental e a garantia de uma justiça
acessível e pronta; divulgação dos temas enunciados nas rádios locais (apontamentos com a
duração-chave de 3 minutos x 48 por município = 4 X mês); divulgação nos jornais locais de
48 artigos sequenciais por município sobre os mesmos temas.
Associação de Promoção da Defesa da Vida e da Família – VIDA NORTE - Designação: "Conta
Comigo 2030" – Visa a capacitação financeira com enfoque em conteúdos baseados na
Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (ONU) na perspetiva da Defesa do Consumidor e em matérias relacionadas
com sustentabilidade ambiental do ato de consumo. Dirigido a consumidores vulneráveis,
incide em temáticas sobre saúde, segurança e serviços essenciais e direitos de consumidores
migrantes. Tem como destinatárias as famílias vulneráveis e estima-se que sejam abrangidos
cerca de 125 beneficiários diretos e mais de 8 mil destinatários indiretos.
Associação dos Consumidores da Região Açores – ACRA - Designação: "INFORMAÇÃO,
EDUCAÇÃO E APOIO AOS CONSUMIDORES" - Visa promover ações de informação e formação
nas escolas e polos da Universidade do Arquipélago dos Açores, direcionadas aos alunos, aos
profissionais e agentes de educação e restante comunidade, às câmaras municipais e juntas
de freguesia, bem como sessões dirigidas aos consumidores vulneráveis, como sejam os
alunos dos programas Oportunidade e Reativar, idosos, imigrantes e pessoas com
deficiência, com a finalidade de despertar para a defesa dos seus interesses. Os conteúdos
informativos, pedagógicos e experiências na área do direito do consumo e direito à
informação abordam: serviços financeiros, crédito à habitação, crédito ao consumo, sobre-
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endividamento e comissões bancárias, serviços públicos essenciais, serviços de saúde e
transportes, consumo sustentável, segurança alimentar.

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor- DECO - Designação: "CONSUMERS GO
GREEN – CICLO DE CONFERÊNCIAS" - Constituído por um conjunto de ações de sensibilização
e informação em matéria de sustentabilidade do ato de consumo, com o objetivo de
informar e sensibilizar os alunos do 3º ciclo e ensino secundário para escolhas
ambientalmente mais conscientes de bens e serviços que tenham um menor impacte
ambiental, que usem menos recursos, que durem mais tempo e que gerem menos resíduos,
na perspetiva de uma economia circular e de um futuro mais sustentável. Inclui um ciclo de 8
conferências em contexto escolar com recurso a tecnologias inovadoras de sondagem, jogo
(gaming) e mapa visual.
Associação Tenda - Designação: "FAMÍLIA SALDANHA" - Projeto faz uso da arte cénica com o
objetivo de consciencialização dos jovens, “onde o teatro se transforma num veículo para a
organização e debate dos problemas, além de possibilitar, com as suas técnicas, a formação
de sujeitos sociais que possam ter um efeito multiplicador da defesa de direitos e cidadania
na comunidade”. Tem lugar em escolas do ensino secundário dos concelhos da Área
Metropolitana de Lisboa. A peça de teatro “Família Saldanha”, conta com a colaboração da
Direção-Geral do Consumidor na fase prévia de definição das mensagens a transmitir aos
jovens, preparando a equipa de atores da Associação nas matérias específicas de direito dos
consumidores para que possam esclarecer o público sobre questões que vierem a surgir na
sequência da peça a apresentar.
Centro de Direito de Consumo – CDC - Designação: "CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CIAC – Para
uma defesa do consumidor mais eficaz" - O projeto visa oferecer formação global,
aprofundada e prática, durante 18 meses, a técnicos dos Centros de Informação Autárquicos
ao Consumidor, incluindo três componentes, com vista a uma capacitação adequada dos
técnicos: 1) sessões subdivididas em módulos para 4 dias (período de formação de 18 meses;
carga Letiva: 32 horas, formadores são colaboradores do CDC, todos com experiência
comprovada no Direito do Consumidor); 2) guias de resposta a “Perguntas frequentes”, a
utilizar nos serviços; 3) plataforma eletrónica - plataforma Moodle que permite administrar a
atividade educacional dos auditores, de forma a criar uma comunidade online, em ambiente
virtual destinado a uma aprendizagem colaborativa.
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CONSUMARE - Organização Internacional das Associações de Consumidores de Língua
Portuguesa - Designação: "OS DIREITOS DOS CONSUMIDORES MIGRANTES DE LÍNGUA
PORTUGUESA" – Desenvolve uma ação de capacitação dos colaboradores e técnicos de
associações que desenvolvem iniciativas de informação para consumidores migrantes sobre
os seus interesses e direitos. Os destinatários da ação são os técnicos de associações que
desenvolvem ações de informação para consumidores migrantes. Os destinatários finais (dos
conhecimentos obtidos pelos técnicos) são cidadãos cabo-verdianos, angolanos e
guineenses, e também moçambicanos e são-tomenses, consumidores fragilizados que
carecem de capacitação para enfrentar os desafios da integração e dos mercados.
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda – FACM - Designação: "EDUCAÇÃO FINANCEIRA
| UMA NECESSIDADE ESPECIAL - Projeto de Inclusão e Formação Financeira para Pessoas
com Necessidades Especiais" - Focado no consumidor com necessidades especiais, capacita-o
e desenvolve novas competências em matéria financeira, dedicando-se aos temas:
Importância do dinheiro na vida das pessoas; Planeamento e gestão do orçamento; Produtos
financeiros básicos; Poupança; Crédito e Endividamento. Destinado a pessoas com défice
cognitivo, trabalha atitudes e competências que lhes permitam enfrentar e resolver
situações do dia-a-dia, tais como o conhecimento do dinheiro, a necessidade de saber
elaborar um orçamento, a necessidade de saber comprar, a compreensão de que a poupança
é uma mais-valia e a decisão de gastar ou de poupar. Sustenta-se numa política de inclusão
social das pessoas que vivem em situação de fragilidade. Inclui 12 oficinas de capacitação de
educação financeira, de caráter eminentemente prático. Público-alvo estimado é de 120
beneficiários.
JURISNOVA - Associação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa Designação: "PROJETO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS RECURSOS HUMANOS que
dinamizam os CENTROS DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICOS AO CONSUMIDOR" – Dedica-se a
formação com quatro componentes, com vista a uma capacitação adequada dos técnicos dos
CIAC: sessões de e-learning teórico-práticas com recurso a exemplos e situações práticas,
divididas por módulos temáticos (30 horas); sessões de esclarecimento e de discussão de
dúvidas colocadas pelos técnicos, também em e-learning (10 horas); sessões presenciais em
grupo (8 horas) realizadas em oito distritos do território nacional, incluindo as Regiões
Autónomas; consultoria individualizada e presencial em cada CIAC (2 horas) – no total de 84,
uma em cada CIAC. A formação terá, no total, 50 horas para cada técnico dos Municípios que
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tenham celebrado Protocolo de cooperação no âmbito do funcionamento de um CIAC.

União Geral de Consumidores – UGC - Designação: "SAÚDE E SEGURANÇA E SERVIÇOS
PÚBLICOS ESSENCIAIS - CONSUMIDOR + INFORMADO = CONSUMIDOR + PROTEGIDO.
Conheça os Seus Direitos." – Tem o objetivo de colmatar o défice de informação dos
consumidores quanto aos seus direitos e deveres em matéria de Serviços Públicos Essenciais,
mecanismos de reclamação e resolução de conflitos, tarifas sociais, direito à saúde e
segurança. Dedica especial atenção aos consumidores vulneráveis como os idosos, os
cidadãos com reduzidas habilitações literárias e os imigrantes através das ações seguintes:
Apoio aos consumidores através de informação e aconselhamento jurídico; Atualização da
base de dados no site da UGC, de acesso universal; Elaboração de uma newsletter bimestral,
em formato eletrónico, sobre os referidos temas; Elaboração de um desdobrável abordando
os mesmos temas; Realização de três ações de formação dirigida particularmente aos mais
vulneráveis consumidores, já citados. Estima-se que cada ação de formação envolva 40 a 50
pessoas.

Foi apresentada a seguinte candidatura ao Eixo D:
Direção-Geral do Consumidor - Designação: "Estudo técnico-científico sobre material de
escritório” - Desenvolvimento de um estudo com vista a aferir a segurança dos vários tipos
de artigos de material de escritório, existentes no mercado, o qual visa garantir o
cumprimento das regras sobre segurança geral de produtos. Inclui: prospeção de mercado
para deteção de produtos com interesse para o estudo e seleção das amostras a incluir no
mesmo; aquisição das amostras; envio das mesmas para laboratório acreditado a fim de
serem submetidas a ensaios químicos, físicos e/ou outros; elaboração de ensaios
laboratoriais; avaliação do risco às amostras que apresentarem não conformidades com as
normas técnicas aplicáveis, de acordo com as linhas diretrizes do Sistema RAPEX, e
elaboradas decisões sobre aqueles que apresentem um risco que não seja compatível com
um elevado nível de proteção da saúde e segurança dos consumidores, bem como, sobre
os que não apresentem quaisquer não conformidades; elaboração de relatório.
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3.7. Formação dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor, das Associações de
Consumidores e das entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo nas áreas
prioritárias para a defesa dos consumidores, contando com a colaboração do Centro Europeu
do Consumidor
A Direção-Geral do Consumidor prosseguiu a sua atribuição relacionada com a dinamização
dos Centros de Informação Autárquico ao Consumidor, fomentando a sua ligação com a Rede
de Arbitragem de Consumo tendo para o efeito realizado diversas sessões formativas
envolvendo as diversas Redes e convidando as Entidades Reguladoras a participarem na
formação dos Técnicos em áreas relevantes da política de consumidores. Neste contexto
realizou três sessões formativas vocacionadas para estes parceiros. Considerando que em
2019, a Direção-Geral do Consumidor celebrou sete novos protocolos de cooperação para a
criação de CIAC, a formação aos novos colaboradores vocacionados para atender e apoiarem
os consumidores munícipes foi muito importante.
3.8. Sensibilização junto das Câmaras Municipais na região do Algarve sobre as vantagens de
abertura e funcionamento de centros de informação autárquicos ao consumidor, propondo a
celebração de protocolos de cooperação para formação de técnicos de consumo
A Direção-Geral do Consumidor prosseguiu os objetivos relacionados com o alargamento da
Rede CIAC visando aprofundar os serviços de proximidade dos consumidores munícipes tendo
remetido comunicações a diversos Municípios não só da região do Algarve, mas também das
regiões norte e centro. Neste contexto, e na sequência das diligências efetuadas em 2019,
perspetiva-se a celebração de protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Faro para
a criação de um novo CIAC. Fruto das diligências efetuadas pela DGC que restabeleceu
contacto com Lagos, esta Autarquia alargou a sua atuação às suas freguesias.
Em 2019, a Direção-Geral do Consumidor celebrou novos
protocolos de cooperação com sete municípios - Funchal,
Miranda do Corvo, Mira, Soure, Mirandela, Marco de
Canaveses e com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Litoral – resultando assim a criação de sete CIAC.
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Entre os protocolos referidos, destaca-se protocolo assinado em Grândola, a 15 de maio, na
presença do Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, para a criação do
primeiro

Centro

de

Informação

Intermunicipal ao Consumidor.
O Centro de Informação Intermunicipal ao
Consumidor funciona em Grândola e presta
apoio a cerca de 100 mil munícipes de
Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do
Cacém, Sines e Odemira.
2019 foi também o ano em que diferentes áreas governativas se juntaram para refletir sobre
as virtudes e potencial da criação e dinamização de estruturas funcionais e simplificadas
dirigidas ao consumidor, de proximidade geográfica que permitam um acesso fácil à
informação sobre os seus direitos e a meios céleres de exercício dos mesmos.
Assim, através do Despacho n.º 6374/2019, de 28 de junho, do Secretário de Estado Adjunto e
da Modernização Administrativa, do Secretário de Estado das Autarquias Locais e do
Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
133, de 15 de julho de 2019, foi criado o Grupo de Trabalho de Articulação de Políticas
Públicas Centrais e Locais de Defesa do Consumidor. Este Grupo de Trabalho (GT) foi
constituído por um representante do Gabinete do Secretário de Estado da Defesa do
Consumidor, que coordena, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Modernização
Administrativa, do Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias Locais, da Direção-Geral
do Consumidor (DGC), da Direção-Geral das Autarquias Locais
(DGAL) e da Agência para a Modernização Administrativa
(AMA). No âmbito dos trabalhos, o Grupo de Trabalho
convidou a participar nas suas reuniões, a Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação
Nacional de Freguesias (ANAFRE).
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Atendendo aos objetivos definidos, o GT focou-se na
definição de um plano de ação para reforçar a rede de
Centros de Informação Autárquica ao Consumidor,
articular a integração, no âmbito dos Espaços Cidadão, de
serviços de informação e reencaminhamento em matéria
de defesa do consumidor, potenciar o apoio técnico e
jurídico da Direção-Geral do Consumidor, por forma a
empoderar as campanhas de sensibilização junto da rede capilar do poder local e criar um
guião orientador para articulação de todas as entidades em matérias de defesa do
consumidor, num contexto de eficiência e proximidade.
As conclusões deste GT foram apresentadas às Tutelas em outubro de 2019 e serão
oportunamente divulgadas durante o ano corrente. De salientar que as conclusões tiveram por
base os dados relativos à densidade populacional dos municípios portugueses, à rede de
espaços de cidadão, e à rede de centros de informação autárquico ao consumidor.
Para o desenvolvimento dos trabalhos vale a pena referir os questionários preparados pela
DGC e respondidos pela Rede CIAC (composto por cerca de 90 CIAC), bem como a auscultação
das associações de municípios e de freguesias.
3.9. Realização e/ou participação em ações de formação e iniciativas conjuntas de
informação com as associações empresariais como a União de Associações de Comércio e
Serviços, sobre temas de interesse para a proteção dos consumidores
A Direção-Geral do Consumidor desenvolveu diversas ações de formação e sensibilização junto
de várias associações empresariais sobre o tema do Livro de Reclamações Eletrónico. O Livro
de Reclamações Eletrónico está na fase final de implementação. Em funcionamento desde 1 de
julho de 2017, a Direção-Geral do Consumidor, responsável pelo projeto e com o apoio da sua
parceira tecnológica deslocou-se a diversas regiões do país para com o envolvimento das
associações empresariais regionais assegurar a formação dos operadores económicos sobre
como aceder à plataforma; como proceder ao registo de molde a passar a dispor do livro de
reclamações; como funcionar dentro da plataforma à luz das regras do regime do Decreto-Lei
n.º 74/2017, de 21 de junho.
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Concretamente, destaca-se, desde logo, a realização nas instalações da DGC, em março de
2019, de um Fórum Digital destinado a 20 associações empresariais. Por outro lado, importa
salientar as ações promovidas conjuntamente pela DGC e pelas associações empresariais
destinadas aos associados. São exemplos as ações promovidas com as seguintes organizações:
Associação Empresarial da Póvoa de Varzim, Associação Comercial e Industrial de Vizela,
Associação Comercial e Industrial de Guimarães, Associação Portuguesa de Segurança;
Associação Nacional de Farmácias, Associação Empresarial de Penafiel, Agência Investir Torres
Vedras, Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, Associação
Empresarial Ourém-Fátima e a União de Associações do Comércio e Serviços.

3.10. Desempenho das funções de ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX - Sistema
Europeu de Alerta Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares e gestão da rede de
autoridades de fiscalização do mercado abrangidas na rede RAPEX em Portugal
A Direção Geral do Consumidor, enquanto ponto de contacto nacional do Safety Gate - RAPEX
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 46 Notificações (Alertas): 1 sobre mobiliário, 1 sobre
produtos químicos e 44 sobre veículos a motor:

11

Mobiliário

No que se refere às notificações emitidas pelos
outros Estados-Membros sobre produtos de

Produtos
Cosméticos

consumo perigosos, não alimentares, a DireçãoGeral do Consumidor efetuou 245 Reações
(Ações de Seguimento) nacionais respeitantes a

44

Veículos a
motor

aparelhos

e

equipamentos

elétricos

(2),

brinquedos (2), equipamento para atividades de
lazer/desporto (5), outros produtos (5), produtos
cosméticos (3) e veículos a motor (228).
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3.11 Acompanhamento e participação nas atividades de defesa do consumidor de
organizações

internacionais

como

a

OCDE

Organização

para

a

Cooperação

e

Desenvolvimento Económico, a UNCTAD Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento, a ICPEN Rede de Cooperação Internacional de Enforcement no âmbito da
defesa do consumidor e o FIAGC Fórum Ibero-americano das Agências Governamentais de
Defesa do Consumidor, entre outras.

O ano de 2019 foi particularmente intenso no que se refere às relações internacionais. Desde
logo há a destacar a participação nas duas reuniões do Comité de Política do Consumidor da
OCDE, que tiveram lugar, respetivamente, em abril e outubro de 2019. Neste âmbito, salientese a sua participação na “Mesa Redonda sobre Medição” que teve lugar na reunião de outubro
na qual apresentou a experiência nacional do Livro de Reclamações Eletrónico e ainda
exemplos nacionais no âmbito da “Medição aplicada à Política do Consumidor”.

Enquanto membro do Grupo Diretor deste Comité (Bureau) a DGC participou igualmente nas
reuniões de março, abril, julho, setembro, outubro e dezembro do referido órgão. A DGC viu
ainda a sua permanência renovada no Bureau, em representação de Portugal, para o ano de
2020.

Ainda no âmbito da OCDE, a Direção-Geral participou no Grupo de Trabalho da OCDE de
Segurança de Produtos de Consumo que visa refletir sobre os temas da segurança com o
objetivo de influenciar a tomada de decisões no âmbito da saúde e segurança dos
consumidores. É neste grupo que são preparados documentos, trabalho, bem como as
campanhas de sensibilização da OCDE. Foi, pois, neste contexto que a Direção-Geral do
Consumidor, em representação de Portugal, participou em duas Campanhas Mundiais de
Sensibilização realizadas pela OCDE em conjunto com a Comissão Europeia, sobre:
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Recolha de produtos perigosos, que decorreu entre os dias 21 e 25 de outubro, e teve
como destinatários os consumidores bem como os operadores económicos;



Pilhas tipo botão, que decorreu em novembro e dezembro, e teve como destinatários
os consumidores. Englobou um folheto informativo - Instruções para a utilização
segura de pilhas tipo botão (com dois vídeos e três banners, publicados no sítio da
internet da DGC, bem como no seu facebook e twitter.)

No âmbito da UNCTAD – Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento
a Direção-Geral do Consumidor participou na reunião do Grupo Intergovernamental de Peritos
em Matéria de Legislação e Defesa do consumidor (IGE) que teve lugar em julho de 2019, na
qual partilhou a sua experiência quanto à implementação das “Diretrizes das Nações Unidas
em matéria de Defesa do Consumidor” e das medidas adotadas em Portugal relativamente ao
“Consumo Sustentável”. Participou ainda nas duas reuniões que tiveram lugar relativamente
ao “Grupo de Trabalho Comércio eletrónico”.
A Direção-Geral do Consumidor participa igualmente no Fórum Internacional de Agências
Governamentais de Proteção do Consumidor (FIAGC) e em outubro de 2019 interveio no IX
Fórum Internacional de Proteção do Consumidor e na XIII reunião do FIAGC que tiveram lugar
em El Salvador. Nesta edição, a Direção-Geral do Consumido foi convidada a apresentar o
“Guia de Boas Práticas no âmbito do Marketing de Influência” que desenvolveu com os
influenciadores portugueses.

Na reunião das agências, a Direção-Geral apresentou os resultados do trabalho desenvolvido
no Grupo sobre Comércio Eletrónico, que coordenou, com a participação da Argentina, do
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Chile, da Colômbia, do Equador, de El Salvador, de Espanha, da Guatemala, das Honduras, do
México e do Paraguai.
Vale a pena referir que o FIAGC possui uma Presidência e uma Secretaria Técnica designadas
nos respetivos fóruns anuais – tendo Portugal a aceite a Presidência Pró-Tempore que
decorrerá em 2020/2021 – a primeira presidência de um membro europeu.

A

Direção-Geral

do

Consumidor

integra a Rede Internacional de
Proteção
Fiscalização
Autoridades

ao

Consumidor

–

ICPEN,
de

rede

Defesa

e
de
do

Consumidor de perto de 70 países
que desenvolve cooperação e ações comuns para proteção dos consumidores em todo o
mundo. Neste contexto, as presidências rotativas acolhem reuniões e ações tendo, em 2019, a
Presidência ficado a cargo da Zâmbia que em organizou uma Conferência Internacional e uma
reunião de alto nível, eventos onde a Direção-Geral do Consumidor participou ativamente.
Como temas abordados na Conferência, destacam-se a publicidade dirigida às crianças no
mundo digital, a partilha de informações para fiscalização transfronteiriça, os acordos de
cooperação internacional sobre proteção do consumidor, os serviços financeiros e a educação
do consumidor. Já sob a Presidência da Colômbia, a Direção-Geral do Consumidor integrou o
grupo de conselheiros desta Presidência, tendo liderado uma das sessões de trabalho
dedicadas às melhores práticas. Refira-se ainda que a Direção-Geral do Consumidor assumirá a
Presidência da Rede ICPEN entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022.

No último trimestre de 2019, a Direção-Geral do Consumidor, ainda no contexto do ICPEN,
integrou e coordenou o Grupo de trabalho sobre Termos e Condições em ambiente digital:
Direitos dos Passageiros Aéreos, o qual visou verificar a legalidade das cláusulas contratuais
dos contratos de transporte aéreo. Para este efeito, preparou os questionários SWEEP,
selecionou as amostras de websites a fiscalizar, tendo a ação decorrido e cujos resultados
serão apresentados ainda durante o primeiro semestre de 2020.

129

3.12 Desenvolvimento da cooperação bilateral com entidades homólogas de países parceiros
para promoção da colaboração recíproca na área da informação ao consumidor.
No âmbito da cooperação bilateral
a Direção-Geral do Consumidor
recebeu em 2019, duas visitas da
TANE - Associação de Defesa dos
Consumidores de Timor-Leste: uma
em maio e outra em novembro.
Neste acolhimento, a Direção Geral
do Consumidor apresentou as suas atribuições e competências, tendo destacado os seus
principais projetos e enquadramento legal nacional com enfoque no Sistema de Defesa do
Consumidor na cooperação internacional.

Em setembro, a Direção-Geral do Consumidor recebeu, nas suas instalações, uma delegação
da sua congénere da Coreia do Sul composta por representantes da Agência Coreana de
Defesa do Consumidor e ainda do Sejong Institute. Neste encontro, foram partilhadas as
principais prioridades e preocupações relacionadas com a política de defesa do consumidor
em ambos os países, destacando-se os problemas do consumidor na era digital. Nesta reunião
bilateral, a DGC apresentou o projeto “Livro de Reclamações Eletrónico” e o “Guia de Boas
Práticas dos Influenciadores em Ambiente Digital”.

Cooperação Bilateral - Angola
A Direção-Geral do Consumidor recebeu, em agosto de 2019, o INADEC (Instituto Nacional de
Defesa Do Consumidor de Angola). Na sequência dessa reunião, foi proposta uma atualização
do protocolo de cooperação bilateral existente entre as duas entidades e que data de 1998.

Cooperação bilateral- Espanha
Visando aprofundar a cooperação entre as duas entidades, a Direção-Geral do Consumidor
reuniu, em janeiro de 2019, em Madrid, com Instituto Nacional del Consumo. O encontro visou
um aprofundamento do trabalho realizado entre as partes, que se encontra já
consubstanciado num memorando de entendimento assinado em 2014.
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Cooperação bilateral – Polónia
A Direção-Geral do Consumidor acolheu, em dezembro, a visita de uma delegação do Office of
Competition and Consumer Protection da Polónia, que versou sobre a experiência nacional
relativamente ao Livro de Reclamações.

Cooperação bilateral- Rússia
A convite da sua homóloga russa, a Direção-Geral do Consumidor deslocou-se a Moscovo, em
outubro, para participar numa conferência no domínio da defesa do consumidor, abordando o
tema “Proteção dos Consumidores Vulneráveis no âmbito dos Serviços Financeiros”.

3.13 Organização do Congresso Mundial sobre a Defesa do Consumidor Consumer Summit
em parceria com a Consumers International (29 de abril a 2 de maio de 2019).
Nos dias 29 e 30 de abril, 1 e 2 de maio de 2019, a Direção-Geral do Consumidor coorganizou
com a Consumers International (organização fundada em 1 de abril de 1960, sediada em
Londres, sem fins lucrativos e que agrega associações e outras entidades vocacionadas para a
proteção dos consumidores ao nível mundial) uma cimeira internacional no Estoril, no âmbito
da qual foram abordados as temáticas chave no domínio da proteção do consumidor, sob o
lema “A Colmeia Digital – colocando os consumidores no centro da inovação digital”.
Este evento reuniu o movimento global de organizações de consumidores, bem como
autoridades, empresas e outras organizações da sociedade civil de todo o mundo e nele foram
discutidos temas como as oportunidades e desafios do digital na esfera dos consumidores.
Naquele que é o maior evento internacional de Consumidores, registou-se a participação de
perto de 500 participantes de 90 países.
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A Direção-Geral do Consumidor e o Centro Europeu do Consumidor partilharam um stand que
foi palco de troca de experiências, de acolhimento de parceiros e de local de assinatura de
protocolo de cooperação entre a DGC e a associação CONSUMARE.
No âmbito da Cimeira Internacional, várias organizações realizaram side events, tendo a
Direção-Geral do Consumidor organizado o seu
evento no dia 29 de abril, a que chamou “A
Colmeia Global”.

Neste evento promotor da cooperação global a
Direção-Geral do Consumidor convidou os
representantes das Autoridades do México e da
Coreia do Sul, bem como as representantes da
UNCTAD e a Comissão Europeia, a debaterem a política de consumidores. Neste contexto, o
México (PROFECO) apresentou o seu “Atlas Digital das Telecomunicações” e o representante
da Coreia do Sul (Korea Consumer Agency) abordou a evolução do comércio eletrónico no seu
país. As representantes da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento) e da Comissão Europeia, apresentaram as perspetivas destas duas
entidades no domínio dos desafios dos
mercados digitais na área da proteção do
consumidor.
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3. 14 Preparação da Presidência Pro Tempore FIAGC Fórum Ibero-americano das Agências
Governamentais de Defesa do Consumidor, a ocorrer em 2020.
Como referido anteriormente, no âmbito da prossecução das suas atribuições,
nomeadamente, no eixo da cooperação internacional, a Direção-Geral do Consumidor
participa como membro ativo em diversas organizações internacionais, destacando-se no caso
em concreto – o Fórum Ibero-americano de Agências Governamentais de Proteção do
Consumidor (FIAGC).

Foi acordada a realização de uma reunião anual de entidades governamentais responsáveis
pela área da proteção do consumidor, visando consagrar um espaço multilateral especializado
na análise e discussão de políticas públicas de proteção ao consumidor nos países latinoamericanos. O FIAGC possui uma Presidência e uma Secretaria Técnica designadas nos
respetivos fóruns anuais – tendo Portugal aceite presidir o fórum Pró-Tempore em 2020/2021.
Assim, está definida a realização da Conferência Internacional e a reunião na cidade de Lisboa,
no mês de outubro 2020, designadamente, no período compreendido entre 14 e 16 de
outubro de 2020. O evento será organizado de acordo com a seguinte estrutura:



1º dia (14 de outubro de 2020) – Conferência internacional com a participação dos
membros do FIAGC e alargado a parceiros internacionais, nomeadamente, a Comissão
Europeia, a UNCTAD e ainda países africanos, entre outros.



2º e 3º dias (15 e 16 de outubro de 2020) – Fórum anual do FIAGC restrito aos seus
membros e observadores (de outras organizações internacionais).

No segundo semestre de 2019, a Direção-Geral do Consumidor iniciou o planeamento dos
eventos, incluindo os procedimentos necessários à futura contratação dos meios e
equipamentos necessários à realização do evento.
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12. ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
Apesar de o orçamento da DGC ter uma dotação muito
limitada para despesas com formação, a DGC continua a
entender 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. A
forma encontrada para fazer face a essas limitações foi a
de recorrer à realização de formação contratualizada
especificamente para a DGC e para os seus trabalhadores
e a participações em seminários e conferências, gratuitos,
diretamente relacionadas com os conteúdos funcionais
dos postos de trabalho ocupados pelos trabalhadores,
que, embora não consideradas formalmente como
formação profissional, conferem ao trabalhador um
aumento e abrangência de conhecimentos que, de outra
forma, não poderia obter.

O diagnóstico das necessidades de formação foi realizado internamente, por unidade orgânica,
em parceria com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital,
organismo que tem a competência 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.
À semelhança do que tem sucedido nos anos anteriores, outro dos investimentos em
formação desenvolvidos pela DGC tem sido o aperfeiçoamento de conhecimentos em línguas.
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Mantendo-se as parcerias regulares com diversos países e recebendo muita documentação
sobretudo em inglês oriundo 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. Em 2018 foram
iniciados os primeiros módulos dos níveis Upper Intermediate e Advanced que, decorrendo
dentro da normalidade, foram concluídos em julho de 2019.
O processo referente à contratualização dos segundos módulos referentes aos níveis referidos,
embora aprovados no Plano de Formação para 2019, por razões relacionadas com a
calendarização orçamental e a gestão estratégica dos recursos financeiros disponíveis não
puderam iniciar-se em 2019. Estando o processo concluído à data de elaboração do presente
relatório, ambas as turmas constituídas e os horários definidos com a Escola, terão início assim
que estejam reunidas as condições necessárias.
Além da formação em língua inglesa, foi contratualizado, também com a Escola Universal de
Línguas, um workshop em língua castelhana. Esta formação, distribuída por dois grupos
diferentes, teve o seu início em outubro de 2019.
Em 2019, registou-se também, a autorização de diversos pedidos de autoformação. 3
trabalhadores solicitaram e obtiveram autorização para a frequência de formação
autoproposta. Todos os pedidos foram autorizados e houve o registo de 7 participações no
regime de autoformação.
Em 2019, de acordo com os dados do Balanço Social, houve 18 trabalhadores que receberam
formação num total de 21 participações em diversas ações de formação.
A formação recebida distribuiu-se por cargo e carreira dos trabalhadores como demonstrado
pelo gráfico seguinte, verificando-se que 41,9% das participações pertencem a trabalhadores
da carreira técnica superior e 6,9% a dirigentes.
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13. RECURSOS HUMANOS
Em 2019, a DGC não sofreu qualquer alteração ao número de postos de trabalho aprovados no
Mapa de Pessoal continuando a dispor de 52 lugares distribuídos pelas suas 4 unidades
orgânicas legalmente constituídas.
A 31 de dezembro, a Direção-Geral do Consumidor contava com 43 postos de trabalho
ocupados. Além destes, a DGC suporta o vencimento base de uma técnica superior a
desenvolver funções no Gabinete do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do
Consumidor.
Os fluxos de pessoal registados em 2019, revelaram-se equilibrados uma vez que foram dois os
efetivos que saíram por contrapartida às três novas entradas. Apesar de haver o registo de
saída de uma técnica superior por aposentação e outra por mobilidade, foi possível equilibrar
favoravelmente a curva, com a entrada de 1 técnica superior na sequência do Programa de
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), 1
técnico superior que, estando em mobilidade noutro organismo, não consolidou e regressou à
DGC e, ainda, uma assistente operacional, por mobilidade.
Registou-se, também, no ano de 2019, a consolidação da mobilidade de dois técnicos
superiores, técnico e de um assistente operacional que tinham ingressado na DGC em 2017,
2018 e 2019.
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A DGC contou ainda com a colaboração de três 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 o desempenho da
tarefa de dar resposta aos pedidos de restituição de cauções de serviços públicos essenciais
aos consumidores.
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 SGE 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.
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 2019 registou-se um acidente de trabalho, tendo a trabalhadora acidentada sido
referenciada com a situação de incapacidade temporária absoluta e encaminhada para
consultas do Centro de Saúde.
Foi elaborado 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 2020.
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14. RECURSOS FINANCEIROS
Orçamento de Funcionamento
O orçamento inicial, da DGC, proposto e aprovado para 2019, ascendeu o montante de € 2 469
459,00. De acordo com o estipulado na Lei 71/2018, de 31 de dezembro, conjugado com o
Decreto-Lei 84/2019, de 28 de junho, foram aplicados cativos no montante de € 272.124,
Fonte de Financiamento 111 – Receitas Gerais não afetas a projetos cofinanciados € 267.203,
Fonte de Financiamento 123 – Receitas Próprias € 4.921.
Pelos diversos constrangimentos orçamentais que a DGC iria apresentar ao longo do ano em
apreço, foi apresentada, junto do Secretário de Estado do Orçamento (SEO), uma proposta de
descativação do agrupamento 01 – Despesas com Pessoal, e agrupamento 02 – Aquisição de
bens e serviços, na Fonte de Financiamento 111 – RG não afetas a projetos cofinanciados. Esta
proposta mereceu a concordância do SEO, com despacho de autorização a 08 de novembro,
contudo o valor do descativo, do agrupamento 02 – Aquisição de bens e serviços, deveria ser
aplicado exclusivamente no subagrupamento 01.01 – Remunerações certas e permanentes,
e/ou no subagrupamento 01.03 – Segurança Social.
No mapa abaixo, podemos acompanhar a execução financeira por fontes de financiamento:
Recursos financeiros

Orçamento

Cativações

Dot. Corrigida

Orçamento

Taxa

(euros)

Inicial (1)

(2)

Cativos+Descativos

Executado (4)

Execução

2018

(3)

Orçamento

(5)=(4)/(3)

2 469 459,00

0,00

2 594 884,00

1 957 265,50

63,87%

1 869 042,00

0,00

1 984 142,00

1 643 057,10

82,81%

196 785,00

0,00

196 785,00

176 784,34

89,84%

86 440,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00%

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

138

de

projetos
cofinanciados

-

FEDER
FF 211 – FEDER –
Competitividade

114 345,00

0,00

114 345,00

26 331,84

23,03%

202 847,00

0,00

202 847,00

104 926,34

51,73%

0,00

0,00

84 265,00

6 165,88

7,32%

e

Internacionalização
FF

282

Financiamento

–
da

UE - Outros
FF 288 – Saldos de
Fundos Europeus

Fonte: GeRFIP (SGME)

A taxa de execução na FF 111 – Receitas Gerais não afetas a projetos cofinanciados, dispôs de
uma execução de 83%.
A FF 123 - Receitas Próprias, ostentou uma taxa de execução de 90%.
No que respeita à FF 151 – Receitas Gerais afetas a projetos cofinanciados foi executado 0%
dos recursos financeiros disponíveis. Esta FF envolve dois projetos SAMA, nomeadamente:


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;



Criação de Plataforma Única de Resolução de Contratos de Comunicações.

A FF 211 – FEDER – Competitividade e Internacionalização, corresponde ao financiamento
comunitário, reservado a execução dos projetos supramencionados.
Relativamente à FF 282 – Financiamento da UE – Outros, a baixa execução que, se fixa em
52%, resulta da não execução nas Despesas de Capital – Equipamento Administrativo.
Por último, a FF 288 – Saldos de Fundos Europeus, envolve a transição de saldos de anos
anteriores, de fundos comunitários. O saldo em apreço, alude ao projeto Centro Europeu do
Consumidor.
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DESIGNAÇÃO

PLANEADOS

AJUSTADOS

EXECUTADOS

DESVIO

Orçamento de funcionamento

2 469 459

2 594 884

1 957 265,50

637 618,50

Despesas C/Pessoal

1 429 156

1 543 855

1 298 023,54

245 831,46

Aquisições de Bens e Serviços

650 238

730 189

511 061,58

219 127,42

Juros e Taxas

0,00

100

55,21

44,79

Transferências Correntes

3 918

3 192

3 189,16

2,84

Outras Despesas Correntes

8 391

8 411

19,19

8 391,81

Aquisição de Bens de Capital

377 756

309 137

144 916,82

164 220,18

TOTAL

2 469 459

2 594 884

1 957 265 50

637 618,50

Fonte: GeRFIP (SGME)

Publicidade Institucional
De acordo coma Resolução do Conselho de Ministros nº 47/2010, de 25 de junho, relativa à
atividade de colocação de publicidade pelo Estado e outras entidades públicas, verifica-se que
em 2019, foram despendidos € 250,23 na publicação pela INCM de anúncios referentes à
celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, à
autorização de renovação de licença especial de trabalhadora e à abertura de procedimentos
de recrutamento por mobilidade.
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 2019 não se registaram pagamentos em atraso.
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15.AVALIAÇÃO FINAL
15.1. Menção proposta pela Direção-Geral do Consumidor
O quadro abaixo representa os resultados globais alcançados pelos objetivos no ano de 2019.
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"

Parâmetros

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

41%

66%

21%

127,32%

Em 2019 a Direção-Geral do Consumidor apresentou uma taxa de execução do QUAR de
127%, destacando-se um aumento de 40% no parâmetro da eficiência face ao período
homólogo anterior – significando que a planificação e subsequente execução das tarefas foram
mais eficientes do que em anos passados. Neste contexto, importa salientar a preocupação
relacionada com a definição mais clara no seu Plano e Atividades de 2019 das várias ações
distribuídas nos 3 Objetivos Estratégicos.
Das 49 ações/iniciativas previstas no Plano de Atividades de 2019 realizou 48 (representando
uma taxa de execução de 98%) procurando atingir maior qualidade e eficácia.
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Neste contexto, apesar das sérias limitações e constrangimentos de recursos financeiros e
especialmente humanos, a Direção-Geral do Consumidor assumiu, a par da realização das
tarefas do dia-a-dia - no processo legislativo, no atendimento, na formação e sensibilização e
na fiscalização da publicidade instruindo e decidindo em matéria de publicidade –grandes
responsabilidades desde logo as relacionadas com importantes projetos como é o da dimensão
do Livro de Reclamações, da plataforma única de cessação dos contratos, também as
relacionadas com o cumprimento de obrigações a nível internacional através da coorganização
da maior Cimeira de Consumidores do Mundo. Do mesmo modo e com muito empenho
assegurou a representação de Portugal no exigente processo legislativo europeu. A DireçãoGeral do Consumidor assumiu maior protagonismo, procurando robustecer o Sistema de
Defesa do Consumidor com a participação de mais entidades e desenvolver as ações em prol
dos consumidores de forma articulada com entusiasmo e muita dedicação, com claros e
importantes efeitos para a Política Pública de Consumidores. Os resultados alcançados foram
possíveis porque a equipa funcionou em total sintonia e união. Isto não quer dizer que não
existam dificuldades e aspetos a melhorar em prol do serviço público que presta, em prol dos
cidadãos/consumidores, o que procura, a cada dia fazer, não perdendo assim de vista o
objetivo de garantir a excelência de serviço.
Como se referiu acima, a Direção-Geral do Consumidor superou 6 indicadores e cumpriu 5
indicadores, valendo a pena salientar que quanto ao indicador correspondente ao Objetivo 5,
indicador que por força da LOE 2019 constituiu um dos objetivos relevantes, a Direção-Geral,
do ponto de vista do funcionamento, depende do GAFME, estrutura criada pelo Decreto-Lei
n.º52/2014, de 7 de abril. Tal significa que embora o seu funcionamento esteja dependente da
Secretaria Geral para processamento das valorizações remuneratória, a Direção-Geral do
Consumidor remeteu todo o processo de avaliação dos seus funcionários a tempo (outubro de
2019) para que os Serviços da SG efetuassem os procedimentos relacionados com mencionado
processamento.
Neste contexto, atenta a sua taxa de execução do Plano de Atividades (98%), a taxa de
execução do QUAR (127%) a superação de 6 indicadores e o cumprimento de 5 indicadores,
propõe-se a menção qualitativa de DESEMPENHO BOM para a avaliação de desempenho da
Direção-Geral do Consumidor em 2019.
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16. ANEXOS
Anexo 1 – Alertas, Informações e Publicações
78 Alertas em 2019

Alerta DGC 1/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal – Diet Slim - Reeducador alimentar.

Alerta DGC 2/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal – PowerFite.

Alerta DGC 3/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal - Redux - Redutor de Medidas.

Alerta DGC 4/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal - Composto Natural Dieta.

Alerta DGC 5/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal – Japan Tengsu.

Alerta DGC 6/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal – Slimex.

Alerta DGC 7/2019 - Em época de maior frio evite a intoxicação por monóxido de
carbono.

Alerta DGC 8/2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Mazda", modelo "6".

Alerta DGC 9/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
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ilegal – Yohimbe 500 mg.

Alerta DGC 10/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal – Moder Diet.

Alerta DGC 11/2019 - "Retirada de Venda: Bicicletas B'Original da marca B'twin".

Alerta DGC 12/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal – UP Life.

Alerta DGC 13/2019 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Produto
ilegal – Stiff Days.

Alerta DGC 14/2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Hyundai", modelos "Sonata e Grandeur".

Alerta DGC 15/2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Dacia", modelo "Duster" (correção de n.º de alerta DGC).

Alerta DGC 16/2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelos "Captur, Clio e Zoe".

Alerta DGC 17/2019 - "Aviso de recolha de produto: Domyos Strap Training".

Alerta DGC 18/2019 - Alerta do Banco de Portugal: concessão de crédito fácil por
entidades não autorizadas.

Alerta DGC 19/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Honda", modelo "Civic".

Alerta DGC 20 /2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Opel", modelo "Insignia B".
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Alerta DGC 21/2019 - Retirada do mercado do perfume EDP 100ml Street Looks
Ciao Babe.

Alerta DGC 22/2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros/comerciais
da marca "Renault", modelo "Master III".

Alerta DGC 23/2019 - "Aviso de recolha de produto: Fatos de banho Adidas Infinitex
3 Stripes".

Alerta DGC 24/2019 - Retirada do mercado da máscara de pestanas “Neon Eye
Mascara” da marca PaintGlow.

Alerta DGC 25/2019 - ANACOM determina a eliminação de cláusulas contratuais
contrárias à lei.

Alerta DGC 26/2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Nissan", modelo "Qashqai".

Alerta DGC 27/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Mitsubishi", modelo "ASX".

Alerta DGC 28/2019 - Campanha de Recolha de Produto: "Corrimãos e suportes da
marca seven ON".

Alerta DGC 29 /2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Opel", modelo "Crossland X".

Alerta DGC 30/2019 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Nissan", modelo "Qashqai".

Alerta DGC 31/2019 - Campanha de recolha de produto: "Rock ‘n Play Sleeper" Fisher-Price.
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Alerta DGC 32/2019 - Campanha de recolha de veículos utilitários da marca
"Renault", modelo "Master III".

Alerta DGC 33/2019 - Campanha de recolha de motociclos da marca “BMW",
modelos "G 310 GS e G 310 R".

Alerta DGC 34/2018 - IKEA - "Ação de recolha de produto: trotineta elétrica
PENDLA".

Alerta DGC 35 /2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Nissan", modelo "Micra (K14) ".

Alerta DGC 36/2018 - IKEA - "Ação de recolha de produto: dispensador de água
LURVIG, para animais de estimação".

Alerta DGC 37/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Toyota", modelo "C-HR Hybrid".

Alerta DGC 38/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Mégane".

Alerta DGC 39/2018 - Campanha de Recolha de Produto: "Acessórios para cabos, da
marca Powerfix".

Alerta DGC 40/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros/comerciais
da marca “Toyota", modelo "IMV".

Alerta DGC 41/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Dacia", modelo "Duster".

Alerta DGC 42/2018 - Campanha de recolha de veículos comerciais da marca
"Toyota", modelo "Hilux".
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Alerta DGC 43/2018 - Campanha de Recolha de Produto: "Motosserra da marca
Dolmar e modelos PS7310 e PS7910".

Alerta DGC 44/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Mitsubishi", modelo "Pajero".

Alerta DGC 45/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Nissan", modelos "Note (E11) e Tiida (C11) ".

Alerta DGC 46/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"BMW".

Alerta DGC 47/2018 - Campanha de recolha de veículos comerciais/de passageiros
da marca "Renault", modelo "Master III".
Alerta DGC 48/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Mitsubishi", modelo "i-MiEV".

Alerta DGC 49/2018 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Retirada
de cosméticos da marca “PaintGlow".

Alerta DGC 50/2018 - Airbnb compromete-se a dar cumprimento às exigências da
Comissão Europeia e das autoridades de defesa do consumidor da EU.

Alerta DGC 51/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Nissan", modelos "Almera, Navara, Patrol, Terrano II, Tino e X-Trail”.

Alerta DGC 52/2018 - IKEA - "Ação de recolha de produto: candeeiros de teto
CALYPSO comprados depois de 1 de agosto de 2016".

Alerta DGC 53/2018 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Retirada
de cosméticos da marca “MoonGlow".

Alerta DGC 54/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
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"Renault", modelo "Twingo".

Alerta DGC 55/2018 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Retirada
de cosméticos da marca "INCA".

Alerta DGC 56/2018 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Retirada
do mercado do cosmético "Barral BabyProtect - Creme de Rosto".

Alerta DGC 57/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Nissan", modelo "Qashqai”.

Alerta DGC 58/2018 - Alteração das regras relativas aos contratos celebrados à
distância e aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial - DecretoLei n.º 78/2018, de 15 de outubro.

Alerta DGC 59/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Mitsubishi", modelo "ASX".

Alerta DGC 60/2018 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Retirada
do cosmético Wells Creme Rosto Bebé.

Alerta DGC 60 - A /2018 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED Retirada do cosmético Aqua Face and Bodypaint da marca SuperStar.

Alerta DGC 61/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Toyota", modelo "C-HR".

Alerta DGC 61-A/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Clio".

Alerta DGC 62/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Toyota", modelo "Prius PHV".
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Alerta DGC 63/2018 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Retirada
do produto AdniKid Gel Stick Nódoas Negras, Pancadas, Inchaços 15 g.

Alerta DGC 64 /2018 - Conselhos da Direção_geral do Consumidor para a Black
Friday.

Alerta DGC 65/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Toyota", modelo "RAV4".

Alerta DGC 66/2018 - Campanha de Recolha de Produto: "Espelhos Cooke &
Lewis"" da Brico Depôt.

Alerta DGC 67/2018 - Divulgação de Circular Informativa do INFARMED - Retirada
do mercado de lotes do produto cosmético Basiderma pasta cutânea.

Alerta DGC 68/2018 - IKEA - "Ação de recolha de produto: mesa de refeição
GLIVARP".

Alerta DGC 69/2018 - Campanha de Recolha de Produto: Peluche Porta-Pijama da
DeBORLA.

Alerta DGC 70/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Mitsubishi", modelo "ASX".

Alerta DGC 71/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
“Honda", "Civic, CR-V, Jazz e Insight".

Alerta DGC 72/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Mercedes-Benz", modelos "A-Class, B-Class, C-Class, E-Class, CLA, GLA, GLC".

Alerta DGC 73/2018 - Campanha de Recolha por precaução: Pattex - Casa de Banho
Sã.
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Alerta DGC 74/2018 - Campanha de Recolha por precaução: Rubson - Aquablock
Antimanchas de Humidade.

Alerta DGC 75/2018 - Campanha de recolha de motociclos da marca “Kawasaki",
modelo "Ninja ZX10R/RR".

Alerta DGC 76/2018 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca
"Renault", modelo "Zoe".

42 Informações em 2019

Informação DGC n.º 1/2019 - Desenvolvimentos da Plataforma do Livro de Reclamações
Eletrónico - janeiro de 2019.

Informação DGC n.º 2 /2019 - Consumers International Summit 2019 em Portugal –
divulgação.

Informação DGC n.º 3 /2019 - Dia dos Namorados – Divulgação de brochura da DireçãoGeral do Consumidor.

Informação DGC n.º 4/2019 - Decreto-Lei n.º 28/2019 - Procede à regulamentação das
obrigações relativas ao processamento de faturas.

Informação DGC n.º 5/2019 - Carnaval em segurança – 2019 – Divulgação de brochura
da Direção-Geral do Consumidor.

Informação DGC n.º 6/2019 - "Novo prémio da União Europeia homenageia campeões
em segurança dos produtos" - candidaturas abertas até 7 de abril.

Informação DGC n.º 7/2019 - “Todos Somos Consumidores” - sessão dedicada a
seniores da Área Metropolitana do Porto - Fundação Cupertino Miranda e DireçãoGeral do Consumidor.
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Informação DGC n.º 8/2019 - Direção-Geral do Consumidor participa em Conferência na
FIL - Feira do Retalho - 25 de março.

Informação DGC n.º 9/2019 - O Consumo de Plásticos – O que fazer para um consumo
sustentável? - Direção-Geral do Consumidor participa em Seminário organizado pela
CM de Loures - 28 de março.

Informação DGC n.º 10/2019 - 7ª Semana da Comunicação Social da Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Setúbal - Participação da Direção-Geral do
Consumidor.

Informação DGC n.º 11/2019 - Jogo ECO- CONSUMIDOR.

Informação DGC n.º 12 /2019 - Divulgação do Relatório de 2018 do Sistema RAPEX Sistema Europeu de Alerta Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares.

Informação DGC n.º 13 /2019 - INFOGRAFIA DO BANCO DE PORTUGAL RELATIVA A 2018
SOBRE A EVOLUÇÃO DAS CONTAS DE SERVIÇOS MÍNIMOS BANCÁRIOS – Divulgação.

Informação DGC n.º 14/2019 - Novas regras para o funcionamento e enquadramento
das Entidades de Resolução Extrajudicial de Litígios – Entidades RAL - Publicada Lei
14/2019 de 12-02-2019.

Informação DGC n.º 15 /2019 - Novas restrições à publicidade dirigida a menores de 16
anos Lei 30/2019, de 23 de abril.

Informação DGC n.º 16 /2019 - Dia da Europa - O Consumidor na União Europeia.

Informação DGC n.º 17/2019 – Conheça e divulgue o facebook da DGC.

Informação DGC n.º 18 /2019 - ERSE lança site relativo à qualidade de serviço do setor
eléctrico.
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Informação DGC n.º 19 /2019 - Descida do IVA da eletricidade e gás natural na potência
mais baixa.

Informação DGC n.º 20 /2019 - Criado o primeiro Centro de Informação Intermunicipal
ao Consumidor - DGC e CIM Alentejo Litoral.

Informação DGC n.º 21 /2019 - Direção-Geral do Consumidor participa no Dia Nacional
da Segurança Infantil.

Informação DGC n.º 22 /2019 - Lei n.º 35/2019, de 24 de maio - Alteração ao regime
jurídico dos sistemas de segurança privada dos estabelecimentos de restauração ou de
bebidas.

Informação DGC n.º 23 /2019 - Dia Mundial da Criança - Divulgação de Brochura da
Direção-Geral do Consumidor.

Informação DGC n.º 24 /2019 - Segurança privada, atendimento veterinário e mercado
de valores mobiliários chegam ao Livro de Reclamações Eletrónico.

Informação DGC n.º 25/2019 - Dia Mundial do Ambiente.

Informação DGC n.º 26/2019 - Fornecimento de conteúdos e serviços digitais e venda
de bens têm novas Diretivas.

Informação DGC n.º 27/2019 - “Brincar e nadar em segurança” – Divulgação.

Informação DGC n.º 28/2019 - “ Vá de Férias em Segurança" – Divulgação.

Informação DGC n.º 29/2019 - Lei dos Serviços Públicos Essenciais passa a incluir o
Serviço de Transporte de Passageiros.

Informação DGC n.º 30/2019 - Publicadas as novas regras sobre saldos e liquidações.

152

Informação DGC n.º 31/2019 - Novas regras sobre a resolução de conflitos de consumo.

Informação DGC n.º 32/2019 - Serviços de pagamento eletrónicos têm novas regras.

Informação DGC n.º 33/2019 - Campanha Mundial de Sensibilização sobre a recolha de
produtos perigosos.

Informação DGC n.º 34/2019 - Publicidade dirigida a menores de 16 anos em matéria
de géneros alimentícios - Perguntas Frequentes - divulgação.

Informação DGC n.º 35/2019 - Conhece as 12 Entidades de Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo? - Divulgação.

Informação DGC n.º 36/2019 - Sabia que os conflitos de consumo até 5.000 € estão
sujeitos à mediação e arbitragem necessária? – Divulgação.

Informação DGC n.º 37/2019 - Na Black Friday antes de comprar informe-se em
www.consumidor.gov.pt .

Informação DGC n.º 38/2019 - Evite a intoxicação por monóxido de carbono divulgação de brochura.

Informação DGC n.º 39/2019 - Autoridade da Concorrência recomenda mudanças nas
fidelizações dos contratos de telecomunicações que tornem consumidores mais livres
na sua escolha.

Informação DGC n.º 40/2019 - ERSE aprova tarifas e preços para a energia elétrica em
2020
Informação DGC n.º 41/2019 - Europa reforça a defesa do consumidor - Publicada
Diretiva Omnibus.
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Informação DGC n.º 42/2019 - Booking compromete-se a alinhar as suas práticas de
apresentação de ofertas e preços com a legislação da EU.

Publicações
Janeiro

Livro de Reclamações

Fevereiro

Carnaval em segurança

Março

REC – Referencial de Educação do Consumidor
Infografia sobre o Estudo da Política de Defesa do
Consumidor em Portugal
Guia Marketing de Influência

Abril

Páscoa Feliz em segurança
Linha do tempo sobre a conexão das Autoridades à
Plataforma do LRE
Brochura institucional da DGC

Maio

Dia da Europa – O consumidor na EU
Dia Mundial da Criança em segurança

Junho

Brincar e Nadar em Segurança

Julho

Campanha Mundial “Pilhas Botão”

Agosto

Infografia

–

Arbitragem

necessária

inferiores a €5000
Regresso às Aulas em Segurança
Setembro

Diga não ao Desperdício

Outubro

Leitura do Rótulo
Diga não ao Desperdício alimentar

Novembro

Black Friday

Dezembro

Natal em segurança
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nos

conflitos
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Jan-2019 ERSARA
jan2019 ARAE / fev-2019 PSP/ abr-2019 OMV / abr-2019 versão en / mai-2019 ASF / mai2019 CMVM / mai-2019 BdP / mai-2019 INFARMED / mai-2019 IRN / mai-2019 SRIJ-TP / jun2019 IGEC / jun-2019 ENSE / out-2019 ERS / nov-2019 GNR / dez-2019 RAM-SRSPC-IP RAM
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Fev-2019

157

Fev-2019

Mar-2019

158

Mar-2019

159

Mar-2019

160

Abr-2019

Abr-2019

161

Abr-2019

162

Mai-2019

163

Mai-2019

164

Jun-2019

165

Ago-2019

166

Ago-2019

167

Set-2019

168

Set-2019

169

Set-2019

170

Out-2019

171

Nov-2019

172

Dez-2019
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Anexo 2 - Relatório de Atividades 2019 do CEC

Contactos do CEC Portugal
Nome
Morada

Centro Europeu do Consumidor - Portugal
Praça Duque de Saldanha, 31-1º

Tel./Fax:
E-mail:
Endereço eletrónico:
Horário de abertura ao
público:

+351 21 3564750 / +351 21 3564719
euroconsumo@dg.consumidor.pt
https://cec.consumidor.pt
10:00 às 12:30 e 14:30 às 17:00

Nos termos do Vademecum da Rede de Centros Europeus do Consumidor, o CEC Portugal
prosseguiu a sua atividade nas suas principais áreas de intervenção: 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).
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Relatório de atividades CEC
Objetivo 1

Informar os consumidores
Informar os consumidores sobre a legislação europeia em matéria de
direitos do consumidor e sobre a transposição nacional da legislação da UE
Produzir material informativo
Informar os consumidores sobre formas e meios de resolução dos seus
conflitos
Informar os destinatários de serviços para os CEC indicados como ponto de
contacto no âmbito do artigo 21.º n.º 2 da Diretiva Serviços
- O CEC Portugal respondeu aos pedidos de informação dos consumidores
recebidos por telefone, e-mail, formulário da IT-Tool ou carta.

- Elaborámos material informativo (recomendações, orientações, alertas, em
formato digital) com base nas questões e problemas colocados pelos
consumidores, disponibilizado através da página na Internet do CEC Portugal
e nas redes sociais.

- Disponibilizámos ao público as aplicações “Verifique o seu voo” (“Flight
Rights Calculator”) e “Verifique a loja online” no nosso sítio eletrónico.

Atividades
realizadas em
2019

- Foi distribuído material informativo, em particular brochuras e brindes, nos
eventos organizados durante o ano 2019, a nível local e nacional:
“Futurália”, Consumers International Summit, visitas e sessões de
informação.

- Não foi solicitada informação por destinatários de serviços no âmbito do
artigo 21.º n.º 2 da Diretiva Serviços.

- Foi disponibilizada informação sobre a legislação europeia em matéria de
direitos do consumidor e a sua transposição para a ordem jurídica nacional,
nomeadamente através da página na Internet do Centro e as redes sociais.

- Foi prestada informação sobre os meios de resolução de conflitos de
consumo, inclusive através da atualização dos conteúdos no website do
Centro e ligações para a Plataforma de Resolução de Litígios em Linha (RLL)
e as entidades portuguesas de resolução alternativa de litígios.
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- Cooperámos com a Direção-Geral do Consumidor na assistência aos
consumidores e encaminhamento das reclamações e pedidos às entidades
competentes.

- O CEC Portugal disponibilizou um inquérito de satisfação aos consumidores
e implementou a Carta de Qualidade.

Objetivo 2

Prestar assistência aos consumidores
Apoiar e incentivar os consumidores a contactar o comerciante ou prestar
assistência na resolução do litígio
Informar os consumidores dos seus direitos e obrigações no que diz
respeito ao processo e prazos da sua reclamação
Informar os consumidores sobre as opções disponíveis para resolver a
reclamação
Informar os consumidores sobre os serviços de tradução disponíveis,
quando aplicável
- Prestou informação e assistência aos consumidores no contacto com o
comerciante para a resolução do seu litígio transfronteiriço.

- Prestou informação sobre o processo de tratamento de reclamações na
Rede CEC e sobre outros meios de resolução disponíveis.

Atividades
realizadas em
2019

- As questões e reclamações foram tratadas através da nova IT-Tool de
acordo com os procedimentos adotados na Carta de Qualidade da Rede CEC,
procedimentos internos e outros procedimentos aceites conjuntamente pela
referida Rede.
- Foram reportadas infrações aos direitos dos consumidores às autoridades
nacionais e europeias decorrentes das reclamações recebidas, contactando
diretamente as autoridades em causa e através do ECC-Monitor. É de
salientar as notificações dirigidas à entidade regional de fiscalização da
Região Autónoma da Madeira sobre práticas de empresa aí localizada em
casos de cancelamentos de subscrições que não foram reembolsadas de
acordo com os direitos que assistem aos consumidores lesados; a
colaboração no diálogo e acompanhamento das inúmeras reclamações que
surgiram no final do ano relativamente a pedidos de reembolso de bilhetes
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adquiridos para parque temático de diversões que os consumidores
alegaram não corresponder às expectativas.

- Durante o ano de 2019, o CEC Portugal tratou cerca de 1 760 casos (menos
27% do que em 2018), dos quais 38% foram reclamações (com um
decréscimo de 36% em relação a 2018) e 62% pedidos de informação (com
um decréscimo de 20% em relação a 2018). O decréscimo no volume de
casos pode ter sido influenciado por algum dos fatores que a seguir de
identificam:
o Centro implementou em 2019 um procedimento de orientação da
submissão de solicitações pelos consumidores através da página do seu sítio
eletrónico, de modo a assegurar um entendimento prévio claro e
esclarecido acerca do âmbito e competências da Rede CEC, evitando-se,
assim, ter de responder sobre a impossibilidade de prosseguir com o caso;
os vários avanços e recuos ocorridos durante 2019 com o processo do
“Brexit” levou a intermitências na aceitação de casos envolvendo o Reino
Unido, um dos países relevanes nas reclamações geridas pelo CEC Portugal;
como consequência do enunciado no ponto anterior, a que se juntou
igualmente as dificuldades com casos envolvendo Espanha, especialmente
do lado de consumidores nacionais, foi necessário optar por encaminhar
mais consumidores para a utilização da Plataforma de RLL em vez de se
recorrer aos serviços da Rede CEC.
Também é de assinalar que em relação aos pedidos de informação registouse um número crescente de situações decorrentes de compras em linha fora
do Espaço Económico europeu (EEE) e, por isso, fora do âmbito de
intervenção do CEC Portugal e da Rede CEC. Este número representou 39%
dos pedidos atendidos em 2019, contra 29% em 2018. Tal evolução contribui
igualmente para o decréscimo do número de casos suscetíveis de darem
origem a reclamações de consumidores nacionais partilhadas na Rede CEC.
No que se refere ao país de residência dos consumidores que estiveram na
origem das reclamações recebidas pelo CEC Portugal em 2019, verificou-se
que 28% chegaram de consumidores portugueses e 74% de outros países da
UE, da Noruega ou da Islândia. No quadro 1, indica-se o país de localização
das empresas reclamadas, portuguesas ou de outros países da União
Europeia, por ordem de relevância.
Quanto aos setores mais reclamados, tanto consumidores portugueses
como estrangeiros continuaram a ter em comum os setores do transporte
aéreo de passageiros e do aluguer de veículos automóveis sem condutor. No
Quadro 2 identificam-se também outros setores igualmente relevantes nas
reclamações transfronteiriças de 2019.
Considerando também a análise dos pedidos de informação, e para além
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daqueles que se destacam no quadro anterior, é possível identificar outros
setores de atividade económica relacionados com problemas de consumo
suscitados por consumidores nacionais, como sejam os aparelhos de
comunicação (telemóveis e outros), os equipamentos eletrónicos, de som e
audiovisuais, o vestuário e calçado e os artigos de decoração. Na sua
maioria, estes casos decorrem de compras em linha.
Entre os motivos que levaram os consumidores a reclamar sobre problemas
transfronteiriços em 2019 estiveram em destaque os atrasos,
cancelamentos, recusa de embarque, danos em bagagem; alegados danos,
encargos suplementares e coberturas dos seguros no aluguer automóvel;
condições contratuais, não entrega e desconformidade de bens.

Quadro 1
Consumidores portugueses
reclamaram de empresas
localizadas nos seguintes
países

2019

Empresas portuguesas
receberam reclamações de
consumidores residentes nos
seguintes países

Espanha

França

Alemanha

Bélgica

Irlanda

Espanha

França

Itália

Reino Unido

Finlândia

Itália; Países Baixos

Suécia
Alemanha
Áustria
Países Baixos
Reino Unido
Luxemburgo
Dinamarca; Roménia
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Quadro 2
Sectores que deram origem
às reclamações dos
2019
consumidores portugueses

Sectores que deram origem
às reclamações dos
consumidores residentes em
outros países da União,
Islândia e Noruega

Transporte aéreo de
passageiros

Transporte aéreo de
passageiros

Peças e acessórios para
veículos automóveis

Aluguer de veículos sem
condutor

Aluguer de veículos sem
condutor

Serviços de alojamento em
hotéis e outros
estabelecimentos

Transporte aéreo de
bagagem

Transporte aéreo de bagagem
Serviços de entretenimento e
espetáculos
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Objetivo 3:

Prestar assistência aos consumidores na resolução dos seus conflitos
Identificar a entidade de resolução alternativa de litígios competente ou o
meio processual (processo europeu para ações de pequeno montante,
injunção europeia)
Informar os consumidores sobre esses meios de resolução de litígios
Informar os consumidores sobre as vantagens e inconvenientes desses
meios de resolução de litígios
Transferir as reclamações para entidades de Resolução Alternativa de
Litígios (RAL) ou outras entidades competentes quando essa solução for a
mais indicada
Seguir, se e na medida do possível, o resultado produzido por essas
entidades após transferência da reclamação e introduzir os dados na base
de dados
Informar os consumidores sobre os serviços de tradução, se possível
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. Tal como nos anos anteriores, também em
2019 se registou a preponderância de contactos efetuados por
consumidores.

Atividades
realizadas em
2019

Pouco mais de metade dos pedidos submetidos às conselheiras nacionais da
Plataforma de RLL foi recebida na plataforma (52%). No entanto, o volume
dos pedidos por contacto telefónico ou por correio eletrónico fora da
plataforma continuaram a ser muito elevados (48%). As questões colocadas
tiveram por objeto os seguintes aspetos, indicados por ordem de relevância
no conjunto das solicitações recebidas:
- Informações gerais sobre os direitos do consumidor e/ou outras vias de
recurso
- Apoio para apresentar ou responder a uma reclamação
- Informações gerais sobre a plataforma RLL
- Conflito que não podia ser tratado através da plataforma
- Informações sobre uma entidade de RAL específica e/ou sobre o
procedimento seguido.
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Durante o ano de 2019, e após a implementação da versão atualizada da
Plataforma, as conselheiras nacionais continuaram a ser solicitadas por
várias empresas e entidades RAL que se confrontaram com dificuldades de
acesso às páginas de gestão das reclamações que lhes foram dirigidas, tendo
sido necessário mediar os contactos com os serviços técnicos da Plataforma
para repor os respetivos perfis e permitir o acesso às reclamações ou
conversas diretas.

Objetivo 4

Organização de atividades promocionais
Plano de comunicação (inclui informação sobre o formato e dispositivos
utilizados, principais assuntos, línguas, meios de distribuição, etc.)
Atividades promocionais, nomeadamente participação em campanhas de
informação da UE sobre direitos dos consumidores
Contactos com a imprensa, comunicados de imprensa, artigos redigidos
pelo CEC e publicados, impacto nos media
Desenvolver e manter ativo o sítio eletrónico do CEC
Eventos sobre temas relacionados com a proteção do consumidor, como
conferências, seminários, workshops
Cooperação com intervenientes relevantes no setor da proteção dos
consumidores (tais como Representação da Comissão Europeia),
cooperação com outras redes UE (e.g. EJN, EEN, Europe Direct, SOLVIT,
FINNET …)
Cooperação com países terceiros (quando relevante)

Atividades
realizadas em
2019

O CEC Portugal privilegiou os canais digitais para divulgação do material
informativo produzido no ano 2019. Concentrou os seus esforços em criar
conteúdos para a página na Internet, implementar as diferentes versões
linguísticas de forma a aumentar o número de visitantes e em publicar
informação nas redes sociais. Os esforços resultaram num aumento do
número de visitas ao sítio eletrónico e de seguidores nas redes sociais,
dando mais visibilidade ao CEC.
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Atividades de promoção e divulgação
- O CEC Portugal realizou em 2019 diversas iniciativas de comunicação com
particular incidência na comunicação através do seu sítio eletrónico
(https://cec.consumidor.pt) e das páginas nas redes sociais Facebook
(https://www.facebook.com/cecportugal) e Twitter
(https://twitter.com/CECPortugal), tendo também criado a página do CEC
Portugal no Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCm07Glqq7uGuaYupGLMiBHw
- A publicação de posts no Facebook e Twitter teve por objeto vários temas
ao longo de todo o ano,, entre os quais se destacam os seguintes:
campanhas de divulgação da Rede CEC visando o “Dia da Inernet Segura”
(05/02/2019-11/02/2019), o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores
(ConsumersDay #UEeConsumidores2019) (15/03/2019 – 19/04/2019), o
aluguer de veículos automóveis (27/08/2019 – 12/09/2019), o Calendário
Natalício (30/11/2019 a 31/12/2019).
Contactos com a imprensa, comunicados de imprensa, artigos redigidos
pelo CEC e publicados, impacto nos media
- Comunicados de imprensa emitidos pela Rede CEC e o CEC Portugal, em
particular comunicados relativos a projetos comuns da Rede e dos seus
parceiros: ECC-Net: The Future of the European Consumer.
- Artigos publicados na imprensa, com referência às atividades do CEC ou
sobre assuntos de interesse para os consumidores.
Se comprou um artigo com defeito é este o prazo de garantia, Economia ao
Minuto, 05/01/2019
Este produto é falsificado? Como comprar ‘online’ sem ser enganado, Jornal
Económico, 17/03/2019
Turismo impulsiona queixas contra rent-a-car. Bruxelas força mais
transparência, O Público, 25/03/2019
Reservei uma casa para férias mas o host cancelou. Estou protegido?,
Dinheiro Vivo, 05/05/2019
Bloqueio geográfico em compras 'on-line' fiscalizado pela ASAE a partir de
terça-feira, Sapo24, 17/06/2019
ASAE fiscaliza compras online que discriminem clientes, Correio da Manhã,
17/06/2019
ASAE de olho nas compras online, TVI24, 17/06/2019
Alugar carro: Saiba como evitar os problemas, Dinheiro Vivo, 10/07/2019
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EuropeDirect: Um mar sem plásticos. Há mar e mar… há ir e limpar!, Postal
do Algarve, 10/07/2019
Como reclamar nas férias, Doutorfinanças, 22 /07/2019
Tem algum conflito de consumo? Já o pode resolver pela internet, Jornal
Económico, 19/08/2019
O que fazer quando a agência onde comprou a viagem faliu?, O Público,
23/09/2019
Sabe tudo sobre as compras na Internet? Teste aqui os seus
conhecimentos, Notícias ao Minuto, Economia ao Minuto, 24/10/2019
Sabia que é possível resolver conflitos de consumo através da internet?,
Jornal Económico, 18/11/2019
Palmela organiza a Conferência “O Consumidor no Séc. XXI”, Jornal do
Pinhal Novo, 03/12/2019
Compras online: como evitar problemas no sapatinho, Notícias Magazine,
09/12/2019
Palmela organiza a Conferência “O Consumidor no Séc. XXI”, Revista
Descla, 12/12/2019
Secretário de Estado elogia trabalho da Autarquia de Palmela, Metronews,
16/12/2019
Câmara elogiada por "dar visibilidade à política pública de defesa do
consumidor", Agência de Notícias, 16/12/2019
Consumidores do Século XXI debatem desafios da Internet, o Setubalense,
17/12/2019
Secretário de Estado elogia trabalho da autarquia de Palmela, Jornal do
Pinhal Novo, 17/12/2019

Desenvolvimento do sítio eletrónico do CEC Portugal
(https://cec.consumidor.pt/)
A presença do CEC Portugal na Internet continuou a registar uma evolução
crescente: 140.783 visitantes (mais 42% do que em 2018); 1.923.520 vistas
de páginas do site; 85.485 documentos descarregados (mais 55% do que em
2018)
Em 2019, o sítio eletrónico do CEC Portugal passou a dispor igualmente de
versões linguísticas em Espanhol, Francês e Inglês.

Organização de workshops sobre direito dos consumidores

183

- Organização do Workshop sobre a Plataforma RLL – Sua eficácia e
funcionalidade, nas instalações do CEC, no dia 7 de novembro, com a
finalidade de promover a discussão entre as entidades de RAL nacionais, as
organizações de consumidores, a DGC e o CEC acerca das respetivas
experiências e dúvidas sobre o funcionamento da Plataforma. Para além das
técnicas do CEC, incluindo as que exercem funções de conselheiras da
Plataforma, o Workshop contou com a presença dos diretores ou
representantes de todas as entidades RAL notificadas à Comissão Europeia,
a Secretária-Geral da DECO, as técnicas da DGC que acompanham as
entidades RAL. As conclusões deste Workshop, depois de aprovadas por
todos os participantes, foram dadas a conhecer à DGC e à Comissão
Europeia (DGJUST), tendo suscitado particular interesse da parte da DGJUST
que posteriormente solicitou esclarecimentos e informação adicional, tendo
em vista equacionar a melhor forma de acolher as alterações legislativas
ocorridas em Portugal com a implementação da arbitragem necessária e as
pretensões das entidades RAL.

Cooperação com outras entidades
- Cooperação com os Centros Europe Direct para promover sessões de
informação sobre direitos dos consumidores na UE.
- Acolhimento nas instalações do Centro de uma visita de estudantes do
Agrupamento Escolar de Alcácer do Sal, no dia 20 de março, com
apresentação sobre o tema do comércio eletrónico.
- Cooperação com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors:
https://eurocid.mne.gov.pt/viajar

- O CEC Portugal está listado no novo portal para os serviços públicos em
linha: https://eportugal.gov.pt/servicos/resolver-conflitos-de-consumoatraves-do-centro-europeu-do-consumidor

- Cooperação com a AMA e a DGAJ no âmbito do “European E-government
Benchmark 2020 Evaluation”, para avaliação do funcionamento em Portugal
do “Processo europeu para ações de pequeno montante”.

Cooperação com a Direção-Geral do Consumidor na promoção das
atividades da Rede CEC
Colaboração com a DGC em 3 sessões de formação destinadas a agentes da
Polícia de Segurança Pública (PSP), realizadas durante o ano em Castelo
Branco, Faro e Porto, com apresentação sobre o tema “O consumidor turista

184

e os conflitos transfronteiriços”.
Apresentação sobre os direitos dos consumidores no comércio em linha na
Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, no dia 22 de março, dirigida à
população em geral (https://www.e-cultura.sapo.pt//evento/12698).
Presença, a convite da DGC, na “Consumers International Summit”, que teve
lugar em Portugal (Estoril) nos dias 29 de abril a 2 de maio, e onde o CEC
poude representar a Rede CEC junto das organizações nacionais e
internacionais presentes no evento.
Participação na Conferência “O consumidor no Século XXI – Literacia digital e
os direitos do consumidor”, em Palmela, no dia 13 de dezembro, promovida
pelo Gabinete de apoio ao consmidor do concelho, tendo o CEC assegurado
inervenção no painel III, que debateu os direitos dos consumidores e o
comércio em linha.

Objetivo 5:

Contribuir para o desenvolvimento de “RAL/RLL”
Assegurar uma cooperação eficaz e efetiva com as entidades RAL nacionais
Prestar assistências às autoridades nacionais na promoção e
desenvolvimento das entidades RAL, na medida do possível
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. Tal como nos anos anteriores, também em
2019 se registou a preponderância de contactos efetuados por
consumidores.

Atividades
realizadas em
2019

Durante o ano de 2019, e após a implementação da versão atualizada da
Plataforma, as conselheiras nacionais continuaram a ser solicitadas por
várias empresas e entidades RAL que se confrontaram com dificuldades de
acesso às páginas de gestão das reclamações que lhes foram dirigidas, tendo
sido necessário mediar os contactos com os serviços técnicos da Plataforma
para repor os respetivos perfis e permitir o acesso às reclamações ou
conversas diretas.

Organização do Workshop sobre a Plataforma RLL – Sua eficácia e
funcionalidade, nas instalações do CEC, no dia 7 de novembro, com a
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finalidade de promover a discussão entre as entidades de RAL nacionais, as
organizações de consumidores, a DGC e o CEC acerca das respetivas
experiências e dúvidas sobre o funcionamento da Plataforma. Para além das
técnicas do CEC, incluindo as que exercem funções de conselheiras da
Plataforma, o Workshop contou com a presença dos diretores ou
representantes de todas as entidades RAL notificadas à Comissão Europeia,
a Secretária-Geral da DECO, as técnicas da DGC que acompanham as
entidades RAL. As conclusões deste Workshop, depois de aprovadas por
todos os participantes, foram dadas a conhecer à DGC e à Comissão
Europeia (DGJUST), tendo suscitado particular interesse da parte da DGJUST
que posteriormente solicitou esclarecimentos e informação adicional, tendo
em vista equacionar a melhor forma de acolher as alterações legislativas
ocorridas em Portugal com a implementação da arbitragem necessária e as
pretensões das entidades RAL.

Objetivo 6:

Networking e feedback
Reuniões da Rede CEC (Cooperation day / evento da Presidência, reuniões
da Rede, reuniões Chafea, etc.) e organização do Cooperation Day (se
aplicável)
Visitas de estudo e intercâmbio de colaboradores
Contribuição para consultas públicas a nível da UE relacionadas com a
política de defesa do consumidor
Outras atividades de dimensão europeia (quando relevante):
Liderança de projetos conjuntos

Reuniões da Rede CEC
Atividades
realizadas em
2019

- 1 reunião dos Diretores dos CEC nacionais (Bruxelas, 17 de junho)
- 1 ECC –NET Cooperation Day (Helsínquia, 23-25 de setembro)
- 1 Conferência da Presidência (Helsínquia, 25-26 de setembro)
- 1 Workshop sobre atividades de comunicação da Rede CEC (Copenhaga,
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27-29 de maio)
- Workshop sobre external alerts COM-BEUC (Bruxelas, 16-17 de janeiro)
- 7th Conference on aspects of consumer law - Luxemburgo (18-20 Jun/19)

Visitas de estudo
Acolhimento da visita da Diretora do CEC Espanha no dia 17 de outubro,
para abordagem de assuntos relacionados com a atividade dos dois centros
e troca de experiências e perspetivas de cooperação futura.
Participação de duas juristas em visita de estudo ao CEC Alemanha-França,
com estrutura comum localizada em Khel (próximo de Estrasburgo), nos dias
25 e 26 de novembro, durante a qual foi possível conhecer melhor a
organização e funcionamento de dois dos maiores centros da Rede CEC e
abordar questões relevantes do trabalho partilhado, da nova ferramenta
eletrónica de gestão de reclamações, dos sistemas de resolução alternativa
de litígios e das atividades de comunicação a desenvolver conjuntamente.

Contribuição para consultas públicas a nível da UE relacionadas com a
política de defesa do consumidor
O CEC Portugal respondeu a diversos inquéritos e consultas no ano 2019,
dos quais destacamos:
- Consulta sobre direitos dos passageiros aéreos na UE (COM-MOVE/Steer),
março 2019
- Inquérito sobre “User needs in the postal sector” (COM-GROW/WIK), Abril
2019
- Inquérito integrado no projeto "SCAN - Small Claims Analysis Network,
Adiconsum together with the University of Naples "Federico II" and the VUB
(Vrije Universiteit Brussel), março 2019
- Inquérito da UE sobre “Air Services Regulation Impact Assessment” (COMMOVE/Steer), setembro 2019
- Inquérito da UE sobre a implementação do regulamento relativo ao
bloqueio geográfico dirigido aos CEC, setembro 2019
- Inquérito da Rede CEC sobre companhias aéreas (contributo para CPC
Survey on complaint handling by airlines), novembro 2019
- Inquérito da UE sobre “Ranking Transparency Guidelines - Article 5(7) of
Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of
20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of
online intermediation Services” (COM-DSM/EEN-IAPMEI),dezembro 2019
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Participação em projetos conjuntos
Participação no Grupo de Trabalho do projeto conjunto da Rede CEC “ECCCPC Monitor”, no âmbito da qual o CEC Portugal promoveu a divulgação, no
número de junho da Newsletter, da DGC enquanto entidade responsável
pela fiscalização de atividades de publicidade e do trabalho que a Divisão de
Publicidade realizou sobre o marketing de influência e que teve como alvo
os influenciadores nas redes sociais.
Participação no Data Managing Group da Rede CEC, criado para analisar e
discutir as estatísticas da Rede CEC.
Participação ainda nas reuniões do grupo estratégico da Rede CEC.

Participação na “Semana da Rede CEC” em Bruxelas, que teve lugar de 4 a 7
de novembro, com a realização de sessão debate na Casa da Noruega, mesa
redonda com organizações empresariais, reunião com o BEUC e intervenção
em conferência da ERFF (retalho financeiro). Esta iniciativa visou promover a
divulgação da Rede junto dos novos membros do Parlamento Europeu
relacionados com as questões da política dos consumidores da União, em
particular no âmbito da Comissão “IMCO”, e também de representantes
nacionais junto das instituições europeias relevantes e das organizações
representativas de consumidores e empresas.

Objetivo 7:

Cooperação com as autoridades de supervisão e de regulação
DGC – Direção-Geral do Consumidor
Cooperação com a Direção-Geral do Consumidor na promoção das
atividades da Rede CEC descritas no objetivo 4 e na assistência e informação
prestada aos consumidores com litígios transfronteiriços.

Atividades
realizadas em
2019

O CEC Portugal também participou e esteve representado nos seguintes
eventos:
Novos Desafios para o Consumidor: Apresentação dos Resultados do Estudo
sobre a Política de Defesa do Consumidor em Portugal, DGC / Universidade
Nova de Lisboa, 15 de março de 2019
Workshop - Influencers marketing, DGC, 29 de março de 2019
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Futuralia, FIL, 3-6 de abril de 2019.

ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Decorrente da assistência prestada aos consumidores durante o ano, na
resolução de conflitos de consumo, e da cooperação com as entidades
responsáveis pela fiscalização do mercado, que cabe ao CEC no âmbito da
cooperação administrativa, são de salientar: as notificações dirigidas à
entidade regional de fiscalização da Região Autónoma da Madeira sobre
práticas de empresa aí localizada em casos de cancelamentos de subscrições
que não foram reembolsadas de acordo com os direitos que assistem aos
consumidores lesados; a colaboração no diálogo e acompanhamento das
inúmeras reclamações que surgiram no final do ano relativamente a pedidos
de reembolso de bilhetes adquiridos para parque temático de diversões que
os co nsuidores alegaram não corresponder às expectativas.
ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil
Troca de informação sobre direitos dos passageiros e transferência de
reclamações e acompanhamento do protocolo de cooperação.

AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
Troca de informação sobre direitos dos passageiros, aluguer de veículos e
compra de veículos no estrangeiro.

TdP – Turismo de Portugal
Troca de informação sobre os consumidores estrangeiros de passagem por
Portugal, nomeadamente sobre aluguer de veículos e reserva de
alojamento.

Cooperação com a AMA e a DGAJ no âmbito do “European E-government
Benchmark 2020 Evaluation”, para avaliação do funcionamento em Portugal
do “Processo europeu para ações de pequeno montante”.
O CEC Portugal também participou e esteve representado nos seguintes
eventos:
Conferência ANACOM 2019: os desafios da sociedade digital,
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1472650&languageId=1, 29
de maio de 2019
Workshop sobre Cibersegurança – GT do Ministério da Economia apresentação de relatório, DGAE, 11 de novembro de 2019
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Objetivo 8:

Colaboração com profissionais (associações ou ordens profissionais)
As atividades descritas nos objetivos 4 e 5 visam também os profissionais
quando a temática for relevante.
Os comunicados de imprensa e outras informações são enviadas a
associações ou ordens profissionais.
Desenvolvimento de contactos com associações e ordens profissionais nos
setores mais relevantes para os consumidores, ou com determinadas
empresas com vista a melhorar a resolução das reclamações recebidas no
CEC Portugal.

Atividades
realizadas em
2019

O CEC Portugal também participou e esteve representado nos seguintes
eventos:
“European Hospitality Summit 2019”, AHRESP, 13 de abril 2019
“Do androids dream of legislative drafting? The use of AI and new
technologies in legal drafting”, CIDP, 7 de junho de 2019
Cerimónia da entrega do Prémio Jacques Delors 2018, CIEJD, 4 de outubro
de 2019
Conferência "A Europa em Transformação", CGD/IDEFF,
https://www.ideff.pt/en/ini_detail.php?zID=34&aID=972, 4 de novembro de
2019
As Marcas na Era da Informação e da Personalização, Centromarca, 21 de
novembro de 2019.

Objetivo 9:

Assegurar um serviço de grande qualidade e uniforme
Descrição das medidas implementadas para assegurar a qualidade do
serviço do Centro e a satisfação do consumidor:
Inquéritos de satisfação
Acusar receção da correspondência dos consumidores
Adesão ao case handling protocol
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Utilização da IT Tool
Gestão dos recursos humanos e outras atividades de gestão

As questões e reclamações foram tratadas através da nova IT-Tool de acordo
com os procedimentos adotados na Carta de Qualidade da Rede CEC,
procedimentos internos e outros procedimentos aceites conjuntamente pela
referida Rede.

Foram disponibilizados inquéritos de satisfação aos consumidores no
encerramento do pedido de informação ou da reclamação e no sítio do CEC
para avaliar a perceção dos consumidores relativamente ao serviço
prestado.

Atividades
realizadas em
2019

Ações de formação frequentadas em 2019 por pessoal alocado ao CEC
Portugal:
Curso de English – Upper Intermediate) e English –Intermediate Leite), 03 jan
- 06 jun, (1 hora; 2 dias por semana), na DGC
Workshop de Espanhol, DGC, 08 Out-12 dez, (1 hora; 2 dias por semana), na
DGC
Consumer protection in financial services, ERA Academy, 28-29 mar, em
Trier
ECC Net IT Tool 2 Workshop, CEC Polónia/DGJUST, 23-24 abr, Varsóvia
Mediation in the EU: Language, law and practice, ERA Academy, 06-09 maio,
em Lisboa
ERA Annual Conference on European Consumer Law 2018, ERA Academy,
10-11 Out, em Trier
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Anexo 3 – Iniciativas Legislativas 2019
Projeto de Decreto-Lei – Assegura a execução do Regulamento (EU) n.º 2017/852 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativo ao mercúrio.

Projeto de Lei n.º 1060/XIII/4.ª (BE) – Interdita a comercialização e importação de
cosméticos e produtos de higiene que contêm microplásticos e regula a sua presença
nos demais produtos.

Projeto de Lei n.º 1061/XIII/4.ª (CDS-PP) – Implementa um programa de redução da
utilização de microplásticos em cosméticos e produtos de higiene e limpeza.

Projeto de Decreto-Lei – Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva (UE) n.º
2015/996, da Comissão, de 19 de maio, alterando o Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31
de julho.

Projeto de Decreto-Lei – Altera o Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26 de março, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, relativo às práticas comerciais com
reduções de preço.

Projeto de Decreto-Lei (nova versão) – Altera o Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26 de
março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, relativo às práticas
comerciais com reduções de preço.

Projeto de Lei n.º 1048/XIII/4.ª (BE) – Propõe uma Lei de Bases do Direito Humano à
Alimentação Adequada.

Projeto de Lei n.º 720/XIII (PS) – Estabelece o regime aplicável à cobrança
extrajudicial de créditos vencidos e às empresas que se dedicam a essa atividade.

Projeto de Resolução do Conselho de Ministros (Reg. R 59/2019) – Cria o Portal
eportugal, sob o domínio eportugal.gov.pt, que sucede ao Portal do Cidadão e ao
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Balcão do Empreendedor.

Projeto de Proposta de Lei (Reg. PL 549/2018) – Altera o Código de Processo Civil, as
normas regulamentares do regime da propriedade horizontal e o regime dos
procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de
contratos de valor não superior à alçada do Tribunal de 1.ª instância.

Projeto de Lei n.º 1100/XIII/4ª (PAN) - Torna mais transparentes as regras de
rotulagem relativas à presença de organismos geneticamente modificados em
subprodutos de animais, refeições e produtos não embalados.

Projeto de Regulamento (AMT) - Consulta Pública AMT relativa ao Projeto
Regulamento de definição de regras gerais tarifárias no âmbito do Regime Jurídico do
Serviço Público de Transporte de Passageiros.

Projeto de Lei n.º 1125/XIII/4.º (PAN) – Criação de regime especial de defesa do
consumidor idoso.

Projeto de Decreto-Lei – Reforça os poderes e os incentivos aplicáveis à cobrança de
dívida à Segurança Social.

Projeto de Decreto-Lei 120/2019 – Altera a Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas.

Projeto de Decreto-Lei nº 105/2019 – Projeto de Decreto-Lei que elimina o
mecanismo regulatório que visava compensar as distorções com impacto na
formação de preços médios da eletricidade no mercado grossista em Portugal.

Projeto de Lei 1168/XIII/4.ª (PEV) – Altera o Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril,
prevendo a expansão da garantia dada aos consumidores para os bens móveis e
imóveis.

Projeto de Lei n.º 438/XIII/2.ª (PSD) – Determina a sujeição dos litígios de consumo de
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reduzido valor económico à arbitragem necessária, quando tal seja optado pelo
consumidor, e determina a obrigatoriedade de constituição de advogado nas ações
de consumo.

Projeto de Lei n.º 439/XIII/2.ª (PSD) – Determina a criação, no seio da Direção-Geral
do Consumidor, de um portal de registo nacional de consumidores aderentes a
publicidade telefónica.

Projeto de Lei n.º 451/XIII/2.ª (PAN) – Reforça o direito dos consumidores no que diz
respeito ao consumo de bens alimentares.

Projetos de Resolução n.º 717/XIII (PSD) – Recomenda ao Governo a adoção de
medidas que promovam os meios alternativos de resolução de litígios de consumo.

Projeto de Resolução n.º 718/XIII (PSD) – Recomenda ao Governo a assunção de
medidas de formação, informação e fiscalização de defesa dos direitos dos
consumidores.

Projeto de Resolução n.º 727/XIII (CDS) – Recomenda ao Governo que promova uma
cultura de informação ao consumidor mais eficaz.

Projeto de Decreto-Lei – Aprova o regime jurídico da concessão da exploração e
gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e abastecimento de
água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes,
procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 96/2014, de 25 de junho.

Projeto de Decreto-Lei (Reg. DL 105/2019) – Elimina o mecanismo regulatório que
visava compensar as distorções com impacto na formação de preços médios da
eletricidade no mercado grossista em Portugal.

Projeto de Decreto-Lei – Cria o Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de
Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz.
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Projeto de Decreto-Lei (Reg. DL 90/2019) – Transpõe diversas diretivas de adaptação
ao progresso técnico em matéria de segurança dos brinquedos, uso de substâncias
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, adjuvantes de produtos
fitofarmacêuticos e exame de plantas -PCM - (Reg. DL 90/2019) -Nova versão.

Projeto de Decreto-Lei (nova versão) – Altera o Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26 de
março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, relativo às práticas
comerciais com reduções de preço.

Projeto de Lei n.º 1184/XIII/4.ª (PEV) – Altera o Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de
outubro, que institui Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais Gerais.

Projeto de Resolução n.º 2093/XIII/4.ª (PCP) - Recomenda a implementação de
medidas em defesa da produção leiteira nacional

Projeto de Decreto-Lei – Procede à alteração do Código do IVA, determinando a
aplicação da taxa reduzida do IVA à componente fixa de determinados fornecimentos
de eletricidade e gás natural.

Anteprojeto de Decreto-Lei sobre segurança nas piscinas

Projeto de Resolução n.º /XIII/4.ª (PS) – Relativo à informação ao consumidor na
comercialização produtos alimentares.

Projeto de Decreto-Lei – Procede à 12.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 154/2005, de 6
de setembro, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2019/523, da
Comissão, de 21 de março.

Projeto de Lei n.º 1217/XIII (PS) – Aprova a carta de direitos fundamentais na Era
Digital.

Projeto de Lei n.º 1214/XIII/4ª (PAN) – Regulamenta o fim que deve ser atribuído às
pontas de cigarros.
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Projeto de Lei n.º 438/XIII/2ª (PSD/Nova versão) – Determina a sujeição dos litígios de
consumo de reduzido valor económico à arbitragem necessária, quando tal seja
optado pelo consumidor.

Projeto de Resolução n.º 2175/XIII/4.ª (BE) – Recomenda medidas de apoio ao sector
leiteiro português.

Projeto de Resolução n.º 2207/XIII/4.ª (PS) – Campanha de informação sobre as
qualidades do leite e dos seus benefícios para a saúde.

Projeto de Decreto-Lei – Altera o Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de julho relativo à
avaliação e gestão de ruido ambiente e transpõe a Diretiva (UE) 2015/996, da
Comissão, de 19 de maio.

Projeto de Decreto-Lei – Altera o Decreto-lei n.º 181/2012, de 6 de agosto, que regula
as condições de acesso e de exercício da atividade de aluguer de veículos de
passageiros sem condutor, também designada por atividade de rent-a-car.

Projeto de Decreto-Lei - Regula os ramos do sector cooperativo previstos no n.º 1 do
artigo 4.º do Código Cooperativo, com exceção do ramo de crédito.

Projeto de Resolução n.º 2215/XIII/4.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo a
implementação de medidas de apoio ao setor leiteiro.

Projeto de Decreto-Lei – Estabelece regras específicas aplicáveis à fixação, liquidação
e cobrança da taxa municipal de ocupação do subsolo (TOS).

Projeto de Decreto-Lei – Estabelece o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de
energia renovável.

Projeto de Portaria – Regulamentação do Decreto-Lei n.º 43/2017, de 18 de abril, que
estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e colocação em serviço
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de instrumentos de pesagem não automáticos, transpondo a Diretiva n.º
2014/31/EU.

Projeto de Portaria – Regulamentação do Decreto-Lei n.º 45/2017, de 27 de abril, que
estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e colocação em serviço
dos instrumentos de medição, transpondo a Diretiva n.º 2014/32/UE, e a Diretiva
Delegada (UE) n.º 2015/13.

Projeto de Decreto-Lei (Nova versão) – Estabelece o regime jurídico aplicável ao
autoconsumo de energia renovável e procede à transposição parcial da Diretiva n.º
2018/2001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro.

Projeto de Decreto-Lei – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2014,
de 22 de agosto, que estabelece o regime de verificação de requisitos mínimos de
abertura e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.
Projeto de Decreto-Lei – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de
6 de novembro, referente à certificação por via eletrónica de micro, pequenas e
médias empresas.
Projeto de Decreto-Lei – Transpõe diretivas de adaptação ao progresso técnico em
matéria de espécies hortícolas e organismos prejudiciais aos vegetais e produtos
vegetais.

Projeto de Decreto-Lei – Cria o Direito Real de Habitação Duradoura.

Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para Portugal (ENSAN - P)

Proposta de Regulamento (ERSE) – Consulta Pública (nº 79/2019) da ERSE relativa à
proposta de regulamento relativo ao dever de informação do comercializador de GPL
e combustíveis derivados do petróleo ao consumidor.

Projeto de Lei n.º 37/XIV/1.ª (PCP) – Estabelece medidas de promoção da
durabilidade e garantia dos equipamentos para o combate à obsolescência
programada.
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Projeto de Lei n.º 31/XIV/1.ª (PEV) – Alarga a abrangência a novos produtos da
rotulagem para os alimentos que contém transgénicos.

Projeto de Decreto-Lei – Altera o regime jurídico da concessão da exploração e gestão
dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e abastecimento de água para
consumo público.

Projeto de Decreto-Lei – Institui o novo regime jurídico da constituição e do
funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de
pensões.

Projeto de Decreto-Lei – Estabelece o regime aplicável à disponibilização e
divulgação, pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços, das linhas
telefónicas destinadas a permitir o contato com o público, no âmbito da respetiva
atividade.

Projeto de Lei n.º 116/XIV/1.ª (PAN) – Estabelece medidas de promoção do desenho
ecológico e do aumento do ciclo de vida dos equipamentos eléctricos e electrónicos.

Projeto de Lei n.º 119/XIV/1.ª (BE) – Alarga o prazo de garantia na venda de bens
móveis de consumo (segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril).
Projeto de Lei n.º 120/XIV/1.ª (PEV) – Aumento da durabilidade e expansão da
garantia para os bens móveis e imóveis (Alteração ao Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08
de abril, e ao Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio).

Projeto de Decreto-Lei – Altera o Decreto-Lei n.º 157/2017, de 28 de dezembro, que
define as características a que devem obedecer o arroz da espécie Oryza sativa L. e a
trinca de arroz destinados ao consumidor final.

Projeto de Lei n.º 142/XIV/1ª (PEV) – Limita o período de fidelização nos contratos de
prestação de serviços de comunicações eletrónicas.
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Anexo 4 – Inquérito de satisfação aos colaboradores da DGC
O processo de autoavaliação da DGC envolveu a realização de um inquérito anónimo aos seus
colaboradores, disponibilizado no dia 30 de março de 2020. O questionário foi elaborado
recorrendo à aplicação Google Forms, cujo link foi remetido internamente a todos os
trabalhadores para que pudessem responder online e consistiu na avaliação de um conjunto
de aspetos relativos à organização, com o propósito de aferir o grau de satisfação e de
motivação de cada um sobre as atividades que desenvolveu ao longo de 2019.

Do universo de 43 efetivos da DGC, à data da entrega do questionário, após exclusão dos
dirigentes, o questionário foi destinado a 39 trabalhadores, incluindo 4 técnicos superiores em
prestação subordinada de trabalho em regime de teletrabalho.

Deste universo, obtiveram-se 29 respostas, o que perfaz uma taxa de resposta de 74,4% (12,5
pontos percentuais acima da taxa de resposta verificada relativamente à avaliação de 2018).

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.
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As respostas à questão 1, Satisfação global dos colaboradores com a DGC, posicionaram-se
principalmente no nível 4 = Satisfeito, logo seguido da opção “pouco satisfeito”.

1

2

3

4

5

Imagem da organização

0

0

10

16

3

Desempenho global da organização

0

0

7

19

3

Papel da organização na sociedade

0

1

5

19

4

0

1

11

13

4

0

0

11

16

2

0

0

7

18

4

0

2

13

14

0

0

2

8

17

2

0

1

11

13

4

Relacionamento da organização com os cidadãos e
a sociedade
Forma como a organização gere os conflitos de
interesses
Nível de envolvimento dos colaboradores na
organização e na respetiva missão.
Envolvimento dos colaboradores nos processos de
tomada de decisão
Envolvimento dos colaboradores em atividades de
melhoria
Mecanismos

de

consulta

colaboradores e gestores

e

diálogo

entre
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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, embora algumas residuais, distribuídas por todos os níveis.

Aptidão da liderança para conduzir a organização Gestão de topo (Direção)
Aptidão da liderança para conduzir a organização Gestão de nível intermédio
Aptidão da gestão para comunicar - Gestão de
topo (Direção)
Aptidão da gestão para comunicar - Gestão de
nível intermédio
Forma

como

o

sistema

de

avaliação

do

desempenho em vigor foi implementado
Forma como os objetivos individuais e partilhados
são fixados
Forma como a organização recompensa os
esforços individuais
Forma como a organização recompensa os
esforços em grupo
Postura da organização face à mudança e à
modernização

1

2

3

4

5

0

0

3

20

7

0

0

2

22

5

0

1

6

13

9

0

0

5

16

7

1

5

9

11

2

1

2

11

12

3

1

3

9

13

3

0

3

6

19

1

0

1

7

14

7
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As respostas à questão 3, Satisfação com as condições de trabalho, situaram-se, também,
maioritariamente no nível 4 = Satisfeito, em todos os parâmetros.
1

2

3

4

5

0

0

3

17

9

0

0

6

18

5

0

0

4

12

13

0

0

6

11

12

0

0

3

13

13

0

3

6

17

2

Igualdade de oportunidades nos processos de promoção 2

4

11

12

0

Igualdade de tratamento na organização

2

10

12

4

Ambiente de trabalho
Modo como a organização lida os conflitos, queixas ou
problemas pessoais
Horário de trabalho
Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar
e assuntos pessoais
Possibilidade de conciliar o trabalho com assuntos
relacionados com a saúde
Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de
novas competências profissionais

1
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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 seja de assinalar a
distribuição de respostas por todos os níveis. No caso do nível de conhecimento dos objetivos
da organização, o número de respostas destaca-se significativamente na opção Satisfeito. No
caso das ações de formação realizadas, a apreciação tem maior peso na opção Insatisfeito
depreendendo-se que as restrições orçamentais nessa área têm impacto negativo na
satisfação dos trabalhadores.

Política de gestão de recursos humanos existente na
organização
Oportunidades

criadas

pela

organização

para

desenvolver novas competências
Ações de formação que realizou até ao presente
Mecanismos de consulta e diálogo existentes na
organização
Nível de conhecimento que tem dos objetivos da
organização

1

2

3

4

5

1

1

15

11

1

1

4

11

11

2

2

10

8

7

2

0

3

13

10

3

0

2

6

18

3

As respostas à questão 5, Níveis de motivação, situaram-se maioritariamente no nível 4 =
Motivado.

1

2

3

4

5

Aprender novos métodos de trabalho

0

1

10

16

2

Desenvolver trabalho em equipa

0

0

10

13

6

Participar em ações de formação

1

5

9

10

3

0

3

8

15

3

0

2

8

15

3

Participar em projetos de mudança na
organização
Sugerir melhorias
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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.

Tanto na avaliação do gestor de topo, como na do gestor de nível intermédio, o nível de
avaliação situa-se maioritariamente no nível 4 = Satisfeito, embora seja de registar o
significativo número de respostas também nos níveis 3 = Pouco satisfeito e 5 = Muito
satisfeito.
Gestor de Topo
1

2

3

4

5

0

0

7

12

10

0

0

5

12

12

Aceita críticas construtivas

0

2

10

13

4

Aceita sugestões de melhoria

0

0

5

19

5

Delega competências e responsabilidades 0

4

10

13

1

Estimula a iniciativa das pessoas

0

1

6

14

8

Encoraja a confiança mútua e o respeito

0

0

3

18

7

0

1

5

17

6

0

5

11

9

4

0

1

6

16

6

0

1

9

14

5

Lidera através do exemplo
Demonstra empenho no processo de
mudança

Assegura o desenvolvimento de uma
cultura de mudança
Promove ações de formação
Reconhece

e

premeia

os

esforços

individuais e da equipa
Adequa o tratamento dado às pessoas, às
necessidades e às situações em causa
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Gestor de nível intermédio
1

2

3

4

5

0

1

7

14

7

0

1

4

16

8

Aceita críticas construtivas

0

3

6

13

7

Aceita sugestões de melhoria

0

1

7

14

6

Delega competências e responsabilidades 0

1

10

13

5

Estimula a iniciativa das pessoas

0

2

6

13

8

Encoraja a confiança mútua e o respeito

0

0

6

15

8

0

0

6

16

6

1

1

10

11

6

0

3

5

14

7

0

2

6

15

7

Lidera através do exemplo
Demonstra empenho no processo de
mudança

Assegura o desenvolvimento de uma
cultura de mudança
Promove ações de formação
Reconhece

e

premeia

os

esforços

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

As respostas à questão 7, Satisfação com as condições de higiene, segurança,
equipamentos e serviços, situaram-se maioritariamente no nível 4=Satisfeito.
1

2

3

4

5

Equipamentos informáticos disponíveis

1

3

7

15

3

Software disponível

0

3

9

11

5

Equipamentos de comunicação disponíveis

1

2

9

12

5

Condições de higiene

0

3

10

13

3

Condições de segurança

0

0

4

17

8

Serviços de refeitório e bar

4

4

7

6

1

Serviços sociais

1

1

12

12

0
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Assim, relativamente a uma apreciação global do questionário, verifica-se que os
colaboradores da Direção-Geral do Consumidor indicam maioritariamente uma situação
positiva, uma vez que, em todos os grandes temas abordados, a opção pelo nível de satisfação
4 = Satisfeito, é a mais escolhida.

De referir, igualmente, o mais elevado número de respostas alguma vez recebido e o facto de,
pela primeira vez haver um significativo número de comentários e sugestões na pergunta
aberta associada a cada questão do questionário, o que demonstrará um maior interesse em
participar ativamente na vida interna da organização.
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