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GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS
ACOP - Associação de Consumidores de Portugal
ACRA - Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores
APDC-Associação Portuguesa de Direito do Consumo
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição
APRITEL - Associação dos Operadores de Telecomunicações
APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil
ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
BEUC - Bureau Européen des Unions de Consommateurs (Organização Europeia das Associações de
Consumidores)
CASA – Centro de Arbitragem do Setor Automóvel
CEC - Centro Europeu do Consumidor
CES - Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra
CIAC - Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor
CICAP – Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
CACCL – Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
CACDC – Centro de Arbitragem de Conflitos do Distrito de Coimbra
CIAB – Centro de Informação Mediação e Arbitragem de Consumo
CIMAAL – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
CIMPAS – Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros
CIRIUS - Centro de Investigações Regionais e Urbanas
CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos
CNC - Conselho Nacional do Consumo
CPC – Rede instituída ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de Outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela
aplicação da legislação de defesa do consumidor («regulamento relativo à cooperação no domínio da
defesa do consumidor»)
DACO - Divisão de Acompanhamento e Controlo Orçamental
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DGC - Direção-Geral do Consumidor
DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
DGAE - Direção-Geral das Atividades Económicas
DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia
DG JUST - Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores, da Comissão Europeia
ECC-Net - Rede de Centros Europeus do Consumidor
ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social
ERS - Entidade Reguladora da Saúde
ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
FIAGC - Fórum Ibero-americano das Agências Governamentais de Defesa do Consumidor
GAFME - Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Economia
GeRFIP - Gestão de Recursos Financeiros Partilhada
GOEC - Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores
GEE – Gabinete de Estratégia e Estudos
ICAP- Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial (Publicidade)
ICPEN - International Consumer Protection and Enforcement Network (rede internacional de política do
Consumidor)
IGCP, E.P.E - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
IPQ - Instituto Português da Qualidade
ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa
ME - Ministério da Economia
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
PIDDAC - Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização da Administração Pública
RACE – Rede de Apoio ao Consumidor Endividado
RAPEX - Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações sobre produtos perigosos não alimentares
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REDE CPC - Rede de cooperação administrativa entre as autoridades nacionais dos Estados-Membros da UE
responsáveis pela aplicação da legislação europeia de defesa do consumidor
RTIC - Rede Telemática de Informação Comum
SGME – Secretaria Geral do Ministério da Economia
SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
SIOE - Sistema de Informação da Organização do Estado
TRIAVE – Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave
UGC - União Geral de Consumidores
UNCTAD - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento
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1.NOTA INTRODUTÓRIA
O Relatório de Atividades de 2016 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 2016, 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 2016 e uma apreciação sobre os documentos de
prestação de contas.
O Relatório de Atividades de 2016 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.
Nessa medida, a descrição das atividades realizadas transcende o que está previsto no Quadro de Avaliação
e Responsabilização da Administração Pública (QUAR), abrangendo muitas outras matérias que,
conjuntamente, transmitem um retrato mais completo da diversidade, da complexidade e do volume de
trabalho desenvolvido em 2016 e da forma abrangente como a Direção-Geral do Consumidor encarou e
cumpriu a sua missão.

1.1. A Direção-Geral do Consumidor
A Direção-Geral do Consumidor tem como missão “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 3 objetivos estratégicos fixados para 2016 e que a seguir se especificam - que correspondem aos 5
objetivos operacionais propostos para o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Direção-Geral
do Consumidor para 2016 – mantém-se idênticos aos anos anteriores, sendo eles:

1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment);
2. Reforçar a proteção dos/das consumidores/as;
3. Dinamizar o sistema de defesa do consumidor.
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A estrutura interna da Direção-Geral abrange 3 unidades orgânicas nucleares e 1 unidade orgânica flexível
desde a entrada em vigor do seu atual diploma orgânico, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º
38/2012, de 10 de abril.

1.2. Análise conjuntural
No âmbito do XXI Governo Constitucional, a Direção-Geral do Consumidor está inserida no Ministério da
Economia, tal como previsto no n.º1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015 de 17 de dezembro, que
aprovou o regime de organização e funcionamento deste Governo, dependendo funcionalmente do
Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, conforme previsto no despacho n.º 2983/2016 de 17 de
fevereiro do Ministro da Economia, que estabelece o quadro de funcionamento e a delegação de
competências no âmbito do Ministério da Economia.
Do ponto de vista do funcionamento, o ano de 2016 prosseguiu a organização da gestão administrativa e
financeira do Ministério da Economia decorrente do Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de abril, diploma que
estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2014, que se traduziu na
criação do GAFME - Gestão Administrativa e Financeira deste Ministério, entidade contabilística que
absorveu os orçamentos das entidades envolvidas, entre as quais se encontra a Direção-Geral do
Consumidor.
Em 2016, a DGC desenvolveu, tal como nos anos anteriores, um esforço no sentido de assegurar o reforço
de efetivos para assegurar a realização das tarefas na sequência da assunção de novas competências em
matéria de resolução alternativa de litígios de consumo, atendendo à transposição da Diretiva 2013/11/UE
do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de maio de 2013 sobre a resolução alternativa de litígios de
consumo, que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE pela Lei n.º 144/2015, de 8
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de setembro. No âmbito deste novo regime a DGC, além de ter garantido ao longo de todo o ano e em
vários pontos do país, ações de informação e formação junto dos parceiros do Sistema de Defesa do
Consumidor (centros de arbitragem, associações empresariais, associações de consumidores e parceiros
públicos) com vista a assegurar o conhecimento das novas regras, assumiu o importante papel de
coordenação da nova Rede de Arbitragem de Consumo constituída pelas entidades de resolução alternativa
de litígios de consumo (RAL) o que implicou ao longo de todo o ano de 2016 a realização de um trabalho no
terreno para acompanhar e auxiliar os centros de arbitragem para cumprimento dos dispositivos legais
aplicáveis. Também no âmbito da implementação das regras previstas na Lei n.º 144/2015, a Direção-Geral
desenvolveu diversas campanhas e iniciativas de informação em formato digital visando a disseminação do
conhecimento junto dos consumidores e dos operadores económicos sobre as características e vantagens
da resolução alternativa de litígios de consumo.
Por força da entrada em vigor do novo regime da resolução alternativa de litígios de consumo, muitos dos
contratos de adesão destinados aos consumidores sofreram alterações que foram objeto de análise e
validação por parte da Direção-Geral. Esta tarefa, prevista na lei, implicou um aumento muito significativo
no volume de projetos de contratos de mediação imobiliária analisados na DGC. Ao longo do ano de 2016 a
DGC instruiu, analisou e validou perto de 300 projetos de contratos de empresas de mediação imobiliária.
2016 foi um ano marcado pelo intenso trabalho desenvolvido em matéria de análise legislativa, alguma
decorrente do programa SIMPLEX+. Neste âmbito, destaca-se o trabalho que o processo legislativo de
alteração e modernização do regime jurídico do livro de reclamações implicou para a Direção-Geral. A par
da revisão legislativa, que articulou com todas as entidades públicas envolvidas e das reuniões que realizou
com as associações empresarias - com o objetivo de alcançar um regime protetor dos consumidores e
equilibrado atendendo às preocupações das autoridades públicas - a DGC desenvolveu, com o seu parceiro
tecnológico Imprensa-Nacional Casa da Moeda (INCM), uma plataforma digital destinada a permitir aos
consumidores a apresentação de reclamações e de pedidos de informação. Para o desenvolvimento do
denominado “livro de reclamações eletrónico”, que entrará em vigor no dia 1 de julho de 2017 - projeto
inscrito no Programa SIMPLEX+ 2016 - a Direção-Geral dedicou muito tempo e recursos, os quais foram
imprescindíveis para a construção do instrumento digital, tendo em vista o acompanhamento e a
monitorização do trabalho desenvolvido pela INCM, a realização de reuniões técnicas com as diversas
entidades reguladoras envolvidas na primeira fase do projeto (ANACOM, ERSE e ERSAR) e reuniões para
apresentação da plataforma eletrónica às respetivas associações empresariais/operadores económicos.
Também no âmbito do Programa SIMPLEX+ 2016, a DGC foi chamada a participar em grupos de trabalho
intergovernamentais com vista a implementar medidas de simplificação administrativa e de aproximação
entre os cidadãos e a Administração Pública na perspetiva dos direitos e interesses dos consumidores. Estes
Grupos de trabalho dedicaram-se ao levantamento de todas as obrigações legais de informação aos
consumidores, visando a adoção de informação mais clara e simples, e ao estudo sobre o modo de
funcionamento das entidades de resolução alternativa de litígios, tendo como fim a maior harmonização e
eficácia das entidades.
A DGC, ainda que com um número reduzido de trabalhadores para cumprir as atribuições que lhes estão
cometidas, contribuindo para a definição da política de defesa do consumidor, coordenou e executou as
ações no âmbito desta política visando um elevado nível de proteção dos consumidores portugueses. No
cumprimento dos seus objetivos estratégicos, a DGC atribuiu especial atenção aos consumidores
vulneráveis, tendo neste âmbito, com novos parceiros, dedicado o seu trabalho a garantir mais informação
e maior proteção aos consumidores idosos. Destaca-se nesta sede, entre outras iniciativas, o
desenvolvimento e divulgação do “Guia do Consumidor Idoso”, com a Polícia de Segurança Pública (PSP),
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iniciativa que permitiu alargar a sua área de intervenção junto de Universidades Seniores e de Misericórdias
que foram destinatárias das campanhas e ações de sensibilização em matéria de direitos dos consumidores
idosos na contratação online, na prestação dos serviços públicos essenciais e dos serviços financeiros.
Em 2016, a Direção-Geral continuou a apostar no trabalho em Rede, intensificado o relacionamento com os
seus parceiros públicos locais e regionais - municípios (em especial, os Centros de Informação Autárquicos
ao Consumidor, adiante CIAC), associações de consumidores, centros de arbitragem de conflitos de
consumo.
Em 2016 foram realizadas novas iniciativas de informação e de sensibilização em diversos pontos do país,
tendo a equipa da Direção-Geral participado em muitos eventos de natureza transversal e tendo ainda sido
oradora em conferências e colóquios sobre diferentes temas relacionados com a política de defesa dos
consumidores, em Portugal (ERS - Entidade Reguladora da Saúde; Congresso de Direito do Consumo;
Autoridade da Concorrência; União de Associações do Comércio e Serviços de Lisboa, Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, Politécnico de Leiria, Universidade Sénior de Lisboa, Centro de Direito do Consumo,
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa) e
no estrangeiro, a convite de organizações internacionais como o FIAGC e a UNCTAD, entidades congéneres
no âmbito da Presidência Holandesa da UE, bem como das instituições europeias como foi o caso da IMCO
do Parlamento Europeu.
Compete também à Direção-Geral do Consumidor fiscalizar o cumprimento do Código da Publicidade e
demais diplomas nesta matéria, instruindo e decidindo os processos de contraordenação em caso de
infração àquele regime, aplicando coimas e sanções acessórias. No âmbito desta missão, em 2016, a DGC
procedeu ao tratamento das reclamações que lhe chegaram através do livro de reclamações, bem como
através de denúncias de consumidores e empresas tendo igualmente decidido os processos de
contraordenação relacionados com a publicidade e práticas comerciais desleais.
A Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, criada pelo Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, no
âmbito do regime aplicável à prevenção e regularização extrajudicial do incumprimento dos contratos de
crédito pelos consumidores, em funcionamento operacional desde abril de 2013, também exigiu um
acompanhamento permanente em 2016. Mantendo a composição de 23 entidades localizadas em
diferentes zonas do país, a Rede assinalou um aumento de processos face a 2015, tendo neste ano
registado perto de 10 mil solicitações de consumidores endividados e consolidado o seu papel na
promoção da literacia financeira.
Não se pode deixar de fazer referência à gestão do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores,
que se destina a financiar, designadamente, projetos relativos ao apoio aos mecanismos extrajudiciais de
resolução de conflitos de consumo e à informação dos consumidores que são devidamente analisados e
ponderados pela DGC. Em 2016, foi aberta a sexta fase de candidaturas ao Fundo para os projetos
apresentados aos eixos de atuação A, B, C e D, cuja dotação orçamental total global foi de € 750.000,00. A
DGC analisou 36 candidaturas apresentados pelas entidades promotoras tendo apoiado 32 projetos num
valor total de € 591.700,00.
Em 2016, a DGC prosseguiu o trabalho de análise e devolução das cauções à luz das novas regras trazidas
pelo Decreto-Lei n.º 2/2015, de 6 de janeiro, que foram propostas pela DGC relativamente ao processo de
restituição das cauções e que vieram facilitar a apreciação dos pedidos dos consumidores. De referir que
por força do Decreto-Lei n.º 7/2016, foi prorrogado o prazo para a apresentação dos pedidos de restituição
das cauções dos serviços públicos essenciais, o que implicou um aumento muito grande de pedidos,
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impondo à DGC esforços redobrados na resposta aos mesmos. Pretende-se que o processo de restituição
das cauções, que em 2016, como em anos anteriores, implicou a análise de milhares de pedidos, possa
estar concluído no final do ano de 2017.
No plano europeu, o ano de 2016 foi muito rico em termos de atividade legislativa em matéria de proteção
dos consumidores, o que implicou da parte da DGC um comprometimento e acompanhamento muito
exigente no plano negocial. Concretamente, tendo como ponto de partida a Estratégia para o Mercado
Único Digital, a DGC acompanhou a Direção-Geral de Política da Justiça na negociação europeia da
proposta de Diretiva relativa à venda de conteúdos digitais, o que implicou a participação em 14 reuniões
do Conselho com preparação de posições e notas para intervenção. A negociação da proposta de
regulamento relativa à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação
de defesa do consumidor exigiu um trabalho de participação nas reuniões do Conselho, de
acompanhamento e de coordenação das autoridades portuguesas envolvidas na aplicação do Regulamento
CPC, de forma a garantir a defesa da posição de Portugal no âmbito do instrumento comunitário. De referir
que a DGC é, no âmbito do Regulamento sobre a cooperação administração entre autoridades nacionais
responsáveis pela aplicação da legislação relacionada com a defesa do consumidor, entidade competente
em matéria de publicidade e o Ponto de Contacto Nacional. A par destas importantes negociações, a DGC
acompanhou a negociação da proposta de Regulamento relativo ao Geoblocking.
No plano internacional, a DGC participou ativamente no Comité de Políticas do Consumidor (CCP) da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em representação de Portugal,
tendo sido designado membro do Bureau do grupo diretor do referido Comité. No âmbito da UNCTAD
(Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento), a DGC impulsionou a realização
da 14ª Conferência Ministerial da UNCTAD, que teve lugar em Nairobi, em julho de 2016.
No ano em que ocorreu a alteração do dirigente máximo da DGC, manteve-se o forte envolvimento de toda
equipa da Direção-Geral do Consumidor no cumprimento dos objetivos fixados, aliado ao reconhecimento
externo positivo da atividade desenvolvida pela Direção-Geral, cuja concretização só foi possível graças à
responsabilidade, à competência e ao compromisso com o serviço e ao profissionalismo das(os)
trabalhadoras(es) da DGC, que, uma vez mais, se empenharam de forma conjunta para alcançar os
melhores resultados possíveis.

2. AUTOAVALIAÇÃO
2.1. QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização -Taxa de Realização
A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do
desempenho na Administração Pública (SIADAP). A autoavaliação tem caráter anual e obrigatório e deve
constar do relatório de atividades anual.
O SIADAP é constituído por três subsistemas:
SIADAP 1 - subsistema de avaliação do desempenho dos serviços da Administração Pública;
SIADAP 2 - subsistema de avaliação do desempenho dos dirigentes da Administração Pública;
SIADAP 3 - subsistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública.
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O SIADAP 1 integra o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), que sintetiza os objetivos
estratégicos e operacionais da Direção-Geral do Consumidor.
O QUAR é preparado anualmente com base no Plano de Atividades e no orçamento de funcionamento, e
submetido a parecer do membro do Governo que tutela a área da defesa dos direitos dos consumidores,
no caso, do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio.
O QUAR apresenta a missão e a visão da DGC, os objetivos estratégicos na política de defesa dos
consumidores e os objetivos operacionais com os respetivos indicadores e metas a atingir. Em 2016, os
objetivos estratégicos e operacionais da DGC foram os seguintes:
QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2016
Versão: 2016-03-08

Ministério da Economia
Serviço: Direção Geral do Consumidor
MISSÃO: Contribuir para a elaboração, definição e execução da política de defesa do/a consumidor/a com o objectivo de
assegurar um nível elevado de proteção.
VISÃO: Consumidores/as informados/as e protegidos/as contribuem para um mercado mais competitivo e dinâmico.
Objectivos Estratégicos
OE1: Capacitar os/as Consumidores (as) (Empowerment)
OE2: Reforçar a Proteção dos/as Consumidores/as
OE3: Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
Objectivos Operacionais
Eficácia

Ponderação

60%

O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)

Peso

35%

O2. Fiscalizar a Publicidade

Peso

34%

O3. Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços

Peso

31%

Ponderação

20%

Peso

100%

Ponderação

20%

Peso

100%

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

Em 2016, os objetivos pertencentes ao Parâmetro Eficácia detiveram a ponderação de 60% e cada um dos
objetivos respeitantes aos parâmetro Eficiência e Qualidade correspondeu a 20%.

Objectivos Relevantes:
O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
O2. Fiscalizar a Publicidade
O4. Informar os/as Consumidores/as

Em 2016, os objetivos operacionais O1.Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu), O2.
Fiscalizar a Publicidade e O4. Informar os/as Consumidores/as constituíram objetivos relevantes para a DGC
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(respetivamente, 21%, 20,4% e 20%.). São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os
pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a
50% resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

2.2. QUAR - Representação dos valores alcançados
O QUAR 2016 (versão 08.03.2016) foi aprovado em 07.06.2016 pelo Despacho 85/XXI/SEAC/2016.
Em 18.11.2016 foi despachado favoravelmente pelo Secretário de Estado Adjunto e da Economia, através
do Despacho 163/XXI/SEAC/2016, o pedido de alteração de metas do QUAR 2016 (versão 26.07.2016)
relativas aos Indicadores 2, 3, 5 e 7 solicitado pela DGC na monitorização do 1.º semestre de 2016.
Apresenta-se de seguida a avaliação do QUAR 2016 (versão 26.07.2016) com os resultados alcançados e os
desvios verificados na realização dos objetivos operacionais.

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO – 2016
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QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2016
Versão: 2016-07-26
Ministério da Economia
Serviço: Direção Geral do Consumidor
MISSÃO: Contribuir para a elaboração, definição e execução da política de defesa do/a consumidor/a com o objectivo de assegurar um nível
elevado de proteção.
VISÃO: Consumidores/as informados/as e protegidos/as contribuem para um mercado mais competitivo e dinâmico.
Objectivos Estratégicos
OE1: Capacitar os/as Consumidores/as (Empowerment)
OE2: Reforçar a Proteção dos/as Consumidores/as
OE3: Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
Objectivos Operacionais

Eficácia
O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
INDICADORES
Ind 1. Taxa de emissão de pareceres
face ao número total de pareceres
solicitados

Ind 2. N.º de decisões adotadas no final
dos processos de contra-ordenação

100% 97%

97%

1%

99%

100%

100%

100%

Ind 3. N.º de ações de controlo do
mercado realizadas e de deliberações
adotadas

83

70

55

5

70

100%

9

64

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

138%

Superou
34%

115%
Peso

Superou
31%

META Tolerân Valor
TAXA
2014 2015
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia
crítico
REALIZAÇÃO
22

30

7

1

20

100%

0

7

O4. Informar os/as Consumidores/as

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

35%

Peso

Eficiência

INDICADORES

Peso

META Tolerân Valor
TAXA
2014 2015
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia
crítico
REALIZAÇÃO

O3. Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços
INDICADORES

60%

META Tolerân Valor
TAXA
2014 2015
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia
crítico
REALIZAÇÃO

O2. Fiscalizar a Publicidade
INDICADORES

Ponderação

2014 2015

100%

Atingiu

Ponderação

20%

Peso

100%

META Tolerân Valor
TAXA
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia
crítico
REALIZAÇÃO

91%

85%

85%

5%

91%

50%

93,5%

98,7%

157%

Superou

44

85

150

20

210

50%

85

172

109%

Superou

2
Qualidade
O5. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
INDICADORES

Ponderação

20%

Peso

100%

META Tolerân Valor
TAXA
2014 2015
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia
crítico
REALIZAÇÃO

Ind 6. N.º de ações de sensibilização e
de formação com os parceiros públicos
e privados

32

20

20

4

25

50%

13

20

100%

Atingiu

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

8

5

10

2

14

50%

8

12

100%

Atingiu

Objectivos Relevantes:
O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
O2. Fiscalizar a Publicidade
O4. Informar os/as Consumidores/as
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JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 O indicador contempla 2 variáveis: o número de emissão de pareceres e o número de pedidos de pareceres recebidos, por solicitação do Governo e do Parlamento, mas também os
pareceres emitidos no âmbito da negociação de instrumentos jurídicos no quadro da União Europeia. O valor crítico apresenta-se próximo do valor fixado para a meta, que é bastante ambiciosa, e
por esse facto torna-se adequado salvaguardar uma pequena margem para poderem ser acomodadas situações inesperadas e/ou excecionais.
IND 2. O valor crítico apresenta-se cinco pontos acima da meta e refere-se unicamente às decisões adotadas no termo dos processos de contra-ordenação instaurados pela Direção-Geral do
Consumidor no exercício das suas competências sancionatórias, as quais ilustram a ação efetiva desenvolvida pela Direção-Geral do Consumidor neste domínio.
IND 3. As ações de controlo de mercado são determinantes das deliberações adotadas, seja sob a forma de recomendações ou de retirada de produtos perigosos do mercado. O valor crítico
apresenta-se um ponto acima da meta de modo a demonstrar o esforço adicional necessário à aplicação da legislação em matéria de segurança de produtos não alimentares não harmonizados e
IND 4. O indicador contempla um rácio com as variáveis: solicitações dos consumidores tratadas e solicitações dos consumidores recebidas. O valor crítico apresenta-se 1 p.p. acima da meta na
medida em que o envio de solicitações para a DGC depende unicamente dos consumidores.
IND 5. O valor crítico apresenta-se um ponto acima da meta devido ao facto de a meta fixada abranger um conjunto de ações de informação e de educação desenvolvidas por esta Direção-Geral
que poderão ter objeto diversificado mas sempre no âmbito da política de defesa do consumidor, e tendo como destinatários os consumidores.
IND 6. O valor crítico apresenta-se um ponto acima da meta devido ao facto de a meta fixada abranger um conjunto de ações de sensibilização e de formação em diferentes matérias que se
inscrevem na política de defesa do consumidor, desenvolvidas por esta Direção-Geral por si só ou com a colaboração de terceiros, e que têm como destinatários as entidades públicas - as
autarquias locais (CIAC - Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor) e outros serviços públicos - e privadas - as associações de consumidores, os centros de arbitragem de conflitos de
consumo, as misericórdias e as instituições de solidariedade social e outras organizações não governamentais - que constituem parceiros privilegiados da DGC e que também se relacionam
diretamente com os consumidores.
IND 7. Para 2015 a meta foi reduzida por forma a espelhar o acompanhamento da cooperação que efetivamente se prevê desenvolver. O valor crítico apresenta-se um ponto acima da meta por se
considerar o máximo valor possível de atingir.

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

Dirigentes - Direcção Superior
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa
Técnico/a Superior - (inclui especialistas de informática)
Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)
Assistente Técnico/a - (inclui técnicos/as de informática)
Assistente operacional

Total

20
16
12
9
8
5

EFECTIVOS
PONTOS
PONTOS
PLANEADO PLANEADOS REALIZADOS
1
20
20
4
64
48
30
360
324
0
0
0
10
80
80
5
25
10

50

549

482

DESVIO
0
-16
-36
0
0
-15

-67

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

PLANEADOS
AJUSTADOS EXECUTADOS
2.162.322
2.102.410 1.770.190,55
1.352.612
1.322.183 1.281.480,05
743.999
575.659
427.110,44
41.700
29.591
20.693,50
5.061
950
524,24
18.950
174027
40.382,32

PIDDAC

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

Eficácia
70,9%

Parâmetros
Eficiência
26,6%

Indicadores
Ind 1. Taxa de emissão de pareceres face ao número total de pareceres
solicitados
Ind 2. N.º de decisões adotadas no final dos processos de contraordenação
Ind 3. N.º de ações de controlo do mercado realizadas e de deliberações
adotadas
Ind 3. N.º de ações de controlo do mercado realizadas e de deliberações
adotadas
Ind 4. Taxa de solicitações dos/as consumidores/as tratadas face ao total
das solicitações dos/as consumidores/as recebidas
Ind 5. N.º de ações e iniciativas dirigidas aos/às consumidores/as
Ind 6. N.º de ações de sensibilização e de formação com os parceiros
públicos e privados
Ind 7. N.º de iniciativas dirigidas a associações empresariais e a
operadores económicos

0

0

2.162.322

2.102.410

1.770.190,55

DESVIO
-332.219
-40.703
-148.549
-8.898
-426
-133.645

-465.864

AVALIAÇÃO FINAL

Qualidade
20,0%

117,6%
Fonte de Verificação

Sistema de Gestão Documental GSP
Sistema de Gestão Documental GSP
Sistema de Gestão Documental GSP
Sistema de Gestão Documental GSP
Sistema de Gestão Documental GSP
Sistema de Gestão Documental GSP
Sistema de Gestão Documental GSP
Sistema de Gestão Documental GSP

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS
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2.3. Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados em relação às metas
dos objetivos
2.3.1. Análise dos desvios dos indicadores
Analisando os resultados obtidos pelos objetivos operacionais da DGC apurou-se o seguinte:

Eficácia

Ponderação

60%

Peso

35%

O1. Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
INDICADORES
Ind 1. Taxa de emissão de pareceres face
ao número total de pareceres solicitados

2014

2015

100%

97%

META
Valor
TAXA
Tolerância
PESO 1.º semestre RESULTADO
2016
crítico
REALIZAÇÃO
97%

1%

99%

100%

100%

100%

138%

CLASSIFICAÇÃO
Superou

Na “Eficácia”, o objetivo operacional O1 - Participar no Processo Legislativo (Nacional e Europeu)
apresentou o indicador 1 - Taxa de emissão de pareceres face ao n.º total de pareceres solicitados, tendo
sido determinada a meta de 97%. Com um valor crítico superior a 99% a representar a superação do
objetivo, o intervalo de cumprimento fixou-se entre 96% e 98%.
O objetivo O1 (objetivo relevante) foi superado com um resultado final de 100%. Foi obtida uma taxa de
realização de 138%.
Para a avaliação dos resultados obtidos por este objetivo foram considerados 50 pedidos de pareceres
jurídicos que deram entrada na DGC, tendo sido emitidos pareceres sobre todos os pedidos solicitados.
Os pedidos de pareceres no âmbito do processo legislativo foram, na sua maioria, remetidos pelo Gabinete
do Membro do Governo com a tutela da política de defesa do Consumidor - o Secretário de Estado Adjunto
e do Comércio do XXI Governo Constitucional.
Estes pareceres respeitaram, designadamente, a projetos de diploma relativos ao exercício das atividades
económicas de venda e de prestação de serviços, à proteção da saúde, alteração à Lei do Tabaco, criação
da morada única digital e o serviço de notificações associado à morada única digital, transporte de
passageiros, cosméticos, alargamento da oferta de serviços de programas na plataforma televisiva digital
terrestre, Plano Nacional da Água, bem como à transposição de Diretivas europeias.
A participação da DGC no processo legislativo corresponde a uma atribuição geral de caráter constante
desta Direção-Geral e está estreitamente ligada com a missão que lhe foi legalmente cometida - “contribuir
para a elaboração, definição e execução da política de defesa do consumidor”.

Eficácia
O2. Fiscalizar a Publicidade
INDICADORES
Ind 2. N.º de decisões adotadas no
final dos processos de contraordenação

Ponderação

60%

Peso

34%

META Tolerân Valor
1.º
TAXA
2014 2015
PESO
RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia crítico
semestre
REALIZAÇÃO
83

70

55

5

70

100%

9

64

115%

Superou
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O objetivo operacional O2 - Fiscalizar a Publicidade apresentou o indicador 2 - N.º de decisões adotadas no
final dos processos de contraordenação: determinada a meta de 55, o intervalo de cumprimento situou-se
entre 50 e 60 decisões adotadas.
O resultado final atingido pelo indicador 2 foi de 64 decisões adotadas, cumprindo assim uma taxa de
realização de 115%.
A meta inicialmente prevista para o indicador 2 no ano de 2016 estimava 70 decisões a adotar no final dos
processos de contra ordenação. No entanto, na monitorização semestral de 2016 apurou-se a
concretização apenas de 9 decisões adotadas. Foi solicitada a revisão em baixa da meta fundamentada no
facto de no 1.º trimestre de 2016 a unidade orgânica Divisão de Publicidade ter passado a contar apenas
com dois técnicos superiores para a instrução de processos de contraordenação cuja conclusão acontece
com a adoção de decisões; em anos anteriores três técnicos superiores asseguravam a realização da
instrução de processos.
Compete à DGC fiscalizar o cumprimento do Código da Publicidade e demais diplomas nesta matéria,
instruindo e decidindo os processos de contraordenação em caso de infração àquele regime, aplicando
coimas e sanções acessórias se necessário. Em matéria de publicidade, foram adotadas 64 decisões que
determinaram a aplicação de sanções (coimas ou admoestações) e, nalguns casos, o arquivamento do
respetivo processo por não haver elementos de prova suficientes para comprovar a existência de uma
infração.

Eficácia
O3. Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços
INDICADORES
Ind 3. N.º de ações de controlo do
mercado realizadas e de deliberações
adotadas

Ponderação

60%

Peso

31%

META Tolerân Valor
1.º
TAXA
2014 2015
PESO
RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia crítico
semestre
REALIZAÇÃO
22

30

7

1

20

100%

0

7

100%

Atingiu

O objetivo operacional O3 - Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços apresentou o indicador 3 - N.º
de ações de controlo do mercado realizadas e de deliberações adotadas: com uma meta prevista de 7, o
intervalo de cumprimento fixou-se entre 6 e 8, observando-se a superação do objetivo acima de 20 ações e
deliberações.
O resultado final alcançado no indicador 3 foi de 7 ações de controlo do mercado e de deliberações
adotadas, executando uma taxa de realização de 100%.
A meta inicialmente prevista para o indicador 3 no ano de 2016 estimava 20 ações de controlo do mercado
realizadas e de deliberações adotadas, com tolerância de 2 ações e deliberações e valor crítico igual a 23
ações e deliberações. Foi no entanto solicitada a revisão em baixa da meta do indicador 3 com base na
seguinte justificação:
A DGC programou para 2016, uma ação de vigilância de mercado sobre material escolar com o objetivo de
conhecer que bens apresentam problemas/riscos graves para a saúde e segurança dos consumidores, e de
adotar se necessário medidas adequadas à salvaguarda da sua saúde e segurança.
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Para tal foram previstas ações que implicavam a realização de despesa, destacando-se a compra das
amostras (20 no total) e a contratação da realização de ensaios laboratoriais químicos, físicos e outros. A
concretização desta ação de vigilância de mercado levaria à adoção de cerca de 20 decisões em matéria de
segurança de produtos. O valor dos ensaios laboratoriais selecionados atingiria €18.828,84 e a aquisição de
amostras €700. Devido às cativações impostas pela Lei n.º 7-A/2016 conjugada com o n.º 1 do art.º 5.º do
DL 18/2016, de 13 abril, no tocante ao orçamento, em 2016 não foi possível realizar a ação de vigilância
acima mencionada, ficando assim impossibilitado o cumprimento da meta prevista inicialmente.
Tendo em conta que a Direção-Geral participou numa ação de vigilância de mercado conjunta europeia
com outros Estados-membros da União Europeia, coube-lhe desenvolver os procedimentos que resultaram
na adoção de 7 decisões em matéria de “Artigos de puericultura – Barreiras de Segurança”.
Para o desenvolvimento desta ação de 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. Estas amostras foram ensaiadas pelo laboratório AIJU
- Instituto Tecnológico de Produto Infantil y Ocio, em Espanha, tendo a DGC adotado nesta sequência sete
decisões que foram comunicadas aos operadores económicos e às autoridades de controlo de mercado.

Eficiência
O4. Informar os/as Consumidores/as
INDICADORES
Ind 4. Taxa de solicitações dos/as
consumidores/as tratadas face ao total
das solicitações dos/as
consumidores/as recebidas

Ponderação

20%

Peso

100%

META Tolerân Valor
TAXA
2014 2015
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia crítico
REALIZAÇÃO
91%

85%

85%

5%

91%

50%

93,5%

98,7%

157%

Superou

Indicado como objetivo relevante em 2016, o objetivo operacional O4 - Informar os/as Consumidores/as,
referente à “Eficiência” incluiu o Indicador 4 - Taxa de solicitações dos/as consumidores (as) tratadas face
ao total das solicitações dos/as consumidores (as) recebidas: foi determinada a meta de 85% com uma
tolerância de 5% face à meta estabelecida e um valor crítico de 91%.

O indicador 4 obteve o resultado global de 98,7% que se traduziu na taxa de realização de 157% e na
superação da meta estabelecida.
Para a avaliação dos resultados obtidos neste indicador foi considerado um total de 13.454 solicitações
recebidas em 2016 das quais 6.852 corresponderam a comunicações escritas e 6.602 a comunicações
telefónicas. Em 2016 foram tratados e arquivados 13.275 pedidos de consumidores, tendo sido obtida uma
taxa de respostas aos consumidores de 97,4% para o atendimento escrito e de 100% para o atendimento
telefónico.
De referir que adicionalmente foram recebidos 1.637 pedidos de consumidores apenas para conhecimento
da DGC e endereçados a outras entidades, que não foram contabilizados no apuramento do resultado do
indicador 4 por se tratar de pedidos onde não era solicitada a resolução de qualquer questão.
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Eficiência
O4. Informar os/as Consumidores/as
INDICADORES
Ind 5. N.º de ações e iniciativas dirigidas
aos/às consumidores/as

2014 2015

44

85

Ponderação

20%

Peso

100%

META Tolerân Valor
TAXA
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia crítico
REALIZAÇÃO
150

20

210

50%

85

172

109%

Superou

Pertencente aos indicadores de “Eficiência” e igualmente integrado no objetivo operacional O4 - Informar
os/as Consumidores/as, o Indicador 5 - N.º de ações e iniciativas dirigidas aos/às consumidores/as previa
uma meta de 85 ações e iniciativas, com tolerância de 5 ações e valor critico correspondente a 95 ações.
No entanto, na monitorização semestral de 2016 apurou-se que a meta anual já se encontrava atingida. Foi
então solicitada a revisão da meta como se apresenta no quadro acima.
A nova meta fixou-se em 150 ações e iniciativas, a tolerância em 20 ações e o valor critico foi ajustado a
210 ações, justificado o pedido de alteração pelo facto de o indicador 5 abranger ações e iniciativas
diversas dirigidas a um conjunto vasto de destinatários, sendo difícil antecipar por não dependerem
necessariamente da DGC, mas resultarem de alterações legislativas, da verificação de modificações
ocorridas no mercado e de inúmeras solicitações designadamente de escolas, de municípios e de
associações de direito privado, entidades parceiras da DGC.
Em 2016 concretizaram-se 172 ações e iniciativas dirigidas aos/às consumidores/as e a taxa de realização
totalizou 109%, tendo sido superada meta.
Sistematizando as ações e iniciativas realizadas no decurso do ano de 2016, agrupadas consoante a forma
de comunicação e a natureza da ação, os destinatários e os temas, foram realizadas as que se apresentam
em seguida.
Foram preparadas e difundidas 24 brochuras informativas em formato eletrónico e, excecionalmente,
também em versão de papel em edição reduzida com os temas:















Evite a intoxicação por monóxido de carbono;
Carnaval em Segurança 2016;
Saber mais sobre os pírcingues;
Saber mais as tatuagens;
40 anos da CRP – Constituição da República Portuguesa;
Desejos de Páscoa Feliz - com informação e segurança;
Conflitos de consumo – Como resolver;
Consumo Sustentável;
Folheto cauções – dados atualizados (folheto mensal);
DGC - Dia Mundial da Criança – 2016;
Novas regras em matéria de tarifa social – julho;
Vá de férias em segurança (segurança na estrada);
Brincar e nadar em segurança (piscinas);
5 flyers sob o lema “Com piscina em casa vigilância redobrada”;
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Guia do Consumidor Idosos;
Dia das compras na Internet – 10 de outubro;
Flyer Black Friday – novembro;
Dia mundial da poupança;
Cartaz Roda Alimentação Mediterrânica;
Brincar em segurança no Dia das Bruxas;
Brochura Natal 2016;
Novo n.º de atendimento da Direção-Geral do Consumidor - banner;
Folheto RAL destinado aos consumidores (Mapa das entidades RAL);
Novas regras sobre o atendimento prioritário.

Foram divulgadas 47 Informações-DGC e 84 Alertas-DGC, dos quais 67 são alertas sobre o tema da
segurança dos consumidores (a lista com os temas é apresentada no Anexo).
Por último, foram realizadas 17 ações de informação dirigidas aos consumidores, encontrando-se
discriminadas na página 39.
2
Qualidade
O5. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
INDICADORES
Ind 6. N.º de ações de sensibilização e
de formação com os parceiros públicos
e privados

Ponderação

20%

Peso

100%

META Tolerân Valor
TAXA
2014 2015
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia crítico
REALIZAÇÃO
32

20

20

4

25

50%

13

20

100%

Atingiu

No que concerne ao parâmetro “Qualidade” e ao respetivo objetivo operacional O5 - Dinamizar o Sistema
de Defesa do Consumidor, o Indicador 6. N.º de ações de sensibilização e de formação com os parceiros
públicos e privados, teve como meta estabelecida a realização de 20 ações com o intervalo de
cumprimento situado entre 16 e 24 e o valor crítico fixado em 25 ações.
Em 2016 realizaram-se 20 ações de sensibilização e de formação com os parceiros públicos e privados,
tendo sido atingida a meta estabelecida. A taxa de realização do indicador 6 atingiu 100%. O Indicador 6
abrange ações e iniciativas diversas dirigidas a um conjunto vasto de destinatários, que não dependem
necessariamente da DGC, mas de alterações legislativas, modificações ocorridas no mercado, e de
solicitações de escolas e de associações de direito privado.
Indicam-se, de seguida, as referidas ações:



Sessão relativa ao tema “Nova etiquetagem energética de produtos e sistemas de aquecimento” em
colaboração com a ADENE – Agência Para a Energia (12.01.2016);
Participação na Conferência “A qualidade dos serviços de água na ótica do Utente" no Instituto
Português da Qualidade (24.02.2016);
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Participação na Semana da Comunicação da Universidade Lusófona relativa ao tema “Publicidade e
género - o enquadramento legal e a experiência da Direção-Geral do Consumidor em Portugal”
(07.03.2016);
Participação na Semana da Comunicação da Universidade Lusófona sobre o tema “O panorama na
União Europeia” (07.03. 2016);
Sessão sobre a Lei n.º 144/2015 – “Resolução Alternativa de Litígios de Consumo e Plataforma ODR”
(11.03.2016);
Intervenção nas “Jornadas da Comunicação” da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico
de Portalegre (14.03.2016);
Colóquio sobre "A proteção dos consumidores na Economia Digital", dirigido a entidades públicas
(15.03.2016), no GEE – Gabinete de Estratégia e Estudos;
Intervenção na Conferência promovida pelo Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de
Cascais sobre o tema “Direitos e Deveres do Consumidor” e “Consumo sustentável - conflitos entre
necessidade e desperdício” para concessionários de praia, comerciantes e presidentes de juntas de
freguesia do concelho de Cascais (29.03.2016);
Duas intervenções no Curso de Acesso à Carreira de Inspeção (5º) – Inspetor-adjunto da ASAE, sobre
os temas da unidade formativa "Direito do Consumidor", em Castelo Branco (22.04.2016);
Intervenção no workshop “Práticas comerciais desleais” –“Publicidade e práticas comerciais desleais
em matéria de publicidade”, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (30.04.016);
Participação na XVIIª Semana Nacional do Marketing Congresso “Sharing ou sharking economy?”, em
Lisboa (31.05.2016);
Participação no seminário“ 60 anos de regulação Construção e Imobiliário” (31.05.2016);
Sessão de apresentação relativa ao “Novo Regulamento CPC e debate sobre as principais alterações”
(29.06.2016);
Participação no Fórum que reúne as autoridades latino-americanas responsáveis pela política de
defesa do consumidor com intervenção sobre o tema “Proteção do Consumidor no Comércio
Eletrónico” (12.09.2016);
Participação no PROJEP - Programa para Quadros de Elevado Potencial dos Membros da Associação
Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP), subordinado ao tema do Direito das
Comunicações (20.10.2016);
Participação no seminário “A defesa dos Direitos e Interesses dos Consumidores no Desenvolvimento
Regional” dirigida aos Serviços Municipais de Informação ao Consumidor em Ponte Lima (21.10.2016);
Sessão de apresentação da plataforma “Partilha Consumo” aos centros de arbitragem de conflitos de
consumo, nas instalações da DGC (21.11.2016);
Sessão inserida no quadro das negociações em curso destinadas à revisão do Regulamento (CE) n.º
2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro de 2004, relativa à cooperação
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor, em
Lisboa (25.11.2016);
I Formação aos centros de arbitragem de conflitos de consumo – Informação aos centros de
arbitragem, na Faculdade de Direito da Universidade Nova, em Lisboa (02.12.2016).
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2
Qualidade
O5. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
INDICADORES
Ind 7. N.º de iniciativas dirigidas a
associações empresariais e a
operadores económicos

2014 2015

8

5

Ponderação

20%

Peso

100%

META Tolerân Valor
TAXA
PESO 1.º semestre RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO
2016
cia crítico
REALIZAÇÃO
10

2

14

50%

8

12

100%

Atingiu

Inicialmente estabelecida a meta em cinco iniciativas para o Indicador 7 - N.º de iniciativas dirigidas a
associações empresariais e a operadores económicos, com tolerância de 1 ação e valor crítico igual a 7, na
monitorização semestral foi solicitada e autorizada a revisão em alta para 10 ações, visto terem sido
concretizadas 8 ações àquela data.
O pedido de aumento da meta justificou-se dado que, decorrente das alterações legislativas em matéria de
resolução alternativa de litígios de consumo (Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro), verificou-se a
necessidade de desencadear um conjunto de iniciativas junto dos operadores económicos e respetivas
associações representativas no sentido de os esclarecer e sensibilizar para as implicações do novo
enquadramento legislativo tendo em vista o respeito pelos direitos e interesses dos consumidores.
O indicador 7 obteve o resultado final de 12 iniciativas o que equivaleu à taxa de realização de 100% e à
concretização do estabelecido.
Assim, são de referir:













Sessão sobre “Publicidade - Alegações de Saúde e Nutricionais” no Fórum APED/DGC (22.03.2016);
Divulgação da nova versão do Documento explicativo do artigo 18.º da Lei n.º 144/2015, de 8 de
setembro, que estabelece as obrigações dos operadores económicos - Informação aos
consumidores sobre as Entidades RAL (30.03.2016);
Sessão de esclarecimento a empresas da região de Leiria sobre novas regras relativas Lei n.º
144/2016, de 8 de setembro, em Leiria, em colaboração com a associação empresarial de Leiria,
Batalha e Porto de Mós (11.04.2016);
Sessão de esclarecimento sobre “Resolução Alternativa de Litígios de Consumo” dirigida a
associações empresariais no GEE (10.05.2016);
Sessão sobre “Mediação imobiliária” na APEMIP (16.05.2016);
Congresso nacional sobre “Suplementos alimentares - Publicidade nos Media e outras formas de
promoção” em Cantanhede (20.05.016);
Seminário ANIECA alusivo aos temas "Novas Tendências do Ensino da Condução" e “A segurança
rodoviária e os preços praticados pelas escolas de condução” em Coimbra (18.06.2016);
Recomendação aos operadores de comunicações eletrónicas – utilização da menção “canais”
(21.09.2016);
Participação no 25º Aniversário do ICAP sob o tema “A escolha certa para os Reguladores”
(25.10.2016);
Sessão de apresentação do livro de reclamações Eletrónico à APRITEL, associação representativa
dos operadores de comunicações eletrónicas (17.11.2016);
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Sessão de apresentação do livro de reclamações Eletrónico junto dos prestadores de serviços
públicos de eletricidade e gás natural (18.11.2016);
Sessão de apresentação do projeto Livro de reclamações Eletrónico junto do setor dos serviços
postais com a ANACOM (29.12.2016).

Apresenta-se no quadro seguinte o resumo da avaliação final do grau de realização dos objetivos
operacionais em 2016:

Eficácia
70,9%

Parâmetros
Eficiência
26,6%

Qualidade
20,0%

AVALIAÇÃO FINAL
117,6%

No ano de 2016 foram superadas as metas previstas para os objetivos operacionais O1, O2, e O4 e
cumpridas as metas nos objetivos O3 e O5. Recorde-se que os objetivos O1, O2 e O4 constituíram em 2016
objetivos relevantes.
Os 3 objetivos operacionais relativos à eficácia (O1, O2 e O3) realizaram 70,9% (planeado 60%), o objetivo
referente à eficiência (O4) atingiu 26,6% (planeado 20%) e o objetivo de qualidade (O5) executou 20% tal
como planeado.
Com uma previsão inicial de taxa de realização de 100% em 2016, foram na realidade alcançados 117,6%
correspondendo este valor a uma avaliação de desempenho “BOM” na atividade desenvolvida pela DGC no
ano em análise.

2.4. Análise dos desvios relativamente aos recursos
2.4.1. Recursos Humanos
No QUAR 2016 foram planeados inicialmente 50 efetivos, correspondendo este número de efetivos a 549
pontos planeados.
Em janeiro de 2016 encontravam-se a desempenhar funções para a DGC 47 efetivos e em 31 de dezembro
do mesmo ano encontravam-se preenchidos 45 lugares dos 50 constantes do Mapa de Pessoal aprovado.
No entanto, o Balanço Social referente ao ano de 2016 apresenta um número de efetivos reais de 43
trabalhadores em 31 de dezembro, justificado este desvio pelo facto de a DGC dispor de um técnico
superior destacado na Comissão Europeia cujo vencimento é suportado pelo orçamento de funcionamento
desta Direção Geral e de um técnico superior em situação de licença sem vencimento para
acompanhamento de filho menor, à data de referência dos dados. De acordo com as normas do Sistema de
Informação da Organização do Estado (SIOE), os dois técnicos superiores citados não são contabilizados no
número de efetivos do Balanço Social.
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Assim, com base no número de efetivos registado no balanço social no final do ano em análise foram
executados 482 pontos que corresponderam a uma taxa de execução de 87,8% face ao planeado, tendo
sido apurado um desvio negativo de 67 pontos.
Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO
Dirigentes - Direcção Superior
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa
Técnico/a Superior - (inclui especialistas de informática)
Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)
Assistente Técnico/a - (inclui técnicos/as de informática)
Assistente operacional

Total

PONTUAÇÃO
20
16
12
9
8
5

EFECTIVOS
PONTOS
PONTOS
PLANEADO PLANEADOS REALIZADOS
1
20
20
4
64
48
30
360
324
0
0
0
10
80
80
5
25
10

50

549

482

DESVIO
0
-16
-36
0
0
-15

-67

O desvio negativo referido é justificado pela saída de uma Diretora de Serviços para ocupação do cargo de
Diretora Geral em regime de substituição, após cessação de funções em 04.10.2016 da anterior Diretora
Geral; 36 pontos negativos dizem respeito à saída de três técnicos superiores e 15 pontos negativos foram
contabilizados com a saída de três assistentes operacionais.

2.4.2. Recursos Financeiros
O quadro seguinte, pertencente ao QUAR 2016, apresenta os recursos financeiros planeados para o ano de
2016 no valor de €2.162.322, os recursos financeiros disponíveis após cativações no valor de €2.102.410 e o
orçamento executado em 2016 no valor de €1.770.190,55 contendo as várias fontes de financiamento
(adiante FF) que integraram o orçamento de funcionamento da DGC em 2016.
Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO
Orçamento de funcionamento
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços
Tranferências correntes
Outras despesas correntes
Aquisição de Bens de Capital
PIDDAC

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

PLANEADOS
AJUSTADOS EXECUTADOS
2.162.322
2.102.410 1.770.190,55
1.352.612
1.322.183 1.281.480,05
743.999
575.659
427.110,44
41.700
29.591
20.693,50
5.061
950
524,24
18.950
174027
40.382,32
0

0

2.162.322

2.102.410

1.770.190,55

DESVIO
-332.219
-40.703
-148.549
-8.898
-426
-133.645

-465.864

Com uma taxa de execução global de 84,2% face ao orçamento disponível (ajustado), o orçamento
executado verificou um desvio negativo de €465.864. A principal justificação para o desvio negativo
apurado resultou diretamente da severa contenção orçamental ocorrida em 2016, por força da aplicação
das cativações previstas no artigo 3.º da Lei do Orçamento do Estado, conjugada com a cativação adicional
decretada pelo Decreto‐Lei de execução orçamental 2016 sobre as receitas gerais que, por comparação
com a execução orçamental provisória de 2015 correspondessem a um aumento de despesa com pessoal e
sobre os montantes das receitas próprias caso verificassem um aumento superior a 4 %.
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Teve igualmente impacto negativo na execução orçamental da DGC, a aplicação do Artigo 35.º da LEO
sobre aquisição de serviços que decretou que os valores pagos por contratos de aquisição de serviços que
em 2016 se renovação ou se celebrassem com idêntico objeto e ou contraparte de contrato vigente em
2015, não poderiam ultrapassar os valores pagos em 2015. Esta norma conjugada com as anteriormente
citadas determinou que não fosse possível realizar as contratações previstas em 2016, referentes à
plataforma do Livro de reclamações eletrónico (medida Simplex + 2016), à reformulação do site da DGC e à
realização de ensaios laboratoriais químicos, físicos e outros no âmbito de uma ação de vigilância de
mercado de segurança de produtos com vista à emissão de decisões/deliberações sobre as conclusões
apuradas.
Acresce referir que no 1.º trimestre de 2016, à semelhança de todas as Entidades da Administração Central,
e porque não se encontrava aprovado o Orçamento do Estado para 2016, no orçamento da DGC tornou‐se
necessário aplicar o “regime transitório” e por esse facto foi prorrogada a vigência das disposições
constantes da Lei do Orçamento do Estado (LOE) e do Decreto‐Lei de execução orçamental (DLEO) de 2015.
No início de abril de 2016, e após a publicação da Lei n.º 7 – A/2016, de 30 de março referente ao
Orçamento de Estado, o Ministério das Finanças efetuou a “conversão” do orçamento de funcionamento
“transitório” de 2015 para o orçamento definitivos de 2016.
Verificou-se então que a execução orçamental da DGC realizada no 1.º trimestre de 2016 ao abrigo do
orçamento transitório excedia a dotação aprovada para 2016 abatida dos cativos definidos na LOE e no
DLEO para 2016. Foram cabimentadas, comprometidas e pagas despesas correntes com base na dotação
que se encontrava disponível em 2015 e após a efetivação da conversão do orçamento “transitório” de
2015 em orçamento definitivo de 2016 e da aplicação das cativações verificou-se que várias rubricas de
classificação económica (adiante RCE’s) se encontravam com dotação negativa.
Esta “conversão” obrigou as várias alterações orçamentais entre RCE’s para dotar o orçamento de
disponibilidade de acordo com os pagamentos já ocorridos até àquela data e com base na alínea a) do n.º 7
da Circular Série A n.º 1382/2016 da Direção Geral do Orçamento. As operações em causa resultaram na
interrupção do GERFIP por um período de tempo que impossibilitou o normal funcionamento dos serviços
financeiros com repercussões nos serviços de contratação pública da Secretaria Geral do Ministério da
Economia, com o consequente atraso daí resultante nos procedimentos em curso.
Também os limites impostos pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (subalíneas i) e ii), da alínea f), do
artigo 3º,) para a determinação/libertação dos fundos disponíveis implicaram a redução adicional das
receitas gerais.

2.5. Apreciação por parte dos Utilizadores da Quantidade e Qualidade dos Serviços
Prestados
No Portal do Consumidor (www.consumidor.pt) encontra-se disponível uma sondagem para aferir o grau de
satisfação dos consumidores com a informação disponibilizada no sítio Internet.
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Ao longo do ano de 2016 verificou-se um decréscimo nas respostas à sondagem por parte dos
consumidores, podendo ser justificado pela possibilidade de acesso ao facebook da DGC.
Em 2016 foram recebidas 555 respostas, das quais 310 corresponderam à resposta afirmativa à questão
“Encontrou informação com interesse no website?” e 245 responderam negativamente, tendo sido obtida
uma taxa de satisfação dos consumidores de 55,9% com a informação disponibilizada. A taxa obtida
manteve-se idêntica à alcançada em 2015. De realçar que o site da DGC se encontra há muito tempo
desatualizado e apesar de ter sido prevista a sua modernização em 2016, não foi exequível devido às fortes
restrições orçamentais.

2.6. Avaliação do Sistema de Controlo Interno
Nos termos da alínea b), do nº 2, do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 76/2015, de 12 de maio, compete à
Secretaria-Geral do Ministério da Economia (adiante SGME) assegurar a prestação centralizada de serviços
comuns aos serviços integrados do Ministério, nomeadamente a DGC, de acordo com a alínea c), do nº 2,
do artigo 2.º da Portaria 287/2015, de 16 de setembro.
A prestação centralizada de serviços abrange as áreas de recursos humanos, formação e aperfeiçoamento
profissional, apoio jurídico e contencioso, área financeira e orçamental, aquisição de bens e serviços e
contratação, área logística e patrimonial, documentação e informação, comunicação e relações públicas,
inovação e modernização e política de qualidade e tecnologias de informação e comunicação (TIC).
O relacionamento entre a SGME e a DGC desenvolve-se ao nível funcional entre a Diretora-Geral do
Consumidor e a Secretária-Geral do Ministério da Economia. Para as diferentes áreas, o contacto é
estabelecido entre os técnicos das duas entidades, sobretudo por correio eletrónico.
O controlo operacional das atividades de suporte e apoio à DGC é realizado em partilha com a SGME e
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;
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- Controlo interno dos procedimentos de acompanhamento, avaliação e informações sobre as necessidades
de aquisições de bens e serviços;
- Intervenção de apoio ao utilizador de informática referente a comunicação de voz e de dados.

2.6.1. Resultados de ações de inspeção e auditorias
Em 28.02.2016 foi enviado à Comissão Europeia (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
(CHAFEA)) o relatório financeiro e material do projeto Centro Europeu do Consumidor - Grant Agreement
ECC-Net PT SGA 2015 EU project 668961 - para reporte contratual e recebimento da subvenção da FF282 –
Financiamento Comunitário – outros do orçamento de funcionamento da DGC.

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

Quadro de Avaliação do Sistema de Controlo Interno
APLICADO

QUESTÕES
1.

S

N

NA

FUNDAMENTAÇÃO

Ambiente de controlo

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

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)?



Os valores éticos e de integridade
estão definidos no Relatório do
“Plano de Prevenção de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas”.
Foi aprovado o Código de Conduta.

1.5. Existe uma política de formação do
pessoal que garanta a adequação do
mesmo às funções e complexidade das
tarefas?



Desenvolvido
na
DGC
o
diagnóstico de necessidades de
formação e elaborado um plano
interno de formação em conjunto
com a SGME.

1.6. Estão



São

claramente

definidos

e

efetuadas

semanalmente
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reuniões de coordenação entre a
direção e os dirigentes intermédios.

estabelecidos contactos regulares entre
a direção e os dirigentes das unidades
orgânicas?



A DGC foi objeto de ação de
controlo/reporte pela Comissão
Europeia
(Consumers, Health,
Agriculture and Food Executive
Agency (CHAFEA) relativamente à
execução financeira e material do
projeto co-financiado ECC-Net PT
SGA 2015 EU project 668961.

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



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

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



Aplicado
a
colaboradores,
SIADAP 2 e 3.



37,2%
dos
trabalhadores
receberem formação. (Nota: Com
base na informação constante do
Balanço
Social,
houve
uma
percentagem
de
46,5%
de
participações, uma vez que vários
trabalhadores tiveram mais do que
uma participação).

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

2.

Estrutura organizacional

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

no

100%
dos
âmbito do

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

3.1. Existem manuais
internos?

de

procedimentos



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



3.3. É elaborado anualmente um plano de
compras?



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

Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

Nas matérias da competência da
DGC, as responsabilidades de
conferência e controlo estão
definidas e formalizadas no mapa
de pessoal



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?

Existe o Manual de Acolhimento e
dois documentos de perguntas
frequentes, um sobre Faltas na
Administração Pública e outro
sobre Assiduidade.
A competência para a autorização
da despesa está prevista no
Decreto-Regulamentar
n.º
38/2012, de 10 de abril.





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



Foi elaborado o Relatório do
Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas,
do qual constam as medidas a
implementar
em
2017.
O
documento
foi
enviado
ao
Tribunal de Contas em outubro de
2016.



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

APLICADO
S
N

NA

FUNDAMENTAÇÃO

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

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



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

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.

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



Assegurado pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.
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2.7. Comparação com o desempenho de serviços idênticos
Compete à DGC, no âmbito das suas atribuições e competências legais, contribuir para a elaboração,
definição e execução da política de defesa do consumidor.
Estas atribuições e competências têm caráter exclusivo na Administração Pública nacional pelo que, para
efeitos da autoavaliação do desempenho, não estão disponíveis critérios e instrumentos de aferição que
possam suportar de um ponto de vista técnico a comparação do desempenho da DGC com serviços
idênticos.
Deste modo, a comparação do trabalho efetuado em 2016 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.
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.

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
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europeia aplicável (enforcement), com os Centros Europeus do Consumidor e toda a estratégia aplicável na
defesa do consumidor, temáticas idênticas às tratadas pela DGC no exercício das suas atribuições.
A política europeia dos consumidores prevista na Agenda do Consumidor, assenta em cinco pilares, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

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

A política europeia dos consumidores, sendo uma matéria de competência partilhada entre a União
Europeia e os Estados-Membros, é uma parceria entre a UE, os seus Estados Membros e os seus cidadãos e
baseia-se em dois princípios fundamentais, identificados no Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia:
• A adoção de medidas a nível da UE para proteger a saúde, a segurança e os interesses económicos
dos consumidores, bem como para promover o direito dos consumidores à informação à educação;
• A integração das exigências em matéria de defesa dos consumidores na definição e execução das
políticas e ações da UE.
A política europeia dos consumidores é regularmente atualizada, a fim de ter em conta eventuais
mudanças sociais, económicas e ambientais, bem como novos dados e pareceres científicos. A Comissão
Europeia propõe nova legislação depois de avaliar o potencial impacto da sua aplicação e de realizar uma
vasta consulta com as principais partes interessadas.
Nesse sentido, em 2016, a DGC em coordenação com a DG JUST realizou as seguintes ações:
• Participou no Comité da Rede de Política de Consumidores (comité CPN), ao nível de Diretores-Gerais, nos dias 25 e 26 de maio, 18 de outubro e 23 de novembro;
• Participou ativamente nas reuniões e nos workshops promovidos pela DGJUST com vista a preparar a
implementação da Diretiva Viagens Organizadas;
• Participou na Cimeira Europeia do Consumidor, em Bruxelas, no dia 17 de outubro de 2016;
• Colaborou em 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 responsáveis pela aplicação da legislação de defesa dos consumidores da qual a DGC é o
ponto de contacto em Portugal, em especial no “Internet sweep” de 2016 (novembro),relativo a
ferramentas de comparação no setor das viagens;
• Participou em várias reuniões de definição de medidas de política organizadas pela DG JUST em áreas
tão diversas como a segurança de produtos ou a educação ao consumidor, colaborando em iniciativas
tal como o “Painel de avaliação sobre mercados de consumo”, da autoria desta Direção-Geral.
• Na área da segurança de produtos, a DGC continuou a desempenhar o papel de ponto de contacto para
a rede RAPEX - Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações sobre produtos de consumo
perigosos, não alimentares;
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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.
De referir finalmente que a Comissão Europeia fez referência ao trabalho que a Direção-Geral do
Consumidor desenvolveu em matéria de utilização de selos distintivos na comunicação comercial,
referência que se pode encontrar no documento “Behavioural Insights Applied to Policy” PORTUGAL
Country Overview February 2016”, da Comissão Europeia, (https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrcbiap2016-portugal_en.pdf).

2.8. Apreciação por parte dos Trabalhadores da Direção-Geral do Consumidor
O processo de autoavaliação da DGC envolveu a realização de um inquérito anónimo aos seus
colaboradores, realizado no dia 30 de março de 2017. O questionário consistiu na avaliação, por cada
colaborador, de um conjunto de aspetos relativos à organização, com o propósito de aferir o grau de
satisfação com a organização e a motivação de cada colaborador sobre as atividades que desenvolveu ao
longo de 2016.
Do universo de trabalhadores da DGC, no momento da entrega do questionário encontravam-se ao serviço
42 colaboradores, não contando com o dirigente máximo, uma técnica superior que se encontra destacada
na Comissão Europeia e duas técnicas superiores em situação de incapacidade temporária para o trabalho.
Deste universo, obtiveram-se 34 respostas ao questionário de satisfação, o que perfaz uma taxa de
resposta de 80,9% (7,2 pontos percentuais acima da taxa de resposta verificada relativamente a 2015).
O questionário avaliou os seguintes temas:
1. Satisfação global dos colaboradores com a Direção-Geral do Consumidor;
2. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão;
3. Satisfação com as condições de trabalho;
4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira;
5. Níveis de motivação;
6. Satisfação com o estilo de liderança (gestão de topo e gestão de nível intermédio);
7. Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços.
Às questões colocadas foi solicitada a atribuição numérica do nível de satisfação de acordo com: 1 = Muito
Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.
Analisando as respostas às questões colocadas para cada tema, caraterizaram-se sobretudo as pontuações
que obtiveram maior número de respostas.
Apurou-se nalguns inquéritos respondidos pelos trabalhadores a não atribuição de pontuação a algumas
questões, facto que poderá estar associado a inexistência da opção NS/NR.
As respostas à questão 1. (Satisfação global dos colaboradores com a DGC) posicionaram-se principalmente
no nível 4 = Satisfeito.
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1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

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

Grau de Satisfação
1

2

3

4

5

Imagem da organização

0

0

17

15

2

Desempenho global da organização

0

0

11

20

3

Papel da organização na sociedade

0

3

10

18

3

Relacionamento da organização com os
cidadãos e a sociedade

0

1

15

16

2

Forma como a organização gere os
conflitos de interesses

0

2

10

20

2

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

0

3

12

17

1

Envolvimento dos colaboradores nos
processos de tomada de decisão

0

3

12

17

1

Envolvimento dos colaboradores em
atividades de melhoria

0

10

21

1

Mecanismos de consulta e diálogo entre
colaboradores e gestores

0

6

20

3

3

Registe aqui as suas sugestões
de melhoria

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. Nos restantes campos, a incidência
regista-se no nível 3 = Pouco satisfeito. Com exceção feita para o parâmetro “Postura da organização face à
mudança e à modernização” onde o nível 4 foi escolhido por uma maioria significativa.
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

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

Satisfação com…
1

2

3

4

5

Gestão de
topo
(Direção)

0

1

4

20

8

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

0

2

6

16

7

Gestão de
topo
(Direção)

1

0

4

18

10

Gestão de
nível
intermédio

0

2

6

16

6

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

0

1

17

12

0

Forma como os objetivos individuais e
partilhados são fixados

0

0

17

13

1

Forma como a organização recompensa
os esforços individuais

1

3

16

11

0

Forma como a organização recompensa

1

2

14

13

1

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

Aptidão da gestão para
comunicar

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria
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os esforços de grupo
Postura da organização face à mudança e
à modernização

1

1

4

21

4

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

3. Satisfação com as condições de trabalho
Satisfação com…

Grau de Satisfação
1

2

3

4

5

Ambiente de trabalho

0

0

6

17

11

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

0

4

7

21

4

Horário de trabalho

0

2

2

23

7

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

0

2

5

20

7

Possibilidade de conciliar o trabalho com
assuntos relacionados com a saúde

0

0

5

19

10

Igualdade de oportunidades para o
desenvolvimento de novas competências
profissionais

0

2

8

18

4

Igualdade de oportunidades nos
processos de promoção

1

7

9

13

1

Igualdade de tratamento na organização

1

3

8

13

7

Registe aqui as suas sugestões
de melhoria

A questão 4. (Satisfação com o desenvolvimento da carreira) obteve uma pontuação que,
maioritariamente, se situou sempre no nível 4 = Satisfeito.
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira
Satisfação com…

Grau de Satisfação
1

2

3

4

5

Política de gestão de recursos humanos
existente na organização

0

3

10

17

3

Oportunidades criadas pela organização
para desenvolver novas competências

0

6

11

14

2

Ações de formação que realizou até ao
presente

0

5

9

17

0

Mecanismos de consulta e diálogo
existentes na organização

0

2

8

20

4

Nível de conhecimento que tem dos
objetivos da organização

0

0

12

14

7

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

As respostas à questão 5. (Níveis de motivação) situaram-se maioritariamente no nível 4 = Motivado. De
salientar também o elevado número de respostas indicando o nível 5 = Muito motivado, designadamente
no que refere à aprendizagem de novos métodos de trabalho e à predisposição para o desenvolvimento de
trabalho em equipa.
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1 = Muito desmotivado, 2 = Desmotivado, 3 = Pouco Motivado, 4 = Motivado e 5 = Muito Motivado.

5. Níveis de motivação
Grau de Motivação

Motivação para…
1

2

3

4

5

Aprender novos métodos de trabalho
0

2

7

16

10

Desenvolver trabalho em equipa

0

2

5

17

11

Participar em ações de formação

0

0

7

19

9

Participar em projetos de mudança na
organização

1

1

7

17

9

Sugerir melhorias
0

1

10

15

9

O que falta para que o seu grau
de motivação seja 5?
Muito motivada face à nova dinâmica
implementada nos serviços. Política
de proximidade com o cidadão. Maior
visibilidade da importância do papel
da DGC!!! Muito importante!!!

Nas parcerias: assumir a liderança
das iniciativas e projetar assim a
visibilidade da DGC e a sua função
de educação e informação para a
cidadania.

A questão 6. (Satisfação com o estilo de liderança) subdivide-se entre a avaliação ao gestor de topo e a
avaliação à gestão de nível intermédio.
Na primeira avaliação (gestor de topo), os níveis de avaliação situam-se sobretudo no nível 4 = Satisfeito,
havendo igualmente forte número de respostas no nível 5 = Muito satisfeito.
Na segunda avaliação (gestor de nível intermédio), verifica-se idêntica avaliação sendo o nível 4 = Satisfeito
o que recebeu maior número de respostas. Também se registou um número significativo de respostas no
nível 5 = Muito satisfeito, embora não tantas como no que respeita à gestão de topo.
Na sua maioria, os colaboradores optaram por não responder à questão “Concordo / Não concordo”. No
entanto os que o fizeram, optaram maioritariamente pela opção “Concordo”.
C= Concordo; D= Discordo
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

Discordo

Satisfação com…

Concordo

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

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

O gestor de topo…
Lidera através do exemplo

11

1

1

1

5

16

9

Demonstra empenho no processo de
mudança

10

0

2

0

3

17

12

Aceita críticas construtivas

7

1

2

1

9

15

5

Aceita sugestões de melhoria

8

0

1

0

6

21

4

Delega competências e responsabilidades

8

1

2

3

6

15

7

Estimula a iniciativa das pessoas

9

0

2

1

6

13

11

Encoraja a confiança mútua e o respeito

8

1

2

1

5

16

8

Assegura o desenvolvimento de uma

8

1

2

1

6

15

9
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cultura de mudança
Promove ações de formação

7

1

2

4

7

13

6

Reconhece e premeia os esforços
individuais e das equipas

6

0

2

2

7

18

4

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

7

1

2

1

6

18

6

Concordo

Discordo

Grau de Satisfação

Lidera através do exemplo

13

0

1

1

5

13

7

Demonstra empenho no processo de
mudança

11

1

1

1

4

12

7

Aceita críticas construtivas

11

1

0

0

7

15

7

Aceita sugestões de melhoria

12

0

0

0

6

17

4

Delega competências e responsabilidades

10

1

0

1

7

16

4

Estimula a iniciativa das pessoas

11

0

1

1

6

12

8

Encoraja a confiança mútua e o respeito

10

0

0

1

4

15

8

Assegura o desenvolvimento de uma
cultura de mudança

10

0

0

2

7

15

4

Promove ações de formação

9

2

1

2

6

14

5

Reconhece e premeia os esforços
individuais e das equipas

10

1

0

1

9

13

5

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

10

1

0

2

4

16

6

Satisfação com…

1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

O gestor de nível intermédio…

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

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

Satisfação com…
1

2

3

4

5

Equipamentos informáticos disponíveis

0

0

9

19

5

Software disponível

0

2

9

20

3

Equipamentos de comunicação
disponíveis

0

0

8

22

4

Condições de higiene

0

1

8

19

6

Condições de segurança

0

0

7

19

8

Serviços de refeitório e bar

0

1

9

9

2

Serviços sociais

0

3

7

13

1

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

Assim, relativamente a uma apreciação global do questionário, verifica-se que os colaboradores da DireçãoGeral do Consumidor indicam maioritariamente uma situação de positiva, uma vez que, em todos os
grandes temas abordados, a opção pelo nível de satisfação 4 = Satisfeito, é a mais escolhida.
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2.9. Grau de execução das atividades e projetos previstos no plano de atividades
O Plano de Atividades para 2016 estabeleceu a realização de 24 projetos inseridos nos três objetivos
estratégicos, tendo sido apurada uma taxa de execução de 95,8% justificada pela concretização total de 23
projetos e pela execução parcial do projeto v) Concluir e divulgar o Referencial para a Educação do
Consumidor com o Ministério da Educação e da Ciência.
Inserido no objetivo estratégico 1. Capacitar os consumidores (empowerment), o projeto “v) Concluir e
divulgar o Referencial para a Educação do Consumidor com o Ministério da Educação e da Ciência para
integração desta matéria nos curricula escolares dos ensinos básico, secundário e técnico-profissional em
futuros anos letivos. Participar na formação dos professores organizada pela Direção-Geral da Educação
nessa sequência”, encontrava-se na fase final da conclusão, em dezembro de 2016, o Referencial para a
Educação na parte referente ao ensino pré-escolar e ao ensino básico por razões não imputáveis à DGC,
uma vez que dada a complexidade técnica não foram concretizadas todas as reuniões necessárias à sua
conclusão por indisponibilidade de todos os membros do Grupo de Trabalho do Ministério da Economia e
do Ministério da Educação.

2.10. Medidas para um reforço positivo do desempenho
No decurso de 2016 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, com vista a renovar as unidades orgânicas internas e assegurar a capacidade de resposta
organizacional, relativamente às atribuições legalmente cometidas à DGC. Verificou-se uma procura
constante de recursos humanos qualificados e todas as candidaturas recebidas na DGC cuja situação
pressupunha o vínculo à Administração Pública, foram objeto de entrevista e, de pedido formal de
mobilidade no caso de apuramento de perfil adequado à missão da DGC.

Relativamente ao Manual de Acolhimento, foram realizadas duas revisões em 2016, em janeiro e em
setembro, sobretudo por força da alteração do horário de trabalho e de procedimentos internos,
garantindo deste modo a atualização da informação dele constante. Este manual, juntamente com
informação diversa considerada relevante é disponibilizado a todos os novos trabalhadores no seu
ingresso.
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS DIFERENTES UNIDADES ORGÂNICAS
Objetivos Estratégicos
O Plano de Atividades para 2016 inscreve os três seguintes objetivos estratégicos:
1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment)
2. Reforçar a proteção dos/as consumidores/as
3. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
Será, pois, de acordo com estes objetivos que se reportarão as atividades desenvolvidas em 2016.

3.1. Capacitar os(as) consumidores(as) (empowerment)
A Direção-Geral do Consumidor prosseguiu a sua ação de proximidade e informação dos consumidores,
garantindo a resposta e o encaminhamento dos pedidos de informação e das reclamações dos
consumidores, pugnando no sentido da prestação de informação mais qualificada, antecipando questões
novas e empenhando-se na disseminação de informação com vista à mudança de comportamentos,
designadamente para um consumo responsável e mais sustentável.
A Direção-Geral do Consumidor pautou a sua atuação pela promoção de um elevado nível de proteção dos
consumidores, ajustando as suas atividades ao contexto económico atual do país, às perspetivas futuras.
Assim, as ações desenvolvidas tiveram por destinatários principais alguns grupos de consumidores
vulneráveis - crianças, jovens, seniores - definidos em função de um conjunto de temas escolhidos como
prioritários.
Indicam-se, de seguida, as principais ações, medidas e iniciativas abrangidas neste âmbito:
i) Informar e sensibilizar os consumidores através da:
- Divulgação de fichas informativas sobre grandes temas do direito do consumo e elaboração de
brochuras eletrónicas para difusão pública;
Como atrás já referenciado, a Direção-Geral elaborou e difundiu 24 brochuras informativas em formato
eletrónico e, excecionalmente, também em versão de papel em edição reduzida, sobre os seguintes temas:









Evite a intoxicação por monóxido de carbono;
Carnaval em Segurança 2016;
Saber mais sobre os pírcingues;
Saber mais sobre as tatuagens;
40 anos da CRP – Constituição da República Portuguesa;
Desejos de Páscoa Feliz - com informação e segurança;
Conflitos de consumo – Como resolver;
Consumo Sustentável;
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Folheto cauções – dados atualizados (folheto mensal);
Dia Mundial da Criança – 2016;
Novas regras em matéria de tarifa social – julho;
Vá de férias em segurança (segurança na estrada);
Brincar e nadar em segurança (piscinas);
5 flyers sob o lema “Com piscina em casa vigilância redobrada”;
Guia do Consumidor Idoso;
Dia das compras na Internet – 10 de outubro;
Flyer Black Friday – novembro;
Dia mundial da poupança;
Cartaz Roda Alimentação Mediterrânica;
Brincar em segurança no Dia das Bruxas;
Brochura Natal 2016;
Novo n.º de atendimento da Direção-Geral do Consumidor - banner;
Folheto RAL destinado aos consumidores (Mapa das entidades RAL);
Novas regras sobre o atendimento prioritário.

Com vista a dar continuidade à divulgação das novas regras relativas à Resolução Alternativa de Litígios de
Consumo (Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro), a Direção-Geral do Consumidor desenvolveu ações de
sensibilização junto dos consumidores e associações empresariais e deu resposta aos pedidos de
informação que lhe foram dirigidos.
Neste âmbito, também desenvolveu um “Documento explicativo sobre o artigo 18.º da Lei n.º 144/2015, de
8 de setembro que estabelece as obrigações dos operadores económicos - Informação aos consumidores
sobre as entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo”, que foi amplamente difundido em
março de 2016 por todas as associações empresariais portuguesas.

- Organização de sessões de informação em escolas, em juntas de freguesia e municípios e junto de
associações de consumidores bem como de instituições de natureza social, e da participação em feiras e
outros eventos públicos;
Foram realizadas 17 ações de informação dirigidas aos consumidores, sobre temas dos direitos dos
consumidores, serviços públicos essenciais, a publicidade, a segurança dos produtos, a alimentação
saudável:







3 Sessões sobre “O Consumo na escola” na Escola António Damásio Olivais (15.01.2016 /
22.01.2016 / 29.01.2016);
Sessão “Introdução ao tema consumo” na EB1/JI Branquinho da Fonseca, Cascais com GOEC
(07.01.2016);
Conferência sobre “A qualidade dos serviços de água na ótica do utente" no IPQ (24.02.2016);
Sessão de esclarecimento sobre os “Serviços Públicos Essenciais – Direitos dos Consumidores”, na
Câmara Municipal de Albufeira (14.03. 2016);
Seminário “A Proteção do Consumidor na Economia Digital”, no GEE em Lisboa (15.03.2016);
Sessão “consumo sustentável e alimentação saudável” no Mercado Alfacinha (15.03.2016);
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Conferência " Direitos e Deveres do consumidor" em parceria com a ACRA – Associação de
Consumidores dos Açores (15.03.2016);
Sessão dirigida a consumidores seniores na Universidade Sénior do Bairro Alto, Lisboa (16.03.2016);
Participação na Futurália – Feira de Formação destinada a estudantes, professores e consumidores
em geral, realizada na FIL em Lisboa (16 a 19.03.2016);
Ação sobre os “Direitos dos consumidores 60+ | Conflitos de Consumo”, no Mercado de Arroios em
Lisboa (15.04.2016);
Conferência sobre “A qualidade dos serviços de água na ótica do utente" no Museu da Água, em
Lisboa (18.05.2016);
Sessão de esclarecimento em parceria com a PSP destinada ao Consumidor Sénior no Centro Social
São Boaventura, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (26.07.2016);
Participação nas VI Jornadas de Direito do Consumo - ESTG-Instituto Politécnico de Leiria;
Workshop “Como gerir o orçamento” com o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos
Consumidores em Fornos de Algodres (31.10.2016);
Sessão “Como gerir o orçamento – jogo do poupinhas” com o GOEC organizado pelo Banco de
Portugal, na Escola Secundária da Amadora (02.11.2016).

De referir que a DGC emitiu junto dos parceiros associações, juntas de freguesia entre outros, um Aviso
Público dirigido aos Consumidores sobre o tema da publicidade de comunicações eletrónicas aos
"pacotes" de Serviços TV+NET+Voz (21.09.2016), bem como criou a “Dica semanal: SABIA QUE”
colocada semanalmente no facebook da Direção Geral do Consumidor.

- Atualização do Portal do Consumidor e da página da Direção-Geral no Facebook;

Desde o início de janeiro a 31 de dezembro
de 2016 foram inseridas um total de 154
notícias, o que representa um acréscimo
relativamente ao ano de 2015 em que foram inseridas 126.
Das 154 notícias, 13 foram notícias destaque acompanhadas da respetiva imagem; as restantes 141
foram inseridas no bloco de notícias, o que no conjunto denota um esforço de atualização da
informação a prestar ao consumidor.

Em 2016, foram efetuadas várias melhorias no Portal do
Consumidor (www.consumidor.pt), designadamente, no que
respeita ao micro sítio da Direção-Geral do Consumidor e
criaram-se novos menus para destacar a existência das
Entidades RAL (entidades de resolução alternativa de litígios de consumo). Este aditamento decorreu do
novo regime aplicável à resolução alternativa de litígios prevista na Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro.
Foi criada uma entrada específica para o Conselho Nacional do Consumo e criada nova infografia.
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Procurando atualizar e simplificar este portal, foi também criada imagem acessível e apelativa do designado
Sistema de Defesa do Consumidor.

Em relação aos acessos ao Portal do Consumidor, no ano de 2016 registaram-se 338.885 acessos, o que
significa um grande acréscimo relativamente ao ano de 2015, que teve 161.291.

Totais do ano de 2016
Contadores Globais
Internos Externos
6259
332356

Totais
338885
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No que diz respeito aos acessos ao Portal do Consumidor, entre os temas mais consultados encontra-se o
tema “Lista das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo”(61143), seguido do “Faça a sua
reclamação” (41812) e da “Legislação” (21461). São também temas bastante pesquisados: “Legislação”
(15735), Perguntas frequentes” (18534) e “Que fazer em caso de conflito de consumo”(13580).
Apresenta-se o respetivo gráfico:
Lista das Entidades de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo
6895

6591

Faça a sua reclamação

11496
61143

13580

Legislação
Perguntas Frequentes

18534

Que fazer em caso de conflito de
consumo - a quem se dirigir
Arbitragem de Conflitos de Consumo Centros de Arbitragem existentes

21461
41812

Publicidade
Publicações

Facebook da Direção-Geral do Consumidor
A DGC apostou em 2016 na intensificação
da sua comunicação através da rede
social Facebook. Dando continuidade à
aposta de 2015, a DGC prosseguiu uma
estratégia de comunicação cuidada que
se revelou eficaz. Na sua página divulgou
quase
diariamente
conteúdos
relacionados com a defesa do
consumidor que foram partilhados pelos membros da rede tendo conseguido alcançar um total de 1 301
386 pessoas. Considera-se que a publicação alcançou alguém quando é apresentada no Feed de Notícias
dessa pessoa.

No início de 2016 a página da DGC apresentava 3289 “Gostos”, terminando o ano com 6239
“Gostos”, com uma média de 17 gostos/dia. Salienta-se que todos estes gostos são
denominados de “gostos orgânicos” visto que resultam exclusivamente do número total de
pessoas individuais às quais foi mostrada efetivamente a publicação, através de uma
distribuição não paga, pelo que se consideram mais genuínos e que por isso geram mais partilhas.
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Relativamente ao número de conteúdos publicados na página, ao longo do ano de 2016, foram inseridos
495 posts (382 em 2015), o que significa uma média mensal de 41,2 (31,8 em 2015). No âmbito da
comunicação de “alertas”, foram colocados 59 posts (47 em 2015) que alcançaram 232.484 pessoas (35.029
em 2015) de que resultou uma interação com as publicações de 1.081 gostos, comentários ou partilhas.

(Post “ALERTA” com mais pessoas alcançadas, no total de 7.923 em que 25 pessoas interagiram com a
publicação (gostar / comentar /partilha).

Procurado assegurar a divulgação de informação muito relevante,
compreensível e rápida, a DGC continuou a apostar na publicação
semanal do post “SABIA QUE…?”. Agendado sempre para a
segunda-feira por ter sido considerado o dia com mais
visualizações, foram publicados 52 “SABIA QUE…?”, alcançando-se
205.379 pessoas (75.147 pessoas em 2015).
Em 2016, a DGC publicou 18 posts de Legislação de Consumo com 19.776 pessoas alcançadas (18.901 em
2015).
Face à complexidade ou volume de informação do tema a divulgar, o recurso a múltiplos posts, por vezes
com publicações programadas em dias da semana pré-definidos, revela-se como sendo a melhor estratégia
para informar o consumidor de uma forma mais clara e simples. Na divulgação de campanhas específicas, a
imagem dessa campanha permanece na capa da página do Facebook, bem como na notícia de destaque do
Portal do Consumidor, para onde o consumidor é encaminhado sempre que pretenda aceder a informação
mais detalhada. Ao longo do ano, foram elaboradas várias campanhas deste género, como o caso da
“Campanha CIAC”; “Campanha Black Friday”; “Campanha de divulgação da DGC às Juntas de Freguesia”.
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Perfil das pessoas que gostam da página da Direção-Geral do Consumidor




A maioria são mulheres (64%);
Em termos de faixa etária pessoas entre os 35 e os 44 anos;
Os usuários que “gostam” da página localizam-se maioritariamente em Portugal (6380)
(especialmente no Distrito de Lisboa - 768), mas registam-se também gostos em países de língua
portuguesa como no Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Há registo de gostos igualmente no
Reino Unido, Suíça, França, Espanha e Macau, entre outros países.

- Organização de sessões de formação e informação sobre os regimes jurídicos aplicáveis ao
incumprimento dos contratos de crédito pelos consumidores e sobre o apoio ao sobreendividamento dos
consumidores

A DGC organizou com o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores sessões de
informação dirigidas a alunos, bem como a consumidores idosos:





Sessão de esclarecimento sobre os “Serviços Públicos Essenciais – Direitos dos Consumidores”,
na Câmara Municipal de Albufeira (14.03. 2016).
Sessão de informação destinada aos consumidores seniores da Universidade Sénior Bairro Alto,
em Lisboa (16.03.206);
Workshop “Como gerir o orçamento” com o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos
Consumidores em Fornos de Algodres (31.10.2016);
Sessão “Como gerir o orçamento - jogo do poupinhas” no âmbito do Dia da Formação Financeira
na Escola Secundária da Amadora organizado pelo Banco de Portugal (02.11.2016).

- Informação sobre os direitos dos consumidores na União Europeia pelo Centro Europeu do Consumidor
e atendimento escrito e telefónico sobre conflitos transfronteiriços (Centro Europeu do Consumidor)

Em 2016, a DGC continuou a assegurar o funcionamento do Centro Europeu do Consumidor (CEC Portugal),
mantendo o respetivo cofinanciamento, enquadrado pela ação conjunta prevista no Programa
Consumidores 2014-2020 e pelo acordo de parceria estabelecido com a Comissão Europeia para o triénio
2015-2017.
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Na atividade desenvolvida pelo CEC Portugal em 2016, teve particular relevância o início das funções de
Ponto de Contacto nacional da Plataforma de resolução de litígios em linha (Plataforma de RLL), criada pelo
Regulamento (UE) n.º 524/2013, de 21 de maio de 2013, que criou a Plataforma RLL e a colaboração com
outras entidades e redes de informação da U.E., nomeadamente com os Centros de Informação Europe
Direct e da Rede EEN - Enterprise Europe Network, para a divulgação e promoção da Rede CEC (ECC-Net), da
resolução alternativa de litígios de consumo e da Plataforma de RLL.

A função de Ponto de Contacto nacional da Plataforma de RLL começou formalmente a ser exercida a partir
do dia 15 de fevereiro de 2016, data em que a Comissão Europeia promoveu o lançamento público da
Plataforma.
A atividade regular de assistência aos consumidores na resolução de conflitos de consumo de natureza
transfronteiriça, realizada durante o ano de 2016 pelo CEC Portugal caracterizou-se como apresentado no
quadro seguinte:
2016
1º Sem

2º Sem

280

343

Reclamações

Pedidos de informação

TOTAL

409

526

689

869

Total
623

%
40%

935

60%

1558

O total de casos tratados em 2016 (reclamações e pedidos de informação) registou um acréscimo de 11%
relativamente a 2015.
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Entre os sectores que mais se destacaram nas reclamações registadas pelo CEC Portugal em 2016, o sector
dos transportes continuou a liderar com 48% do total, embora com uma diminuição de 8% em relação a
2015. Neste conjunto, as reclamações relativas ao transporte aéreo de passageiros e do sector do aluguer
de veículos mantiveram a preponderância. Dos restantes sectores destacaram-se também o sector da
cultura e entretenimento (15% do total de reclamações), no qual teve maior peso as reclamações visando
compras em linha de material audiovisual, fotográfico e eletrónico, o sector das comunicações (10,4% do
total de reclamações) em que se destaca a compra em linha de telemóveis e o sector do alojamento (9% do
total de reclamações). Para as reclamações do sector do alojamento contribuíram especialmente os
serviços de hotelaria, que registaram um acréscimo de quase 50% em relação ao ano anterior.
Os contratos celebrados através da Internet foram responsáveis por mais de 80% das reclamações
reportadas em 2016.
No que se refere à origem das reclamações recebidas pelo CEC Portugal em 2016, verificou-se um maior
acréscimo nas reclamações submetidas por consumidores portugueses, especialmente impulsionado por
maior número de problemas no sector do comércio eletrónico, o que estará relacionado com o aumento
das transações em linha com comerciantes de outros países da U.E.
A Espanha, continuou a ser o principal país visado nas reclamações dos portugueses, tal como a Alemanha
e o Reino Unido.
No âmbito da assistência prestada aos consumidores, iniciou-se em 2016 a recolha de informação sobre o
grau de satisfação com o serviço prestado pelo CEC Portugal, baseada em questionário preparado pela
Comissão Europeia e inserida na avaliação em curso sobre a Rede CEC. Esta recolha realizou-se mediante
questionário disponível no sítio eletrónico do Centro, tendo sido solicitado o seu preenchimento a todos os
consumidores nacionais que contactaram o CEC Portugal em 2016. Foram contactados 803 consumidores e
obteve-se uma taxa de resposta de 12%. As principais conclusões são as seguintes:
1. Caracterização dos respondentes: 62% homens e 36% mulheres; 75% com mais de 35 anos de
idade; 71% com formação académica superior (licenciatura ou mais) e 27% com formação de nível
secundário;
2. Como tomaram conhecimento do CEC: a maioria (52%) encontrou o CEC por pesquisa na Internet;
3. A opinião sobre o sítio eletrónico: cerca de 70% consideraram que o sítio é fácil de usar;
4. Sobre o serviço prestado pelo CEC as opiniões expressas apontaram para elevada satisfação com a
rapidez de resposta (66%) e um nível de satisfação geral positivo perto dos 50%;
5. Acerca da probabilidade de recomendação a outras pessoas, 61% responderam que
recomendariam o CEC Portugal.

Relativamente à colaboração com outras entidades e redes de informação da U.E., destacam-se as
seguintes ações:



Sessão dirigida a alunos da “Escola Secundária de Alcácer do Sal”, sobre a Rede CEC e questões
relacionadas com o comércio eletrónico nas instalações da DGC/CEC (02.03.2016);
Participação no seminário “A Proteção do Consumidor na Economia Digital”, promovido pela DGC
no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (15.03.2016);
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Apresentação sobre a nova legislação relativa à resolução alternativa de litígios, a Plataforma de
RLL e o papel da Rede CEC na resolução de conflitos transfronteiriços no Workshop “Litígios de
Consumo – Resolução Alternativa”, promovido pelo SIAC de Oliveira de Azeméis, em Oliveira de
Azeméis destinado a técnicos dos CIAC e comerciantes locais (21.03.2016);
Sessão de informação “Os consumidores e o Comércio Eletrónico na U.E.”, com o Centro Europe
Direct de Aveiro na Faculdade de Economia da Universidade de Aveiro (Departamento de
Economia, Gestão e Engenharia Industrial), com apresentação dirigida a finalistas do curso de
economia (31.03.2016);
Apresentação sobre vendas em linha e a Plataforma de RLL “Vende on-line? Conheça a nova
Plataforma de Resolução de Litígios em Linha (RLL)” em sessão “Expotalks” promovida pelo “CASACentro de Arbitragem do Sector Automóvel” durante a “Expomecânica”, no Porto destinada aos
profissionais do setor da reparação de automóveis (16.04.2016);
Apresentação “A Rede CEC e a Plataforma de RLL” na sessão de informação/formação promovida
pelo CIAB no âmbito do projeto “SMIC 2016” em colaboração com o Instituo Galego de Consumo,
em Monção no dia 6 de maio, para técnicos dos CIAC (06.05.2016);
Apresentação sobre “Os Consumidores na Era Digital” nas “VIII Jornadas Transmontanas de Direito
do Consumo – O consumidor Europeu”, promovidas pelo Departamento de Ciências Empresariais e
Jurídicas da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo do Instituto Politécnico de
Bragança (EsACT-IPB) e pela Delegação de Trás-os-Montes da Associação Portuguesa de Direito do
Consumo (apDC), em Mirandela destinada aos alunos dos Cursos de Solicitadoria e de Comunicação
(18.05.2016);
Sessão de informação “O papel da Rede CEC na defesa dos consumidores na União Europeia”, com
o Centro Europe Direct de Ponte de Lima, em Valença, dirigida a alunos do Curso de Organização e
Gestão de Empresas da Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE) e alunos da ETAP-Escola
Profissional (02.11.2016);
Sessão de informação “O consumidor turista na era digital – construir uma relação de confiança
entre empresas e consumidores”, com o Centro Europe Direct do Algarve e o Centro da Rede
“Enterprise Europe Network”, em Faro dirigida a empresas do setor das atividades turísticas
(07.12.2016).

Em 2016, o CEC Portugal prosseguiu igualmente com a realização de iniciativas de promoção e divulgação
de informação sobre a Rede CEC e os direitos dos consumidores na U.E., destacando-se o seguinte:

- Presença do CEC Portugal na Internet
Em 2016, o sítio Internet do CEC Portugal continuou a registar uma evolução bastante significativa com um
total de 93.551 visitas, mais 31% do que as visitas registadas em 2015. Outros indicadores que evidenciam
esta evolução: 271.873 páginas vistas e 72.379 documentos descarregados. Os três principais tópicos
pesquisados foram “Turismo-Tem uma reclamação a fazer?”, “Comércio Eletrónico-Compras na InternetDireito de arrependimento-Cancelamento” e “Compras na Europa-Garantias”. Para além destes, outros
tópicos relacionados com o comércio eletrónico, a resolução de litígios e a apresentação de reclamações
registaram igualmente um número significativo de pesquisas.
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Nas redes sociais, a
página do CEC Portugal
no Facebook alcançou
1.400 gostos no final de
2016, mais 50% do que
em 2015, tendo recebido
algumas interpelações de
consumidores por esta
via, às quais o CEC
respondeu também pelo
mesmo
meio.
As
publicações e a interação
gerada pela atividade da
página de Facebook
continuaram a registar
um
movimento
significativo, em especial
a publicação de vídeos. No Twitter, o CEC Portugal alcançou 60 seguidores, mais 15 do que em 2015. Os
posts e tweets publicados pelo CEC Portugal nas redes sociais incidiram sobre temas relacionados com a
atividade da Rede CEC, os direitos dos passageiros, o comércio eletrónico, a compra de veículos automóveis
no estrangeiro, a app “ECC-Net Travel”, dicas de viagem e a campanha sobre a resolução em linha de
litígios de consumo.

- Participação em reuniões e sessões da Rede CEC







Reuniões de coordenação da Rede CEC nos dias 16 de março e 8 e 9 de dezembro com a DGJUST,
em Bruxelas;
Reunião de diretores da Rede CEC no dia 7 de dezembro com o BEUC e para preparação da reunião
com a DGJUST;
Webinar sobre a Diretiva relativa aos direitos dos consumidores, promovido pela DGJUST, no dia 8
de novembro;
“Cooperation Day” nos dias 19 e 20 de abril, em Amesterdão, Holanda, durante o qual foram
realizadas sessões de formação para diretores e técnicos, relacionadas, respetivamente, com
liderança e competência de negociação e abordados temas relacionados com as boas práticas nos
procedimentos de resolução de casos, cumprimento do “Case handling Portocol” (manual de
procedimentos da Rede CEC) e interação entre os colegas que gerem os casos, comunicação e
visibilidade, projetos conjuntos, a nova função de pontos de contacto para a Plataforma “ODR”.
Reunião anual com a CHAFEA no dia 28 de junho, no Luxemburgo, destinada a apresentar a
perspetiva da DGJUST para os próximos anos e os procedimentos da aplicação informática para
submissão da candidatura a financiamento para 2017 e elaboração do relatório de execução
relativo a 2016.
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- Participação em eventos promovidos pela Comissão Europeia:


Conferência promovida no 1º semestre pela Presidência holandesa, em Amesterdão, nos dias 19 e
20 de abril, dedicada ao tema “Fading borders, shifting roles? Innovation inspired policy and
regulatory oversight in the digital economy”.

- Participação em projetos conjuntos da Rede CEC:


ii)

“Online holiday booking is the indicated price the final price” – O CEC Portugal fez parte do grupo
de trabalho que concretizou este projeto, liderado pelo CEC Luxemburgo, tendo realizado as
seguintes tarefas: acolhimento em Lisboa da reunião preparatória, participação no webinar de
discussão da implementação, tradução dos questionários que serviram de base à recolha de dados
junto dos consumidores através de publicação no sítio eletrónico e fornecimento dos resultados
relativos a Portugal, resposta ao questionário destinado à Rede CEC, elaboração da secção do
relatório sobre análise da legislação e jurisprudência nacional e europeia e colaboração na revisão
do projeto de relatório.

Apoiar e esclarecer presencialmente grupos de consumidores vulneráveis sobre os temas dos
serviços Públicos Essenciais e do apoio ao sobreendividamento dos consumidores com a
colaboração de entidades públicas e privadas parceiros, designadamente juntas de freguesia
ou instituições de natureza social

Foram realizadas pela DGC ações de informação dirigidas aos consumidores, sobre os seguintes temas:







iii)

Participação na Conferência “A qualidade dos serviços de água na ótica do Utente", no Instituto
Português da Qualidade (24.02.2016);
Ação sobre os direitos dos consumidores 60+ | Conflitos de Consumo no Mercado de Arroios, em
Lisboa (15.04.2016);
Sessão de esclarecimento sobre os “Serviços Públicos Essenciais – Direitos dos Consumidores”, na
Câmara Municipal de Albufeira (14.03. 2016);
Sessão de informação destinada aos consumidores seniores da Universidade Sénior Bairro Alto, em
Lisboa (16.03.206);
Celebração do Dia dos Avós através da divulgação do Guia do Consumidor Idoso na Santa Casa da
Misericórdia, em Lisboa (26.07.2017);
Workshop “Como gerir o orçamento” com o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos
Consumidores, em Fornos de Algodres (31.10.2016).

Proceder ao atendimento escrito e telefónico dos consumidores portugueses e estrangeiros
nos conflitos de consumo nos temas objeto da competência da DGC, em particular os mais
solicitados, tais como as garantias e não conformidade de produtos, as trocas e devoluções e
os prazos de resolução de contratos, cabendo ao Centro Europeu do Consumidor assegurar a
assistência aos consumidores na resolução de conflitos de consumo transfronteiriços, de
acordo com as respetivas competências;
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No ano de 2016, foram recebidos um total de 15091 pedidos, entre os quais 8489 pedidos de
informação/reclamações escritas. Entre estes 1637 respeitam a comunicações eletrónicas em que a DGC é
colocada em cópia para conhecimento e em que o pedido é dirigido à empresa ou à entidade responsável
pelo setor de atividade reclamado.
Entre o total de pedidos recebidos a maioria - 5138 - foram reclamações, 1061 foram pedidos de
informação.
Dentro dos pedidos de informação 518 são relativos a dúvidas sobre o procedimento de restituição das
cauções, 615 pedidos de informação de empresas, sendo 589 pedidos de informação sobre a Lei n.º
144/2015, 8 setembro.
Foram ainda apresentadas, 38 denúncias.
Bens e Serviços mais reclamados – atendimento escrito - em 2016
Apresenta-se de seguida a demonstração gráfica dos principais Bens e Serviços mais reclamados em 2016:

Total dos bens e serviços mais reclamados
Não conflito de consumo

Outros bens e serviços

1%
1%

5%

4%

4%

2% 2%

1%

Assistentes pessoais digitais (PDA) ou telemóveis inteligentes,
GPS

1%

Electricidade

Serviços de televisão – pacote de serviços

33%

5%

Serviços de Internet – pacote de serviços

Vestuário/ Calçado

8%
6%

27%

Computadores pessoais e respetivos acessórios, incluindo de
bolso e portáteis
Produtos electrónicos

Aparelhos de grande uso doméstrico

Serviços postais e comunicações eletrónicas

Água

Mobiliário e acessórios para casa e jardim

Gás de cidade ou natural

No panorama global, verifica-se que em 2016, a Direção-Geral do Consumidor foi frequentemente
contactada sobre questões sobre a aplicação da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro, no topo das
reclamações/pedidos de informação com 33% das solicitações, seguido de outros bens e serviços com 27%
dos contactos.
Entre os bens e serviços os temas mais reclamados destaca-se a compra de telemóveis e equipamentos
digitais, logo seguido do serviço de eletricidade.
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Muito reclamados foram também os serviços de comunicações eletrónicas (na vertente pacotes de serviços
de televisão e de Internet).
Seguem-se as reclamações relativas ao vestuário e calçado, aos computadores e respetivos acessórios e
equipamentos eletrónicos.
Também são alvo de referência as reclamações relativas a outros serviços de comunicações eletrónicas e
de serviço postal, ao serviço de prestação de água e ao serviço de gás.

Os 10 mais reclamados no atendimento escrito (Bens/Serviços)
De salientar que 20% dos pedidos escritos recebidos, incidem sobre telemóveis e equipamentos digitais,
maioritariamente por questões de defeito de fabrico ou de não conformidade com o contrato.
Em segundo lugar temos o serviço de televisão – pacote de serviços com 15%, onde grande maioria das
questões são os períodos de fidelização, a má prestação do serviço e alterações contratuais, tais como
alterações de preço.

Bens e Serviços mais reclamados - atendimento escrito
Assistentes pessoais digitais (PDA) ou telemóveis inteligentes, GPS

Serviços de televisão - pacote de serviços

5%

5%
4%

6%

Outros (incluindo bens e serviços)

20%
Electricidade

7%

15%

Não conflito de consumo

8%
9%

10%

11%

Materiais e artigos de vestuário e calçado para homem, senhora,
jovem e criança( 3/113 anos) e bébé (0/12 anos)
Computadores pessoais e respetivos acessórios, incluindo de bolso
e portáteis
Aparelhos de grande uso doméstrico

Serviços postais e comunicações eletrónicas

Mobiliário e acessórios para casa e jardim

Produtos electrónicos

Os 10 mais reclamados no atendimento telefónico (Bens/Serviços)
Em 2016, foram recebidas no número de atendimento telefónico da Direção-Geral do Consumidor 6602
chamadas telefónicas, que representa um acréscimo relativamente ao ano transato (6435).
Deste universo, a sua maioria – 6579 - foram pedidos de informação, em que 2263 foram pedidos de
informação sobre nova Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, que entrou em vigor em março de 2016.
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O tema mais reclamado foi o de serviço de Internet – Pacote de Serviços - logo seguido do serviço de
eletricidade e dos telemóveis e equipamentos digitais. Seguem-se as reclamações relativas ao vestuário e
calçado e aos computadores e respetivos acessórios.
Foram também apresentadas 23 reclamações telefónicas.

Bens e serviços mais reclamados - atendimento telefónico

Não conflito de consumo
Outros bens e serviços
2%
2%
4%

3%

2% 2%

Serviços de Internet – pacote de
serviços

1%

Electricidade

5%
41%
6%

Assistentes pessoais digitais (PDA) ou
telemóveis "inteligentes", GPS
Vestuário/ Calçado
32%
Computadores pessoais e respectivos
acessórios, incluindo de bolso e
portáteis
Serviços de televisão – pacote de
serviços
Produtos electrónicos
Água
Gás de cidade ou natural
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Tipo de problema mais reclamado - atendimento escrito
Defeitouso causou danos
Não fornecido/não prestado

5%

Outras questõess relacionadas com
o fornecimento/prestação de serviço

4%

5%
23%

7%

Outras questões relacionadas com a
faturação/cobrança de dívidas

7%
13%

8%
8%

9%

11%

Outras questões
Desconforme a encomenda
Rescisão de contrato
Outras questões relacionadas com
contratos e vendas
Outras questões relacionadas com
preço/tarifa
Incumprimento da garantia legal
Período contratual
mínimo/fidelização

Durante o ano de 2016 o problema mais reclamado pelos consumidores através do atendimento escrito,
foram situações em que o bem/serviço causou danos ou tinha defeito, com um total de 23% dos processos
analisados.
Em segundo lugar estão as situações de não prestação do serviço ou fornecimento do bem com 13%. De
destacar que a maioria destas situações advém de compras online tendo sido registado um total de 15% de
situações com esse método de venda.
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Tipo de problema mais reclamado- Atendimento telefónico

Outras questões
Defeituoso, causou dano

2%

4%

4%

Incumprimento da garantia legal
1%

2% 1% 1%
2% 2%

Período contratual mínimo/fidelização
Outras questões relacionadas com
contratos e vendas

8%

Rescisão do contrato
73%
Prazo de reflexão / direito de
resolução
Não conforme à encomenda
Facturação e cobrança de dívidas
Outras questões relacionadas com
preços/tarifas
Outras questões relacionadas com a
facturação/cobrança de dívidas

Já no atendimento telefónico, o problema mais reclamado pelos consumidores foram situações
indiferenciadas, com um total de 73% contactos. Daqui se retira que o atendimento telefónico é mais
utilizado para situações de pedidos de informações gerais, sendo preferido o atendimento escrito para
situações mais complexas. Em segundo lugar estão as situações de incumprimento da garantia legal com
8% dos contactos.
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iv)

Gerir e coordenar a RTIC - Rede Telemática de Informação Comum (Livro de Reclamações),
introduzindo o Classificador Harmonizado Europeu na apreciação das reclamações recebidas

O Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, com as alterações que lhe foram posteriormente
introduzidas, estendeu a obrigação de disponibilização do Livro de Reclamações à generalidade dos
fornecedores de bens e prestadores de serviços. Em 2009, a Direção-Geral do Consumidor, em colaboração
com a sua parceira tecnológica Imprensa Nacional-Casa da Moeda, desenvolveu uma plataforma
tecnológica denominada RTIC - Rede Telemática de Informação Comum - https://rtic.consumidor.pt - que
agrega em rede as diversas entidades reguladoras e de controlo de mercado competentes que rececionam
e tratam as reclamações exaradas nos livros de reclamações.
A RTIC encontra-se no sítio da internet http://rtic.consumidor.pt e congrega em rede cerca de 20 entidades
reguladoras e de controlo de mercado que, nos termos da lei, rececionam e tratam as reclamações
exaradas nos livros de reclamações.
A Direção-Geral do Consumidor gere esta plataforma tecnológica, estando assim habilitada a divulgar de
forma semestral os dados aí recolhidos e a salientar as principais conclusões.
Como habitualmente, os dados semestrais foram divulgados no dia 15 de março (dados do 2.º semestre de
2015 e dados anuais de 2015) à comunicação social pelo Secretário de Estado Adjunto e do Comércio.
No 2.º semestre de 2015 foram exaradas em livro de reclamações 167.372 reclamações no total, o que
representa um acréscimo relativamente ao semestre passado, em que se registaram 139.599.

As cinco entidades públicas que monitorizam os setores mais reclamados são:






a ASAE com 83.351 reclamações, o que significa um acréscimo de reclamações relativamente ao
semestre anterior (72.261);
a ERS com 34.226 reclamações, que vê aumentar significativamente o número de reclamações (1.º
semestre de 2015: 17.989 reclamações);
a ANACOM com 25.200 reclamações, que regista um pequeno acréscimo de reclamações
relativamente ao 1.º semestre de 2015 (em que recebeu 24.564 reclamações);
a ERSE com 7.368 reclamações, o que significa um acréscimo de reclamações relativamente ao
semestre anterior (6.276);
o BdP com 4987 reclamações, que regista um pequeno acréscimo de reclamações relativamente ao
1.º semestre de 2015 (em que registou 3.765 reclamações).
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Relativamente ao ano de 2016, foi decidido pelo Secretário de Estado Adjunto e do Comércio passar a
fazer-se a divulgação de dados anuais, o que aconteceu por ocasião do mês de março de 2017, em que se
comemora o do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.
Destacam-se os seguintes dados no âmbito da gestão da RTIC em 2016:

Em primeiro lugar, abordando os grandes números




22 Entidades;
+ de 100 setores económicos;
325.586 Reclamações exaradas nos livros de reclamações.

AMT
180000
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158211

57983
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As seis entidades reguladoras/de
controlo de mercado que registam
maior n.º de reclamações.
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O quadro infra apresenta dados sobre a utilização do instrumento de cidadania nos últimos anos.
Analisando a evolução do número de reclamações exaradas nos livros de reclamações nos últimos cinco
anos, concluiu-se que a utilização deste instrumento tem crescido sempre tendo em 2016, registado um
aumento na ordem dos 7%.

Totais anuais das reclamações
exaradas
em
Livro
de
Reclamações de 2012 a 2016

Apresentando o quadro das reclamações por entidade reguladora/de controlo de mercado:

TP
OMV
ISS
IRN
INFARMED
IMPIC
IGMTSSS
IGEC
IGAC
ERSE
ERSAR
ERS
ENMC
DGEG
DGC
CMVM
BdP
ASF
ASAE
ANACOM
ANAC
AMT

245
143
960
72
771
729

202
157
1119
11571
4393
57983
2526
62
215
1333
8170
1713
158211
54140
6300
14571
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Com referência aos dados de 2015, registaram um aumento do número de reclamações as seguintes
entidades, ANACOM, ASAE ERS, ERSAR, IGEC, IMPIC, INFARMED, IRN, ISS, TP.

Quanto aos serviços públicos essenciais regulados na Lei n.º 23/96, de 26 de julho:
54140

11571
4393
Comunicações
eletrónicas e serviços
postais

Água e resíduos

No âmbito da RTIC, a DGC destaca o
número de reclamações apresentadas em
matéria de serviços públicos essenciais.
Tal como nos anos anteriores, as
comunicações eletrónicas são o setor
onde se verifica maior número de
reclamações.

Eletricidade e gás
natural

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS E SERVIÇOS POSTAIS
(49 764 Reclamações em 2015 | + 8% em 2016 )
•
•

A maioria das reclamações - 41 365 – são de serviços de comunicações eletrónicas e 9 214
referem-se a reclamações nos serviços postais ;
Motivos principais: pela primeira vez a forma como o serviço é vendido (com 6 304
reclamações); problemas com os equipamentos (5 728); cancelamento de serviços (5 556) que
regista uma grande subida; os problemas relativos a assuntos contratuais (5 434) e a faturação
(4 418) que constituem também motivos que verificam também um aumento do número de
reclamações face ao ano anterior.

ELETRICIDADE E GÁS NATURAL
(13 644 Reclamações em 2015 | - 18% em 2016)
•
•
•
•

•

Das 11 571 reclamações, a maioria, 8 911, refere-se ao sector da eletricidade;
1 773 são relativas ao gás natural;
Pela primeira vez é contabilizado o serviço dual, ou seja, o pacote de serviços de eletricidade e gás,
que regista 882 reclamações;
No sector da eletricidade, constituem motivos principais das reclamações dos consumidores as
questões relativas a faturação (2 751 reclamações), qualidade do serviço (1 468 reclamações) e ao
contrato (com 1 366 reclamações);
No caso do gás natural a faturação (391) passou a ser o motivo mais reclamado, seguido da situação
da interrupção de fornecimento deste serviço (390) e de problemas com o contrato (327).
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ÁGUA E RESÍDUOS
(4209 Reclamações em 2015 | + 4% em 2016)
•

Neste setor a faturação e a leitura, com 880 reclamações, a periodicidade das faturas e
prescrição / caducidade com 433 e a mora no pagamento e suspensão do serviço com 380
reclamações, constituem os principais motivos das reclamações.

A Direção-Geral do Consumidor é igualmente destinatária das reclamações relacionadas com a publicidade.
Assim, quando os consumidores apresentam reclamação no livro de reclamações que tenha que ver com
mensagens publicitárias, a Direção-Geral do Consumidor é a entidade competente para analisar e, se
aplicável, instaurar os procedimentos de averiguações e de contraordenação nos termos da lei.
Em 2016, a DGC registou 215 reclamações. O quadro infra apresenta o motivo das reclamações analisadas.
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50
34
11

Promoção não Publicidade
concretizada
sem
informação
essencial

v)

Promoção
sem stock

Promoção Publicidade
diferente do não solicitada
anunciado

15

Outros

Concluir o Referencial para a Educação do Consumidor com o Ministério da Educação para
integração desta matéria nos curricula escolares dos ensinos básico, secundário e técnicoprofissional em futuros anos letivos. Organizar a formação dos professores com a
colaboração da Direção-Geral da Educação nessa sequência;

A DGC continuou a participar ativamente no grupo de trabalho, composto também pela Direção-Geral de
Educação e DECO, que foi criado para elaboração de um Referencial para a Educação do Consumidor, com
o objetivo de introduzir esta matéria nos currículos do ensino básico e secundário.
Encontram-se concluídos todos os temas para o ensino secundário a saber:
 “O Consumo: enquadramento e evolução”;
 “Os Direitos e Deveres dos consumidores”;
 “O consumo de produtos e serviços”;
 “A segurança dos produtos e serviços””;
 “O Marketing e a Publicidade”;
 “O consumidor e o desenvolvimento sustentável”;
 “Direitos digitais dos consumidores” e
 “A Gestão do rendimento e capacidade de compra”.
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Encontram-se em fase de conclusão os restantes graus de ensino para que seja aprovado, após consulta
pública o que se espera poder ter lugar em 2017.

Cumpre igualmente salientar que a DGC, no âmbito da educação, continuou a acompanhar e a participar no
projeto europeu “Consumer Classroom”, baseado num sítio desenvolvido pela Comissão Europeia que
serve de plataforma de troca de informação e de partilha de conteúdos para professores e alunos na União
Europeia.
O Consumer Classroom lançou no primeiro semestre de 2016 a sua quarta Competição Interescolar anual
sob o tema “Consumidores Inteligentes de Energia!”. Tratou-se de uma competição Interescolar no âmbito
do Consumer Classroom 2016 com o objetivo de duas escolas de dois Estados-Membros criarem uma aula
interativa, um vídeo ou uma dramatização sobre o tema da energia. A competição foi aberta a escolas
secundárias em toda a União Europeia (de 10 de outubro de 2016 a 17 de março de 2017).
De referir ainda que durante o ano de 2016, ainda no âmbito do Consumer Classroom vigorou um
protocolo de parceria entre a Direção-Geral do Consumidor e a Expertise France, líder do projeto, que é a
Agência Francesa para a assistência técnica internacional, para divulgação de conteúdos.

vi)

Informar/sensibilizar os consumidores para a importância da Alimentação Saudável, da
Segurança Alimentar e para questões relacionadas com a composição, a rotulagem e a
distribuição dos produtos agroalimentares, difundindo informação relevante nestas matérias
que resulte da colaboração da Direção-Geral nos trabalhos do Programa Nacional para a
Promoção da Alimentação Saudável, da subscrição do Compromisso para prevenir o
Desperdício Alimentar subscrito em outubro de 2014, da participação na Comissão de
Segurança Alimentar, criada pelo Despacho n.º 5801/2014 dos Ministros da Economia, da
Agricultura e do Mar e da Saúde, de maio de 2014, da colaboração com a PARCA - Plataforma
de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, criada pelo Despacho n.º
15480/2011, de 10 de novembro de 2011, do Ministro da Economia e do Emprego e da
Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e da
integração no Conselho Estratégico da iniciativa “Portugal Sou Eu”, aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros nº 56/2011 de 16 de dezembro de 2011;
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A DGC participou em todas as reuniões da PARCA - Plataforma de Acompanhamento das Relações na
Cadeia Agroalimentar, estabelecida por Despacho conjunto n.º 15480/2011, dos Ministérios da Economia e
da Agricultura e do Mar tendo ainda colaborado nos trabalhos do grupo que preparou o “Plano Nacional de
Gestão de Crises Alimentares”. Neste âmbito, sublinhou sempre a importância da informação e a
sensibilização dos consumidores para as características dos produtos agroalimentares e a sua mobilização
para uma alimentação saudável.
A DGC desenvolveu com a Faculdade de Ciências
da Nutrição e Alimentação da Universidade do
Porto e com a Direção-Geral de Saúde a Roda
adaptada à dieta Mediterrânica. Com base na
nova Roda dos Alimentos criada pela DGC em
2001, foi desenvolvida uma roda adaptada à
dieta mediterrânica tendo em vista a promoção
de uma alimentação saudável. Neste âmbito
foram
produzidos
diversos
materiais
vocacionados para as escolas.
Tal como os anos anteriores, a Direção-Geral do Consumidor participou na Food & Nutrition Awards,
iniciativa que visa contribuir para a valorização da economia, da portugalidade e do espírito empreendedor
e inovador do nosso país, tendo integrado o Executive Board - Nutrition, um órgão consultivo e coordenado
o júri da Categoria “Iniciativa de Mobilização” que tem por objetivo premiar projetos e/ou ações de
educação, sensibilização e mobilização no âmbito da Alimentação, Saúde e Bem-estar que, devido às suas
características, promovam hábitos alimentares e/ou estilos de vida saudáveis e a sustentabilidade em todas
ou nalguma das suas vertentes.

Outros temas
No quadro da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, a DGC participou no Referencial sobre a
Educação Rodoviária para o ensino secundário e formação de adultos, sendo responsável pelo material
informativo, isto é, pelos conteúdos relativos à prevenção rodoviária nas publicações de segurança
elaboradas pela Direção-Geral, em formato digital (ação chave 3.1 do objetivo operacional “1 - Programas e
Iniciativas de Educação e Formação para o desenvolvimento de uma Cultura de Segurança Rodoviária”),
com a cooperação da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, da Direção-Geral da Educação, da
Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública e da Prevenção Rodoviária Portuguesa.
A DGC prosseguiu a colaboração na Comissão Técnica do Conselho Interministerial para o Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool e na Subcomissão de Regulação e Fiscalização de
Substâncias Lícitas no quadro do Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências 2013-2016, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2014, de 23 de
outubro.
Manteve a participação na comissão técnica e respetivas subcomissões no domínio da segurança dos
equipamentos CT 166 - Espaços e equipamentos de desporto, recreio e lazer, referindo-se que a Comissão
Técnica de Normalização (CT) é um órgão que visa a elaboração de normas e a emissão de pareceres
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normativos, no qual participam entidades interessadas nas matérias em causa, numa representação
equilibrada dos interesses respetivos (setores de atividades).

vii)

Testar e disponibilizar a plataforma única de entrada dos pedidos de informação e das
reclamações de consumidores ainda em fase de piloto com a colaboração com as entidades
reguladoras envolvidas

Esta iniciativa exigiu um grande esforço, recursos e dedicação da DGC ao longo de todo o ano de 2016.
Acompanhada de um processo legislativo complexo e inscrita no Programa SIMPLEX+ 2016, a iniciativa, da
responsabilidade da Direção-Geral do Consumidor, consiste no desenvolvimento e implementação de uma
plataforma eletrónica (livro de reclamações eletrónico), que funciona como ponto único de entrada de
pedidos de informação e de reclamações apresentadas pelos consumidores.
Visando simplificar e facilitar o contacto com as entidades públicas e promover o tratamento mais célere e
eficaz dessas comunicações, a DGC, com o seu parceiro tecnológico Imprensa-Nacional da Casa da Moeda
(INCM), pensou e desenvolveu uma plataforma digital que irá permitir aos consumidores apresentar as
suas reclamações através do livro de reclamações no formato eletrónico. Ao longo do ano de 2016, a DGC
com a colaboração da INCM, realizou, em permanência, reuniões técnicas com as primeiras entidades
reguladoras que irão estar conectadas à plataforma na primeira fase deste projeto (ANACOM – Autoridade
Nacional de Comunicações, ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e ERSAR – Entidade
Reguladora de Águas e Resíduos). De salientar que durante os meses de novembro e dezembro de 2016, a
DGC realizou três sessões de apresentação da plataforma junto dos operadores económicos de três setores
de atividade envolvidos, que decorreram nas instalações da Direção-Geral do Consumidor com a presença
dos respetivos reguladores de mercado.
A DGC, enquanto entidade responsável pela política dos
consumidores e enquanto dinamizadora do Sistema de
Defesa do Consumidor e encarregue da coordenação das
atividades desenvolvidas pelas entidades públicas e privadas
integradas neste Sistema em termos de defesa do
consumidor, desenvolveu esta plataforma que foi
formalmente apresentada no Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor e entrará em funcionamento em julho de 2017.

(imagem do video institucional de apresentação
do livro de reclamações em
https://www.youtube.com/watch?v=t3XJceYGX
xU&feature=share

Na Plataforma, os consumidores podem apresentar pedidos de informação; submeter reclamações; obter
de forma totalmente harmonizada com as entidades reguladoras em causa respostas a questões práticas
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através de Perguntas Frequentes (FAQs) e saber a que entidades de resolução de conflitos de consumo
recorrer em caso de conflito de consumo.
Esta plataforma eletrónica assegurará um retrato mais global, e por isso mais fiel, da conflitualidade de
consumo nacional (no primeiro ano apenas dos Serviços Públicos Essenciais), permitindo ao Governo a
adoção de medidas mais ajustadas e direcionadas para a defesa dos consumidores portugueses.

viii)

Concluir o processo de devolução de cauções cobradas aos consumidores pelos prestadores
dos serviços de eletricidade, de gás e de água com base nos pedidos recebidos, em
colaboração com parceiros públicos. Sensibilizar as entidades reguladoras e os prestadores
destes serviços para maior cooperação com a DGC, bem como para prestação de correta
informação aos consumidores, com vista à rápida conclusão deste processo

O Decreto-Lei n.º 195/99, de 8 de junho, estabeleceu a proibição de exigência de caução aos consumidores
para garantir o cumprimento de obrigações decorrentes do fornecimento dos serviços públicos essenciais
previstos na Lei n.º 23/96, de 26 de julho – eletricidade; gás canalizado e água - e determinou que as
cauções que foram já cobradas aos consumidores fossem restituídas de acordo com planos a estabelecer
pelas entidades reguladoras dos setores em causa.
Face aos números e resultados apresentados, a experiência adquirida ao longo dos anos demonstrou que o
processo de devolução dos montantes de cauções representava um forte encargo administrativo para a
Administração Pública Central, e especificamente para a Direção-Geral do Consumidor, que criou
procedimentos internos de atendimento telefónico, de atendimento pessoal, de expediente de processos e
de tratamento e análise de processos, utilizando os recursos que tem.
Considerando que a responsabilidade originária pela cobrança de cauções é dos prestadores de serviços de
eletricidade, gás canalizado e água, e procurando encontrar uma forma mais célere e eficaz de devolver aos
consumidores os montantes cobrados, a DGC apresentou, no início de 2014, ao Governo uma proposta de
alteração legislativa ao regime jurídico vigente, que estabelece a obrigação dos prestadores dos serviços
informarem diretamente os seus clientes, consumidores, sobre o seu direito à restituição do montante
pago pelas cauções. Esse diploma estabelece igual obrigação aos municípios, também eles prestadores dos
serviços de águas (Decreto-Lei n.º 2/2015, de 6 de janeiro).
Já no âmbito XXI Governo Constitucional, foi excecionalmente prorrogado o prazo para a restituição das
cauções (até 31 de julho de 2016). Tal prorrogação implicou um novo aumento de pedidos de restituição
com o consequente prolongamento deste processo para o ano de 2017.
Dos resultados apurados:
 Desde 2008 até ao final de dezembro de 2016 foram já analisados 56.984 pedidos de consumidores
(que incluem insistências e duplicações de pedidos);
 Deram origem a ofício/resposta ao consumidor informando que não tem direito à restituição de
cauções um total de 16.678 pedidos formulados por consumidores;
 Por outro lado, apurou-se que 7.429 consumidores têm direito a receber caução.
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Analisando apenas o universo de 7.429 consumidores que têm direito a receber caução e fazendo a
comparação entre os procedimentos decorrentes das antigas regras e os novos procedimentos decorrentes
da Lei n.º 2/2015, que entraram em vigor a 16 de janeiro passado, verifica-se que:



Ao abrigo dos antigos procedimentos: foram apurados apenas 959 consumidores.
Aplicando-se os novos procedimentos, decorrentes da Lei n.º 2/2015, até ao dia 31 de dezembro de
2016, foram apurados 6.470 consumidores, o que representa que em 2 anos se apurou um maior
número de consumidores que no total de anos transatos.

Desde que se iniciou o processo de restituição de cauções – 2008 - até ao dia 31 de dezembro de 2016 a
DGC restituiu aos consumidores 192.597,45€ através de transferência bancária, distribuídos da seguinte
forma:
Água

TOTAL
147.688,94 €

Electricidade

34.052,32 €

Gás

10.856,19 €

TOTAL

192.597,45 €

A DGC continua a analisar e a responder a todos os
pedidos, bem como a classificar as várias centenas de
pedidos que chegaram até ao dia 31 de julho de 2016.
Estes procedimentos implicam comunicações e pedidos
de esclarecimento e de documentos em falta estando
uma equipa de pessoas especialmente alocada apenas
a esta tarefa, em regime de prestação de serviço de
carater excecional, considerando-se indispensável a sua
manutenção no decurso de todo o ano de 2017, para se
poder concluir este processo de forma célere e eficaz.
Mensalmente atualiza um folheto onde espelha o
resultado do trabalho da DGC. Este folheto encontra-se
publicado no Portal do Consumidor e é regularmente
divulgado no Facebook.
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3.2. Reforçar a proteção dos consumidores
O segundo objetivo abrange a realização do mandato geral cometido à DGC de assegurar um elevado nível
de proteção do consumidor, promovendo uma proteção acrescida dos consumidores através de medidas
legislativas e regulamentares, mas também mediante a aplicação efetiva do quadro legislativo vigente e
ainda de um conjunto de iniciativas de cooperação com entidades públicas e privadas.
Apresentam-se as iniciativas desenvolvidas no âmbito deste objetivo estratégico
i)

Participar no processo legislativo nacional emitindo pareceres e apresentando, se necessário,
novas propostas legislativas;

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




















Projeto de decreto-lei que altera o Decreto-Lei n.º 195/99, de 8 de junho - prorrogação do prazo de
devolução de cauções;
Proposta de Regulamento ENMC - troca de Garrafas de GPL;
Proposta de lei que altera a Lei n.º 46/2007, 24 de agosto que estabelece o regime de acesso e
reutilização de documentos administrativos;
Projeto de decreto-lei relativo à apropriação ilícita de gás natural e de eletricidade;
Projeto de decreto-lei que transpõe a Diretiva Baixa Tensão;
Anteprojeto de Portaria relativo ao reembolso do preço referente ao GPL "fundo de garrafa";
Projeto de decreto-lei que transpõe as Diretivas 2014/31/EU e 2014/32/EU relativas a instrumentos
de pesagem;
Projeto de Lei nº 172/XIII/1ª referente ao regime de permissão de animais em estabelecimentos
comerciais;
Projeto de decreto-lei que estabelece os requisitos para a proteção da saúde do público em geral
no que diz respeito às substâncias radioativas presentes na água destinada ao consumo humano;
Projeto de decreto-lei sobre a comercialização e utilização de precursores explosivos;
Projeto de Decreto-lei que estabelece regras para a prestação de serviço público de transporte de
passageiros flexível;
Projeto de diploma que estabelece o Plano Nacional da Água;
Anteprojeto de transposição da Diretiva relativa ao Private Enforcement;
Projeto de decreto-lei referente a colocação no mercado de produtos cosméticos;
Projeto de decreto-lei que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 123/2011, de 29 de
dezembro, que aprova a lei orgânica do Ministério da Justiça, introduzindo uma norma habilitante
para a concessão de subvenções a entidades dos setores privado, cooperativo e social;
Projeto de Resolução Conselho de Ministros referente ao alargamento da oferta de serviços de
programas na plataforma televisiva digital terrestre;
Projeto de decreto-lei que estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado de
material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (transposição da
Diretiva n.º 2014/35/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho);
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Projeto de decreto-lei com a referência n.º 255/2016, que cria o jogo social denominado
“totosorteio”;
Projeto de decreto-lei (nova versão) relativo à apropriação ilícita de energia elétrica e de gás
natural;
Projeto de decreto-lei que transpõe a Diretiva 2014/33/EU relativa à segurança de ascensores;
Projeto de decreto-lei que transpõe a Diretiva 2014/31/EU referente a instrumentos de pesagem;
Projeto de decreto-lei que altera o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto e revoga o Decreto-Lei n.º
241/2009, de 16 de setembro referente ao regime jurídico das farmácias de oficina;
Projeto de Resolução do Conselho de Ministros que cria uma estratégia para a redução do risco
alimentar;
Projeto de decreto-lei relativo à 2ª alteração à Lei do Tabaco;
Projeto de despacho de criação da Comissão Nacional de combate ao desperdício alimentar;
Projeto de decreto-lei relativo ao regime de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de
captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, de recolha, tratamento e
rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de resíduos sólidos;
Projeto de diploma que visa executar na Ordem Jurídica interna o disposto no Regulamento (UE)
2016/426 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, relativo aos aparelhos de
gás;
Projeto de decreto-lei relativo ao regime jurídico das plataformas de mobilidade e ao transporte em
veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica;
Projeto de diploma que visa proceder à primeira alteração à Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, que
aprovou o Código Cooperativo, revogando a Lei n.º 51/96, de 7 de setembro;
Proposta de lei que cria a morada única digital e o serviço público de notificações eletrónicas
associado à morada única digital, bem como regula os termos e as condições de envio e receção de
notificações eletrónicas;
Projeto de decreto-lei com referência “n.º 432/2016” que transpõe a Diretiva 2014/29/EU relativos
a recipientes sob pressão simples;
Projeto de decreto-lei com a referência “nº 428/2016” que transpõe a Diretiva 2014/30/EU sobre a
compatibilidade eletromagnética;
Projeto de decreto-lei com a referência “n.º 309/2016” sobre o regime geral do Catálogo Nacional
de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas;
Projeto de decreto-lei que transpõe a Diretiva n.º 2013/32/EU alterada pela Diretiva Delegada n.º
2015/13 sobre a disponibilização e colocação no mercado de instrumentos de medição;
Projeto de decreto-lei que transpõe a Diretiva n.º 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio;
Projeto de lei que determina a impossibilidade de utilização da internet para anunciar a venda de
animais;
Projeto de lei que visa regular a compra e venda de animais de companhia;
Proposta de regime sancionatório do direito dos valores mobiliários, transpõe a Diretiva n.º
2014/57/UE, do Parlamento e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa às sanções penais
aplicáveis ao abuso de mercado, e a Diretiva de Execução (UE) n.º 2015/2392, da Comissão, de 17
de dezembro de 2015, relativa à comunicação de infrações, e adapta o direito português ao
Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014,
relativo ao abuso de mercado;
Projeto de decreto-lei que estabelece o Sistema Voluntário de Apresentação de Informação
Nutricional através de Semáforo Nutricional;
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Proposta de Lei referente ao Balcão Único Predial + Registo de prédio omisso + Representação
gráfica georreferenciada de prédios rústicos;
Projeto de Resolução do Conselho de Ministros que aprova o Programa Específico para o Setor do
Leite e Produtos Lácteos;
Projeto de Código Contratos Públicos;
Projeto de decreto-lei que altera o Decreto-Lei 220/2008 referente à segurança contra incêndio em
edifícios;
Projeto de lei n.º 30/XIII que altera a Lei das Comunicações Eletrónicas;
Projeto de decreto-lei que altera o Decreto-Lei 11/2013 referente à melhoria desempenho
energético dos edifícios;
Projeto de decreto-lei que estabelece o atendimento Prioritário;
Projeto de decreto-lei que implementa o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 sobre a prestação de
informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios;

A DGC também analisou os projetos de Lei n.ºs 61/XIII/1.ª (PSD e CDS-PP), 62/XIII/1.ª (PSD e CDS-PP) e
63/XIII/1.ª (PSD e CDS-PP).
A par da análise dos projetos de diploma no âmbito do processo legislativo, apresentou/participou nas
seguintes medidas legislativas:






Apresentação de articulado para a consolidação do projeto de diploma referente ao regime
do livro de reclamações;
Projetos de portaria relativas ao livro de reclamações eletrónico e ao modelo e venda do
livro de reclamações;
Projeto de decreto-lei que transpõe as Diretivas (EU) n.ºs 2015/2117, 2015/2116 e
2015/2115 da Comissão, de 23 de novembro de 2015 em matéria de segurança dos
brinquedos;
Anteprojeto de decreto-lei que altera o artigo 16º da Lei n.º 15/2013 e o artigo 18º Lei n.º
144/2015, de 8 de setembro.

A DGC desenvolveu ainda um anteprojeto de Código de Conduta da figura do “Gestor de Conta”.

ii)

Acompanhar e participar na discussão e negociação de instrumentos e atos legislativos com
implicações na área da política do consumidor no seio da União Europeia e nos trabalhos de
comités e grupos neste domínio

No plano europeu, como se referiu na análise conjuntural do presente Relatório de Atividades, o ano de
2016 foi muito enriquecedor, tendo-se prosseguido o trabalho para a implementação das ações visadas na
Estratégia do Mercado Único Digital para a Europa.
Recorda-se que de acordo com esta Estratégia, a Comissão salienta que a internet e as tecnologias digitais
estão a transformar as vidas dos cidadãos e as formas de trabalhar das empresas. Estas alterações
traduzem-se em muitas oportunidades para a inovação, para o crescimento e o emprego mas também
envolvem desafios que devem ser encarados e trabalhados de forma coordenada.
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Para implementar o Mercado Único Digital é necessário resolver problemas e eliminar determinadas
barreiras como sejam, por exemplo, as diferenças de regras em vigor nos 28 Estados-membros e a
complexidade das normas aplicáveis que dificultam o conhecimento por parte dos consumidores e das
empresas quando celebram contratos de compra e venda de bens tangíveis através da internet.
São pilares do Mercado Único Digital:
1. Melhorar o acesso dos consumidores e das empresas a bens e serviços digitais em toda a Europa;
2. Criar condições adequadas e condições de concorrência equitativas para o desenvolvimento de
redes digitais e de serviços inovadores;
3. Otimizar o potencial de crescimento da economia digital.

No âmbito do 1º pilar, que diretamente diz respeito à política de defesa dos consumidores, para criar um
verdadeiro Mercado Único Digital é necessário, entre outras, medidas:
•
Eliminar diferenças nas legislações dos Estados-membros em matéria contratual e em matéria
de direitos de autor;
•
Reforçar a proteção dos consumidores na contratação em linha;
•
Melhorar os serviços de entrega de bens no espaço da União Europeia.

Assim, passa-se a elencar as iniciativas:
a) Negociação da proposta de diretiva relativa aos conteúdos digitais
A DGC participou muito ativamente nos trabalhos de negociação europeia sobre a proposta de diretiva que
visa regulamentar certos aspetos relacionados com o fornecimento de conteúdos digitais, no âmbito do
pacote legislativo apresentado pela Comissão Europeia em dezembro de 2015. Neste contexto assegurou
ao longo de 2016 a representação, com a DGPJ, da posição de Portugal em 14 reuniões do grupo de
trabalho “Questões sobre Direito Civil” do Conselho da União Europeia, durante a Presidência Holandesa e
Eslovaca.
Esta proposta de diretiva insere-se no âmbito da “Estratégia para o Mercado Único Digital” da União
Europeia que visa promover a economia digital, alargando por um lado o conjunto de bens e serviços
disponibilizados ao consumidor, e por outro, reforçando a confiança do consumidor no meio digital
incentivando-o a adquirir bens e serviços em toda a Europa, através da criação de um quadro regulamentar
uniforme.
No âmbito das negociações e das reuniões do grupo de trabalho, e em articulação com a DGPJ, a DGC
elaborou várias posições tendo em conta as agendas definidas pelas respetivas Presidências, procurando
assegurar um elevado nível de proteção do consumidor.
Tendo em consideração os progressos obtidos ao longo dos debates no grupo de trabalho, a DGC elaborou
ainda tomadas de posição em relação à definição dos princípios básicos e orientações politicas a serem
submetidas pelo Comité de Representantes Permanentes às reuniões do Conselho de Justiça e Assuntos
Internos da União Europeia que tiveram lugar em junho e dezembro de 2016. Para tanto, procurou-se
identificar os aspetos que careciam de maior discussão ao nível técnico, em virtude da complexidade que
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envolve o ambiente digital, de forma a assegurar a escolha de regras simples, proporcionais e adequadas à
diversidade e complexidade dos vários conteúdos e serviços digitais envolvidos no âmbito de aplicação da
proposta.

b) Negociação da proposta de Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do parlamento europeu e do
conselho, de 27 de outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais
responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor
Um dos temas que marcou o trabalho da DGC em 2016 no domínio da política do consumidor e no
contexto da União Europeia, foi o processo de revisão do Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais
responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor e que se irá prolongar pelo ano de 2017.
Com o objetivo de tornar mais robustos os poderes das autoridades na proteção dos direitos dos
consumidores a Comissão apresentou uma proposta de alteração ao referido regulamento, cuja discussão
se iniciou em sede do Conselho da União Europeia (“Grupo de Trabalho Consumidores”). O processo de
negociação foi iniciado sob a Presidência Holandesa e prosseguiu sob a égide da Presidência Eslovaca, vindo
a ser aprovada no Conselho Competitividade de 20 de fevereiro de 2017 e já sob a presidência Maltesa, a
abordagem geral para reforçar a cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela legislação de
defesa do consumidor.
A DGC participou ativamente no processo negocial tendo representado a posição portuguesa em 11
reuniões no GT do Conselho. Para este efeito, além da preparação dos documentos, promoveu, no decurso
de 2016, a realização de duas reuniões internas com as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação
da legislação de defesa do consumidor, tendo em vista envolver de forma direta nesta revisão, todas as
autoridades nacionais que fazem parte desta rede.
De referir que a convite do Parlamento Europeu, a Direção-Geral do Consumidor interveio como oradora
em “Audição Pública” na Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (IMCO), que aí
teve lugar no dia 9 de novembro de 2016.

c) Negociação das propostas de regulamento do geoblocking e de regulamento sobre portabilidade
dos serviços de conteúdos em linha
No âmbito da negociação da proposta de Regulamento do Geoblocking e do Regulamento sobre
portabilidade dos serviços de conteúdos em linha, a DGC, apresentou contributos e posições sobre o
articulado, tendo em vista os interesses dos consumidores no âmbito da preparação da posição nacional a
ser transmitida nas respetivas reuniões do grupo de trabalho.
Genericamente a DGC apoiou ambas as propostas, tendo remetido contributos específicos sobre questões
relacionadas com o âmbito de aplicação e outros aspetos relevantes na ótica dos direitos e interesses dos
consumidores. A DGC remeteu ainda a sua posição relativamente às linhas orientadoras a serem definidas
pelo Comité de Representantes Permanente, com vista à realização do Conselho de Competitividade que se
realizou em novembro de 2016.
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Painel de Avaliação das Condições de Consumo

Os painéis de avaliação dos mercados de consumo são
um importante instrumento de monitorização do
desenvolvimento do Mercado Único, sendo os seus
dados posteriormente aproveitados na implementação
de políticas a nível comunitário e nacional. Esta
avaliação, feita regularmente, acompanha a integração
do mercado interno de retalho na União Europeia do
ponto de vista dos consumidores e controla a qualidade
do desenvolvimento do consumo nacional. A DGC
integra o “Grupo de peritos de mercados de consumo” e
o “Grupo de peritos de reclamações de consumo”.



Resultados da Avaliação dos Mercados de Consumo da Comissão Europeia em 2016 e resultados de
Portugal

O Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo acompanha o desempenho de 52 mercados de consumo,
que vão desde os veículos usados ao alojamento turístico. Os mercados são classificados pelos
consumidores no âmbito de um inquérito realizado à escala da União Europeia, com base em 5 indicadores:
comparabilidade das ofertas, confiança nas empresas, problemas e queixas, expetativas e possibilidade de
escolha.









Principais conclusões de 2016:
O desempenho do mercado está a melhorar: os novos dados sobre o funcionamento do mercado,
reunidos pela Comissão Europeia, mostram que os mercados estão a funcionar melhor para os
consumidores do que há dois anos atrás. Cresceu a confiança dos consumidores em que os
fornecedores de bens e prestadores de serviços respeitam as normas de proteção dos
consumidores.
Os serviços financeiros tiveram uma melhoria significativa, embora continuem a permanecer no
setor que revela pior desempenho. Os consumidores revelam no geral maior confiança nos seus
bancos, PPR´s e fundos de investimento.
Os consumidores avaliam de uma forma muito mais positiva do que há dois anos atrás a
possibilidade de comparação das ofertas nos transportes ferroviários e consideram que os serviços
de comboio correspondem largamente às suas expetativas. Todavia, os resultados a nível europeu
mostram diferenças significativas entre países.
Ao longo dos anos de 2015/2016, o número de consumidores que trocou de fornecedor aumentou,
incluindo comunicações, energia e serviços financeiros, no entanto, isto não é necessariamente um
indicador de bom funcionamento do mercado.
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Principais conclusões do estudo sobre Portugal:
Relativamente ao nosso país, verifica-se que a pontuação geral de Portugal é de 78.4, 1.3 pontos
mais baixa do que a média dos 28 EM da União Europeia.
No geral, os três melhores mercados de produtos em Portugal são: “o pão, cereais, arroz e massas;
as bebidas não alcoólicas e os livros, revistas e jornais ”.
Os três piores mercados de produtos são a “venda de carros usados; combustíveis, e carne e seus
produtos derivados”.
Os três melhores mercados de serviços são os serviços alojamento de férias, bombas de gasolina e
os serviços prestados nos cafés, bares e restaurantes. Ao invés, os três piores mercados de serviços
são os referentes aos produtos financeiros, contratos de fornecimento de TV, e serviços de
manutenção de casas e jardim.
Os mercados de venda de bens em Portugal registaram uma melhoria desde 2013 em termos de
comparação, confianças e expetativas.
Por último, refere-se que, embora, os mercados de fornecimento de serviços tenham registado
uma melhoria desde 2013 em termos de comparação, confiança e expetativas, ainda se situam a
níveis inferiores à média europeia.

CPC - Comité da Rede de Política de Consumidores | Comité CPN

A DGC participou no Comité da Rede de Política de Consumidores (comité CPN), ao nível de DiretoresGerais, nos dias 25 e 26 de maio, 18 de outubro e 23 de novembro, tendo sido apresentados os últimos
desenvolvimentos de política de proteção dos consumidores no plano europeu e internacional (OCDE e
UNCTAD). Nestas reuniões, foram abordados diversos temas relacionados com a política de consumidores,
destacando-se a “Economia Colaborativa”, o “Segundo Estudo de Mercado sobre o Funcionamento dos
Mercados Retalhistas de Eletricidade para os Consumidores na União Europeia” e o “Projeto de Código
Europeu das Comunicações Eletrónicas”. Foi discutido o “Plano de Ação relativo ao Livro Verde no âmbito
dos Serviços Financeiros a Retalho” e a Comissão Europeia apresentou alguns estudos, dos quais se
salientam o estudo sobre “Termos e condições em linha” e o estudo visando identificar e quantificar a
incidência e a magnitude do prejuízo pessoal do consumidor numa ampla gama de mercados.
Enquanto ponto de contacto nacional da Rede Europeia de Cooperação no domínio da defesa do
Consumidor (SLO), a DGC participou ainda nas quatro reuniões do Comité criado ao abrigo deste
Regulamento CPC.
No âmbito da Rede CPC participou igualmente num workshop relativo à Revisão do Guia sobre a
implementação/aplicação da Diretiva 2005/29/CE referente às práticas comerciais desleais. A DGC, em
articulação com as restantes autoridades que fazem parte da rede CPC respondeu aos questionários da
Comissão Europeia sobre o funcionamento dos sistemas nacionais de justiça relativamente à legislação de
proteção do consumidor europeia e sobre as áreas prioritárias para 2017, no âmbito da referida rede.


Iniciativa “Dia Europeu do Consumidor e da Concorrência”

No âmbito da Presidência Holandesa da UE, a DGC participou no dia 18 de abril em Amesterdão, na
Conferência Europeia subordinada ao tema “Inovação política e supervisão regulatória inspiradas na
economia digital”.
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Cimeira Europeia do Consumidor

A DGC participou na Cimeira Europeia do Consumidor, em Bruxelas, no dia 17 de outubro de 2016, que se
debruçou sobre o exercício REFIT, programa para a adequação e a eficácia da regulamentação que faz parte
do programa “Legislar melhor” da Comissão Europeia. Este programa visa garantir que a legislação da UE
produza os benefícios previstos para os cidadãos, as empresas e a sociedade, eliminando simultaneamente
a burocracia e reduzindo os custos.



Comité do Programa de Financiamento da Política de Consumidores

A DGC deu parecer sobre o projeto de Decisão visando a adoção do programa de trabalho para 2017 e
financiamento do Programa Consumidores, no âmbito de reunião do Comité do Programa de
Financiamento da Política de Consumidores (CPFC), que teve lugar a 26 de outubro de 2016, tendo esse
projeto obtido, por unanimidade, parecer favorável do Comité.



Diretiva Viagens Organizadas e Serviços de Viagem Conexos

Na sequência da publicação, em 11 de dezembro de 2015, no jornal oficial da UE da Diretiva (UE)
2015/2302, do Parlamento e do Conselho, de 25 de novembro, relativa às viagens organizadas e aos
serviços de viagem conexos, que altera o Regulamento (CE) nº 2006/2004 e a Diretiva 2011/83/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a Diretiva 90/314/CEE do Conselho, a DGC encontra-se a
elaborar o anteprojeto de transposição da referida Diretiva tendo, para tal, participado nos dois Workshops
promovidos pela Comissão Europeia, no ano de 2016, relativos à transposição da referida Diretiva.
De notar que a DGC apoiou a necessidade de revisão da Diretiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de Junho
de 1990, relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados, que se encontrava
desatualizada face à evolução da internet e consequente aparecimento de novas formas de aquisição de
serviços de viagem.
O prazo de transposição é até 1 de janeiro de 2018 e os Estados-Membros aplicam as disposições a partir
de 1 de julho de 2018. A DGC constituiu com o Turismo de Portugal um grupo de trabalho para desenvolver
a transposição da Diretiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro,
relativa às viagens organizadas e serviços de viagem conexos estando o projeto de diploma em fase de
consolidação.



Citizen’s Energy Forum

A DGC participou em 23 e 24 de fevereiro de 2016, no “8th Citizen’s Energy Forum”. Criado pela Comissão
Europeia em 2007, este fórum reúne-se anualmente em Londres, com o apoio da “Ofgem”(Regulador do
Reino Unido) e tem como objetivo criar mercados retalhistas mais concorrentes, com maior eficiência
energética e mais justos para os consumidores.
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iii)

Fiscalizar a publicidade, comercial e institucional, com destaque para a publicidade exibida na
internet, instaurar e instruir processos de contraordenação em caso de infração, decidindo-os
e aplicando coimas e sanções acessórias se necessário. Adotar recomendações dirigidas aos
operadores económicos e formular alertas destinados aos consumidores

Compete à Direção-Geral do Consumidor analisar e acompanhar a publicidade, comercial ou institucional,
bem como os processos e técnicas de promoção de vendas e fiscalizar o cumprimento do Código da
Publicidade e demais diplomas nesta matéria, instruindo e decidindo os processos de contraordenação em
caso de infração àquele regime, aplicando coimas e sanções acessórias, se necessário.
A DGC efetua periodicamente ações de fiscalização da publicidade, tendo como referência situações
detetadas como publicidade enganosa ou as reclamações dos consumidores relativamente a um conjunto
de produtos e de serviços.

Ações de
fiscalização

Instrução e decisão
dos processos
contraordenacionais

Análise e
tratamento de
reclamações

Recomendações
às associações
empresariais

Avisos públicos
aos
consumidores

Em 2016 foram realizadas 13 ações de fiscalização da publicidade em Revistas Semanais; publicidade
efetuada pelos operadores de telecomunicações a Pacotes – TV + Net + Voz; Publicidade em Folhetos na
área da grande distribuição (em formato digital); Publicidade no Facebook; Publicidade com a imagem do
homem “O papel do homem na publicidade”; Publicidade no Jornal gratuito “METRO”; Publicidade relativa
a ofertas sem fidelização das operadoras de comunicações eletrónicas; Publicidade na Black Friday –
Eletrodomésticos e Tecnologia.

O quadro abaixo indica a atividade relativa a processos de contraordenação em matéria de publicidade:

Atividade da DGC
Processos de Contraordenação 2016
Abertos

Fechados

Decisões adotadas:
(admoestação, sanção ou arquivamento)

55

71

64
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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 abaixo indica a atividade da DGC nesta área em 2016.

Procedimentos de Livro de Reclamações
Abertos
Fechados/Arquivados

(JAN-DEZ)
2016
215
311

São motivos principais das reclamações:
54

51

50

34

15

11

Promoção não Publicidade Promoção sem
concretizada sem informação
stock
essencial

Promoção Publicidade não
diferente do
solicitada
anunciado

Outros

MEIO DE DIVULGAÇÃO MAIS RECLAMADO
SMS

66

Folhetos

49

Cupões

20

Televisão/Rádio/Imprensa
Internet

13
6

Outros

61

No que concerne a reclamações fora do Livro de Reclamações, ou seja, reclamações sobre publicidade em
geral, os números são os seguintes:
Reclamações sobre Publicidade
2016
Processos Abertos
130
Fechados/Arquivados
76
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A Direção-Geral do Consumidor é a entidade à qual incumbe efetuar o tratamento das reclamações por
violação do disposto na Lei nº 6/99 de 27 de Janeiro relativa à Publicidade domiciliária.
O quadro abaixo indica a atividade relativa ao ano de 2016.
Publicidade Domiciliária
2016
Processos Abertos
Fechados/Arquivados



37
37

Recomendações e Avisos

A DGC, nos termos do seu Decreto Regulamentar, tem competência para emitir “avisos públicos
nomeadamente através dos órgãos de comunicação social quando estejam em causa os direitos e interesses
dos consumidores” e ainda “formula recomendações aos operadores económicos, sempre que tal se
justifique, com o objetivo de proteger os interesses dos consumidores” (alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de Abril), entre outros.
Neste âmbito, emitiu os seguintes Avisos e Recomendações:


Aviso aos consumidores sobre a «Abrangência da expressão “Canal/Canais” nas mensagens
publicitárias a Pacotes de Serviços TV+NET+Voz». A Direção-Geral do Consumidor alertou os
consumidores e o público em geral em setembro de 2016 para as mensagens publicitárias a ofertas
de serviços de TV+Net+Voz divulgadas em linha.
A Direção-Geral do Consumidor, no âmbito da sua ação fiscalizadora, detetou mensagens
publicitárias difundidas em linha a “pacotes” de serviços TV+Net+Voz que indicam um número
global de canais sem explicitar que parte destes não corresponde a canais de televisão, mas sim a
estações de rádio e/ou a canais interativos.



Recomendação dirigida aos operadores económicos no sentido da rápida alteração das mensagens
publicitárias com vista ao cabal respeito pelos direitos dos consumidores, em especial o direito à
informação, concretamente no sentido de:
 Identificarem, de forma clara e visível, a composição dos “pacotes” de serviços de molde a
garantir que os consumidores recebiam a informação completa que é necessária para uma
decisão esclarecida;
 Identificarem claramente o número de canais de televisão em oferta, bem como se
aplicável, as estações (canais) de rádio e/ou canais interativos nesses “pacotes”,
discriminando a natureza dos canais publicitados;
 Alterarem as mensagens publicitárias específicas relativas aos “pacotes” de serviços de
TV+Net+Voz, de modo a não defraudar as expectativas dos consumidores quanto à
natureza dos serviços associados aos “pacotes” de serviços em apreço.
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iv)

Atuar em matéria de segurança geral dos produtos não alimentares, realizando ações de
vigilância de mercado e participando em ações conjuntas da iniciativa da Comissão Europeia
e coordenadas pelo PROSAFE - The Product Safety Enforcement Forum of Europe, decidindo
os processos abertos nessa sequência

A DGC assegurou a participação, a nível nacional, numa ação conjunta de vigilância do mercado sobre
“Artigos de puericultura – Barreiras de Segurança”, apoiada financeiramente pela Comissão Europeia e
coordenada pelo PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe). Esta ação contou, também, com
a participação da Bélgica, Bulgária, Croácia, Eslováquia, França, Grécia, Holanda, Islândia, Luxemburgo,
Malta, Portugal e República Checa.
Para o desenvolvimento deste projeto, a DGC efetuou uma prospeção do mercado, selecionou e adquiriu 8
amostras de barreiras de segurança para criança. A aquisição dessas amostras foi efetuada de forma
aleatória em estabelecimentos comerciais da área de Lisboa, abrangendo o comércio a retalho
especializado e não especializado. As referidas amostras foram ensaiadas pelo laboratório AIJU - Instituto
Tecnológico de Produto Infantil y Ocio, em Espanha, de acordo com a norma técnica aplicável.
Na sequência dos ensaios laboratoriais, verificou-se que das 8 amostras, 5 apresentaram não
conformidades suscetíveis de pôr em causa a saúde e segurança das crianças utilizadoras, sendo que 2
estavam em conformidade com a norma técnica aplicável. Refira-se, ainda, que a restante amostra foi
voluntariamente retirada do mercado pelo operador económico no início da ação conjunta, pelo que não
foi objeto de apreciação por parte da DGC.
Relativamente às amostras que não cumpriam os requisitos da norma técnica, a DGC deu conhecimento
aos respetivos operadores económicos das não conformidades detetadas. No que respeita às 2 amostras
que estavam conformes, a DGC procedeu ao arquivamento dos respetivos processos, tendo dado
conhecimento desse facto aos respetivos operadores económicos bem como às autoridades de fiscalização
do mercado.
Ainda, no âmbito da segurança geral dos produtos, a DGC participou regularmente nas reuniões e nos
trabalhos do Comité da Diretiva da Segurança Geral dos Produtos e da Rede - Segurança do Consumidor, da
Comissão Europeia, enquanto membro e em representação de Portugal.
Entre as iniciativas de informação e sensibilização junto dos consumidores e das entidades parceiras
assinala-se a divulgação de 67 Alertas em matéria de segurança relacionadas com os veículos automóveis,
brinquedos, cosméticos e equipamentos eletrodomésticos, entre outros.
Para além disso, respondeu a 36 pedidos de informação, quer de consumidores quer de operadores
económicos, e participou em sete reuniões internacionais sobre segurança de produtos. Ainda neste
âmbito a Direção-Geral do Consumidor respondeu a diversos pedidos de informação sobre a saúde e
segurança dos consumidores e participou quatro reuniões internacionais no âmbito da segurança de
produtos.
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v)

Assegurar a monitorização de cláusulas contratuais gerais em setores relevantes para os
consumidores (mediação imobiliária e rent-a-car)

A DGC efetuou cerca de 260 validações de projetos de contratos de mediação imobiliária tendo, no âmbito
das comunicações de validação, ao abrigo da Lei n.º 15/2013, de 8 de fevereiro, solicitado a alteração de
determinadas cláusulas suscetíveis de colocar os consumidores em situação de desequilíbrio contratual. Ou
seja, o processo de validação dos projetos de contratos de mediação imobiliária implica a análise
preliminar, solicitação de alterações de forma a assegurar a supressão de cláusulas abusivas encontradas
nos projetos de contratos e nova apreciação. A DGC não foi chamada a pronunciar-se sobre projetos de
rent-a-car em 2016.
A DGC respondeu a 73 pedidos do Ministério Público em matéria de cláusulas contratuais gerais,
reclamações em matéria de consumo e de publicidade, entre outras.

vi)

Assegurar a coordenação pela DGC da Rede Europeia de Cooperação das autoridades
competentes pela aplicação de legislação de defesa dos consumidores (Rede CPC), criada
pelo Regulamento (CE) n.º 2006/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
outubro

No âmbito da execução do Regulamento (CE) n.º 2006/2004, de 17 de outubro, relativo à cooperação entre
as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa dos consumidores
(Regulamento CPC - Consumer Protection Cooperation), da qual a DGC é o ponto de contacto em Portugal,
foram apreciados diversos casos e a DGC colaborou em investigações simultâneas e ações conjuntas de
aplicação da legislação europeia tendo participado no exercício anual “Internet Sweep”.1
O exercício “Internet Sweep” 2016 teve como tema “Ferramentas de Comparação no Setor das Viagens” e
decorreu entre os dias 10 de outubro e 11 de novembro de 2016. Este exercício tem como base legal:






Diretiva sobre os Direitos dos Consumidores (Diretiva 2011/83/UE) que se encontra transposta
para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, que estabelece a
disciplina aplicável aos contratos celebrados à distância e aos contratos celebrados fora do
estabelecimento e a Lei n.º 47/2014, de 28 de julho, que procede à 4.ª alteração da Lei de Defesa
do Consumidor;
Diretiva relativa às Práticas Comerciais Desleais (Diretiva 2005/29/EC) que se encontra transposta
para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março (estabelece o regime
aplicável às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores, ocorridas
antes, durante ou após uma transação comercial relativa a um bem ou serviço);
Diretiva relativa ao comércio eletrónico (Diretiva 2000/31/EC) que se encontra transposta para o
direito nacional através do Decreto-Lei n° 7/2004, de 7 de janeiro (regulamenta certos aspetos
legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico) - alterado pelo
Decreto-Lei nº 62/2009, de 10 de março.

1

Internet Sweep - ação de investigação organizada anualmente pela Comissão Europeia e que, de forma simultânea,
envolve as autoridades nacionais de aplicação da legislação na verificação do cumprimento das regras europeias das
páginas Web por parte dos operadores económicos em determinado setor
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Durante
aspetos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o exercício do Sweep 2016 a DGC analisou 10 sítios da internet tendo verificado os seguintes
As características do bem ou serviço;
A Informação sobre o fornecedor do serviço;
O preço total do bem ou serviço;
O modo de cálculo do preço quando a natureza do bem ou serviço não permita o cálculo em
momento anterior à celebração do contrato;
O sistema de tratamento de reclamações;
A existência do direito de livre resolução (retratação), o prazo e o procedimento para o seu
exercício;
As garantias financeiras e condições a pagar ou a prestar pelo consumidor a pedido do operador
económico, quando aplicáveis;
A aplicação de códigos de conduta, quando existam;
As opiniões dos consumidores publicadas na página analisada.

Nesta ação, foram detetadas infrações em 5 sítios da internet tendo a DGC adotado os procedimentos de
alerta e chamada de atenção para a correção dos problemas. De referir que o Sweep2016 está ainda a
decorrer.



Reunião com a Comissão IMCO do Parlamento Europeu sobre o projeto de regulamento CPC

No dia 25 de novembro de 2016, a DGC, enquanto Ponto de Contacto da Rede CPC em Portugal, promoveu
uma reunião entre o “relator sombra”, o deputado Carlos Coelho da Comissão Parlamentar do Mercado
Interno e da Proteção dos Consumidores (Comissão IMCO) do Parlamento Europeu e as autoridades
portuguesas responsáveis pela aplicação do Regulamento CPC. Esta reunião realizada nas instalações da
DGC visou a partilha de experiências e troca de impressões sobre as vantagens e constrangimentos na
aplicação do Regulamento CPC.

vii)

Desempenhar as funções de ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX - Sistema
Comunitário de Troca Rápida de Informações sobre produtos perigosos não alimentares e
gerir a rede de autoridades de fiscalização do mercado abrangidas na rede RAPEX em
Portugal

Enquanto ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX - Sistema Europeu de
Alerta Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares a DGC, no ano de 2016,
realizou 52 Notificações sobre “brinquedos” (9), “produtos cosméticos” (3) e
“veículos a motor” (40).

No que se refere às notificações emitidas pelos outros Estados Membros sobre produtos de consumo
perigosos, não alimentares, a DGC fez 236 reações nacionais respeitantes a “artigos de puericultura e
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equipamento para crianças” (2), “brinquedos” (17), “equipamento elétrico e de iluminação” (19), “produtos
cosméticos” (3), “vestuário, têxteis e artigos de moda” (2), “veículos a motor” (176) e “outros” (17).

viii)

Acompanhar e participar 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, o FIAGC Fórum Ibero-americano das Agências Governamentais de Defesa do Consumidor, a ICPEN International Consumer Policy and Enforcement Network. Desenvolver a cooperação bilateral
com entidades homólogas de países parceiros, nomeadamente com o Brasil, para promover a
colaboração recíproca na área da informação ao consumidor e, em particular, por ocasião dos
próximos Jogos Olímpicos, e com a França, Espanha, Macau e México

- OCDE –
A Direção-Geral do Consumidor (DGC) participa regularmente no Comité de Políticas do
Consumidor (CCP) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE) em representação de Portugal, que constitui um fórum privilegiado de discussão
e desenvolvimento de políticas de proteção do consumidor, abordando temas da maior
atualidade e relevância.
Em 2016, o Comité reuniu nos dias 11 e 12 de abril e nos dias 7 e 8 de novembro, onde promoveu a
realização de mesas redondas multidisciplinares sobre os temas de defesa do consumidor.
A DGC faz também parte, em representação de Portugal, do designado “Bureau”- grupo diretor deste
Comité. Os elementos do “Bureau” participam de forma direta na escolha dos temas a discutir nas reuniões
deste Comité e na forma de condução dos trabalhos, dando igualmente parecer relativamente aos
documentos de trabalho, antes da sua difusão pelos restantes membros do Comité CCP. O “Bureau” é
presidido pela França e para além de Portugal estão nele representados igualmente o Canadá, os Estados
Unidos da América, a Hungria, o Japão, o México e a Noruega.
O ano de 2016 ficou marcado pela reunião ministerial da OCDE subordinada ao tema da Economia Digital,
que teve lugar em Cancun (México) entre 21 e 23 de junho e para a qual muito contribuiu a adoção pelo
Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a 24 de março de
2016, da Revisão da Recomendação de 1999 relativa às Linhas Diretrizes para a Proteção do Consumidor no
âmbito do Comércio Eletrónico.
Para além deste tema, o CCP trabalhou de forma muito sistemática no ano de 2016, os temas da “Economia
de Partilha” e da “Economia Comportamental”, bem como o Programa de Trabalhos para 2017-2018,
realizando ainda mesas redondas, visando a implementação da referida Recomendação relativa à Proteção
do Consumidor no âmbito do Comércio Eletrónico.
Na reunião do Comité CPC que teve lugar em 7 e 8 de novembro de 2016, Portugal, juntamente com
representantes do Canadá, da Colômbia, dos Estados Unidos, da União Europeia e do BIAC (The Business
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and Industry Advisory Committee to the OECD) voluntariaram-se para em sede de um grupo informal que
foi criado, discutir uma visão a médio prazo para o Comité, em matéria de política do consumidor.

- UNCTAD A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em 22 de dezembro de 2015, a
resolução 70/186 sobre a Proteção do Consumidor. A Assembleia Geral decidiu adotar
as Diretrizes das Nações Unidas para a Proteção ao Consumidor (UNGCP) e estabelecer
um Grupo Intergovernamental de Peritos Lei e Política de Defesa do Consumidor (IGE).
A DGC participou na primeira sessão anual deste Grupo, que teve lugar a 17 e 18 de outubro de 2016, em
Genebra. Nesta reunião, o IGE adotou o seu método e programa de trabalho para o período 2016-2020.
Ainda no âmbito da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento),
refira-se que a Diretora-Geral do Consumidor acompanhou o Senhor Secretário de Estado Adjunto e do
Comércio na 14ª Conferência Ministerial da UNCTAD, que teve lugar em Nairobi, em julho de 2016.

-Fórum Ibero-americano de Agências Governamentais de Proteção ao Consumidor (FIAGC) A DGC participou no “VI Fórum Internacional de Proteção ao Consumidor, Novos Mercados, Novos
Desafios” e na “X Reunião do Fórum Iberoamericano de Agências Governamentais de Proteção ao
Consumidor (FIAGC), que tiveram lugar entre 12 e 15 de setembro de 2016 em Guanacaste, na Costa Rica.
No decurso do “VI Fórum Internacional de Proteção ao Consumidor, Novos Mercados, Novos Desafios” a
DGC interveio em dois painéis de discussão tendo apresentado os temas: “Questões que surgem do uso das
redes sociais para fins comerciais e suas possíveis abordagens” e “Recomendação do Conselho da OCDE
sobre Proteção do Consumidor no Comércio Eletrónico”.
No âmbito da X Reunião do Fórum Iberoamericano de Agências Governamentais de Proteção ao
Consumidor, a DGC propôs-se ainda colaborar na elaboração de um Atlas Iberoamericano de Consumidores
de Telecomunicações, cuja iniciativa caberá ao México, o que virá igualmente a estimular a cooperação
bilateral que existe com aquele país.

- Consumers International (CI) A DGC é associada da Consumers International - federação mundial das associações de
consumidores – tendo apoiado a proposta desta federação para se institucionalizar o dia
15 de março como o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, diligenciando igualmente no
sentido de haver um apoio formal a esta iniciativa, que foi endereçada ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros de Portugal.
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- ICPEN - International Consumer Policy and Enforcement NetworkA DGC participou na reunião de Alto Nível e na Conferência desta rede de cooperação, que tiveram lugar
em Londres entre 5 e 7 de abril de 2016 e em que foram discutidos aspetos práticos do enforcement e da
melhor cooperação entre as autoridades.

Outros contributos da DGC no domínio da cooperação bilateral e internacional
A DGC deu ainda contributos a pedido da Direção-Geral das Atividades Económicas, visando a preparação
de deslocações de membros do governo e nomeadamente informação sobre relações de cooperação
bilateral, estabelecidas ou a desenvolver, relativamente a:
 Angola – no âmbito da deslocação oficial do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros prevista
para 5 e 6 de dezembro de 2016;
 Arábia Saudita, no âmbito da 3ª Sessão da Comissão Mista entre Portugal e a Arábia Saudita, (Riade
- 18 e 19 de outubro de 2016);
 Brasil, no âmbito da preparação da XII Cimeira Luso-Brasileira (Brasília, 1 de novembro de 2016);
 China, no âmbito da IXª Comissão Mista Económica Luso-Chinesa (Lisboa, 18 de março de 2016);
 Estados Unidos da América, no âmbito da 36.ª reunião da Comissão Bilateral Permanente PortugalEUA (Sintra, 30 de novembro de 2016);
 Índia, no âmbito da preparação das visitas àquele país de S. Exa. o Sr. Primeiro Ministro e da Sra.
Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, (realizadas já em 2017);
 Macau, no âmbito da IVª Comissão Mista Portugal-RAEM (Região Administrativa Especial de
Macau), Lisboa, 13 de setembro de 2016;
 México, no âmbito do encontro entre S. Exa. o Senhor Primeiro Ministro e o Presidente dos Estados
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, à margem da XXV Cimeira Ibero-Americana (CIB), que teve
lugar nos dias 28 e 29 de outubro, em Cartagena das Índias (Colômbia);
 Moçambique, no âmbito da deslocação do Sr. Ministro da Economia àquele país, para visitar a
FACIM - Feira Internacional de Maputo (29 de agosto a 4 de setembro de 2016);
 Palestina, no âmbito da visita do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros àquele território (23 a
26 de novembro de 2016);
 Venezuela, no âmbito da X Reunião da Comissão de Acompanhamento Portugal-Venezuela (16 e 17
de junho de 2016).

No âmbito da “Nota Interpretativa sobre as indicações de origem dos produtos dos territórios ocupados
por Israel desde junho de 1967” a DGC solicitou ainda contributos à Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE) e Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed)
relativamente a esta matéria e no âmbito das respetivas competências, de modo a habilitar o Ministério
dos Negócios Estrangeiros com o ponto de situação nacional.

Cooperação com Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão de Fraudes (DGCCRF) de
França
Embora não exista uma cooperação formal, a Direção-Geral do Consumidor e a Direção-Geral da
Concorrência, do Consumo e da Repressão de Fraudes (DGCCRF) de França cooperam de modo informal,
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nomeadamente no âmbito do “Bureau” do Comité de Políticas do Consumidor da OCDE. No âmbito dessa
cooperação informal, e na sequência da realização do Campeonato Europeu de Futebol em França, o EURO
2016, e antevendo a deslocação àquele país de muitos adeptos portugueses, a DGC divulgou os materiais
preparados pelos serviços da DGCCRF e da Direção Geral das Alfândegas e dos Direitos Indiretos (DGDDI) de
França, no âmbito da campanha de informação intitulada #Tousfairplay.

3.3. Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
O terceiro objetivo estratégico traduz-se na coordenação das entidades públicas e privadas que compõem
o Sistema e dinamizar o trabalho em rede, promovendo a realização das iniciativas e ações conjuntas
destinadas a salvaguardar os direitos e interesses dos consumidores.
O Sistema de Defesa do Consumidor integra parceiros públicos - serviços públicos (ASAE - Autoridade de
Segurança Económica e Alimentar, DGAE - Direção-Geral das Atividades Económicas, IPQ - Instituto
Português da Qualidade, DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia, Direção-Geral da Saúde, etc.),
Autarquias Locais, entidades reguladoras setoriais e a Autoridade da Concorrência - e parceiros privados associações de consumidores, Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, mas também outras
associações de direito privado e as associações empresariais.
Para cumprimento deste objetivo estratégico, a DGC mobiliza as entidades parceiras para o
desenvolvimento das ações de informação aos consumidores, de formação de técnicos, de sensibilização
junto dos operadores económicos nos vários setores de atividade e de fiscalização quando necessário,
tendo sempre em vista alcançar um elevado nível de proteção dos consumidores.
Para este efeito, a DGC procura alargar a rede chamando novas entidades a integrar o Sistema, bem como
tirar partido dos canais de comunicação existentes e disseminados por todo o país de forma a chegar a
grupos de consumidores que, de outra forma, dificilmente seriam visados.
Indicam-se, de seguida, as principais ações, medidas e iniciativas abrangidas:
i)

Dinamizar o funcionamento do CNC mediante a realização de 1 reunião plenária anual e de
reuniões anuais ou semestrais das 4 comissões especializadas, consoante as temáticas

Considerando o disposto no Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril e no Decreto-Lei n.º 5/2013,
de 16 de janeiro, que veio estabelecer a natureza, composição e funcionamento do CNC que é presidida
pelo membro do Governo que tutela a área de defesa do consumidor, a DGC preparou e organizou 1
reunião plenária do Conselho Nacional do Consumo.
Nesta reunião, que contou com a participação das entidades reguladoras como convidadas, foram
apresentadas as prioridades do XXI Governo Constitucional em matéria de política de defesa dos
consumidores, os destaques das atividades desenvolvidas em 2015 e as prioridades para o ano de 2016
pela Direção-Geral do Consumidor e, ainda, debatidos os desafios e oportunidades no âmbito do Mercado
Único Digital.
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O Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, que presidiu ao Conselho Nacional do Consumo, destacou
seis medidas como prioridades do Governo para 2016, acompanhamento e promoção da aplicação da
legislação relativa à Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL) e da Plataforma de Resolução de
Litígios de Consumo em Linha (RLL); revisão do regime jurídico do Livro de Reclamações, prevendo o seu
alargamento aos operadores económicos que desenvolvem a sua atividade em linha (abrangendo
designadamente a versão eletrónica); lançamento da inicialmente designada “Plataforma Única do
Consumidor” (atual plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico); avaliação das entidades que compõem
a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, com vista à dinamização desta e, ainda, ao seu alargamento,
permitindo o reforço das iniciativas de formação financeira dirigidas aos consumidores; desenvolvimento
de iniciativas de educação para o consumo nos ensinos básico e secundário – através da aprovação e
implementação do Referencial para a Educação do Consumidor; apoio a projetos de defesa dos interesses e
direitos dos consumidores, através da abertura da 6.ª fase de candidaturas ao Fundo para a Promoção dos
Direitos dos Consumidores.
De referir, ainda, que na qualidade de secretariado do CNC, a Direção-Geral do Consumidor promoveu 13
consultas sobre diferentes projetos de diploma com relevância para a política de defesa do consumidor.

ii)

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

- Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões Em outubro de 2016, a DGC participou na reunião do Conselho Consultivo da ASF, tendo tomado
conhecimento dos dados relativos à evolução do sector e apreciado o relatório anual da atividade
seguradora, resseguradora, de mediação de seguros e de fundos de pensões e da regulação da conduta de
mercado das entidades sob supervisão.
-Entidade Reguladora da Saúde A Direção-Geral do Consumidor integra, por designação da ERS, o Conselho Consultivo desta entidade
reguladora na sequência da alteração dos seus estatutos, tendo participado em duas reuniões para a
apreciação dos instrumentos de gestão da ERS para 2017 (Plano de Atividades e Orçamento).

- Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos A DGC participou em três reuniões do Conselho Consultivo e do Conselho Tarifário da ERSAR, tendo
apreciado os instrumentos de gestão da ERSAR (Relatório de Atividades e Contas; Plano de Atividades e
Orçamento), discutido sobre as alterações ao Regulamento Tarifário para o Setor do Resíduos e seu
documento complementar e tomado conhecimento sobre o ponto de situação relativamente ao projeto de
Regulamento Tarifário para o Setor da Água.
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-Entidade Reguladora dos Serviços EnergéticosDestaca-se a participação da DGC nos Conselhos Consultivo e Tarifário, nos quais assumiu o papel de
relator de pareceres relacionados com o Plano de Investimentos da Rede de Transporte do Gás Natural e
com a Proposta de Tarifas e Preços para a Energia Elétrica e Outros Serviços em 2016.

-Entidade Reguladora para a Comunicação Social A DGC participou numa reunião do Conselho Consultivo na qual foi discutida a proposta de Diretiva que
revê a Diretiva relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual.

- Associação Portuguesa de Certificação – APCER A DGC participou na reunião do Conselho Consultivo Associação Portuguesa de Certificação tendo
apreciado o Código de Ética da APCER e o relatório referente à evolução e perspetivas futuras desta
Associação.

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

iii)

Lançar uma plataforma informática colaborativa para troca de informação, comunicação e
partilha de conteúdos com os Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor, os Centros
de Arbitragem de Conflitos de Consumo e as Associações de Consumidores, com o
financiamento do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores

No decurso do ano de 2016, a DGC criou uma plataforma eletrónica colaborativa, designada “Partilha
Consumo”, apenas acessível numa área reservada do portal do Consumidor em www.consumidor.pt
através da inserção de um Login e Password específico atribuído a cada utilizador (CIAC; Associação de
Consumidores; Centro de Arbitragem).
Numa primeira fase esta plataforma destina-se apenas a Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo.
Na segunda fase, a plataforma poderá estender-se aos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor.
A Direção-Geral do Consumidor é responsável pela gestão geral da plataforma, enquanto administrador,
sendo as outras entidades utilizadores, com permissão de consulta em todas as áreas e de edição em áreas
predefinidas na plataforma.
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Esta plataforma disponibiliza as seguintes áreas:
1. Área “Alertas”: trata-se de todas as comunicações informativas habitualmente enviados pela DGC,
através de correio eletrónico às entidades as quais passariam a constar desta plataforma. Esta
inserção não substitui o regular envio por correio eletrónico destas comunicações.
2. Área “Notícias”: divulgação de acontecimentos e de iniciativas organizados por Centros de
Informação Autárquicos ao Consumidor; associações de consumidores, centros de arbitragem de
conflitos e DGC.
3. Área “Agenda de Eventos”: criação de uma agenda mensal onde constem todos os eventos a
realizar naquele mesmo mês, com indicação da entidade promotora e localização.
4. Área “Partilha de Casos e Boas Práticas”: partilha de algumas decisões adotadas por CIAC,
associações de consumidores, centros de arbitragem e DGC na área dos conflitos de consumo, da
publicidade e da segurança geral dos produtos. Servirá também para partilhar boas práticas
adotadas pelas entidades e igualmente case studies de referência.
5. Área “Consumidor na Escola”: inclusão do Referencial para a Educação do Consumidor (quando
concluído) e partilha de projetos desenvolvidos nas escolas pelos CIAC, associações de
consumidores, centros de arbitragem e DGC.

A plataforma foi apresentada aos Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo em sessão que decorreu
nas instalações da Direção-Geral do Consumidor, no dia 21 de novembro.
Durante o mês de dezembro foram disponibilizadas senhas de acesso a todos os Centros de Arbitragem,
sendo efetuados testes, para a plataforma poder entrar em funcionamento pleno no decurso de 2017.

iv)

Acompanhar e monitorizar a atividade das entidades de Resolução Alternativa de Litígios de
Consumo ao abrigo da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, analisando os pedidos de registo
das entidades de Resolução de Litígios de Consumo para efeitos de notificação à Comissão
Europeia, gerindo a rede de arbitragem de consumo e promovendo sessões de
esclarecimentos nesta matéria
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Os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo foram criados por iniciativa conjunta de diversas
entidades privadas – associações de consumidores, associações empresariais – e públicas (municípios),
sendo frequentemente apoiados pela Administração Pública Central – Ministérios da Justiça e da Economia
(Direcção-Geral do Consumidor) -, mas resultam da vontade da sociedade civil, que para tal se organiza em
associações constituídas para prosseguir esta atividade.
A atividade dos centros é delimitada em função da sua competência territorial (área geográfica), em função
da matéria (tipo de litígios que podem resolver: por exemplo, quaisquer conflitos de consumo ou conflitos
circunscritos a determinado sector de atividade) e, em regra, em função do valor dos litígios.
Em 2016, a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu o acompanhamento de forma contínua e detalhada
da transposição do pacote legislativo europeu sobre a resolução de litígios de consumo e online.
Na sequência da publicação da Lei n.º 144/2015, de 8
de setembro, sobre a resolução alternativa de litígios
de consumo, que transpõe uma Diretiva Europeia
(2013/11/UE), relativa à resolução alternativa de
litígios, e que se aplica a conflitos nacionais ou
transfronteiriços apresentados pelos consumidores
contra o fornecedor ou o prestador de serviços, a DGC
assumiu novas competências no que se refere à
dinamização da nova Rede de Arbitragem de Consumo
que se rege por princípios de independência e
imparcialidade e obedece a regras de funcionamento
harmonizado.
A DGC é a autoridade competente para acompanhar o
funcionamento
das
entidades
de
resolução
extrajudicial de conflitos estabelecidas em Portugal,
cabendo-lhe, entre outros, autorizar a sua inscrição na
lista de entidades habilitadas para efetuar a resolução
alternativa de litígios de consumo e disponibilizar
informação regular sobre o funcionamento destas entidades, sem prejuízo das competências do Ministério
da Justiça nesta matéria. Em 2016, a DGC instruiu os processos de registo e notificou à Comissão Europeia,
nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro, 13 entidades de resolução alternativa de
litígios.
Com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre o novo regime jurídico da RAL especialmente junto
dos operadores económicos, a DGC desenvolveu um “Documento explicativo sobre o artigo 18.º da Lei n.º
144/2015, de 8 de setembro que estabelece as obrigações dos operadores económicos - Informação aos
consumidores sobre as entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo”, que foi amplamente
difundido em março de 2016 por todas as associações empresariais portuguesas.
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Durante o ano de 2016, a Direção-Geral do
Consumidor desenvolveu uma campanha
informativa dirigida aos consumidores e
operadores económicos informando sobre a
existência destes mecanismos, tendo feito dois
flyers sobre como reclamar e outro identificando
as 13 entidades de resolução alternativa de
litígios existentes em Portugal.

Também neste âmbito, a DGC, em colaboração com a DGPJ,
impulsionou junto dos Centros de Arbitragem de competência
genérica, a implementação do Regulamento Harmonizado de
arbitragem que visa harmonizar os aspetos mais importantes da
atividade dos Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo.
Pretende-se com esta iniciativa estabelecer um padrão comum
que permita aos consumidores beneficiar de serviços idênticos,
aumentar a comparabilidade dos resultados das suas atividades e
promover um reconhecimento público mais efetivo do trabalho,
propiciando o lançamento de ações de divulgação comuns.
Além disso, a DGC participou em diversas reuniões das Assembleias Gerais das Associações promotoras da
Arbitragem de Conflitos de Consumo (CACCL, CICAP, CACCDC, CIMAAL, CIAB, TRIAVE, e CASA), integrando
ainda os respetivos Conselhos Técnico Financeiros, o que estimulou um produtivo clima de trabalho
conjunto e de entreajuda.

Assegurou ainda a Direção do CNIACC até ao final do primeiro semestre e manteve contactos com o
CIMPAS - Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, o outro Centro de
competência especializada (seguros) em funcionamento, apesar de este Centro não ser financiado pelo
Fundo do Consumidor.
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Grupo de Trabalho Interministerial sobre a Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (GT RAL)
A DGC participou igualmente no Grupo de Trabalho sobre a Resolução Alternativa de Litígios de Consumo,
que foi criado através do Despacho n.º 6590/2016, da Secretária de Estado da Justiça e do Secretário de
Estado Adjunto e do Comércio.
O GT RAL de Consumo efetuou um levantamento dos centros de arbitragem existentes, estudou os vários
enquadramentos, a possibilidade de implementação da arbitragem necessária para determinados tipos de
litígios e apresentou um Plano de Ação, com cerca de 30 ações, algumas inseridas no Programa SIMPLEX +
2016. O GT tem em vista:
i.

ii.
iii.

Dinamizar e incentivar a resolução alternativa de litígios de consumo, implementando
efetivamente uma verdadeira rede de arbitragem de consumo com incidência em todo o território
nacional, que tenha por objetivo assegurar a coordenação, a utilização de sistemas comuns e a
harmonização de procedimentos das entidades de resolução alternativa de litígios de consumo
abrangidas;
Promover o funcionamento integrado e a recolha de informação estatística relevante;
Promover as condições para sustentabilidade financeira das entidades de resolução alternativa de
litígios, com especial destaque para os centros de resolução alternativa de litígios de consumo
existentes e já apoiadas por financiamento público.

De referir que o Grupo de Trabalho integra representantes dos Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto
e do Comércio e da Secretária de Estado da Justiça, da Direção-Geral do Consumidor cujo contributo decorrente da sua experiência singular com os centros de arbitragem - foi determinante para a
apresentação do Plano de Ação, da Direção-Geral da Política de Justiça e da Direção-Geral das Atividades
Económicas. Ao longo das sessões de trabalho foram promovidas reuniões para audição das entidades
reguladoras sobre a especialização da resolução alternativa de litígios de consumo.

Efetuada uma análise à atividade dos Centros de Arbitragem, apoiados através do Fundo do Consumidor
verificam-se os seguintes dados:
Balanço das Reclamações em 2016

CIMAAL
CA
Coimbra
CA Lisboa
CICAP
CIAB
CNIACC
Triave
CASA

Entradas

Findas

Resolvidas

440
393

391
368

224
240

Não
Resolvidas
167
128

1102
1168
1467
446
1606
1426

1067
1036
1339
455
1600
1358

1006
663
1053
269
1433
1033

61
372
286
183
167
323
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Dos dados fornecidos pelos centros no âmbito dos projetos apresentados ao Fundo do Consumidor,
verifica-se que o TRIAVE, localizado em Guimarães é o centro que mais processos de reclamação registou
em 2015, mantendo-se esta tendência novamente em 2016.

Resultados que se traduzem na seguinte apresentação gráfica:
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Balanço dos pedidos de informação em 2016
Entradas
CIMAAL
CA
Coimbra
CA Lisboa
CICAP
CIAB
CNIACC
Triave
CASA

572
1494
3187
2371
2708
1114
3156
6657
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Verifica-se um grande número de pedidos de informações, nalguns casos incluem os pedidos de
informação também apresentados pelos operadores económicos no âmbito das suas obrigações
decorrentes do artigo 18.º da Lei 144/2015, de 8 de setembro.

INFORMAÇÕES - Resultados que se traduzem na seguinte apresentação gráfica:
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Base de dados de decisões arbitrais – Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo
A DGC continuou a desenvolver uma base de dados das decisões arbitrais dos seguintes centros: Centro de
Arbitragem dos Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra, CACCL - Centro de Arbitragem de Conflitos
de Consumo de Lisboa; CASA - Centro de Arbitragem do Sector Automóvel; CIAB - Centro de Informação e
Arbitragem do Vale do Cávado (Braga); CICAP - Centro de Informação e Arbitragem do Porto; CIMAAL Centro de Informação Mediação e Arbitragem do Algarve; CNIACC - Centro Nacional de Informação e
Arbitragem de Conflitos de Consumo; TRIAVE - Centro de Informação e Arbitragem do Vale do Ave.

CACCL

636

TRIAVE

556

CICAP

296

CIMAAL

125

CIAB

138

CACCC

97

CNIAC

39

CASA

15

Esta base de dados tem vindo a ser construída com as sentenças
produzidas e enviadas à DGC pelas entidades de resolução extrajudicial de
conflitos de consumo, no âmbito do Fundo para a Promoção dos Direitos
dos Consumidores, estando de momento com um total de 1902
sentenças inseridas, que constitui um bom acréscimo face ao ano transato
(1303).
Em termos quantitativos, foram até ao momento introduzidas um total de
1902 sentenças.

Os serviços públicos essenciais eletricidade, gás, água e resíduos, comunicações eletrónicas, gás são
aqueles que dão origem ao maior número de conflitos de consumo.
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Curiosamente, verifica-se que em sede de arbitragem o fornecimento de serviços de eletricidade é causa de
maior do número de sentenças. Em segundo lugar, estão as comunicações eletrónicas:

Eletricidade

2%
2% 2% 1% 2%
5%

9%

Água

0%

Gás
Serviços postais e comunicações electrónicas
Vestuário/calçado

23%

40%
7%

Artigos relacionados com tecnologias da informação e
comunicação
Mobiliário e acessórios para casa e jardim
Aparelhos de uso doméstico

7%

Outros
Serviços financeiros – crédito
Veículos automóveis novos/segunda mão

Muitos conflitos de consumo que centram-se na resolução de problemas atinentes à faturação e cobrança
de dívidas, em especial no setor da energia elétrica e no setor das comunicações eletrónicas, bem como na
reparação de danos. Refletido em termos percentuais, a realidade apresenta-se de acordo com o seguinte
gráfico:
Tipo de problema//questões a decidir
Qualidade dos bens/serviços

Outras questões

Fornecimento de bens / prestação de serviços

Preços / tarifas

Facturação e cobrança de dívidas

Garantia legal e garantia comercial

Reparação de danos

Práticas comerciais desleais

Contratos e vendas

0%

4%

0%

5%
2%

36%
2%

1%

50%
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No que toca a aplicação das normas jurídicas adequadas a cada caso concreto de resolução de conflitos,
verifica-se que existe uma utilização generalizada pelos juízes do Código Civil. No entanto, esta utilização
generalizada do Código Civil é normalmente acompanhada de legislação específica, que se apresenta do
seguinte modo:

Código Civil
D.L. 56/2010 – Mobilidade consumidores setor comunicações móveis
DL 143/01 – Contratos celebrados à distância e ao domicílio
DL 446/85 – Cláusulas contratuais gerais
Lei 23/96 – Serviços públicos essenciais
Lei 24/2014 de 2/2 – Proteção dos consumidores nos contratos à distância
Lei 24/96 – Lei do Consumidor
Lei 5/2004 – Lei das comunicações eletrónicas
Lei 67/03 – Venda de bens de consumo e das garantias
Decreto Lei 328/90, de 22 de Outubro, relativo à violação do fornecimento de energia eléctrica
D.L. 29/2006, de de fevereiro - princpio gerais da organização e funcionamento do sitema elétrico nacional (SEN)
Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, a “regulação económica” dos tarifários das entidades gestoras
RTSE regulamento tarifário do setor elétrico
Regulameto de Qualidade do Serviço do Setor Elétrico

0%
5%

4%

3%

10%

1%

0%

0%

0%

39%

33%

2%

2%

1%

A DGC participou ainda no Encontro
Nacional de Árbitros de Consumo, que se
realizou em Coimbra no dia 23 de
setembro de 2016.
A Direção-Geral do Consumidor esteve
também presente como oradora na “I Formação de Centros de Arbitragem de Consumo” organizada pelo
CNIACC, e que decorreu nas instalações da Faculdade de Direito da Universidade Nova, abordando o tema
do “dever de informação dos operadores económicos”, no dia 2 de dezembro.
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v)

Coordenar e monitorizar o funcionamento da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado
criada pelo Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, e regulamentada pela Portaria n.º
2/2013, de 2 de janeiro, para além de reconhecer as entidades candidatas a integrar a Rede,
em colaboração com o Banco de Portugal

A Rede de Apoio ao Consumidor Endividado
A Direção-Geral do Consumidor vem ao longo do tempo coordenando e
monitorizando a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado que foi criada pelo
Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, que aprovou o regime jurídico da
prevenção e regularização extraordinária do incumprimento dos contratos de
crédito pelos consumidores.
A Rede foi criada pelo diploma que veio estabelecer o designado “regime geral” e foi regulamentada pela
Portaria n.º 2/2013, de 2 de janeiro, tendo as primeiras entidades que a integram sido reconhecidas em
abril de 2013.

Entidades abrangidas:
 Município de S. João da Pesqueira - região do Douro, norte do país;
 Universidade de Aveiro - Aveiro e zonas limítrofes;
 CIRIUS/GOEC - Centro de Investigações Regionais e Urbanas - âmbito nacional;
 CIAB - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo - Minho e parte de Trás os
Montes e Alto Douro;
 Associação Reagir para Mudar2 - área metropolitana de Lisboa;
 Serviço de Defesa do Consumidor do Instituto da Saúde e Assuntos Sociais da Madeira – IPRAM Região Autónoma da Madeira;
 APUSBANC Consumo - Associação Portuguesa de Usuários de Serviços Bancários - âmbito nacional;
 CICAP - Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto - área metropolitana do Porto;
 AMRT - Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude - concelho de Loures;
 Serviço Jesuíta aos Refugiados – Associação Humanitária - área metropolitana de Lisboa;
 APOIARE - Associação para Observação, Investigação e Apoio na Reeducação em Matéria de
Endividamento - Lisboa e Porto;
 ATLAS - Cooperativa Cultural, CRL - área metropolitana do Porto;
 ENSINUS - Estudos Superiores - âmbito nacional;
 Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor da Câmara Municipal de Beja - concelho de Beja;
 MEDIAR - Associação Nacional de Mediação Sociocultural - área Metropolitana de Lisboa;
 Junta de Freguesia de Águeda - concelho de Águeda;
 APDC - Associação Portuguesa de Direito do Consumo - distritos de Coimbra, Castelo Branco, Leiria,
Viseu e Guarda;
 Beira Amiga - concelho de Viseu;
2

A associação Reagir para Mudar deixou de participar na Rede em dezembro de 2016.
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Associação Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa - área metropolitana de
Lisboa;
Município de Oliveira de Azeméis - concelho de Oliveira de Azeméis;
ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local - Região Lisboa e Vale do Tejo;
Município de Ourém – concelho de Ourém;
Ipsum Home – concelho do Porto.

A Rede presta serviços de informação, aconselhamento e acompanhamento dos consumidores endividados
na sua negociação de contratos de crédito em incumprimento com as instituições bancárias, sem quaisquer
custos para os consumidores e de forma isenta e independente.
Está aberta à participação de entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, que reúnam as
competências necessárias para informar, aconselhar e acompanhar os consumidores endividados na sua
relação com as instituições de crédito sem quaisquer encargos para os consumidores. O reconhecimento
cabe à DGC depois de ouvido o Banco de Portugal.
A Rede também desempenha um papel importante em
matéria de promoção da literacia financeira, no âmbito
das atividades em curso do Plano Nacional de Formação
Financeira no qual a Direção-Geral do Consumidor
participa desde o seu início. Em 2016, a DGC organizou
com o GOEC 3 sessões de informação sobre as novas
regras aplicáveis ao incumprimento dos contratos de
crédito pelos consumidores e sobre o papel da Rede de
Apoio ao Consumidor Endividado.
Em 2016, a Direção-Geral procedeu ao reconhecimento
da IPSUM HOME que se encontra localizada na cidade do
Porto.
Para efeitos de monitorização, a Direção-Geral do
Consumidor reuniu informação estatística sobre os
pedidos de informação e os pedidos de acompanhamento
dos consumidores que foram tratados pelas entidades da
Rede. Estes dados foram introduzidos no Relatório de
Supervisão Comportamental do Banco de Portugal
relativo ao ano de 2016.
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Gráfico dos pedidos de informação e processos de acompanhamento registados no 1º semestre de 2016
por entidade.
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Gráfico dos pedidos de informação e processos de acompanhamento registados no 2º semestre de 2016
por entidade.
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Evolução dos dados entre 2013 e 2016.
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Em 2016, as entidades da RACE deram resposta a um total de 9077 processos, incluindo pedidos de
informação e processos de acompanhamento dos clientes bancários. Este número de processos representa
um ligeiro aumento relativamente a 2015, ano em que as entidades da RACE deram resposta a cerca de
8641 pedidos de informação e de acompanhamento.

vi)

Gerir o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, prevendo abertura de uma
nova única fase em 2016

A sexta fase de candidaturas ao Fundo para a Promoção dos Direitos
dos Consumidores (adiante designado por Fundo), criado pela Portaria
nº 1340/2008, de 26 de novembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Portaria nº 39/2012, de 10 de fevereiro, publicada na 1ª série do Diário da República, nº
30, de 10 de fevereiro, nos termos do Regulamento do Fundo aprovado pelo Despacho nº 1994/2012, de
30 de janeiro, dos Ministros de Estado e das Finanças da Economia e do Emprego, foi aberta por Despacho
nº 63/XXI/SEAC/2016 do Secretário de Estado Adjunto do Comércio, em 29 de abril de 2016, para a
apresentação de candidaturas destinadas à realização de projetos que tivessem por objeto as atividades
descritas nos eixos seguintes:


Eixo A – Apoio a mecanismos resolução extrajudicial de litígios de consumo: restritas às entidades
de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo que se encontrem registadas de acordo com a lei
nº 144/2015, de 8 de setembro, e que cumpram as condições de elegibilidade ao Fundo;



Eixo B – Apoio a projetos de âmbito local de promoção dos direitos dos consumidores: serão objeto
de consideração preferencial os projetos dirigidos às zonas do interior do país ou os projetos que
sejam desenvolvidos em zonas que não possuem serviço autárquico especificamente destinado a
apoiar os consumidores;



Eixo C – Informação, educação e apoio dos consumidores: serão objeto de consideração
preferencial os projetos que incidam sobre a proteção dos consumidores em situação de
vulnerabilidade, sobre os serviços públicos essenciais e a formação financeira. Serão privilegiados
os projetos relacionados com o financiamento das atividades de apoio, aconselhamento e
acompanhamento dos consumidores endividados prosseguidos pelas entidades que integram a
Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, criada pelo Decreto-Lei nº 227/2012, de 25 de outubro;
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Eixo D – Estudos sobre os temas relevantes para a economia do consumo: será unicamente
abrangida neste âmbito, a realização de um estudo económico de caracterização e identificação do
perfil dos consumidores que, reclamam no Livro de Reclamações, criado pelo Decreto-Lei nº
156/2005, de 15 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 371/2007, de 6 de novembro, devendo
ainda proceder a uma avaliação da prestação dos serviços por parte dos operadores económicos
alvo de reclamação, que possibilite uma análise global desta temática relativamente a um conjunto
diversificado de sectores da atividade económica fiscalizado pela Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica, com vista a um retrato da conflitualidade do consumo em Portugal.

A dotação orçamental global disponível para esta fase de candidatura foi de €750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil euros), sendo até €350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros) destinados ao
financiamento de projetos apresentados no âmbito do Eixo A, até €300.000,00 (trezentos mil euros)
destinados na totalidade aos Eixos B e C, dos quais €200.000 (duzentos mil euros) foram destinados
exclusivamente ao financiamento de projetos das entidades que integram a Rede de Apoio ao Consumidor
Endividado e, finalmente, até €100.000,00 (cem mil euros) destinados ao Eixo D.
Relativamente ao Eixo A, foram recebidas 8 candidaturas, tendo sido aprovados apoios financeiros no
montante de € 292.200,00 (duzentos e noventa e dois mil e duzentos euros). Relativamente aos Eixos B e C,
foram recebidas 14 candidaturas, 3 no âmbito do Eixo B e 11 no âmbito Eixo C, tendo sido apoiados 11
projetos (2 relativos ao Eixo B e 9 relativos ao Eixo C) no montante € 114.500,00 (cento e catorze mil e
quinhentos euros). No tocante ao Eixo D não foi recebida nenhuma candidatura.
Relativamente às candidaturas apresentadas à Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, foram recebidas
14 candidaturas, dos quais foram aprovadas 13 projetos no montante de € 185.000,00 (cento e oitenta e
cinco mil euros).
Os apoios financeiros aprovados no decurso da sexta fase foram devidamente publicitados nos termos
previstos no Regulamento do Fundo, no quadro a seguir indicado.

6.ª FASE - 2016
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA
EIXO A – Apoio aos mecanismos extrajudiciais de
acesso à justiça pelos consumidores
Associação Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo de Lisboa - CACCL
Associação Centro de Informação de Consumo e
Arbitragem do Porto - CICAP
Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo) – CIAB
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo
do Vale do Ave/Tribunal Arbitral - TRIAVE
Associação Centro de Informação, Mediação e
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve –
CIMAAL

MONTANTE DE APOIO CONCEDIDO

€65.000,00
€39.000,00
€45.000,00
€45.000,00
€19.200,00
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Centro Nacional Informação e Arbitragem de
Conflitos de Consumo - CNIACC
Associação de Arbitragem Voluntária de Litígios
do Setor Automóvel - CASA
Associação de Arbitragem de Conflitos de
Consumo do Distrito de Coimbra - (AACCDC)
Total de apoio financeiro dos projetos aprovados
no EIXO A
EIXO B – Apoio a projetos de âmbito local

€29.000,00
€30.000,00
€20.000,00
€ 292.200,00

CDC - Centro de Direito do Consumo (Faculdade €18.000,00
de Direito de Coimbra)
Universidade Sénior de Évora
€6.000,00
EIXO C – Informação, educação e apoio dos
consumidores
DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do €20.000,00
Consumidor
APDC – Associação Portuguesa de Direito do €10.000,00
Consumo
FACM – Fundação António Cupertino de Miranda €20.000,00
UGC – União Geral de Consumidores

€12.000,00

ACRA – Associação dos Consumidores da Região €10.000,00
dos Açores
APSI – Associação para a Promoção da Segurança €6.000,00
Infantil
ACOP – Associação de Consumidores de Portugal €5.000,00
Vida Norte – Associação de Promoção de Defesa
da Vida e Família
QUERCUS – Associação Nacional de Conservação
da Natureza
Total de apoio financeiro dos projetos aprovados
no EIXOS B e C
Total do apoio financeiro dos projetos aprovados
nos EIXOS A, B e C.
EIXO C – Rede de Apoio ao Consumidor
Endividado -RACE
AMRT – Associação de Melhoramentos e
Recreativo do Talude
APDC – Associação Portuguesa de Direito do
Consumo
APOIARE – Associação Portuguesa para a
Observação, Investigação e Apoio no Reeducação
em Matéria de Endividamento
ATLAS – Cooperativa Cultural, CRL

€6.000,00
€1.500,00
€114.500,00
€406.700,00

€12.000,00
€10.000,00
€12.000,00

€5.000,00
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Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo
de Lisboa
CIAB – Centro de Informação, Mediação e
Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de
Consumo)
CICAP – Centro de Informação de Consumo e
Arbitragem do Porto
CIRIUS – Centro de Investigações Regionais e
Urbanas
MEDIAR – Associação Nacional de Mediação Sócio
- Cultural
JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados – Associação
Humanitária
Universidade de Aveiro

€8.000,00

ANIMAR – Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local
Beira Amiga – Associação de Defesa do
Consumidor de Apoio a Familiares, de Mediação e
de Arbitragem
Total de apoio financeiro dos projetos aprovados
na Rede de Apoio ao Consumidor Endividado –
RACE.
Total

€8.000,00

€18.000,00

€8.000,00
€50.000,00
€12.000,00
€12.000,00
€12.000,00

€18.000,00

€185.000,00

€591.700,00

Destacam-se, em especial, os seguintes projetos apoiados:
A QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza apresentou o projeto “Minuto
Verde”, que dá continuidade a outro projeto anteriormente apoiado no Fundo para a Promoção dos
Direitos dos Consumidores, o qual consiste numa rubrica televisiva de sensibilização ambiental.
A APSI – Associação para a Promoção da Segurança Infantil apresentou um projeto “Guia Digital de
Segurança Para Produtos Infantis” que prevê um Guia Digital de Segurança para produtos infantis (micro
site) com posterior divulgação no sítio da instituição e dos seus parceiros;
A DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor recebeu apoio para o projeto “O Essencial
para a economia pessoal ”, que prevê a realização de 12 ações de formação de formadores, nas regiões
Norte, Centro, Lisboa, Vale do Tejo e Sul, 10 workshops presenciais a nível nacional dirigidos a
consumidores vulneráveis e ações de formação online dirigidos a estudantes universitários e trabalhadores
de pequenas e médias empresas.
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A Universidade Sénior de Évora apresentou um projeto “Consumidor Alertado Consumidor Informado” que
visa contribuir para uma melhor informação em conhecimentos no âmbito de literacia financeira, dirigido
principalmente a um público sénior.
O Centro de Direito do Consumo apresentou o projeto “Informação e Assistência ao Consumidor” que
visa apoiar os funcionários de Gabinetes de Apoio do Consumidor (CIACS) e colaboradores dos Centros de
Arbitragem de Conflitos de Consumo de todo o país, bem como promover a realização de workshops para
formação em matérias de serviços públicos essenciais e proteção do consumidor vulnerável.
A Associação de Promoção de Defesa e Família – Vida Norte apresentou o projeto “Por Tua Conta” que dá
continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Entidade Promotora, desde 2012, no âmbito da formação
em literacia financeira e apoio a famílias em situações vulneráveis.
A UGC - União Geral de Consumidores apresentou um projeto “Gerir, Poupar, Investir com Segurança.
Saiba como! ” com a finalidade de conceder informação aos consumidores em geral, nomeadamente em
matérias ligadas ao consumo num mundo digital (comércio eletrónico, comunicações eletrónicas, etc.).
A Fundação António Cupertino de Miranda renovou o projeto “No poupar é que está o ganho”, que visa
transmitir aos alunos do pré-escolar e ensino básico conhecimentos de literacia financeira, prosseguindo os
objetivos promovidos pelo Plano Nacional de Formação Financeira.
A APDC - Associação Portuguesa de Direito do Consumo apresentou um projeto “Cidadão Esclarecido,
Consumidor Precavido” que se traduz em sessões de informação sobre consumo, com destaque para as
temáticas relacionadas com garantias, serviços públicos essenciais, contratos de crédito ao consumidor,
práticas comerciais e contratos à distância e fora do estabelecimento, entre outros.
A ACRA – Associação dos Consumidores da Região Açores apresentou o projeto “ Educação para o
Consumidor” que pretende assegurar ações de informação e formação direcionadas aos alunos dos três
ciclos de escolaridade, como também aos alunos do “Programa Oportunidade e Reativar”, bem como a
agentes de educação e restantes comunidade (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, etc.) nas ilhas na
região dos Açores.
A ACOP - Associação de Consumidores de Portugal apresentou um projeto, em vinte municípios do Distrito
de Coimbra, que consiste na criação de um gabinete de atendimento gratuito aos consumidores, a fim de
prestar informação e apoiar os consumidores por via da resolução extrajudicial dos conflitos.
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vii)

Contribuir para 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

Com vista a contribuir para a formação destes parceiros, a DGC realizou as seguintes iniciativas:


Sessão sobre a Lei n.º 144/2015 - Resolução Alternativa de Litígios de Consumo e Plataforma RLL
(11.03.2016);



Intervenção nas “Jornadas da Comunicação” da Escola Superior de Educação, do Instituto
Politécnico de Portalegre (14.03.2016);



Colóquio no GEE sobre "A proteção dos consumidores na Economia Digital", dirigido a associações
empresariais e entidades públicas (15.03.2016);



Intervenção na Conferência promovida pelo Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de
Cascais sobre o tema “Direitos e Deveres do Consumidor” e “Consumo sustentável - conflitos entre
necessidade e desperdício” para concessionários de praia, comerciantes e presidentes de juntas de
freguesia do concelho de Cascais (29.03.2016);



I Formação aos centros de arbitragem de conflitos de consumo – Informação aos centros de
arbitragem (02.12.2016).

A par destas sessões a DGC
desenvolveu uma campanha de
informação sobre a existência dos
CIAC procedeu-se à sua divulgação
de forma individual através de
post personalizados com os
respetivos contactos. Com esta
iniciativa
a
DGC
procurou
promover a existência destes
centros e a interação com o Portal
do Consumidor, onde consta em
forma de listagem por concelho os
CIAC a nível nacional. Ao longo do
ano de 2016, foram divulgados 31
centros, com o total de 7.724
pessoas alcançadas. Em 2017
serão
publicados os
posts
referentes aos restantes centros.
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viii)

Realizar ações de formação e iniciativas conjuntas de informação com as associações
empresariais sobre temas de interesse para a proteção dos consumidores

Neste âmbito, a DGC realizou as seguintes ações:









Sessão sobre “Publicidade - Alegações de Saúde e Nutricionais” no Fórum APED/DGC (22.03.2016);
Sessão de esclarecimento sobre “Resolução Alternativa de Litígios de Consumo” dirigida a
associações empresariais no GEE (10.05.2016);
Sessão sobre “Mediação imobiliária” na APEMIP (16.05.2016);
Seminário ANIECA alusivo aos temas "Novas Tendências do Ensino da Condução" e “A segurança
rodoviária e os preços praticados pelas escolas de condução” em Coimbra (18.06.2016);
Sessão de apresentação do livro de reclamações eletrónico aos operadores de comunicações
eletrónicas (17.11.2016);
Sessão de apresentação do livro de reclamações eletrónico junto dos prestadores de serviços
públicos de eletricidade e gás natural (18.11.2016);
Recomendação aos operadores de comunicações eletrónicas – utilização da menção “canais”
(21.09.2016);
Sessão de apresentação do livro de reclamações eletrónico junto dos prestadores de serviços
postais (29.12.2016).

4. ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
4.1. Introdução
A valorização dos recursos humanos tem sido uma constante ao longo dos anos. Seja por intermédio da
participação em seminários e conferências, seja pela inscrição em cursos de formação. Em 2016, contudo,
houve um decréscimo de participações em ações de formação devido exclusivamente ao facto de o
orçamento da DGC ter uma dotação muito limitada para despesas com formação.
O diagnóstico das necessidades de formação foi realizado internamente, por unidade orgânica, em parceria
com a Secretaria Geral do Ministério da Economia, organismo que tem a atribuição de elaboração do
documento final. Através do levantamento individual das necessidades de formação, após validação pelos
dirigentes intermédios de cada unidade orgânica e respeitando a dotação orçamental disponível, foi
elaborado um Plano de Formação adequado à realidade da DGC. O plano foi aprovado internamente.

4.2. Formação interna
Além da frequência de ações de formação específicas correspondentes às necessidades referenciadas, foi
possível à DGC desenvolver duas sessões internas. Uma, sobre a Nova Etiquetagem Energética de Produtos
e Sistemas de Aquecimento (Label Pack A+), em janeiro e outra sobre Etiquetagem energética e Ecodesign
de Produtos, em outubro.
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4.3. Formação externa
Outro dos investimentos em formação desenvolvidos pela DGC tem sido o aperfeiçoamento de
conhecimentos na língua inglesa. Desenvolvendo, tal como em anos anteriores, parcerias regulares com
diversos países e recebendo muita documentação em inglês oriunda de organismos da União Europeia, a
identificação do investimento nessa área de formação é sempre evidenciada pelos trabalhadores da DGC
que, frequentando as aulas, manifestam interesse contínuo e resultados significativos.
Assim, apesar dos condicionalismos orçamentais, foi possível, em parceria com a Escola Universal de
Línguas, prosseguir, em 2016, com a formação em língua inglesa, sempre nas instalações da DGC e dando
sequência ao processo de valorização iniciado já em 2012. Os trabalhadores, após teste de aferição ou por
força da transição de nível, foram grupados em duas turmas, tendo sido iniciados os níveis Intermediate e
Upper Intermediate.
Além da formação constante do Plano e da formação em língua inglesa, foi feita uma divulgação constante,
por correio eletrónico, da realização de ações de formação, seminários, conferências, colóquios e
workshops, cuja inscrição, sujeita a apreciação superior, foi autorizada quando o tema assumia pertinência
para o trabalho a desenvolver pela DGC e adequação aos conteúdos funcionais dos postos de trabalho em
questão, desde que a disponibilidade orçamental fosse respeitada.

4.4. Conclusão
Em 2016, de acordo com os dados do Balanço Social, houve 20 participações de trabalhadores da DGC em
ações de formação.
A formação recebida distribuiu-se por cargo e carreira dos trabalhadores como demonstrado pelo gráfico
seguinte, verificando-se que 37,2% das participações pertencem a trabalhadores da carreira técnica
superior e 4,7% a dirigentes e à carreira assistente técnica.

2

2

Dirigentes
Técnicos superiores
Assistentes técnicos

16
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5. RECURSOS FINANCEIROS
5.1. Orçamento de funcionamento
O quadro abaixo apresenta o orçamento inicialmente proposto para 2016 (€2.162.322), as cativações
ocorridas em 08.04.2016 sobre as fontes de financiamento de receitas gerais e de receitas próprias
(€382.758) sobre despesas com pessoal e despesas correntes, o orçamento corrigido reduzido de cativos e
acrescido de descativos (€2.102.410) apurado no balancete de 31.12.2016 disponibilizado pela Secretaria
Geral do Ministério da Economia e o orçamento executado no valor total de €1.770.190,55.
O quadro disponibiliza igualmente os valores do orçamento disponível após aplicação dos limites de
“Fundos Disponíveis” na FF111 - receita gerais (€1.597.799) e na FF123 – receitas próprias (€71.254). Para
efeito de apuramento da taxa de execução por fontes de financiamento com aderência à realidade, na
coluna (6) foram considerados €100.200 na FF280 – financiamento da EU – Outros, uma vez que só no final
de ano de 2016 foi autorizada pela DGO a aplicação do saldo de gerência de 2015 no valor de €89.755,
facto que inviabilizou qualquer execução deste montante.
As cativações apresentadas na coluna 3 ocorreram após a aplicação da LEO e do DLEO. Foi então necessário
reforçar o orçamento de funcionamento da DGC uma vez que a dotação era insuficiente para cumprir os
compromissos decorrentes de contratos de prestação de serviços correntes assinados em anos anteriores.

Recursos Financeiros (euros)
2016
Orçamento Funcionamento
FF 111 - Receitas gerais não
afetas a projetos cofinanciados
FF 123 - Receitas próprias do ano
com possibilidade de transição
FF 129 - Transferências de
Receitas Próprias entre
organismos
FF 141 - Financiamento Nacional
por conta de fundos europeus
FF 151 - Receitas Gerais afetas a
projetos cofinanciados - FEDER
FF 280 - Financiamento da UE Outros

Orçamento inicial
(1)

Cativações
(08.04.2016)
(2)

Dot.Corrigida Orçamento
Cativos+Descativos executado (4)
(3)
2.102.410
1.770.190,55

2.162.322

382.758

1.897.722

315.368

1.634.815

164.400

67.390

-

Taxa de Orçamento após Taxa de
Execução
limite "Fundos Execução
(5)= (4)/(3) Disponiveis" (6) (7)= (4)/(6)
84,2%

1.975.639

1.565.172,08

95,7%

1.597.799

71.254

69.060,13

96,9%

71.254

-

75.000

67.088,51

89,5%

75.000

-

-

56.562

-

0,0%

56.562

-

-

74.824

-

0,0%

74.824

-

189.955

36,3%

100.200

89,6%
98,0%
96,9%
89,5%

100.200

68.869,83

0,0%
0,0%
68,7%

Fonte: GeRFIP

Comparando a taxa de execução do orçamento de funcionamento da DGC, antes e após a redução do
orçamento por limite de Fundos disponíveis, apura-se uma execução de 89,6%.
Na FF111 - receitas gerais verifica-se que a execução se alterou para 98% (anteriormente 95,7%).
Na FF123 - receitas próprias foi autorizada despesa apenas no valor de €71.254 tendo sido apurada uma
taxa de execução de 97%.
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Verifica-se que através da FF129 – transferências de receitas próprias entre organismos, o orçamento da
DGC recebeu um reforço de €75.000 e executou 89,5% desse montante.
As FF141 e 151 no valor de €56.562 e de €74.824 não apresentaram qualquer execução. Trata-se de um
projeto de Gestão Documental, promovido pela Secretaria-Geral do Ministério da Economia na qualidade
de promotor líder e no qual as várias entidades do Ministério da Economia são copromotoras. O projeto
tem a denominação de Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública e
encontra-se no âmbito do Compete 2020 apoiada pelo FEDER. A execução do projeto depende
exclusivamente da Secretaria-Geral do Ministério da Economia.
No que diz respeito à FF280 – Financiamento da UE - Outros, responsável pelo financiamento comunitário
do projeto do Centro Europeu do Consumidor (adiante CEC) alojado na DGC, apurou-se uma taxa de
execução orçamental de 68,7% face ao valor inicial estimado para a receita a receber (€100.200). Como foi
referido anteriormente, só no final do ano foi autorizada a aplicação do saldo de gerência de 2015 no valor
de €89.755, facto que inviabilizou qualquer execução deste montante. Em 2016, não foi obtida resposta ao
pedido de parecer prévio vinculativo do membro do Governo responsável pela área das Finanças
relativamente à contratação de prestação de serviços de “Comunication Officer” prevista no contrato
assinado com a C.E. no valor de €7.380 tendo-se refletido numa redução da taxa de execução.

Analisando a estrutura da despesa total em 2016 da DGC, verifica-se que 72,4% da despesas envolveu
custos com pessoal, 24,1% refletiu as despesas correntes com as prestações de serviços de limpeza, de
segurança e vigilância, de fornecimento de água e de eletricidade, de CTT e CTT Expresso, de comunicações
fixas e móveis, de taxa de onerosidade, de atendimento telefónico jurídico ao consumidor, de análise e
tratamento de pedidos de devolução de cauções, e deslocações ao exterior em representação de Portugal,
1,7 % englobou as despesas com os dois estagiários (PEPAC) classificada como transferência corrente,
0,03% abrangeu despesas referentes a juros decorrentes de pagamentos de faturas de CTT e de
eletricidade após 30 dias. Por último, as despesas com a aquisição de bens de capital corresponderam a
2,3% da despesa total e envolveram aquisições de equipamento informático e de conservação de bens.
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5.2. Publicidade institucional
De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho, relativa à atividade de
colocação de publicidade pelo Estado e outras entidades públicas, verifica-se que no período entre
01.01.2016 e 31.12.2016, foram despendidos €252,26 na publicação pela INCM de anúncio referente ao
concurso público para aquisição de serviços de viagens, transportes aéreos e alojamento para os anos de
2017 e de 2018.

5.3. Pagamentos em atraso
A estrutura orçamental da DGC encontra-se integrada na estrutura da entidade contabilística GAFME
(Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Economia), sendo responsabilidade da SGME no
âmbito da prestação centralizada de serviços proceder ao pagamento atempado das despesas. De acordo
com a SGME, no ano de 2016 não se registaram pagamentos em atraso.

6. RECURSOS HUMANOS

No mês de dezembro de 2016, a Direção-Geral do Consumidor contava com 45 postos de trabalho
ocupados, sendo de considerar o desempenho de funções efetivas de 43 trabalhadores.
Isto pelo facto de a DGC suportar o vencimento de um Perito Nacional Destacado na Comissão Europeia
(em Bruxelas) e pela situação de uma técnica superior que, embora efetivo real da DGC, não trabalhou
durante todo o ano de 2016, por se encontrar no pleno usufruto da licença de acompanhamento a filho
menor legalmente prevista. Por este motivo, e de acordo com as normas do Sistema de Informação da
Organização do Estado (SIOE), estes dois técnicos superiores não são contabilizados como efetivos reais.
Os fluxos de pessoal registados em 2016, revelaram-se, ao contrário do ano anterior, negativos, registando
uma inversão da curva de reforço de recursos humanos que, de ascendente passou, apesar de
ligeiramente, a descendente, embora com a confirmação de uma nova inversão já no horizonte próximo.
Verificou-se, assim, a entrada de seis efetivos por contrapartida com a saída de oito. As entradas
aconteceram por recurso à figura da mobilidade, no caso do ingresso de três técnicos superiores e de dois
assistentes técnicos, registando-se, ainda o regresso de um técnico superior ao seu organismo de origem,
após alguns anos fora, em comissão de serviço.
Por contrapartida, registou-se a saída de oito efetivos, por cessação da diretora-geral, por aposentação de
dois técnicos superiores e de dois assistentes operacionais e por mobilidade de um técnico superior, um
assistente técnico e um assistente operacional.
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Registou-se, também, no ano de 2016, a consolidação da mobilidade de dois técnicos superiores que
tinham ingressado na DGC em 2015.
Além dos efetivos reais, a DGC teve a colaboração, até 8 de dezembro, de dois estagiários, um na área do
direito e outro da economia, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública
Central (PEPAC). Os estágios foram concluídos com sucesso, tendo ambos os estagiários recebido a
avaliação de 18 valores.
A DGC contou ainda com a colaboração de seis pessoas singulares, contratadas em regime de prestação de
serviços, a título excecional e após autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
Finanças e da Administração Pública, para o desempenho da tarefa de dar resposta aos pedidos de
restituição de cauções de serviços públicos essenciais aos consumidores.
Em parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, a DGC recebeu três
estagiárias, no início de maio, com o objetivo de apreciar criticamente o Portal do Consumidor e apresentar
sugestões de alteração concretas e fundamentadas. Este estágio, que terminou no final do mês de julho,
obrigou as estagiárias a cumprir horário completo de 7h/dia e à apresentação de um plano de comunicação
da Direção-Geral do Consumidor destacando os pontos fortes e fracos do organismo, bem como à
elaboração de uma base de dados de jornalistas vocacionados para a área do consumo.
Elaborada, em 2014, tem sido constante a atualização da base de dados interna sobre os recursos humanos
pertencentes ao mapa de pessoal da DGC. Ainda neste âmbito e em articulação com a SGME, é regular a
solicitação interna da entrega de documentos atualizados, designadamente do cartão de cidadão, uma vez
que os elementos constantes dos processos individuais estavam, na sua generalidade, desatualizados. Tem
sido feita a devida salvaguarda relativamente à proteção dos dados pessoais.
No âmbito das alterações determinadas pela ADSE para aceitação de beneficiários familiares de
trabalhadores e cruzamento direto de dados com a Autoridade Tributária, das despesas médicas
apresentadas, foram igualmente atualizados os dados, designadamente através da entrega de cópia do
cartão de cidadão dos descendentes dos trabalhadores abrangidos por este subsistema de saúde.
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 2016 foram registados dois acidentes de trabalho, um deles em janeiro e ainda não encerrado
uma vez que a trabalhadora continua a ser convocada pela Junta Médica da ADSE não tendo ainda recebido
a alta do acidente e outro em setembro, já concluído.
Contrariando uma situação que se vem verificado na DGC há alguns anos, em 2016 não houve qualquer
nova situação de processo de penhora de vencimento de trabalhador.
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Foi elaborado e remetido ao Tribunal de Contas, 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 2017.
Foi elaborado e aprovado, através do Despacho n.º 6/DG/2016, de 30 de setembro, o Código de Conduta
da DGC. O documento foi divulgado internamente, por email enviado nessa mesma data.

6.1. Evolução do número de trabalhadores
De acordo com os dados constantes dos Balanços Sociais de 2014 a 2016, verificou-se que, tem havido um
decréscimo do número de trabalhadores ao logo dos anos. No entanto, após disponibilização pela DGC de
postos de trabalho para preenchimento por diplomados CEAGP, tem este organismo conhecimento formal
de que dois lugares serão preenchidos no início de 2017, sendo, assim, possível manter a constância
verificada ao longo do último ano.

Efetivos reais
48
48
46

45

44

43

42
40
2014
2015
2016

Se individualizarmos os dados por carreira, verificamos que o decréscimo se deve à diminuição de efetivos
na carreira de assistente operacional. Regista-se aumento na carreira técnica superior, embora de apenas
um efetivo.
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6.2. Distribuição por cargo/carreira
Da análise do gráfico seguinte, verifica-se que a carreira com maior expressão é a dos técnicos superiores
(62,8% do total de efetivos), correspondendo a mais de metade dos trabalhadores em exercício de funções.
De salientar, também, o facto de o sexo feminino ter um peso bastante superior, correspondendo a 86% do
total de efetivos. Relativamente ao ano anterior, regista-se um aumento significativo destes dois
indicadores, relativamente aos quais se registou 57,8% e 77,8%, respetivamente.
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6.3. Distribuição por unidade orgânica
Além da Diretora-Geral, os efetivos distribuem-se na Direção-Geral do Consumidor, da seguinte forma:
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Direção de
Serviços de
Comunicação ao
Consumidor
Diretor Serviços

Direção de
Serviços de
Direito do
Consumo
Chefe Divisão

Direção de
Serviços de
Assuntos
Internacionais
Técnico Superior

Divisão de
Publicidade

Assistente Técnico

Núcleo de Apoio
à Direção

Assistente Operacional

Fazendo uma análise por total de trabalhadores em cada unidade orgânica, verificamos que uma delas, a
Direção de Serviços de Comunicação ao Consumidor, assume uma maior dimensão relativa.
Direção de Serviços de
Comunicação ao
Consumidor

12%
28%
19%

Direção de Serviços de
Direito do Consumo
Direção de Serviços de
Assuntos Internacionais

18%
23%

Divisão de Publicidade

Analisando os dois gráficos, em conjunto, há que referir que apesar de uma maior dimensão, esta unidade
orgânica é a que tem menor número de técnicos superiores.

6.4. Distribuição por nível etário
No que respeita à distribuição etária, se individualizarmos intervalos de 10 anos, verificamos que o grupo
dos 50-59 anos é o que tem mais peso relativo, com 19 trabalhadores.
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No entanto, relativamente aos intervalos determinados no gráfico, é possível verificar que o maior número
de efetivos (10), embora apenas com a diferença de 1 efetivo relativamente ao grupo anterior e ao grupo
seguinte (ambos com 9), se concentra entre os 55 e os 59 anos de idade.
O efetivo mais jovem da Direção-Geral do Consumidor, apenas um, do sexo feminino, encontra-se no
intervalo compreendido entre os 30 e os 34 anos.
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6.5. Distribuição por habilitações
Relativamente às habilitações, verifica-se uma forte predominância de efetivos com formação superior
(69,8%), que tem aumentado ao longo dos anos, correspondendo a 60,5% os efetivos com grau de
licenciatura e a 9,3% os que têm grau de mestrado.
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7. AVALIAÇÃO FINAL
7.1. Menção proposta pela Direção-Geral do Consumidor

Eficácia
70,9%

Parâmetros
Eficiência
26,6%

Qualidade
20,0%

AVALIAÇÃO FINAL
117,6%

Considerando que foi alcançado o resultado global de 117,6% no QUAR de 2016, tendo sido superadas as
metas previstas para os objetivos classificados como relevantes em 2016 - O1. Participar no Processo
Legislativo (Nacional e Europeu), O2. Fiscalizar a Publicidade, e O4. Informar os/as Consumidores/as e
cumpridas as metas dos objetivos O3. Proteger a Segurança de Produtos e de Serviços e O5. Dinamizar o
Sistema de Defesa do Consumidor, propõe-se a menção qualitativa de “Desempenho BOM” para a
avaliação final do desempenho da Direção-Geral do Consumidor em 2016, expressa segundo a Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro, (alínea a) do nº 1 do art.º 18º, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66‐
B/2012, de 31 de dezembro.
Deve ser destacado o grande empenho, sentido de serviço público e o constante esforço desenvolvido por
toda a equipa da Direção-Geral do Consumidor, que apesar das exigentes condições orçamentais e
financeiras de Portugal em 2016, soube responder com grande proatividade e criatividade ao longo de todo
o ano na concretização das atividades que foram programadas no Plano de Atividades de 2016.
A DGC respondeu sempre com o mesmo empenho e tenacidade às solicitações não planeadas,
ultrapassando as expectativas e merecendo, dessa forma, legítimo reconhecimento num contexto marcado
pela redução dos recursos humanos e pela sua difícil substituição no curto prazo.
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A equipa da DGC prosseguiu empenhada na realização das atribuições que lhe estão cometidas e
correspondeu aos desafios que se vêm colocando nos últimos anos à Administração Pública, continuando a
caracterizar-se por “fazer mais e melhor com recursos escassos”.
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