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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
Safety Gate - RAPEX - Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações sobre produtos

perigosos não alimentares
REDE CPC - Rede de cooperação administrativa entre as autoridades nacionais dos EstadosMembros da UE responsáveis pela aplicação da legislação europeia de defesa do consumidor
RTIC - Rede Telemática de Informação Comum
SGME – Secretaria-Geral do Ministério da Economia
SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
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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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I.

Nota introdutória

O Relatório de Atividades de 2020 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 2020, 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 2020 e uma apreciação sobre os documentos de prestação de contas.

O Relatório de Atividades de 2020 da DGC foi redigido com base no disposto na Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro. Integra, assim, a demonstração qualitativa e quantitativa dos
resultados alcançados, incluindo o balanço social e o relatório de autoavaliação previsto nesta
lei.

No presente Relatório são apresentadas todas as iniciativas e atividades desenvolvidas pela
DGC, demonstrando-se a diversidade e volume do trabalho desenvolvido em 2020 para
cumprimento da sua missão. Neste contexto, a descrição das atividades realizadas vai além do
que se encontra previsto no Quadro de Avaliação e Responsabilização da Administração Pública
(QUAR).
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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”.
O ano de 2020 foi particularmente exigente e desafiante para os organismos da Administração
Pública direta, onde se inclui a Direção-Geral do Consumidor. Tal exigência prende-se com a
situação pandémica que se instalou no final de fevereiro obrigando todos os serviços a
reorganizarem-se de molde a assegurar a continuidade, sem perda de qualidade, da prestação
do serviço público impondo-se uma gestão mais dinâmica e eficaz dos recursos humanos,
tecnológicos e financeiros. A equipa da Direção-Geral do Consumidor não perdeu o foco em
alcançar a melhoria dos níveis de eficiência da organização, mas também em aumentar dos seus
níveis de eficácia na consecução dos objetivos.

No ano Plano de Atividades de 2020, que apresentou em novembro de 2019, a Direção-Geral do
Consumidor propôs-se aumentar os Objetivos Estratégicos para quatro “4” considerando as
tarefas a alcançar no plano europeu e internacional não adivinhando os desafios que a pandemia
colocaria ao serviço. O balanço que se efetua sobre a decisão de aditamento de um quarto
Objetivo Estratégico é claramente positivo considerando-se essa mesma decisão plenamente
justificada.

Os quatro (4) Objetivos Estratégicos fixados para o ano de 2020 são os seguintes:

1. Capacitar os/as consumidores/as (empowerment);
2. Reforçar a proteção dos/das consumidores/as;
3. Dinamizar o sistema de defesa do consumidor;
4. Reforço da intervenção da DGC no plano europeu e
internacional.
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A estrutura interna da Direção-Geral é composta por três (3) unidades orgânicas nucleares e
uma (1) unidade orgânica flexível desde a entrada em vigor do seu atual diploma orgânico,
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril.

ORGANOGRAMA
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II.

Análise conjuntural

O ano de 2020 apresenta-se como um ano ímpar na vida dos cidadãos, das organizações públicas
e privadas e dos Governos.

O que começou por ser visto como um problema sanitário “no outro lado do mundo”, em
fevereiro, foram noticiados os primeiros casos de infeção relacionados com a COVID 19 na União
Europeia. Também em fevereiro, a Direção-Geral do Consumidor “arregaçava as mangas” para
preparar e organizar uma grande cimeira sobre Defesa do Consumidor na cidade de Tomar. Este
evento assinalaria o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e viria a contar com mais de 300
participantes, incluindo representantes das Entidades Reguladoras, das Autarquias, das Redes
CIAC e RAL e demais parceiros retomando-se assim uma das iniciativas mais emblemáticas dos
anos 90 em matéria de Política de Consumidores. De notar que esta Cimeira contou com a
presença do Ministro Adjunto da Economia e da Transição Digital e do Secretário de Estado do
Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.

Os primeiros casos de infeção em Portugal registaram-se no início de março e a Cimeira, no
Hotel do Templários de Tomar, foi a última iniciativa presencial organizada pela Direção-Geral
antes do confinamento decretado pelo Governo ao abrigo da declaração do primeiro Estado de
Emergência a 18 de março de 2020.

Na terceira semana de março de 2020, os serviços e organismos públicos foram postos à prova
quanto à rapidez, eficiência e organização das equipas para implementação do teletrabalho. A
equipa da Direção-Geral não fugiu à regra e num espaço de sensivelmente uma semana, a
Direção-Geral do Consumidor com o apoio da Secretaria-Geral criou todas as condições
tecnológicas para que os trabalhadores e colaboradores pudessem exercer as tarefas à distância
através das respetivas casas.

Ao mesmo tempo que a situação pandémica da COVID se instalava e alastrava, os cidadãos, as
famílias e as organizações foram ajustando as suas vidas (e rotinas) e as novas tecnologias
impuseram-se como principais ferramentas de trabalho e de vivência.
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Para os trabalhadores da Direção-Geral do Consumidor esta adaptação foi também desafiante
e muito exigente, não fosse a Direção-Geral do Consumidor um serviço público cujas atribuições
incluem, não só, a análise e participação do processo legislativo nacional e europeu, a prestação
de informação e encaminhamento de reclamações de consumidores mas também a
coordenação de várias Redes de Cooperação - a Rede CIAC (centros autárquicos), a Rede RAL
(centros de arbitragem) – acrescendo, designadamente, a preparação das Presidências Europeia
do Conselho da UE e de um Fórum Ibero Americano das Agências de Defesa do Consumidor.

Com o estabelecimento do primeiro Estado de Emergência e imposto o confinamento geral e a
paragem quase total da atividade económica (também extensível à generalidade dos EstadosMembros da UE), os impactos da situação pandémica foram imediatos na vida dos cidadãos
consumidores e nas empresas. Este novo contexto, obrigou de imediato à adoção de quadros
legislativos de mitigação da pandemia e de regulação de matérias como o funcionamento de
determinados estabelecimentos de comércio alimentar, a circulação de pessoas e bens e, muito
importante, em matéria de proteção relacionadas com a perda ou redução de salário.

Ora, muitos dos regimes então preparados, discutidos e aprovados ao longo de vários meses
(especialmente no primeiro semestre), tinham repercussões na esfera dos consumidores
implicando a participação da DGC nos respetivos processos legislativos. Neste contexto, importa
notar que a atividade legislativa do Governo e da Assembleia da República, quase diária, foram
de enorme exigência para a equipa que na Direção-Geral do Consumidor está dedicada ao
“direito do consumo” e a análise dos projetos de diploma que lhe são dirigidos.

A par da análise legislativa, a Direção-Geral do Consumidor, fruto do acompanhamento dia-adia dos pedidos de informação, das reclamações e das preocupações dos consumidores
(também confinados, enfrentando muitos deles problemas graves de perda de rendimento e
por vezes vítimas de práticas fraudulentas através da internet), apresentou ao membro do
Governo responsável pela política de defesa do consumidor algumas medidas e sugestões
visando salvaguardar a proteção dos consumidores, e especialmente dos mais vulneráveis.

Algumas das propostas viriam a ser consagradas no edifício legislativo de enquadramento da
situação pandémica da COVID 19. Importa também salientar os trabalhos iniciados para
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preparar a transposição de três Diretivas muito importantes e que irão reforçar o quadro de
proteção no contexto da compra de bens, de conteúdos digitais e nos direitos dos consumidores.

Como acima se observou, o Estado de Emergência imposto pela evolução e gravidade da
situação epidemiológica - com todas as regras e efeitos daí decorrentes - colocou muitos
consumidores em situação de grande vulnerabilidade económica/financeira e demonstrou
como algumas das soluções legais em vigor não davam resposta cabal às suas necessidades,
impondo-se a adoção de novas regras visando assegurar algum equilíbrio entre os interesses
dos consumidores e os interesses das empresas também em situação difícil.

Este enquadramento aplicável em diversos setores, como nos serviços de turismo, alojamento,
transporte aéreo e viagens, suscitou, especialmente no primeiro semestre, maior
conflitualidade e um aumento dos pedidos de informação e de reclamações junto da DireçãoGeral do Consumidor que foram objeto de tratamento.

Ao mesmo tempo, a equipa da Direção-Geral acompanhou e procurou dar resposta aos pedidos
e reclamações relacionados com a falta de pagamento de serviços públicos essenciais e a
exigência de pagamentos de prestações periódicas (quotas etc.) de serviços que não estavam a
ser prestados, o que implicou um diálogo e interação permanentes com diversas entidades com
vista a sensibilizá-las para a situação.

A gestão e o tratamento dos pedidos de informação e de reclamações submetidos no sítio da
internet da Direção-Geral do Consumidor constituíram um desafio nem sempre fácil para a
equipa dado que o período de pandemia coincidiu parcialmente com a implementação de um
novo sistema de gestão documental, impondo muitas reuniões com a empresa e a gestão de
reclamações precisamente relacionadas com as quebras de funcionamento do sistema. Situação
exigente e por vez desgastante que implicou uma atenção permanente da equipa.

Outra das tarefas cuja situação pandémica também teve influência nas tarefas da DGC foi a
informação ao consumidor. Como acima se teve a oportunidade de notar, a atividade legislativa
foi muito produtiva e muitos dos diplomas publicados influenciaram a esfera jurídica dos
consumidores (o cancelamento dos espetáculos, a proibição de suspensão dos serviços públicos
essenciais, a suspensão e adiamento de viagens organizados com a entrega de vouchers, os
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preços de determinados produtos, o estabelecimento de moratórias nos contratos de crédito à
habitação etc.). A DGC procurou informar cabalmente os consumidores sobre os diplomas
publicados, assegurando uma comunicação simplificada de forma a garantir a compreensão dos
regimes por parte dos consumidores e Redes de parceiros.

Para este efeito, foram desenvolvidas brochuras informativas que foram objeto de permanente
atualização face às alterações legislativas operadas. Por outro lado, com a existência de
diferentes tipos de máscaras - equipamentos de proteção individual (EPI), cirúrgicas, caseiras no mercado português, a Direção-Geral do Consumidor, perante diversos pedidos de
informação sobre o tema, desenvolveu uma campanha alusiva às diferentes máscaras existentes
no mercado.

Ainda neste contexto, a Direção-Geral do Consumidor, como as demais organizações, procurou
tirar o máximo partido das novas tecnologias iniciando e depois mantendo de forma regular
reuniões por videoconferência e webinar com as Redes de parceiros CIAC e RAL, visando pontos
de situação sobre a conflitualidade e necessidades dos consumidores, bem como informação
sempre atualizada relativamente as medidas legislativas para combater e minimizar os efeitos
da pandemia.

Como é sabido, a situação pandémica não afetou apenas Portugal, mas a esmagadora maioria
dos países. Tratando-se de uma pandemia à escala europeia e mundial, a situação da COVID-19
impôs a todos os Governos, autoridades e organizações o estabelecimento de uma cooperação
ímpar (mais estreita e organizada) com vista a identificar as melhores soluções para combater o
vírus e iniciar a urgente retoma económica.

Esta cooperação também se aplicou na defesa do consumidor e sendo a Direção-Geral do
Consumidor a autoridade competente para representar os direitos e interesses dos
consumidores junto das instituições europeias (Comissão Europeia, Conselho e Parlamento
Europeu), as tarefas de reporte sobre a conflitualidade decorrente da pandemia, de partilha e
troca de experiências em matéria de legislação aprovada, bem como as tarefas relacionadas com
fiscalizações conjuntas na internet foram igualmente exigentes para a Direção-Geral do
Consumidor especialmente no primeiro semestre de 2020.
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No plano europeu, a Direção-Geral do Consumidor participou em várias ações de fiscalização na
internet que foram coordenadas pela Comissão Europeia valendo a pena destacar as
fiscalizações em matéria de publicidade a produtos relacionados com a COVID (máscaras de
proteção, álcool gel, etc.), de práticas lesivas dos direitos dos consumidores, bem como as ações
relacionadas com as questões do transporte aéreo e das viagens organizadas.

Enquanto entidade fiscalizadora da publicidade, a Direção-Geral também norteou a sua ação em
torno das práticas em ambiente web relacionadas com a promoção e venda de equipamentos
de proteção contra a COVID de molde a identificar práticas enganosas, preços excessivos, tendo
igualmente acompanhado a forma como a comunicação comercial foi sendo desenvolvida no
contexto da pandemia. Neste contexto valerá a pena referir que no âmbito das análises
efetuadas aos sítios da internet, a DGC manteve contactos com operadores económicos visando
o cumprimento da legislação e a transparência da comunicação comercial. Procurando articular
e cooperar com as demais entidades que direta ou indiretamente também têm preocupações
relacionadas com a conformidade das práticas comerciais, a Direção-Geral desenvolveu com a
Autorregulação Publicitária um Guia de Boas Práticas para os profissionais e para os
consumidores visando por um lado o cumprimento das regras em matéria de publicidade e por
outro lado a capacitação dos consumidores para mais facilmente detetarem práticas não
conformes.

Com o estabelecimento da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção nos espaços
públicos, a resposta de muitos operadores económicos no fabrico destes equipamentos foi
imediata e criou-se um quadro regulador em matéria de certificação. Ao mesmo tempo,
verificou-se a importação de milhares de máscaras de países terceiros que em muitos casos não
cumpriam as regras comunitárias, casos que implicaram a comunicação das autoridades
europeias para o Sistema Safety Gate.

Neste contexto, também a Direção-Geral do Consumidor, enquanto ponto de contacto nacional
desse Sistema, foi interveniente ao assegurar a notificação e a reação sobre produtos notificados
considerados não seguros, tendo ainda divulgados alertas públicos sobre máscaras que não
cumpriam os padrões de segurança.
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Ainda no tópico da segurança de produtos, importa notar o trabalho realizado nas atividades
conjuntas de vigilância do mercado para garantir que os produtos colocados no mercado são
seguros, tendo em 2020 realizado uma ação destinada a verificar a segurança das cadeiras de
criança para bicicletas.

Ainda no contexto europeu e a par das tarefas do dia-a-dia para cumprir a sua missão
(atribuições e competências), importa salientar todo o trabalho que a Direção-Geral do
Consumidor levou a cabo com a Comissão Europeia para preparar a Presidência Europeia do
Conselho da UE que decorre atualmente até 30 de junho de 2021. Essa preparação começou em
julho com a identificação dos temas prioritários e o “desenho” dos eventos a realizar tendo a
Direção-Geral do Consumidor, neste âmbito, proposto a organização da Cimeira Europeia em
Lisboa no dia 15 de março, bem como uma reunião informal de ministros responsáveis da pasta
da defesa do consumidor o que veio a concretizar-se recentemente.

No plano internacional, a Direção-Geral do Consumidor também intensificou o seu trabalho no
seio da OCDE e do FIAGC tendo em consideração as suas responsabilidades, respetivamente,
enquanto membro do Bureau e futura Presidente pro tempore. Neste domínio, as reuniões em
vídeo conferência foram uma constante, mas tal não impediu o cumprimento dos objetivos que
se propôs alcançar. Desde logo, a assunção da Presidência do Fórum Ibero Americano das
Agências Governamentais de Defesa do Consumidor em outubro, com a realização de uma
Conferência Internacional sobre Defesa do Consumidor que contou com mais de 300
participantes oriundos dos países da América Latina, da Europa, de África e onde se discutiu
precisamente o papel da cooperação internacional no domínio da Política Internacional da
Defesa do Consumidor não esquecendo, claro, a situação de pandemia. Valerá a pena dar nota
de que a Conferência foi realizada através das plataformas digitais cujo sucesso também se
deveu à organização, dinâmica e excelência dos oradores representantes da OCDE, do FIAGC, da
UNCTAD/UN, da African Dialogue, da Comissão Europeia e da Rede ICPEN.

Antes de encerrar a presente análise, importa igualmente notar todo o trabalho que foi
desenvolvido com a empresa de comunicação contratada para desenvolvimento de várias
campanhas de informação, incluindo vídeos temáticos como o do livro de reclamações e a
apresentação da nova imagem/logo da DGC e das Redes por si dinamizadas. Em 2020, no
contexto de pandemia, a Direção-Geral apostou na sua imagem modernizando o seu logotipo e
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divulgando logotipos destinados às Redes RAL e CIAC de molde a dar mais visibilidade aos
instrumentos de apoio aos consumidores.

Termina-se a análise conjuntural dando nota de que apenas entre junho e outubro, ao abrigo
dos dipositivos legais em vigor, a equipa da Direção-Geral do Consumidor regressou ao trabalho
presencial, inicialmente em equipas espelho e sempre com horários desfasados, garantindo-se
todas as regras de segurança e de higiene e de distanciamento.

O ano de 2020 foi particularmente desafiante para toda a equipa que assegurou as tarefas
através do sistema de teletrabalho durante sensivelmente sete meses. A escassez de recursos
humanos e financeiros intensificou algumas dificuldades e desafiou a organização que, só
através de empenho e compromisso com o serviço público, conseguiu superar.
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QUAR 2020
III.

Quadro de Avaliação e Responsabilização – 2020 (QUAR)

Autoavaliação e análise de resultados
Parâmetro - Eficácia
Objetivo Operacional 1 – Informar os consumidores

Indicador 1 – Taxa de resposta face ao total das solicitações dos consumidores/as
recebidas
Meta superada – tendo sido apurada uma taxa de execução de 96%;

Indicador 2 – N.º de ações e iniciativas dirigidas aos/às consumidores/as
Meta atingida – tendo sido apurado um valor total de 158 ações e iniciativas;

Indicador 3 - N.º de campanhas de informação e de alertas de saúde e segurança
realizadas
Meta atingida – tendo sido apurado um valor de 74 campanhas e alertas de saúde e
segurança.

Objetivo Operacional 2 - Fiscalizar a Publicidade

Indicador 4 - “Número de decisões adotadas no final dos processos de
contraordenação”, a DGC apresenta um resultado de 52 decisões, tendo superado o
objetivo;
Indicador 5 - “Número de investigações desencadeadas anualmente pela DGC”, o
resultado foi de 15 tendo assim o objetivo sido superado.
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Objetivo Operacional 3 - Proteger a saúde e a segurança no âmbito do sistema Safety Gate RAPEX

Indicador 6 – Taxa de disponibilização de notificações às autoridades de fiscalização
do mercado face às validadas no Safety Gate – RAPEX
Durante o ano 2020, foram validadas pela Comissão Europeia 2244 notificações de
Estados-Membros relativas a produtos perigosos no âmbito do Sistema Safety-Gate
Rapex, tendo a Direção-Geral do Consumidor, enquanto ponto de contato nacional
daquele sistema, disponibilizado às autoridades de fiscalização de mercado a nível
nacional, todas (100%) as notificações validadas, razão pela qual superou a meta
definida (90%).

Indicador 7 - Taxa de emissões de notificações e/ou reações inseridas no Safety Gate
- RAPEX face às medidas tomadas em Portugal pelas autoridades de fiscalização e/ou
pelos operadores económicos: Meta atingida, tendo sido apurado o valor de 94%.

Parâmetro – Eficiência

Objetivo Operacional 4 – Participar no processo legislativo nacional e europeu

Indicador 8 - Taxa de emissão de pareceres no âmbito do processo legislativo nacional
face ao número solicitado
No âmbito do processo legislativo nacional, foram remetidos, durante o ano de 2020,
116 diplomas legislativos relativos à proteção dos consumidores, referentes a iniciativas
quer dos grupos parlamentares da Assembleia da República, quer do Governo, tendo a
Direção-Geral do Consumidor emitido parecer relativamente a todos.

Indicador 9 – Taxa de emissão de posições no âmbito do processo legislativo europeu
face ao número solicitado
No âmbito do processo legislativo europeu, concretamente da negociação da proposta
de Diretiva relativa às ações coletivas e proposta de Regulamento e-privacy, foram
dirigidos à DGC 32 pedidos de comentários, tendo sido todos respondidos através da
emissão de posição na ótica da defesa dos direitos e interesses dos consumidores (23
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pedidos sobre a proposta de diretiva relativa às ações coletivas e 9 relativos à proposta
de regulamento eprivacy).

Objetivo Operacional 5 – Cooperar com os parceiros públicos e privados

Indicador 10 - N.º de intervenções em sessões de formação com parceiros públicos e
privados
Meta atingida – tendo sido apurado um valor de 16 intervenções em sessões de
formação;

Indicador 11 - N.º de iniciativas dirigidas a associações empresariais e operadores
económicos
Meta atingida – tendo sido apurado um total de 10 iniciativas dirigidas a associações
empresariais e operadores económicos.

Objetivo Operacional 6 - Contribuir para a implementação do novo Regulamento CPC na
qualidade de serviço de ligação único

Indicador 12 – N.º de reuniões/sessões de formação e esclarecimentos realizadas com
as autoridades nacionais da rede CPC
Meta atingida: Realização de 2 reuniões/sessões de formação (dezembro de 2020) com
as autoridades nacionais da rede CPC - referente à nova ferramenta tecnológica (sistema
IMI| Módulo CPC) implementada no âmbito do Regulamento CPC, através da qual são
tratados todos os procedimentos formais de cooperação entre as autoridades europeias
da rede CPC. As duas sessões de formação foram realizadas em formato digital, tendo
participado todas as autoridades nacionais (AMT, ANAC, ANACOM, ASAE, ASF, BdP,
CMVM, CNPD, DGC, ERC, ERSAR, ERSE, IGAC, INFARMED, PGR).
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Objetivo Operacional 7 - Assegurar a organização ou coorganização de eventos internacionais
no âmbito da cooperação para a proteção do consumidor

Indicador 13 – N.º de eventos internacionais realizados (organização ou
coorganização) no âmbito da cooperação para a proteção do consumidor
Meta atingida: Realização da Conferência (digital) sobre Proteção do Consumidor e
Cooperação Internacional: O papel das Redes de Cooperação - 14 de outubro de 2020.
A referida conferência contou com a participação de oradores de várias organizações
internacionais (FIAGC, Diálogo Africano sobre Proteção ao Consumidor, Consumers
International, UNCTAD, ICPEN, OCDE e Comissão Europeia), bem como representantes
de várias agências de proteção do consumidor de diversos países (Brasil, El Salvador,
Espanha e Chile).

Parâmetro – Qualidade
Objetivo Operacional 8 - Promover a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e
familiar e a segurança e saúde no trabalho / Implementar as medidas previstas no SIMPLEX
da responsabilidade da DGC / Implementar as medidas previstas na alínea c) do n. º1 do artigo
25.º da LOE 2020)

Indicador 14. Implementação de avaliação dos serviços prestados pelos cidadãos:
implementação de inquérito de avaliação aos cidadãos no website da DGC (serviços
eletrónicos) e no atendimento telefónico. Meta atingida, através de inquérito de
satisfação no website da DGC.

Indicador 15 - N.º de propostas para implementação de serviços de segurança e saúde
no trabalho. Em 2020 foi concluído o procedimento de contratação de serviços de sáude
de trabalho, tendo sido atingida a meta definida.

Indicador 16 - Número de fases concretizadas da Medida Simplex relativa à Plataforma
Única de Cessação de contratos (comunicações eletrónicas). Meta atingida, tendo sido
concretizada uma das fases da Medida Simplex.

19

Indicador 17 - Número de fases concretizadas da Medida Simplex relativa à
Inteligência Artificial no Livro de Reclamações – Meta atingida: a fase do projeto “POCI05-5762-FSE-000188” relativa à caracterização do problema, dos objetivos e do impacto
esperado foi executada.
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IV.

Quantidade e Qualidade dos Serviços Prestados – Apreciação
dos Utilizadores

A Direção-Geral do Consumidor é um organismo que interage permanentemente com diversos
organismos públicos e privados (clientes externos), desde as Entidades Reguladoras e
Fiscalizadoras, passando pelos CIAC, os Centros de Arbitragem entre outros. Esta interação
decorre de uma das atribuições mais exigentes para a equipa da DGC, a referente à dinamização
do Sistema de Defesa do Consumidor que implica a promoção, articulação e coordenação de
ações comuns visando a proteção do consumidor.

O conhecimento e compreensão das necessidades e dos anseios dos clientes externos e a visão
dos clientes externos sobre a atuação da DGC são essenciais para criar mecanismos de ajuste e
adaptação às diversas realidades e dar a melhor resposta possível tendo em vista a melhoria
contínua do serviço público prestado. Pretende-se inovar e fazer com que o relacionamento com
os clientes externos seja cada vez mais adequado, inovador e eficaz.

Tendo em vista a gestão da qualidade do serviço, a Direção-Geral do Consumidor desenvolveu
e dirigiu um questionário de “avaliação da satisfação” aos seus clientes externos de forma a
auscultá-los sobre a sua satisfação global relativamente aos serviços prestados pela DGC e a
obter sugestões de melhoria. O questionário foi enviado a 415 destinatários através de e-mail,
tendo sido recebidas 159 respostas, resultando assim taxa de resposta de 39%. O questionário,
anónimo e confidencial, agrupou as questões por cinco grupos diferentes, adiante
discriminados, tendo sido solicitadas respostas obrigatórias conforme a seguinte escala de
avaliação:

1 - Muito Insatisfeito; 2 – Insatisfeito; 3 – Nem satisfeito, nem insatisfeito; 4 – Satisfeito; 5 Muito Satisfeito.

Todos os grupos de questões tinham associado um campo de preenchimento facultativo, para
registo de eventuais comentários e sugestões de melhoria, as quais constam dos dados
específicos do questionário, em anexo.
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Apresentam-se os resultados em gráfico:
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V.

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 e da Transição Digital (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.

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.
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Resultados de Ações de Inspeção e Auditorias

Tal como ocorrera em 2019, também em 2020 o Tribunal de Contas dirigiu à Direção-Geral do
Consumidor um pedido de informação sobre omissão de reporte de execução orçamental no
orçamento de 2018, do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores. De recordar
que na sequência da solicitação do TC e do seu entendimento vertido no parecer sobre a Conta
Geral do Estado sobre o Fundo do Consumidor, a Direção-Geral efetuou todos os procedimentos
necessários com vista à passagem do fundo a Serviço de Fundo Autónomo (SFA) o que veio a
acontecer em meados de 2020.

Neste contexto, em resposta ao pedido de informação do TC em 2020, a Direção-Geral do
Consumidor apresentou ao Tribunal os antecedentes que levaram à criação do SFA
encontrando-se agora o Fundo enquadrado como uma pessoa coletiva com orçamento inscrito
sendo toda a sua execução submetida através da plataforma da eSPap - Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública.

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

26

Quadro de Avaliação do Sistema de Controlo Interno
APLICADO
QUESTÕES

FUNDAMENTAÇÃO
S

N

NA

Ambiente de controlo
Estão claramente definidas as especificações
técnicas do sistema de controlo interno?
É efetuada internamente uma verificação efetiva
sobre a legalidade, regularidade e boa gestão?
Os elementos da equipa de controlo e auditoria
possuem a habilitação necessária para o
exercício da função?

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)?

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

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



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.



Os valores éticos e de
integridade estão
definidos no “Plano de
Prevenção de Riscos de
Corrupção e Infrações
Conexas”. O Código de
Conduta aprovado em
2016 foi objeto de
atualização recentemente.



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



Em 2020 na sequência da
situação pandémica que
obrigou ao confinamento
geral durante
sensivelmente seis meses,
houve uma preocupação
especial em manter os
contactos quase diários
entre a direção e os
dirigentes das unidades
orgânicas.
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O serviço foi objeto de ações de auditoria e
controlo externo?





Não, o serviço não foi
objeto de auditorias
externas.

Estrutura organizacional
A estrutura organizacional estabelecida obedece
às regras definidas legalmente?

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

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



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



Aplicado a 100% dos
colaboradores, no âmbito
do SIADAP 2 e 3.



47,6% dos trabalhadores
receberem formação.
(Nota: Com base na
informação constante do
Balanço Social, 20
trabalhadores receberam
formação num total de 32
participações, uma vez
que vários trabalhadores
tiveram mais do que uma
participação).

APLICADO
QUESTÕES

FUNDAMENTAÇÃO
S

N

NA

Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço

Existem manuais de procedimentos internos?

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

É elaborado anualmente um plano de compras?



Existe o Manual de
Acolhimento e dois
documentos de perguntas
frequentes, um sobre
Faltas na Administração
Pública e outro sobre
Assiduidade.



A competência para a
autorização da despesa
está prevista no DecretoRegulamentar n.º
38/2012, de 10 de abril.



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia,
em coordenação, face ao
levantamento de
necessidades apurado
pela DGC.
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Está implementado um sistema de rotação de
funções entre trabalhadores?

As responsabilidades funcionais pelas diferentes
tarefas, conferências e controlos estão
claramente definidas e formalizadas?



Os circuitos dos documentos estão claramente
definidos de forma a evitar redundâncias?

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



Há descrição dos fluxos dos processos, centros
de responsabilidade por cada etapa e dos
padrões de qualidade mínimos?
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Não está implementado o
sistema de rotação de
funções dado que a
equipa da Direção-Geral
do Consumidor é muito
pequena face às 18
atribuições que lhe estão
conferidas, apostando-se
há algum tempo no
trabalho de equipa,
através de equipas
multidisciplinares
envolvendo, em muitos
dos projetos, a
colaboração estreita e
habitual das Chefias e dos
técnicos das 4 unidades
orgânicas. Ao invés da
rotatividade que poderia
até quebrar a dinâmica e a
resposta às tarefas,
aposta-se no trabalho
conjunto envolvendo as
várias unidades para se
conseguir dar resposta. De
notar que as unidades
orgânicas se encontram
sempre interligadas no
tratamento dos assuntos.

O Sistema de Gestão
Documental engloba
descrição dos fluxos de
processos, não havendo
definição expressa dos
padrões de qualidade
mínimos.
O Sistema de Gestão
Documental assegura a
circulação e arquivo de
documentos.

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

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



Está em fase de
elaboração o Relatório do
Plano de Gestão de Riscos
de Corrupção e Infrações
Conexas, relativamente às
medidas implementadas
em 2020, bem como a
atualização das medidas a
implementar em 2021.



Este Plano foi divulgado
internamente e colocado
na página da internet da
DGC. A sua execução está
a ser objeto de relatório e
serão definidas as medidas
a implementar em 2021.



APLICADO
QUESTÕES

FUNDAMENTAÇÃO
S

N

NA

Fiabilidade dos sistemas de informação
Existem aplicações informáticas de suporte ao
processamento de dados, nomeadamente, nas
áreas de contabilidade, gestão documental e
tesouraria?
As diferentes aplicações estão integradas
permitindo o cruzamento de informação?
Encontra-se instituído um mecanismo que
garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade
dos outputs dos sistemas?

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



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.



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



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.

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



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.

A segurança na troca de informações e software
está garantida?



Assegurado pela
Secretaria-Geral do
Ministério da Economia.
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VI.

Comparação com o desempenho de serviços idênticos

O Decreto Regulamentar n. º38/2012, de 10 de abril, estabelece a missão e atribuições da
Direção-Geral do Consumidor. Na sua missão, a Direção-Geral contribui para a elaboração,
definição e execução da política de defesa do consumidor visando um elevado nível de proteção.

Nas 18 atribuições que lhes estão cometidas, encontra-se designadamente, a preparação da
legislação de defesa do consumidor, a representação de Portugal nos processos negociais
europeus, a coordenação e dinamização de Redes de Cooperação e a promoção de iniciativas
conjuntas para melhor defender e capacitar os consumidores portugueses. Como já se teve
oportunidade de referir noutras ocasiões, a missão, as atribuições e competências da DireçãoGeral do Consumidor têm um carácter exclusivo na Administração Pública nacional. Por essa
razão, a Direção-Geral, nos relatórios que apresenta, para efeitos da autoavaliação do
desempenho, apresenta uma comparação de trabalho com serviços idênticos europeus,
concretamente com a Direção-Geral da Justiça da Comissão Europeia (adiante DG JUST).

No dia 1 de dezembro de 2019, a nova Comissão Europeia liderada pela Presidente Ursula Von
der Leyen iniciou funções tendo desde logo apresentado a seis principais prioridades da UE, a
saber:
 Esforçar-se por ser o primeiro continente com impacto neutro no clima
 Trabalhar em prol da justiça social e da prosperidade
 Capacitar as pessoas graças a uma nova geração de tecnologias
 Proteger os nossos cidadãos e os nossos valores
 Reforçar a nossa liderança mundial responsável
 Promover, proteger e consolidar a nossa democracia.

Para cada uma das prioridades, a Comissão Europeia apresentou planos de ação, sendo que em
matéria de defesa do consumidor foram apresentadas iniciativas muito importantes para um
consumo mais sustentável, acelerar a transição digital e proteger os consumidores no ambiente
digital atendendo em especial os impactos da COVID 19 na vida dos consumidores europeus.
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A DG JUST tem as suas instalações principais em Bruxelas onde se encontram perto de 500
efetivos. Os efetivos da DGC correspondem apenas a sensivelmente 8% 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 europeia aplicável (enforcement), temáticas idênticas às tratadas pela
DGC no exercício das suas atribuições.

Com a nova Comissão Europeia, especificamente na área dos consumidores, constituem
prioridades no presente a implementação de um Pacto Ecológico Europeu com vista a assegurar
a sustentabilidade, a transformação digital e o estabelecimento de uma economia ao serviço
dos consumidores e a promoção da participação da sociedade civil tendo em vista uma Europa
mais democrática, inclusiva e solidária.
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Com base nas novas prioridades e planos de ação para 2019-2024, a Comissão Europeia,
impulsiona a negociação de instrumentos legislativos, através da aprovação em Colégio de
Comissários de propostas de Diretivas e de Regulamentos, desencadeia e apoia campanhas de
informação destinadas aos consumidores europeus, coordena atividades de vigilância de
mercado visando a saúde e segurança, bem como ações visando o enforcement da legislação
para proteger os direitos e interesses dos consumidores.

Contudo, o ano de 2020 colocou outros desafios não só para os países, mas também para a
Comissão Europeia enquanto proponente de medidas legislativas, coordenadora e
impulsionadora das Redes de Cooperação em matéria de Defesa do Consumidor. A par da
preparação dos planos de ação e de novas medidas para proteger os consumidores numa
economia cada vez mais digital, a Comissão Europeia focou a sua atenção nos impactos da
situação pandémica na vida dos consumidores e procurou retirar lições para melhor identificar
as prioridades a trabalhar na política europeia.

Assim, no ano de 2020, a Comissão Europeia desenvolveu estudos e avaliações com vista a
preparar um plano de ação para a Política Europeia de Defesa do Consumidor - que viria a
resultar na apresentação da “Nova Agenda do Consumidor” - mas levou a cabo diversas
iniciativas conjuntas com os Estados Membros para identificar práticas lesivas, apontar lacunas
no quadro legislativo e monitorizar a atuação dos operadores económicos em diversos setores
de atividade como foi o caso das viagens organizadas, do transporte aéreo, da promoção no
ambiente digital de produtos para “combater” e minimizar o contágio da COVID.

Importa igualmente salientar o número de reuniões realizadas pela Comissão Europeia no
âmbito da Rede CPC para acompanhar e trocar informação relacionada com os impactos da
COVID na vida dos consumidores.

No contexto nacional, como se explanou na análise conjuntural, a dinâmica e tarefas da DireçãoGeral do Consumidor estiveram também focadas não só na necessidade de cumprimento das
atividades previstas, mas especialmente na resposta e acompanhamento das necessidades
relacionadas com os impactos da situação pandémica. Assim, a par da intervenção legislativa,
do acompanhamento dos problemas dos consumidores e da troca de informação e cooperação
mais estreita com os parceiros, também a Direção-Geral do Consumidor levou a cabo
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determinadas ações para identificar práticas lesivas através de várias iniciativas de fiscalização
para detetar práticas enganosas relacionadas com a venda de produtos relacionados com a
COVID. Ao mesmo tempo levou a cabo diversas campanhas de informação e de sensibilização
relacionadas com a legislação aprovada entre outras matérias mantendo ainda um contacto
permanente com as suas Redes.

A Direção-Geral do Consumidor representa Portugal nas ações e iniciativas desenvolvidas pela
Comissão Europeia na área dos Consumidores participando nas várias reuniões dos grupos e
comissões. Em 2020, a Direção-Geral do Consumidor participou ativamente em todas as ações
e reuniões, destacando-se:



O Comité da Rede de Política de Consumidores (comité CPN), ao nível de DiretoresGerais, nos dias 25 de março, 29 de maio e no dia 13 de outubro, todas através de
videoconferência;



O Comité da Rede CPC realizadas a partir de Bruxelas (junho, 16 de dezembro), criado
ao abrigo do Regulamento da Cooperação Administrativa entre as Autoridades de
Defesa do Consumidor;



As investigações simultâneas e ações conjuntas de aplicação da legislação europeia
tendo participado em três exercícios “Internet Sweep” no âmbito da cooperação entre
as autoridades nacionais relacionados com a promoção de produtos de proteção contra
a COVID-19.

Ação SWEEP extraordinária – SWEEP COVID-19
Desde o início de março, a Comissão trabalhou para proteger os consumidores online
contra práticas comerciais fraudulentas no contexto do coronavírus. Como parte desse
trabalho, a Rede CPC concordou em realizar rapidamente uma ação SWEEP
extraordinária relativa a questões da pandemia do COVID-19, em matéria da proteção
do consumidor – visando identificar, prevenir e combater a publicitação e venda de
produtos alegadamente eficazes no tratamento da sintomatologia, bem como a venda
a preço excessivo de material de proteção (máscaras, desinfetantes, etc.).
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Pelo exposto, foram realizadas duas ações de investigação online (maio e junho de 2020)
utilizando uma dupla abordagem metodológica: (i) triagem de alto nível às plataformas
online e (ii) análise aprofundada de websites. Em maio de 2020, as autoridades de
defesa do consumidor de 27 países participaram da triagem de alto nível das
plataformas online e apresentaram 126 respostas sobre as empresas com as quais a
Comissão mantém contactos regulares e outros atores nacionais. Foi dada especial
atenção às ofertas de triagem ligadas a máscaras e gorros de proteção, gel desinfetante,
kits de testes, bem como alimentos, suplementos alimentares e produtos não
alimentares com alegados efeitos curativos relacionados com o coronavírus. Em 38
casos, as autoridades da rede CPC encontraram várias ofertas ou anúncios duvidosos
sobre produtos promovidos de forma enganosa no contexto do coronavírus, alegações
generalizadas de que um produto foi capaz de prevenir ou curar infeções e, ainda,
preços excessivos. A análise aprofundada abrangeu 268 websites, 206 (77%) dos quais
foram sinalizados para uma investigação mais detalhada por possíveis violações do
direito do consumidor da UE. Destacam-se os seguintes resultados:


88 (33%) websites continham produtos com alegações de supostos efeitos curativos ou
preventivos contra o coronavírus;



30 (11%) websites continham declarações imprecisas sobre a escassez de produtos;



24 (9%) websites suspeitos de práticas desleais relativas a preços excessivos.

A investigação também revelou que, em 39 casos, o preço de venda e o preço unitário
não eram exibidos de maneira inequívoca, facilmente identificável e claramente legível.
Acresce que, as autoridades da Rede CPC também observaram que os consumidores
não receberam informações claras sobre todos os aspetos relevantes, como a
identidade do operador económico (em 58 websites), o endereço geográfico do
estabelecimento do operador económico (em 62 websites) ou os detalhes de contacto
do operador económico (em 58 websites).


Em junho de 2020, as autoridades da rede CPC de 11 países (incluindo Portugal)
examinaram 24 outras plataformas online (17 das quais rastreadas em maio): em 18 dos
24 casos, as autoridades possuíam informações suficientes para concluir que a
plataforma continha um número significativo de ofertas e anúncios duvidosos; 8 dessas
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18 plataformas continham um número significativo de ofertas duvidosas, sendo que 4
delas já mostravam irregularidades em maio.

As 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 Safety Gate - RAPEX - Sistema Comunitário de Troca Rápida de
Informações sobre produtos de consumo perigosos, não alimentares.

Cumpre também fazer referência às prioridades constantes na Nova Agenda do Consumidor que
coincidem com as prioridades e preocupações da Direção-Geral do Consumidor não esquecendo
o enquadramento das prioridades fixadas para a Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia. Desde o consumo sustentável, passando pela proteção dos consumidores no
ambiente digital, bem como pela proteção dos consumidores vulneráveis e a aposta na
cooperação entre os parceiros nacionais, europeus e internacionais, estes são os temas de
comum interesse entre a Direção-Geral do Consumidor e a Comissão Europeia.

Finalmente é também comparável a realização de eventos no âmbito da política de defesa do
consumidor por parte da Comissão e da Direção-Geral do Consumidor. Considerando as
prioridades e os objetivos partilhados entre os organismos, foi possível conjugar esforços entre
a Comissão Europeia e a Direção-Geral do Consumidor para a preparação dos eventos a realizar
na Presidência Portuguesa da UE. Esse trabalho iniciado em julho de 2020 e que se prolongou
até março do ano corrente, resultou na realização de eventos conjuntos para discussão da
Política de Defesa o Consumidor na União Europeia e definição de prioridades de ação a
desenvolver até março de 2022.
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VII. Inquérito de Satisfação – Colaboradores DGC
O processo de autoavaliação da DGC envolveu a realização de um inquérito anónimo aos seus
colaboradores, disponibilizado no dia 5 de abril de 2021. O questionário foi elaborado
recorrendo à aplicação GoogleForms, cujo link foi remetido internamente a todos os
trabalhadores para que pudessem responder online e consistiu na avaliação de um conjunto de
aspetos relativos à organização, com o propósito de aferir o grau de satisfação e de motivação
de cada um sobre as atividades que desenvolveu ao longo de 2020.
Do universo de 42 efetivos da DGC, à data da entrega do questionário, após exclusão do
dirigente máximo, o questionário foi destinado a 41 trabalhadores.

Deste universo, obtiveram-se 33 respostas, o que perfaz uma taxa de resposta de 80,5% (6,1
pontos percentuais acima da taxa de resposta verificada relativamente à avaliação de 2019).
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 = nem satisfeito, nem insatisfeito, 4 = satisfeito e 5 =
Muito Satisfeito.
Apresentam-se em gráfico os resultados às questões constantes do Questionário de Satisfação.
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Assim, relativamente a uma apreciação global do questionário, verifica-se que os colaboradores
da Direção-Geral do Consumidor indicam maioritariamente uma situação positiva, sendo na
maioria dos grandes temas abordados, a opção pelo nível de satisfação 4 = satisfeito, a mais
escolhida.
Relativamente aos Níveis de motivação e ao Desenvolvimento na carreira, o maior número de
respostas recaiu na opção 3 = nem satisfeito, nem insatisfeito. Há que referir o facto de alguma
dessa desmotivação e de insatisfação com a progressão na carreira decorrer de disposições
transversais à administração pública, relativamente às quais não há forma de intervenção
específica. De referir, igualmente, o maior número de respostas alguma vez registado, o que
demonstrará um maior interesse em participar ativamente na vida interna da organização.
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VIII. Grau de execução das atividades e projetos previstos no plano
de atividades
O Plano de Atividades para 2020 estabeleceu a realização de 56 ações inseridas nos quatro
Objetivos Estratégicos, tendo sido apurada uma taxa de execução de 96,04% justificada pela
concretização no total de 54 ações.

Não foram executadas na totalidade as seguintes ações:


1.9 “Realização de sessões de formação sobre a defesa do consumidor a outras forças
de segurança (Guarda Nacional Republica e Polícia Municipal”, OBJ 1



3.5. “Continuação da dinamização do protocolo de cooperação com a Polícia de
Segurança Pública”, OBJ 3.

Dada a situação de pandemia que se instalou em março - e que se prolongou ao longo de todo
o ano civil – verificou-se a paragem da atividade económica, o confinamento e recolhimento
domiciliário obrigatórios que impactaram nas atividades das entidades e autoridades públicas.
Neste contexto, a DGC (bem como as forças de segurança GNR e PSP), foram confrontadas com
o estabelecimento de novos problemas e necessidade de respostas imediatas. Da parte da DGC,
destacam-se, de novo, as relacionadas com o processo legislativo, com o tratamento dos
pedidos e reclamações dos consumidores e da interação e cooperação mais exigentes na
fiscalização, entre outros, vendo-se assim impedida de realizar aquelas ações. De referir, no
entanto, que no âmbito das sessões e iniciativas que organizou à distância endereçou, sempre
às autoridades policiais convite para participação ativa o que veio a acontecer nalguns casos.
Por outro lado, a imposição do trabalho à distância nas diversas áreas temáticas implicou um
planeamento diferente, mas exigente atendendo às responsabilidades relacionadas com a
assunção das Presidências que tiveram que ser realizadas à distância. O planeamento das tarefas
à distância, com o envolvimento de parceiros fora do território nacional, implicaram igualmente
outros desafios e cuidados que ocuparam a equipa.
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IX.

Medidas para um reforço positivo do desempenho

O ano de 2020 foi um ano particularmente exigente para a equipa da Direção-Geral do
Consumidor atendendo às alterações que ocorreram por força da declaração de Estados de
Emergência sucessivos. Desde logo, a preocupação inicial foi o de garantir a todos os
trabalhadores e colaboradores da Direção-Geral as condições tecnológicas para poderem
exercer as tarefas à distância, em teletrabalho. Este aspeto relacionado com as tecnologias foi
muito importante para assegurar a continuidade do desempenho com eficiência e boa
qualidade. Não se perdeu de vista o objetivo de se assegurar o equilíbrio de saídas de
trabalhadores e de entradas visando renovar as unidades orgânicas internas. Em junho, com o
regresso da equipa às instalações da DGC, a preocupação de cumprimento das regras e de
estabelecimento das melhores condições para cada um dos trabalhadores foi uma constante
através, do estabelecimento de escalas, horários desencontrados e de atribuição de uma sala
para cada um dos trabalhadores (só excecionalmente é que tal aconteceu).

Relativamente ao quadro, apesar de dois procedimentos de recrutamento por mobilidade
abertos para a Divisão de Publicidade não terem resultado em qualquer acolhimento de
trabalhadores por falta de anuência dos organismos de origem, em 2020 a DGC abriu um
procedimento concursal comum para a referida Divisão visando o recrutamento de 2 técnicos
superiores, cuja conclusão está agora em curso.

Tal como em anos passados, a Direção-Geral rececionou diversas candidaturas espontâneas
tendo conseguido acolher em 2020, através de mobilidade e após anuência do serviço de
origem, um técnico superior jurista para a Direção de Serviços do Direito do Consumo e um
assistente técnico para a Divisão de Publicidade, ambos em julho. Após publicitação na BEP de
um procedimento de recrutamento por mobilidade, foi possível acolher um técnico superior
financeiro para o apoio à Direção, em dezembro.

Convirá reafirmar a forma como acolheu os novos trabalhadores, enviando o Manual de
Acolhimento da DGC, juntamente com informação diversa considerada relevante para a sua boa
integração e a apresentação/acolhimento personalizado por parte do Núcleo de Apoio à
Direção/Recursos Humanos.
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Ainda que funcionando em teletrabalho, e durante parte do ano em equipas espelho, os
dirigentes e os trabalhadores asseguraram o contacto quase diário com as respetivas equipas,
através de troca regular de emails e a criação de grupos whatsapp com vista a manter o
desempenho e a coesão das mesmas e a dar apoio a eventuais situações mais críticas de
isolamento que pudessem ocorrer.

Como foi possível notar em relatórios passados, a equipa da Direção-Geral do Consumidor sendo
diminuta privilegia o trabalho de equipa, não só dentro de cada unidade orgânica, mas, também
transversalmente, gerando sempre que tal ocorre num resultado final mais produtivo e
valorizado. Apesar dos desafios que 2020 colocou a todos, dirigentes, trabalhadores e
colaboradores, a preocupação com o trabalho de equipa e a manutenção da coesão foi uma
constante. E por essa razão foi possível concretizar objetivos e ações exigentes.

Neste ano ímpar, a Direção-Geral do Consumidor não alterou as suas preocupações e formas de
atuação visando sempre as melhores práticas de conciliação da vida profissional, familiar e
pessoal, designadamente através das diferentes formas de organização do tempo de trabalho
permitidas legalmente.

Sempre no permanente respeito pelas imposições legais, a DGC autorizou, para 2020, quatro
pedidos de jornada contínua, uma prorrogação de acordo para prestação de trabalho a tempo
parcial e três contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em regime
de teletrabalho no âmbito do Código do Trabalho. No âmbito das disposições extraordinárias da
pandemia COVID-19, registaram-se também quatro situações de teletrabalho obrigatório no
âmbito do regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos.
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X.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE.1 Capacitar os(as) consumidores(as)
(empowerment)
1.1. Elaboração/divulgação de campanhas de informação, designadamente, através de
brochuras eletrónicas e em papel, de Alertas, Informações DGC e pequenos filmes sobre
temas de defesa do consumidor;
No ano de 2020, a DGC elaborou e divulgou diversas campanhas, alertas e informações
relacionadas com a publicação de legislação visando a proteção dos consumidores em tempo de
pandemia e medidas temporárias e excecionais para mitigar os efeitos da COVID. Incluem-se
também as relacionadas com os dados do livro de Reclamações e os alertas em matéria de
direitos dos consumidores (Anexo I).
A Direção-Geral do Consumidor emitiu 4 alertas destinados ao informar os consumidores sobre
fraudes, entre outros temas. (Anexo I).
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Divulgou igualmente 119 informações sobre alterações legislativas, bem como sobre temas
relacionados com as temáticas de consumo, incluindo eventos e iniciativas de interesse para os
consumidores (Anexo I).

Em 2020 a DGC elaborou 26 brochuras com enfoque nas alterações legislativas provocadas pela
pandemia Covid 19, mas também sobre o livro de reclamações, a resolução alternativa de litígios
de consumo, a rede de CIAC, a segurança dos consumidores, entre outros.

Em setembro de 2020, o Centro Nacional de Cibersegurança convidou a DGC a colaborar no
desenvolvimento e disponibilização online do curso "Consumidor Ciberseguro", o qual seria
desenvolvido também em parceria com o Centro Europeu do Consumidor, a ASAE e o OLX.

O referido curso, cuja disponibilização ao público teve lugar a 30 de novembro de 2020, e se
encontra disponível para realização gratuita até 25 de novembro de 2021, através da plataforma
https://www.nau.edu.pt/curso/consumidor-ciberseguro/, destina-se a todos os cidadãos que
visam adquirir novos conhecimentos e ferramentas com vista a realizar compras online em
segurança, nomeadamente, através da identificação de websites seguros e fidedignos, bem
como, da escolha de meios de pagamentos seguros, entre outros.

Com a conclusão do curso pretende-se que os participantes tenham atingido os seguintes
objetivos de aprendizagem:
 Escolher um website de compras online seguro e fidedigno;
 Escolher um meio de pagamento seguro para compras online;
 Identificar indícios de burla em vendas online;
 Saber a quem reportar em caso de fraude em compras online;
 Saber os direitos europeus do consumidor online.
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Ainda no âmbito das campanhas de informação, a Direção-Geral do Consumidor produziu e
divulgou vários vídeos informativos, que integraram campanhas destinadas aos consumidores,
a saber: Regresso às Aulas em Segurança; Referencial de Educação do Consumidor (em duas
versões, portuguesa e inglesa); Sabe Resolver conflitos de Consumo – Entidades de Resolução
Alternativa de Conflitos de Consumo; Conhece a Rede CIAC e Campanha de Natal da DGC/2020.
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1.2. Elaboração de campanhas de informação relacionadas com as temáticas da saúde e
segurança e de alertas destinados ao informar os consumidores sobre produtos
perigosos.
Em 2020, a Direção-Geral do Consumidor elaborou/divulgou publicações/brochuras
relacionadas com as temáticas da segurança dos consumidores, a saber: Dia de São Valentim
em segurança; Carnaval em segurança; Páscoa em segurança; Leitura do rótulo; Brincar e nadar
em segurança; Campanha Regresso às aulas 2020; Máscaras de proteção COVID-19.

Divulgou, ainda, a Campanha Mundial de Sensibilização da OCDE sobre a segurança dos
brinquedos vendidos online e o Relatório de 2019 do Safety Gate – RAPEX (Sistema de alerta
rápido para produtos perigosos não alimentares).

A par das brochuras, a Direção-Geral do Consumidor emitiu 64 alertas destinados ao informar
os consumidores sobre produtos perigosos, relativos a acessórios de cozinha, aparelhos e
equipamentos elétricos, artigos de puericultura e equipamento para crianças, brinquedos,
equipamento de proteção, equipamento para atividades de lazer/desporto, produtos
cosméticos e veículos a motor, entre outros temas. Anexo I.
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1.3. Preparação de campanhas de informação sobre as alterações ao regime jurídico da venda
de bens e novas regras aplicáveis aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços
digitais;

A Direção-Geral do Consumidor no âmbito da preparação dos projetos de diplomas que irão
transpor as Diretivas comunitárias identificou alguns dos temas cuja complexidade deverá estar
tratada nas campanhas tendo em diversas ações vocacionadas para os parceiros destacado as
principais características das futuras soluções que irão entrar em vigor.

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

A Direção-Geral do Consumidor e a Polícia de Segurança Pública desenvolvem desde há largo
tempo iniciativas conjuntas em matéria de formação e de informação dos consumidores mais
vulneráveis, destacando-se o desenvolvimento, em 2016, de um guia prático destinados aos
consumidores seniores. Estas entidades convergem assim na proteção dos cidadãos
consumidores, em especial os mais vulneráveis, onde se incluem as crianças, os jovens e os
consumidores seniores.

O consumidor sénior é um agente ativo da mudança, mas também integra o grupo dos
consumidores vulneráveis. No dia 28 de outubro em que se comemora o Dia Mundial da Terceira
Idade, a Direção-Geral do Consumidor divulgou uma vez mais o Guia Prático do Consumidor
sénior, elaborado em colaboração com a Polícia de Segurança Pública, que contém informação
sobre como exercer os seus direitos enquanto consumidores e os cuidados a observar para
garantir a sua segurança.

Dedicado a colaboradores de instituições de solidariedade social, designadamente
Misericórdias, a Direção-Geral do Consumidor e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
realizaram no dia 16 de dezembro, um Webinar conjunto sobre o Serviço de Eletricidade, onde
foram abordados temas relativos ao setor da eletricidade, da resolução de conflitos de consumo
e endividamento de consumidores.
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1.5. Atendimento escrito e telefónico sobre as temáticas de consumo;

A Direção-Geral do Consumidor nos termos do Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de
abril, deve prestar informação jurídica, no âmbito do direito do consumo, e encaminhar
denúncias e reclamações em matéria de consumo para as demais entidades competentes.

Durante o ano de 2020, foram recebidos na Direção-Geral do Consumidor 9.212 pedidos de
consumidores, dos quais 5.111 corresponderam a comunicações escritas e 4.101 a
comunicações telefónicas.

Embora se tenha registado um decréscimo de 2052 pedidos face ao ano transato, verificou-se
um aumento dos pedidos escritos (a redução registada deve-se muito provavelmente à
necessidade de ajustes no horário do atendimento telefónico face aos recursos existentes bem
como à disponibilidade dos formulários modernizados da DGC que contribuiram para a maior
utilização destas vias). Dentro das 5.111 solicitações escritas recebidas, a maioria é reclamações,
sendo o restante pedidos de informação.

No que respeita aos setores/temas mais reclamados destacam-se os 10 grandes assuntos que
foram recebidos, em 2020, em maior número.
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Os números com alguma similitude face a anos transatos, mas como reflexos inevitáveis da crise
pandémica, no topo da lista estão os serviços de comunicações eletrónicas, seguido pelos artigos
relacionados com as tecnologias de informação.

Bastante destacados estão, como habitualmente, os aparelhos de uso doméstico, aparecendo
no ano de 2020 (e ao contrário de outros anos) o mobiliário e os acessórios para casa e jardim.
Considerando o crescimento do e-commerce e a maior dependência dos mercados online
decorrente da paragem da atividade económica nos estabelecimentos físicos, registou-se um
aumento das reclamações relativas a compras à distância de vestuário, calçado, malas e
acessórios.
No ano de 2020, ao contrário de anos anteriores, face às limitações impostas pela pandemia
relativamente às viagens e turismo, posicionaram-se, também, no top 10, os serviços prestados
por agências de viagens e os serviços de transporte, com destaque para o transporte aéreo.

No que respeita aos motivos mais reclamados, destacam-se os 10 grandes assuntos no gráfico
abaixo:
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Verifica-se que os bens com defeito e o incumprimento da garantia legal são os motivos mais
reclamados, quer no atendimento telefónico quer no atendimento escrito. Porém, no ano de
2020, no contexto da economia digital, verificou-se um acentuado crescimento das situações
em que um bem não foi entregue ao consumidor ou o serviço não foi integralmente prestado
ou existiu uma prestação defeituosa.
No atendimento escrito
Com base nos formulários que a DGC disponibiliza no seu sítio da internet, nos pedidos que
chegam via correio eletrónico ou através de carta, apresenta-se em gráfico os setores mais
reclamados.
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No atendimento telefónico
No âmbito da linha de atendimento ao consumidor especificamente criada para o efeito
apresentam-se os motivos e setores mais reclamados:

Ainda quanto à linha de atendimento ao consumidor, face aos constrangimentos relacionados
com o confinamento e com os recursos existentes, sofreu ajustes como acima se referiu, tendo,
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até setembro, funcionado todos os dias úteis das 09h.30 às 17h.30 e, a partir de outubro, entre
as 10h.00 e as 13h.00, serviço assegurado pelos técnicos da DGC face à demora dos
procedimentos de contratação.

1.6. Organização de sessões de informação sobre a temática de defesa do consumidor em
estabelecimentos de ensino, designadamente com o apoio e participação de autarquias
locais;
Fortemente prejudicada pela situação pandémica em curso que impossibilitou a realização de
sessões presenciais e alterou o calendário escolar e forma de ensino, foi, contudo, possível
realizar diversas iniciativas.

Organizado pela Direção-Geral de
Educação, pela Direção-Geral do
Consumidor e pela DECO realizouse, a 30 de setembro, a sessão por
via digital, "À Conversa sobre
Educação para o Consumo". Nesta
sessão subordinada ao tema "Os
Desafios dos Jovens Consumidores", foram debatidas as questões relativas ao consumo digital
e sustentável e os seus efeitos sobre os jovens e as suas famílias, tendo sido apresentado o
Referencial de Educação ao Consumidor para a Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino
Secundário, um documento de trabalho orientado para os professores destes níveis de ensino.
Moderada pelo jornalista Pedro Andersson, e teve como oradoras representantes da DGC e da
DECO. A sessão contou com a participação de professores e também de técnicos dos Centros de
Informação Autárquica ao Consumidor, bem como de outras entidades, num total de mais de
cem participantes.

No dia 9 de dezembro de 2020 a DGC realizou uma sessão de informação destinada alunos do
3.º ciclo, mais precisamente a 4 turmas do 8.º ano do Colégio de Santa Doroteia, em Lisboa,
sobre consumo sustentável e importância da reciclagem. Esta sessão contou também com a
participação da Sociedade Ponto Verde.
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1.7. Divulgação do Referencial para a Educação do Consumidor (REC) nas escolas e formação
de professores, designadamente através do lançamento de concursos ou projetos;
Com vista a divulgar o Referencial de Educação do Consumidor (REC) para a Educação PréEscolar, Ensino Básico e Ensino Secundário - elaborado pela Direção-Geral de Educação e pela
Direção–Geral do Consumidor, com a colaboração da Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor - a DGC elaborou um vídeo de divulgação do REC em versão portuguesa e em
versão inglesa, que se encontram alojados no youtube da Direção-Geral do Consumidor.
Este

vídeo

tem

sido

apresentado em vários
eventos

nacionais

e

estrangeiros sempre que
se aborda o tema da
educação ao consumidor.

A DGC, DGE e DECO continuaram concertadamente a trabalhar na divulgação do REC
particularmente junto
comunidade

da

escolar,

estando o mesmo agora
destacado no site da DGE,
DECO e DGC.

A

30

de

setembro

foi

realizada uma sessão digital,
designada “os Desafios dos
Jovens Consumidores e o Referencial de Educação do Consumidor” que teve como
destinatários principais os professores desde o pré-escolar ao secundário. Iniciaram-se
igualmente os trabalhos preparatórios para a realização de ações de curta duração destinadas a
professores, a realizar em 2021 e, entretanto, já agendadas.
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1.8. Continuação da realização de sessões de formação e informação sobre o regime jurídico
do Livro de Reclamações nos formatos físico e eletrónico e funcionamento da plataforma
do Livro de Reclamações Eletrónico;
No dia 8 de fevereiro, em colaboração com o CIAC de Loures, a DGC foi oradora na sessão de
esclarecimento sobre o Livro de Reclamações (sessão presencial, na Mercearia Santana em
Sacavém, Loures), destinada à população em geral (consumidores e empresários).

No dia 22 de novembro, a DGC realizou uma sessão de informação, no formato digital, destinada
aos colaboradores da empresa IKEA sobre o livro de reclamações eletrónico.
A DGC assegurou a formação às Entidades Reguladoras e Fiscalizadoras que integram a
plataforma do livro de reclamações eletrónico. Neste contexto, em 2020, foram igualmente
realizadas 12 sessões de formação destinadas a 6 Entidades Reguladoras e Fiscalizadoras
(Instituto de Segurança Social, DROTA Madeira, Instituto de Segurança Social dos Açores,
Inspeção Regional da Educação dos Açores, Inspeção Geral das Atividades Culturais dos Açores,
IMPIC, ERSAR, IGEC). Estas sessões contribuíram para a atualização de conhecimentos,
esclarecimento de dúvidas e formação de novas equipas das entidades adstritas ao projeto.

1.9. Realização de sessões de formação sobre a defesa do consumidor a outras forças de
segurança (Guarda Nacional Republicana e Polícia Municipal);
Durante o ano de 2020 face ao contexto pandémico não foram realizadas quaisquer sessões de
formação com estas entidades.

1.10.

Organização de jornadas de formação e informação destinadas a técnicos de consumo

dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor (CIAC);
No que respeita às atividades desenvolvidas com os CIAC em 2020 e tendo em consideração
pandemia de COVID-19 e todos os constrangimentos daí decorrentes, a Direção-Geral do
Consumidor envidou todos os esforços no sentido de acompanhar mais de perto os CIAC,
nomeadamente, através da realização de ponto de situação com os técnicos municipais e de
elaboração de inquéritos, tentando colmatar as situações de maior isolamento destes técnicos
de consumo (confrontados subitamente com novas questões dos consumidores), apoiando-os,
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igualmente, através da realização de webinars, ações de formação e de reuniões plenárias ou
bilaterais.

Neste contexto valerá a pena destacar as várias reuniões de trabalho à distância para abordar e
discutir os impactos da pandemia na atividade dos CIAC, as reclamações e os pedidos de
informação efetuados pelos consumidores no contexto da COVID 19. Inseridas nos encontros à
distância que a DGC promoveu com várias entidades que integram o Sistema de Defesa do
Consumidor, as seguintes reuniões:



14 de maio – Primeira reunião com CIAC da zona norte e centro do país;



25 de maio - Segunda reunião com CIAC da zona centro e sul do país;


5 de junho - Terceira reunião

com CIAC de todo o país.
Nestas 3 reuniões foram vários os
temas abordados, destacando-se,
entre outros, os efeitos da situação
pandémica na dinâmica e trabalho
dos CIAC (em termos de recursos humanos); o que mudou na forma de atendimento; as
questões de consumo mais suscitadas por parte dos consumidores; a identificação de
necessidades formativas dos conselheiros de consumo a curto prazo; a forma de divulgação da
Informação produzida pela DGC e as iniciativas desenvolvidas pelos CIAC.



23 de setembro – Quarta reunião onde se abordaram os temas da nova imagem dos
CIAC, o Referencial de Educação ao Consumidor e a divulgação da campanha "Vamos
Reinventar o Plástico" do Pacto Português para os Plásticos.



3 de dezembro – Quinta reunião onde se abordaram os temas relativos às campanhas
de divulgação destinadas ao Consumidor: Natal; CIAC; RAL – Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo, a Nova Agenda do Consumidor. Nesta reunião abordaram-se as
prioridades da Presidência Portuguesa, bem como a iniciativa Academia de Consumo
para CIAC.
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A par das reuniões e no seguimento das necessidades identificadas pelos CIAC, a DGC organizou
as seguintes sessões formativas webinar:



18 de junho - A DGC promoveu o I Webinar sobre Defesa dos Consumidores em tempo
de Pandemia destinado aos técnicos dos CIAC. Esta iniciativa contou com a colaboração
da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações.



25 de junho - II Webinar dirigido aos CIAC em fase inicial de abertura ou a técnicos novos
em CIAC, já em pleno funcionamento.

Neste webinar onde participaram
30 representantes de CIAC, de
norte

a

sul

do

país,

foram

abordados os seguintes temas: as
atribuições da Direção-Geral do
Consumidores

no

âmbito

de

atuação dos CIAC; o Sistema de
Defesa do Consumidor; as Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo; a
definição e enquadramento de “Conflitos de Consumo”; identificação das entidades setoriais
competentes; a compra e venda de bens de consumo.

Os CIAC promoveram várias sessões tendo convidado a DGC para intervir enquanto oradora,
destacando-se as sessões:



8 de fevereiro | CIAC de Loures – Sessão de Esclarecimento sobre o Livro de
Reclamações (sessão presencial, na Mercearia Santana em Sacavém, Loures), destinada
à população em geral (consumidores e empresários).
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12 de novembro | CIAC da Trofa

– Sessão Informativa “Os Riscos do
Comércio

Eletrónico”

(sessão

digital), destinada a consumidores.

Nova imagem da Rede CIAC (Logotipo)
A par do acompanhamento do trabalho dos CIAC, foi pensada uma imagem - logotipo, no
sentido de dar um “rosto” à Rede de CIAC, convidando os municípios a adotar e a conjugar esta
imagem com a do seu CIAC.

Para este efeito, em 2020, a DGC concretizou a implementação da imagem única para a Rede
CIAC - um logotipo do CIAC. A nova imagem visa contribuir para a maior visibilidade da Rede
composta pelos cerca de 90 Centros que partilham um objetivo comum: informar e apoiar os
consumidores de forma eficaz, gratuita e próxima. Trata-se, pois, de uma imagem agregadora,
símbolo de uma rede que se quer mais coesa e conhecida.
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No dia 21 de dezembro, no seguimento da campanha de divulgação sobre as entidades que
integram o Sistema de Defesa do Consumidor com destaque para as que apoiam e informam os
consumidores, a DGC divulgou o vídeo “Conhece a Rede de Centros de informação Autárquicos
ao Consumidor?”.

O vídeo foi o primeiro de vários recursos que a DGC preparou para a Rede CIAC e que irá ser
utilizado por todas as estruturas autárquicas que têm este serviço. Este vídeo encontra-se
acessível nas redes sociais da DGC em:
https://www.youtube.com/watch?v=cRtKTBETdD0 https://www.facebook.com/dgconsumidor

Este trabalho de divulgação decorre ao longo do ano corrente através de uma campanha de
informação que inclui o vídeo apresentado em dezembro de 2020, cartazes e outros materiais.

1.11.

Participação em feiras, colóquios, seminários, fóruns e demais eventos relacionados

com a Política de Defesa do Consumidor
A Direção-Geral do Consumidor participou ativamente no evento Portugal Summit 2020
organizado pela ACEPI – Associação da Economia Digital, maior evento de IT, nos dias 19 a 23 de
outubro, tendo integrado um painel de dicussão sobre a Defesa do Consumidor no ambiente
digital.
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1.12.

Organização das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor;
Com vista a celebrar o Dia
Mundial

dos

Direitos

do

Consumidor, a Direção-Geral do
Consumidor

organizou

uma

cimeira no Hotel dos Templários
em Tomar com a participação
das Entidades Reguladoras, das
Redes CIAC e RAL e demais
parceiros públicos e privados.
Com os temas da Regulação, da
aplicação do direito do consumidor e da sustentabilidade, os mais de 300 participantes
intervieram ativamente ao longo de dois dias de debate e reflexão. Esta Cimeira teve um grande
significado para muitos parceiros das Autarquias sendo visto como o “Retomar” de uma
iniciativa de diálogo realizada nos anos 90 ainda do ex-Instituto do Consumidor.
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1.13.

Gestão, coordenação e divulgação dos dados estatísticos do Livro de Reclamações

(físico e eletrónico);
Em 2020, a Direção-Geral do Consumidor extraiu e preparou toda a documentação relacionada
com os dados do Livro de Reclamações para apresentar as estatísticas relativas ao ano de 2019
e a informação relacionada com a gestão, coordenação e divulgação. Essa apresentação foi
efetuada através de um vídeo que foi amplamente divulgado em reuniões lideradas pelo
Secretário de Estado do Comércio Serviços e Defesa do Consumidor e tratado na comunicação
social.
Este vídeo pode ser visionado em Livro Reclamações Relatório Anual 2019 no canal do youtube
da DGC. Em termos de dados apresentam-se alguns slides representativos:
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Em matéria de divulgação e sensibilização das empresas e dos consumidores em matéria de livro
de reclamações, a Direção-Geral do Consumidor, no âmbito das suas atribuições e no contexto
do Livro de Reclamações, entendeu oportuno e importante criar um guia prático identificador,
de forma simples e clara, das entidades competentes para tratar reclamações lavradas no
âmbito do Livro de Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro na sua versão
atual).

O Guia informa também sobre a
existência de diferentes livros de
reclamações e respetivos regimes
jurídicos, bem como da existência
das

Entidades

de

Resolução

Alternativa de Litígios de Consumo e
dos

Centros

Autárquicos

de
ao

Informação
Consumidor

existentes em Portugal.

Na elaboração deste Guia contou
com a colaboração da INCM –
Empresa Nacional da Casa da
Moeda

e

das

Entidades

Fiscalizadoras e Reguladoras competentes.

Os destinatários deste guia são as empresas obrigadas a disponibilizar o livro físico e a
conectarem-se à plataforma eletrónica, os consumidores, mas também as próprias entidades
fiscalizadoras e reguladoras.
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1.14.

Coordenação dos trabalhos de execução da 3.ª fase do Livro de Reclamações

Eletrónico (consolidação e desenvolvimentos da plataforma);
Durante o segundo semestre de 2020, a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu o trabalho
com o parceiro tecnológico INCM para identificar os trabalhos de melhoria da plataforma do
livro de reclamações eletrónico e para integrar as entidades fiscalizadoras que ainda se
encontravam em falta, com especial incidência as autoridades das Regiões Autónomas.

No final de 2020 encontravam-se 33 entidades fiscalizadoras e reguladoras integradas não só do
Continente como também das Regiões Autónomas.

A plataforma integrava no final de 2020 mais de 318.000 operadores económicos de todos os
setores de atividade económica, tais como: os setores dos serviços públicos essenciais
(comunicações eletrónicas, serviços postais, eletricidade e gás, água e resíduos); setores do
turismo; restauração; transportes; venda a retalho; construção civil; mediação imobiliária;
segurança privada; serviços médico-veterinários; serviços e atividades de investimento em
instrumentos financeiros; seguros e serviços prestados por sociedades financeiras e instituições
bancárias; serviços de saúde; farmácias, resolução alternativa de litígios de consumo; casinos e
jogos de bingo; serviços sociais; respostas sociais; serviços de ensino, entre outros.

Manteve-se igualmente o apoio e formação à linha de atendimento
do livro de reclamações. Foram igualmente elaborados 3 novos flyers
informativos relativos a três das novas entidades que em 2020
integraram a Plataforma do livro de reclamações eletrónico, a saber:
Instituto de Segurança Social dos Açores (entrada em abril de 2020),
Inspeção Regional da Educação dos Açores (entrada em junho de
2020) e à Direção Regional do Desporto dos Açores (entrada em julho de 2020).
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Ainda no âmbito do Livro de reclamações Eletrónico e em matéria de melhorias a implementar,
a Direção-Geral do Consumidor é responsável pelo projeto de implementação de Mecanismos
de Inteligência Artificial aplicadas ao Livro de Reclamações Eletrónico. Com este último projeto
pretende-se por um lado melhor compreender o sentido da reclamação e extrair informação
pertinente para auxiliar o consumidor, bem como dar elementos de informação sobre a
conflitualidade às entidades reguladoras e fiscalizadoras para que estas possam adotar as
medidas consideradas necessárias para acautelar o respeito pelos direitos dos consumidores.
Por outro lado, desenvolver mecanismos de recomendação, suportados no regime jurídico do
livro de reclamações eletrónico, bem como demais legislações de defesa do consumidor
relevante, que permita responder às dúvidas do consumidor e orientá-lo no sentido de conhecer
os seus direitos e deveres específicos face a uma dada solicitação. Para este efeito, estão já
identificados os problemas e oportunidades de melhoria no backoffice, no preenchimento da
folha de reclamação, os campos de preenchimento que suscitam problemas e dúvidas aos
consumidores, a necessidade de os consumidores avaliarem as experiências e as oportunidades
de tratamento de informação estatística. Dados os constrangimentos da pandemia que
alteraram dinâmicas e prioridades das organizações, a DGC submeteu à AMA um pedido de
recalendarização para prosseguir nos desenvolvimentos, aguardando a resposta.

1.15.

Continuação do processo de devolução das cauções cobradas aos consumidores pelos

prestadores de serviços públicos essenciais;
Fazendo o cômputo global desde 2008 até ao final de dezembro de 2020 foram já analisados
114.495 pedidos de consumidores (que incluem muitas insistências/duplicações de pedidos).
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Em 2020, face aos constrangimentos orçamentais e de limitação de equipa adstrita ao
tratamento das cauções foram dadas resposta a 4.737 pedidos, sendo que deste total apenas
871 processos deram origem a devolução de caução.
Serviço Público Essencial

2020

Água

15.986,19 €

Eletricidade

3.116,06 €

Gás

609,25€

TOTAL

19.711,50 €

Dos cerca de 25.000 pedidos ainda por analisar, poucos serão os que cumprem os requisitos do
reembolso. De referir que este apuramento é feito mediante a análise de cada pedido incluindo
a documentação que o consumidor apresenta. Estes procedimentos implicam contactos com os
consumidores para esclarecimentos ou junção de informação necessária, processo que se revela
complexo e moroso. Desde que se iniciou o processo de restituição de cauções – 2008 - até ao
dia 31 de dezembro de 2020, a Direção-Geral do Consumidor restituiu aos consumidores um
total de 621.474,54€.
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1.16.

Dinamização do sítio da Internet da DGC, bem como das suas páginas no Youtube,

Twitter e Facebook, bem como o lançamento de página da DGC em rede social Instagram

Relativamente à página da DGC, em 2020, e comparativamente a 2019, o número de
visualizações do site aumentou consideravelmente (2019 – 644.728 / 2020 – 783.625), havendo
cada vez maior interesse na sua consulta, o que se entende dever à sua nova organização e
imagem, permitindo aos consumidores encontrar mais facilmente a informação e contribuindo
para a uma maior visibilidade da DGC.

O site da DGC teve um maior número de visualizações no mês de agosto.
Visualizações
Ano de 2020

Visualizações

de 2019 para 2020

Janeiro

63 615

+22 615

Fevereiro

51 391

+8 872

Março

54 235

+10 844

Abril

41 872

- 1 257

Maio

55 317

+ 5 130

Junho

58 088

- 10 539

Julho

69 571

+ 5 540

Agosto

105 561

+60 588

Setembro

97 168

+45 046

Outubro

65 952

+5 604

Novembro

64 672

+5 799

Dezembro

55 172

- 20 353

Dos menus mais visualizados destacam-se os relativos a Informação da página de entrada (este
menu continua a ser o mais visto, por conter as “notícias do dia”), seguindo-se:
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Livro de Reclamações - Informação em geral, perguntas frequentes



Comunicação-Notícias – comparando com 2019, verifica-se um aumento da procura
deste menu (sendo muito provavelmente devido ao ano atípico que se viveu com muita
informação sobre questões de consumo relacionadas com a temática da COVID-19)



Perguntas Frequentes sobre Garantias



Informação sobre Direitos do Consumidores



Comunicação-Alertas

Em 2020, a DGC publicou um total de 134 notícias com maior incidência entre os meses de
março e julho, sendo que no mês de maio se registou a publicação de maior número de notícias
tendo em conta que houve uma maior disseminação de informação sobre a COVID-19. Nos
meses de fevereiro, agosto e outubro foram publicadas menos notícias. Por outro lado, foram
desenhados e publicados 29 banners em slider, área onde se privilegia a informação
considerada mais relevante para o consumidor (ficando visível por algum tempo). Por outro
lado, publicam-se conteúdos atuais, urgentes ou sazonais (que costumam estar visíveis por
menos tempo).

MÊS

TEMA/Banner

Fevereiro

Cimeira do Consumidor; Carnaval 2020; Linha de Atendimento LRE

Março

Cimeira do Consumidor - Agradecimento

COVID-19

Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

Estamos ON
Abril
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Maio

Infografia Viagens

Fraude Porta-a Porta

Publicidade Enganosa

COVID-19 Medidas Extraordinárias

Infografia COVID-19

COVID-19 Versão Consolidada

DGC- ARP

Dia da Criança

Junho

Webinar DGC-CIAC-ANACOM

Brincar e Nadar em Segurança

DGC – Nova Imagem
Julho

Reunião Conselho Nacional de Consumo
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Brochura Máscaras

Livro de Reclamações – Estatística Anual

Quem é Quem no LR – Guia Prático

Entidades RAL

Agosto

Regresso às Aulas 2020

Setembro

Brochura Máscaras

Atendimento DGC

Referencial de Educação do Consumidor

Vamos Reinventar o Plástico

Dezembro

Ano Novo em Segurança
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Foi igualmente preparada a criação de novos
menus alinhados com as orientações da
Administração Pública de modo a melhor
informar o cidadão/consumidor.

A DGC disponibilizou uma ferramenta de
avaliação do sítio da internet, ainda que limitada, atendendo às características da infraestrutura
de alojamento do sítio. Assim, em 2020 houve um total de 316 votantes, sendo que a avaliação
se traduz em “muito Bom”; “Bom”; “Suficiente”; “Insuficiente:

O site foi considerado como muito bom (106 votações) e em segundo lugar como, Insuficiente
(96 votações). O Bom teve 93 resultados e o Suficiente 21 o que poderá revelar uma certa
incongruência nestes resultados, resultante possivelmente de ser possível de fazer mais que
uma votação.
facebook

Em 2020, o número de pessoas alcançadas na rede social Facebook e às quais foram exibidas os
664 posts (625 posts em 2019) consubstanciou-se em 883 082 pessoas alcançadas (616073 em
2019). Os valores apresentados por publicação representam o número total de pessoas a que a
publicação foi apresentada (utilizadores únicos). Em 2020, 2852 novos gostos (2576 em 2019),
pelo que terminou o ano com o total de 17 669 (14815 Gostos em 2019). A página de Facebook
da Direção-Geral do Consumidor, à data de 31 de dezembro de 2020, apresentava 18 025
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seguidores (15068 seguidores em 2019). De notar que o visitante, ao aceder à página do
facebook da DGC, pode optar por fazer um ‘gosto’ e/ou seguir a mesma. Neste caso, o número
de seguidores é superior ao de “Gostos”, 18025 e 17667 respetivamente. Destacam-se os
seguidores da página como aqueles que manifestamente pretendem receber os conteúdos
publicados.

(Estatística - Quadro resumo – Perfil das pessoas alcançadas - valores instantâneos 2021-01-12)

FACEBOOK 2020 - QUADRO RESUMO PUBLICAÇÕES
Publicações

Pessoas alcançadas

PUBLICAÇÕES / Tipo

Imagem

Link
Video

(inclui

partilhado)
Publicações - Total

video

2019

2020

334

457

266

186

25

22

625

665

Var %

2019

2020

Var %
120,97

36,83%

314850

695719

30,08%

%
-

284001

170594

39,93%

12,00%

17222

16769

-2,63%

6,40%

518126

883082

70,44%

-

(Quadro resumo - Tipo de Publicações 2020)
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A

Direção-Geral

do

Consumidor iniciou a conta
no Twitter em junho de 2018,
e tem vindo a ter uma
atividade regular nesta rede
social, através da inserção de
posts (tweets) relacionados
com a área do Consumo no
geral, com o objetivo de chegar a um público com idades compreendidas entre os 30 e os 60
anos.

Em 2020, a conta da DGC tem 138 seguidores, tendo em 2020 publicado 17 tweets,
Youtube
Em 2020, a Direção-Geral do
Consumidor

prosseguiu

na

dinamização do seu canal de
Youtube com a inserção de
novos vídeos, na sua maioria
produzidos

pela

DGC,

contando atualmente o canal com 66 vídeos.

Os 5 vídeos mais visualizados, referem-se à campanha de Natal da DGC com mais de 2800
visualizações, seguido dos temas do livro de reclamações e da resolução alternativa de litígios
de consumo, como se pode ver pela imagem:

Instagram
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A DGC no final de 2020 marcou presença no
Instagram, criando a sua página e lançando a
campanha de Natal.

1.17.

Participação nos grupos de trabalho e Comissões relacionadas com a promoção da

alimentação saudável, segurança alimentar (incluindo as questões relacionadas com a
composição, a rotulagem e a distribuição dos produtos agroalimentares), e combate ao
desperdício alimentar no âmbito dos trabalhos do Programa Nacional para a Promoção da
Alimentação Saudável e da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar;
A Direção-Geral do Consumidor manteve, durante o ano de 2020, a sua participação na
Comissão de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA), destacando-se o trabalho realizado
no âmbito da Medida 6 - Divulgar boas práticas (guidelines e casos de sucesso) – e a
apresentação, em reunião Plenária, do Selo distintivo “Produção Sustentável, Consumo
Responsável”, destinado a entidades públicas e privadas que, no âmbito da sua atividade,
desenvolvam iniciativas que visem combater o desperdício alimentar, bem como elaboração de
regulamento de uso adequado e manual de normas.
Como entidade promotora da Medida 2 - Promover ações de sensibilização junto dos
consumidores no âmbito da Estratégia Nacional para o Combate ao Desperdício Alimentar,
divulgou, em abril 2020, o Post “Sabia que …” sobre a importância da correta interpretação das
menções relativas à data de durabilidade. Ainda no âmbito dos trabalhos da referida Comissão,
a Direção-Geral do Consumidor esteve presente em 2 reuniões, que ocorreram em 12 de
fevereiro e 29 de setembro.

Enquanto entidade que compõe o júri da categoria de “Educação Alimentar” do Food and
Nutrition Awards 2019, a Direção-Geral do Consumidor procedeu, em janeiro de 2020, à
avaliação dos projetos concorrentes ao Prémio na citada categoria.
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Destaca-se, ainda, a participação na reunião plenária da PARCA - Plataforma de
Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar, que teve lugar a 10 de julho, bem como,
no XIX Congresso de Nutrição e Alimentação, que se realizou em 09 e 10 setembro.

1.18.

Elaboração informação para difusão pública, sobre temas relevantes na área da

publicidade, sensibilizando e informando consumidores e empresas sobre direitos e
deveres designadamente através da densificação do trabalho desenvolvido em 2019
através do Guia sobre o marketing digital;
As alterações dos padrões tradicionais de consumo exigem um acompanhamento muito
próximo da política pública de defesa do consumidor e uma intervenção em largo espectro. Este
novo paradigma, onde se insere a economia digital, constitui uma excelente oportunidade para
os consumidores e para os operadores económicos, mas também uma oportunidade para
continuar a garantir níveis de proteção elevada do consumidor. Em face da pandemia COVID-19
a Direção-Geral do Consumidor (DGC) e a Auto Regulação Publicitária (ARP) elaboraram e
divulgaram um guia sobre Comunicação Publicitária no contexto da COVID-19, com
recomendações para os agentes económicos e alertas para os consumidores, referindo que
“Tempos sem precedentes exigem publicidade legal e socialmente responsável.” Os conteúdos
comerciais devem ser verdadeiros e prestar ao consumidor as informações claras e necessárias
sobre os bens ou serviços publicitados

1.19.

Organização de sessões de informação em escolas, em juntas de freguesia e

municípios, bibliotecas e junto de associações de consumidores e associações
empresariais.
No dia 20 de novembro a Direção-Geral do Consumidor organizou com a faculdade NOVA uma
sessão de informação no formato digital para os trabalhadores do Ikea, com vista à capacitação
em matéria de Regime jurídico da Publicidade (Código da Publicidade e Regime das Práticas
Comerciais Desleais) com particular destaque sobre as boas práticas no marketing digital.

No dia 9 de dezembro de 2020, a Direção-Geral organizou uma sessão de informação para os
alunos do 3.º ciclo, mais precisamente a 4 turmas do 8.º ano do Colégio de Santa Doroteia, em
Lisboa, sobre consumo sustentável e importância da reciclagem feita pela DGC, e pela Sociedade
Ponte Verde.

77

OE2 - Reforçar a proteção dos/as consumidores/as
2.1. Participação no processo legislativo nacional através da emissão de pareceres sobre as
propostas legislativas do Governo e da Assembleia da República, visando sempre a
salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores;
A Direção-Geral do Consumidor, no âmbito da sua missão que inclui a participação no processo
legislativo nacional, analisou 98 projetos de diplomas remetidos pelo Gabinete do Membro do
Governo responsável pela política de defesa do Consumidor, bem como, as iniciativas
apresentadas pela Assembleia da República que se encontram identificados no Anexo ao
presente Relatório. De notar, que alguns desses projetos foram objeto de várias análises na
sequência das novas versões apresentadas pelos proponentes.
De salientar que o ano 2020 ficou marcado por um forte impulso legislativo, em consequência
da pandemia COVID-19, e da necessidade de adotar medidas excecionais e temporárias de
proteção dos consumidores. Nesse sentido, foram aprovados vários diplomas legislativos que
visaram conferir uma proteção adicional aos consumidores, tendo em consideração,
nomeadamente, a quebra de rendimentos dos consumidores motivada por situação de
desemprego, layoff ou outra.
Salienta-se, ainda, a transversalidade das medidas adotadas, designadamente, a possibilidade
de requerer moratórias em relação aos créditos hipotecários e alguns tipos de crédito ao
consumo, como também proibição de suspensão dos serviços públicos essenciais, entre outras.
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2.2. Apresentação de propostas legislativas que se afigurem necessárias para proteger os
direitos dos consumidores;
A Direção-Geral do Consumidor apresentou ao Gabinete do Secretário de Estado do Comércio,
Serviços e Defesa do Consumidor medidas legislativas visando acautelar a situação dos
consumidores no contexto do confinamento e da paragem quase geral da economia decretado
pelos sucessivos Estados de Emergência. Neste contexto, propôs num projeto de diploma, várias
soluções visando a proibição de suspensão de serviços públicos, a suspensão de pagamento de
prestações no âmbito de contratos de prestação de serviços (de trato sucessivo), a suspensão
dos prazos de garantia dos bens do consumo pelo período em que os estabelecimentos
estiveram encerrados e a suspensão da obrigatoriedade de disponibilização do livro de
reclamações físico de molde a evitar potencial contágio.
Por outro lado, submeteu à consideração do gabinete ministerial um anteprojeto de diploma
estabelecendo a disciplina aplicável à instalação de piscinas determinando a obrigatoriedade de
observância de Normas Técnicas já publicadas e que são ainda de aplicação voluntária.

2.3. Preparação dos dossiers e das iniciativas que terão lugar no âmbito da Presidência
Portuguesa da União Europeia 2021;
A Direção-Geral do Consumidor apresentou contributos concretos em matéria de defesa do
consumidor para incorporação no Programa do TRIO das Presidências (Alemã Portuguesa e
Eslovena) do Conselho da União Europeia.
Neste contexto, a Direção-Geral do Consumidor convidou a Comissão Europeia para organizar
em Lisboa, por ocasião do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a Cimeira Europeia do
Consumidor tendo ainda proposto e articulado com o Secretário de Estado do Comércio Serviços
e Defesa do Consumidor a realização de reunião de ministros responsáveis pela pasta dos
consumidores no dia seguinte ao da Cimeira.

Nesta base, a Direção-Geral preparou documentação e realizou reuniões preparativas com a
Comissão Europeia. Por outro lado, participou em reuniões promovidas pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros e integrou um painel de apresentação das prioridades e eventos da
Presidência organizados pela Direção-Geral das Atividades Económicas, em dezembro.
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Considerando a apresentação da Nova Agenda do Consumidor a 13 de novembro, a DGC, tendo
presente a importância do diálogo e da cooperação no âmbito da política de defesa dos
consumidores, remeteu aos seus parceiros, o documento da Comissão Europeia, solicitando o
envio de comentários à Nova Agenda do Consumidor, bem como, a identificação das medidas
mais importantes para concretização dos objetivos definidos no referido documento europeu,
tendo obtido diversos contributos.
Cumpre ainda destacar o trabalho desenvolvido pela Direção-Geral do Consumidor na
elaboração de apresentações para reuniões relacionadas com o exercício da Presidência
Portuguesa que ocorreram em janeiro do ano corrente.
Finalmente, e visando a negociação das Conclusões do Conselho sobre a Nova Agenda do
Consumidor, a equipa da Direção-Geral do Consumidor apresentou contributo para o primeiro
texto da proposta de Conclusões que foi negociado ao longo do primeiro mês da Presidência
Portuguesa (janeiro 2021).

2.4. Acompanhamento e participação nas reuniões de trabalho com a Comissão e o Conselho
no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia 2021.
A Direção-Geral do Consumidor realizou diversas reuniões por videoconferência com a Comissão
Europeia que se iniciaram em julho visando preparar as iniciativas e os eventos de Defesa do
Consumidor no âmbito PRES PT. Ao mesmo tempo, no contexto do trabalho de cooperação com
o TRIO de Presidências, a Direção-Geral do Consumidor encetou contactos com os homólogos
da Alemanha e da Eslovénia com o objetivo de apresentação conjunto de iniciativa relacionada
com a relevância da política europeia no domínio da Defesa do Consumidor. Esta iniciativa levou
à assinatura de uma Declaração conjunta dos Ministros responsáveis pela pasta em Berlim, no
dia 13 de outubro, tendo a Direção-Geral preparado a documentação e acompanhado o
membro do Governo responsável. No dia 16 de dezembro teve lugar uma reunião por
videoconferência do GT Consumidores onde a Direção-Geral assumiu a representação da
delegação nacional.

2.5. Conclusão do processo legislativo que visa aplicar o Regulamento relativo à cooperação
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do
consumidor (novo Regulamento CPC).
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A Direção-Geral do Consumidor, na sequência do Grupo de Trabalho que criou com todas as
autoridades competentes e responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor
para preparar os projetos de articulado, apresentou em fevereiro de 2020 ao gabinete
ministerial o projeto de diploma visando a execução do Regulamento CPC e a respetiva lei de
autorização legislativa. Iniciado o circuito legislativo para aprovação em Conselho de Ministros,
os projetos em causa foram analisados pelas diferentes áreas governativas tendo sido colocadas
à Direção-Geral do Consumidor diversas dúvidas e questões que foram sempre analisadas e
esclarecidas ao gabinete. O projeto de diploma foi aprovado em Conselho de Ministros e
remetido posteriormente à Assembleia da República que o aprovou recentemente.

2.6. Participação no processo legislativo europeu, especialmente, nas propostas de diretivas e
regulamentos de defesa do consumidor através da preparação de posições nacionais e da
representação de Portugal nos vários grupos do Conselho, onde as iniciativas venham a
ter lugar;
A Direção-Geral do Consumidor, no âmbito da sua missão que inclui a participação no processo
legislativo europeu, acompanhou a negociação das propostas de Diretivas e Regulamentos no
âmbito da defesa do consumidor, em particular, a proposta legislativa apresentada pela
Comissão Europeia no âmbito do “Novo Acordo para os Consumidores” relativa às ações
coletivas, discutida no Grupo do Conselho “Proteção e Informação dos Consumidores”.
A par da proposta de diretiva relativa às ações coletivas, na qual a Direção-Geral do Consumidor
esteve diretamente implicada, enquanto entidade nacional responsável pela negociação, a DGC,
em articulação com a Direção-Geral das Atividades Económicas, remeteu ainda vários
contributos relacionados com outros instrumentos europeus em negociação que, direta ou
indiretamente, implicavam a proteção e defesa dos consumidores, entre os quais se destacam
os seguintes:
 Proposta de Regulamento relativo à Privacidade e as Comunicações Eletrónicas (eprivacy);
 Estratégia Europeia de Dados;
 Livro Branco da Inteligência Artificial;
 Recomendação da Comissão Europeia sobre a utilização de aplicações e dados móveis
no combate à pandemia;
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 Projeto de Conclusões do Conselho sobre rotulagem FoP, perfis nutricionais e indicação
de origem.
Neste âmbito, cabe destacar o acompanhamento estreito da DGC no âmbito da proposta de
Regulamento e-privacy, cuja negociação foi iniciada em 2017 no grupo de trabalho do Conselho
Telecom, e que se apresenta como um instrumento muito importante para a salvaguarda dos
direitos e liberdades fundamentais, nomeadamente, confidencialidade das comunicações,
proteção dos dados pessoais no ambiente digital e da vida privada dos cidadãos. Marcado por
vários avanços e retrocessos, o processo de negociação tem sido moroso, tendo a DGC
apresentando por diversas vezes as suas principais preocupações e aspetos a salvaguardar no
que respeita à proteção dos consumidores, assegurando simultaneamente a proporcionalidade
e equilíbrio do instrumento.
De notar que a conclusão da negociação deste instrumento constitui uma das prioridades da
PRES Portuguesa, tendo sido aprovado pelo Conselho da União Europeia, em fevereiro do ano
corrente, o texto de compromisso, de molde a iniciarem-se as negociações interinstitucionais
com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu.

2.7. Acompanhamento e participação com a Direção-Geral da Política de Justiça/Ministério da
Justiça na negociação da proposta de Diretiva relativa aos interesses coletivos dos
consumidores, que teve lugar no Grupo do Conselho “Proteção e Informação dos
Consumidores” e se encontra em fase de negociação com o Parlamento Europeu e a
Comissão Europeia com vista à sua aprovação;
No seguimento da aprovação da Abordagem Geral da proposta de Diretiva em sede de Conselho
de Competitividade, que teve lugar no dia 28 de novembro de 2019, o processo de negociação
da proposta de Diretiva relativa aos interesses coletivos dos consumidores prosseguiu durante
o ano de 2020, tendo sido iniciadas pela Presidência Croata as negociações interinstitucionais
com o Parlamento Europeu (PE) e a Comissão Europeia (COM), no âmbito das quais teve lugar a
realização de três trílogos.
Durante as negociações interinstitucionais, a Direção-Geral, acompanhada pela Direção-Geral
de Política de Justiça (compondo assim a delegação portuguesa), remeteu as respetivas posições
nacionais, destacando-se como particularmente relevantes nesta fase de negociação, os aspetos
relacionados com a não inclusão de regras de cariz eminentemente processual na Diretiva (a
base jurídica para a adoção deste instrumento é o artigo 114.º do TFUE); a garantia da existência
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de critérios de designação das entidades qualificadas harmonizados para efeitos de ações
coletivas transfronteiriças, salvaguardando-se a liberdade dos EM para estipular os critérios de
designação para efeitos de ações coletivas domésticas, a manutenção dos sistemas nacionais já
existentes; e o financiamento das entidades qualificadas.
O acordo político quanto à proposta de compromisso apresentada pelo Conselho foi alcançado
no terceiro trílogo, que se realizou no dia 22 de junho de 2020, tendo aquele sido aprovado em
COREPER no dia 30 de junho. Durante a fase de juristas linguistas, que se seguiu, esta DireçãoGeral apresentou, mais uma vez, contributos, desta feita com vista à harmonização dos
conceitos constantes da nova Diretiva com os conceitos já consagrados no ordenamento jurídico
nacional.
No dia 24 de novembro de 2020, a Diretiva foi aprovada pelo Parlamento Europeu e publicada
no Jornal Oficial da União Europeia no dia 4 de dezembro de 2020. A presente Diretiva constitui
um instrumento de grande importância, visando garantir efetivamente a proteção dos
interesses coletivos dos consumidores e a reparação de danos em virtude de práticas comerciais
lesivas dos direitos e interesses daqueles (objetivo que não se conseguiu alcançar com a Diretiva
das Ações Inibitórias).
A pertinência deste instrumento ganha ainda mais peso à luz do caso das emissões poluentes
da Volkswagen (Diesel gate), que afetou milhares de consumidores na União Europeia, deixando
patente a necessidade (a par da revisão do Regulamento CPC) da existência de um instrumento
europeu que permitisse aos consumidores reagir e efetivar os seus direitos a uma escala
coletiva.
Neste enquadramento, perante o trabalho desenvolvido no âmbito das negociações, que
culminou na aprovação deste instrumento, estamos perante um texto equilibrado do ponto de
vista dos interesses dos consumidores e que salvaguarda as principais preocupações de
Portugal. Cumprindo destacar os seguintes aspetos:
A Diretiva dispõe de um âmbito de aplicação bastante alargado, abrangendo áreas como os
serviços financeiros, viagens e turismo, energia, saúde, telecomunicações e proteção de dados.
Os mecanismos de ação previstos poderão ser utilizados, em representação dos consumidores,
por entidades qualificadas, que deverão ser designadas previamente pelos Estados-Membros.
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Estabelecem-se critérios harmonizados de elegibilidade das entidades qualificadas para efeitos
da propositura de ações transfronteiriças, deixando aos Estados-Membros a liberdade de
estabelecer critérios de designação para aquelas entidades para efeitos de ações nacionais.
Por fim, cabe salientar que este novo instrumento respeita a manutenção dos sistemas de ação
coletiva nacionais, um aspeto de especial importância para Portugal que já dispõe de
mecanismos de ação coletiva designadamente os previstos na Lei de Ação Popular e na Lei de
Defesa do Consumidor.
Portugal terá de transpor a presente Diretiva para o ordenamento jurídico nacional até ao dia
25 de dezembro de 2022, dispondo, ainda, de 6 meses adicionais (i.e., até 25 de junho de 2023)
para a aplicação efetiva das disposições legislativas de transposição.
O processo de transposição deste instrumento será, igualmente, liderado por esta DireçãoGeral, acompanhada pela Direção-Geral de Política de Justiça, tendo os trabalhos sido iniciados
em fevereiro de 2021 com a participação da delegação portuguesa no primeiro workshop de
transposição da Comissão Europeia, dirigido a todos os Estados Membros, realizado no dia 11
de fevereiro.

2.8. Desenvolvimento dos trabalhos com a Direção-Geral da Política de Justiça para
apresentação das propostas legislativas nacionais que visam transpor para a ordem
jurídica nacional as Diretivas 2019/770 e 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 20 maio de 2019, relativas ao fornecimento de conteúdos e serviços digitais e à venda
de bens;
A Direção-Geral do Consumidor constituiu com a Direção-Geral de Política de Justiça um grupo
de trabalho para preparar os anteprojetos de diplomas que visam transpor as duas Diretivas
europeias respeitantes aos conteúdos digitas e à venda de bens.
Durante o ano de 2020, a DGC participou nos vários workshops organizados pela Comissão
Europeia com vista à transposição das duas diretivas, no âmbito dos quais foram discutidos um
conjunto de questões identificadas pela COM como relevantes para a correta e adequada
transposição das Diretivas.
Simultaneamente, a DGC preparou os anteprojetos de transposição das diretivas, com maior
incidência no segundo semestre de 2020, tendo remetidos os mesmos, em janeiro do ano
corrente, ao gabinete do Senhor Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do
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Consumidor para verificação e consolidação das versões finais com o objetivo de desencadear
as consultas obrigatórias e a entrada em circuito legislativo, tendo em vista que o prazo de
transposição termina no dia 30 de junho de 2021.

2.9. Desenvolvimento dos trabalhos para apresentação da proposta legislativa nacional em
2021 com vista à transposição para a ordem jurídica nacional da Diretiva 2019/2161, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019 (Diretiva Omnibus) a fim
de assegurar uma melhor aplicação e a modernização das regras da União em matéria de
defesa dos consumidores;
Relativamente à transposição da Diretiva (UE) 2019/2161 (Diretiva “Omnibus”), que altera
quatro Diretivas de proteção dos consumidores, designadamente, a Diretiva 2005/29/CE
relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado
interno, a Diretiva 2011/83/UE relativa aos direitos dos consumidores, a Diretiva 1993/13/CEE
relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores e a Diretiva
98/6/CE relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicação dos preços dos produtos
oferecidos aos consumidores, Portugal deverá adotar e publicar as disposições necessárias para
dar cumprimento a este instrumento até ao dia 28 de novembro de 2021, devendo aplicar essas
disposições a partir de 28 de maio de 2022.
Tendo a negociação desta Diretiva cabido à DGC, no âmbito do Grupo de Trabalho do Conselho
“Proteção e Informação dos Consumidores”, deu-se inicio, durante o ano de 2019, aos trabalhos
necessários com vista à transposição da mesma, cumprindo destacar a transposição parcial no
que concerne às alterações à Diretiva relativa à indicação dos preços (Diretiva 98/6/CE), através
do Decreto-Lei n.º 109/2019, de 14 de agosto, que procedeu à segunda alteração ao DecretoLei n.º 70/2007, de 26 de março, que regula as práticas comerciais com redução do preço.
Durante o ano de 2020, os referidos trabalhos prosseguiram com vista à apresentação do
anteprojeto de transposição da Diretiva, tendo o mesmo sido submetido para verificação ao
Gabinete do Senhor Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor já em
janeiro de 2021.
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2.10.

Continuação dos trabalhos visando a criação/implementação da plataforma eletrónica

de cessação de contratos de comunicações eletrónicas;
A Direção-Geral do Consumidor prosseguiu em 2020 os trabalhos com vista à entrada em
produção da plataforma da cessação dos contratos. Para o efeito organizou duas reuniões com
a APRITEL visando o esclarecimento de questões e o aprimoramento de alguns aspetos da
plataforma que está concluída e preparada para entrada em produção. Importa igualmente
notar que, em julho, a Direção-Geral do Consumidor reuniu-se com a Comissão Nacional de
Proteção de Dados para apresentar a plataforma e esclarecer determinados aspetos
relacionados com as exigências no que se refere à proteção de dados e o respetivo Regulamento
Geral da Proteção de Dados. Nesta sequência, a Direção-Geral preparou um documento de
apresentação e de avaliação sobre as características da plataforma à luz do Regulamento e
tendo posteriormente envolvido a Secretaria-Geral (que assegura a IT) da área governativa da
Economia no processo com vista à entrada em produção.
A entrada em produção está dependente da celebração dos protocolos entre a Direção-Geral
do Consumidor, a Secretaria-Geral e os Operadores de comunicações eletrónicas que se espera
vir a ocorrer ainda durante o primeiro semestre de 2021.

2.11.

Realização de ações de vigilância de mercado e/ou participação em atividades

coordenadas apoiadas financeiramente pela Comissão Europeia, decidindo sobre a
segurança dos produtos objeto de processos abertos nessa sequência;
A Direção-Geral do Consumidor assegurou a participação de Portugal, a nível europeu, numa
atividade coordenada de vigilância do mercado sobre artigos de puericultura “Cadeiras de
criança para bicicleta”, com outros Estados-Membros da União Europeia. Para o
desenvolvimento desta atividade, que é cofinanciada pela Comissão Europeia, a Direção-Geral
do Consumidor efetuou uma prospeção do mercado, selecionou e adquiriu as amostras de
forma aleatória em estabelecimentos comerciais da área de Lisboa, abrangendo o comércio a
retalho especializado e não especializado. Posteriormente, estas amostras foram submetidas a
ensaios laboratoriais no Intertek Consumer Goods GmbH, na Alemanha, para avaliação da sua
conformidade com as normas técnicas aplicáveis. Com base nos resultados desses ensaios e a
fim de determinar o grau de perigosidade apresentado pelos produtos, a Direção-Geral do
Consumidor procedeu às avaliações do risco de acordo com a metodologia proposta pela
Comissão Europeia, através da ferramenta específica RAG (Risk Assessement Guidelines), que
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tem em conta os princípios estabelecidos na Decisão de Execução (UE) n.º 2019/417 da
Comissão, de 8 de novembro de 2018, que estabelece orientações para a gestão do Sistema
RAPEX, criado ao abrigo do artigo 12.º da Diretiva 2001/95/CE, relativa à segurança geral dos
produtos e do seu sistema de notificação. Nesta sequência, a DGC adotou 5 Decisões. Em 2020,
teve início uma outra atividade coordenada de vigilância do mercado sobre “Ninhos para bebé
e sacos cama de criança para utilização em berços”, cuja participação foi também assegurada
pela Direção-Geral do Consumidor. No âmbito das atividades coordenadas, a DGC participou em
5 reuniões, que se realizaram em 06 e 07 de fevereiro, 24 de abril, 29 de junho, 07 de julho e 11
de setembro.
Ainda em matéria de segurança dos consumidores, a Direção-Geral do Consumidor emitiu
diversos pareceres e respondeu a pedidos de informação, quer de consumidores quer de
operadores económicos, nomeadamente, sobre: - Equipamentos/produtos utilizados no
combate à Covid-19 - Máscaras de proteção respiratória e álcool gel; Acessórios diversos;
Artigos puericultura; Ambientadores; Brinquedos diversos; Imitações de géneros alimentícios;
Normas; Roda dos Alimentos; Garantia dos produtos; Jogos tradicionais;

Rotulagem de

alergénios; Dispositivos de retenção automóvel para criança; Rotulagem de produtos não
alimentares; Composição das refeições; Consumo frutos secos e frutos gordos crianças 6 aos 9
anos; Produtos para animais; Espaços de jogo e recreio; Parques aquáticos Produtos têxteis;
Produtos inovadores; Produtos para higiene corporal; Marcação CE; Tintas para tatuagens;
Produtos biocidas; Venda online de líquidos para vaping; Sistema RASFF (Rapid Alert System for
Food and Feed); Sistema Safety-Gate RAPEX.

2.12.

Realização de um “Estudo sobre Material de Escritório” no âmbito do eixo D – Estudos,

pareceres e análises técnico-científicas - em matéria de segurança geral de serviços e bens
de consumo - do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores;
A Direção-Geral do Consumidor apresentou, em 2020, uma Candidatura ao Fundo do
Consumidor “Eixo de atuação - D - Estudos, pareceres e análises técnico-científicas em matéria
de segurança geral dos serviços e bens de consumo”, para o desenvolvimento de um "Estudo
sobre Material de Escritório”, com o objetivo de aferir a segurança de vários tipos de artigos de
material de escritório existentes no mercado, visando garantir o cumprimento das regras sobre
segurança geral de produtos.
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Neste âmbito foi efetuada uma prospeção do mercado, para análise visual e deteção de material
de escritório com interesse para o estudo, tendo-se posteriormente procedido à aquisição das
amostras, de forma aleatória, em estabelecimentos da grande Lisboa – Grandes superfícies,
papelarias e outros e enviado para o laboratório para realização de ensaios químicos, físicos
e/ou outros.
Este estudo inclui, após a realização dos referidos ensaios, a elaboração de avaliação do risco às
amostras que apresentarem não conformidades com as normas técnicas aplicáveis, de acordo
com a metodologia proposta pela Comissão Europeia, através da ferramenta específica RAG
(Risk Assessement Guidelines), bem como, a elaboração de decisões relativamente aos produtos
cujo risco não seja compatível com um elevado nível de proteção da saúde e segurança dos
consumidores, e ainda sobre os que não apresentarem quaisquer não conformidades.

2.13.

Estudo para reformulação da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, em

coordenação com o Banco de Portugal;
A Direção-Geral do Consumidor, em abril de 2020, apresentou ao Secretário de Estado do
Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, um documento intitulado “Proteção das famílias
em situação de endividamento – COVID – 19" através do qual efetuou o enquadramento jurídico
nacional relativo ao apoio dos consumidores em situação de endividamento, salientou a
situação de potencial incumprimento das obrigações decorrentes de contratos de crédito com
descrição dos procedimentos PARI e PERSI do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, tendo
ainda caracterizado a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado e identificafo as suas
fragilidades propondo uma nova medotologia de abordagem com vista a dar resposta ao
crescente número de casos de sobreendividamento das famílias portuguesas.

2.14.

Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho e comités da Comissão

Europeia (Rede de Política do Consumidor – CPN, Comité e Workshops do Regulamento
CPC, Sistema Safety Gate - RAPEX, Comité da Diretiva - Segurança Geral dos Produtos;
Rede - Segurança do Consumidor; Comité e Grupo de Peritos - Segurança dos Brinquedos,
Rede Europeia de Entidades de Resolução Alternativa de Litígios (ADR), e Comité do
Programa de Financiamento dos Consumidores - (CPFC);
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CPN – Rede de Política do Consumidor
A Rede CPN reúne os Diretores Gerais/Presidentes das Autoridades dos 27 EM responsáveis pela
Política de Defesa do Consumidor. Em 2020, realizaram-se três reuniões tendo a DGC
assegurado sempre a sua presença. A primeira reunião ocorreu sob a Presidência da Croácia em
final de março tendo o tema em discussão se centrado na pandemia e nos potenciais efeitos que
na altura ainda eram desconhecidos e nos planos da recente equipa da Comissão Europeia.
Nesta reunião como na reunião em julho, no âmbito da Presidência Alemã, foram colocadas à
discussão temas centrais para posicionamento dos EM. Esta discussão viria a dar suporte à Nova
Agenda do Consumidor apresentada em novembro. De notar que na terceira reunião do CPN
em outubro, a Direção-Geral do Consumidor e as Autoridades Alemã e Eslovena apresentaram
a declaração ministerial conjunta que foi assinada em Berlim onde os responsáveis dos Governos
do TRIO de Presidências assumiram a importância e o compromisso no aprofundamento da
política de consumidores.
Safety Gate - RAPEX
Enquanto ponto de contacto nacional do Safety Gate - RAPEX, a Direção-Geral do Consumidor
participou em duas reuniões da Rede dos Pontos de Contacto RAPEX dos Estados-Membros, em
03 de março e 07 de outubro. A Direção-Geral do Consumidor participou, ainda, na
“Apresentação virtual do Relatório Anual de 2019, do Safety Gate – RAPEX à comunicação social,
em 07 de julho, nos Workshops - Online marketplaces, em 08, 10, 13 e 17 de julho e nas reuniões
online da Semana Internacional da Segurança de Produtos, de 09 a 12 de novembro.
Comité da Diretiva - Segurança Geral dos Produtos
O Comité da Diretiva relativa à Segurança Geral dos Produtos é composto pelos representantes
dos Estados-Membros da UE e a Comissão Europeia, tendo sido criado nos termos do artigo 15.º
da Diretiva 2001/95/CE, de 3 de dezembro de 2001, relativa à segurança geral dos produtos.
Tem como principal objetivo auxiliar a Comissão na implementação e aplicação prática da
diretiva, nomeadamente a emissão de pareceres relativos a projetos de decisão da Comissão
Europeia sobre produtos que apresentam riscos graves e imediatos e sobre as alterações aos
anexos da diretiva, sendo, também, consultado sobre questões relacionadas com os requisitos
de segurança a contemplar pelas normas europeias, bem como sobre a publicação e referências
a essas normas no JOUE.
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A Direção-Geral do Consumidor, enquanto membro deste Comité, em representação de
Portugal, participa regularmente nos trabalhos desenvolvidos, destacando-se a intervenção
ativa no processo de votação formal, através de procedimento escrito, sobre a adoção da
Decisão de Execução (UE) 2020/1808 da Comissão, de 30 de novembro de 2020, que altera a
Decisão de Execução (UE) 2019/1698 no que respeita às normas europeias relativas a
determinados artigos de puericultura, ao mobiliário de criança, ao equipamento de treino fixo
e à propensão de ignição de cigarros.

Rede – Segurança dos Consumidores
A Rede – Segurança dos Consumidores foi criada nos termos do artigo 10.º da Diretiva
2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos e é composta pelas entidades de vigilância
/de fiscalização de mercado dos Estados-Membros da UE, países do Espaço Económico Europeu
(EEE) e Comissão Europeia. Prossegue, nomeadamente, os seguintes objetivos: - Criação de
mecanismos de coordenação e colaboração em matéria de vigilância/fiscalização do mercado;
Elaboração de requisitos de segurança a serem contemplados pelas normas europeias;
Promoção do intercâmbio de informações e experiências em torno de temas de interesse
comum; Implementação das atividades coordenadas de vigilância do mercado (avaliações do
risco e ensaios laboratoriais conjuntos); Rastreabilidade e retirada ou recolha de produtos
perigosos do mercado.
A Direção-Geral do Consumidor, representa Portugal nesta Rede e coopera muito ativamente
nas atividades desenvolvidas, salientando-se a participação nas atividades coordenadas de
vigilância do mercado sobre “Cadeiras de criança para bicicleta” e “Ninhos para bebé e sacos
cama de criança para utilização em berços”. No âmbito da Rede, a DGC participou, também em
3 reuniões, que se realizaram em 12 e 13 de março e 05 de junho.
No âmbito da Segurança Geral dos Produtos, a Direção-Geral do Consumidor participou,
também, nos seguintes eventos:


Workshop da Rede - Segurança do Consumidor sobre “Community face coverings and
masks in the context of COVID-19”, 26 de junho;



Simpósio Internacional da ICPHSO - International Consumer Product Health and Safety
Organization, subordinado ao tema “Safely sustainable: exploring how the concept of
sustainability is impacting and shaping consumer product safe”, 28 e 29 de outubro;



Semana Internacional da Segurança dos Produtos, promovida pela Comissão Europeia:
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Sessão “Better safe than sorry - Keeping consumers safe in times of crises and raising
the bar for product traceability”, 09 de novembro;



Sessão “Re-call me ASAP - How to effectively and efficiently recall dangerous products
from consumers”, 10 de novembro;



Workshop organizado pela UNCTAD “Kick-starting consumer product safety: a
worthwhile”, 12 de novembro.



Workshop da Rede - Segurança do Consumidor “GPSD revision: Draft conclusions of the
Study supporting evaluation and impact assessment”, 19 de novembro.

Grupo de Peritos e Comité da Segurança de Brinquedos
A Direção-Geral do Consumidor, enquanto representante de Portugal no Grupo de Peritos e
Comité da Segurança de Brinquedos, criado no âmbito da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009, relativa à segurança dos brinquedos,
acompanhou as matérias desenvolvidas, destacando-se o desenvolvimento de linhas de
orientação com vista a uma melhor interpretação e aplicação desta Diretiva. Para além disso,
salienta-se a intervenção ativa no processo de votação, por procedimento escrito, sobre a
adoção de duas Diretivas - a Diretiva (UE) 2020/2088 da Comissão, de 11 de dezembro de 2020,
que diz respeito à rotulagem de fragrâncias alergénicas nos brinquedos e a Diretiva (UE)
2020/2089 da Comissão, de 11 de dezembro de 2020, que diz respeito à proibição de fragrâncias
alergénicas nos brinquedos. Ainda no âmbito do Comité, a Direção-Geral do Consumidor
participou em 2 reuniões que ocorreram em 24 de junho e 24 de novembro.

2.15.

Desempenho das funções de ponto de contacto nacional do Sistema Safety Gate

(RAPEX - Sistema Europeu de Alerta Rápido sobre produtos perigosos), não alimentares e
gestão da rede de autoridades de fiscalização do mercado abrangidas na rede RAPEX em
Portugal;
A Direção-Geral do Consumidor, enquanto ponto de contacto nacional do Safety Gate - RAPEX
e com base nas medidas de retirada/recolha do mercado de produtos de consumo perigosos
para os consumidores, tomadas pelas autoridades de fiscalização de mercado e/ou pelos
operadores económicos, realizou 44 Notificações (Alertas): 1 sobre artigos de puericultura e
equipamento para crianças, 2 sobre brinquedos e 41 sobre veículos a motor:
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No que se refere às notificações emitidas pelos outros Estados-Membros sobre produtos de
consumo perigosos, não alimentares, a Direção-Geral do Consumidor efetuou 236 Reações
(Ações de Seguimento) nacionais respeitantes a equipamento de proteção (7), outros produtos
(12), produtos cosméticos (3) e veículos a motor (214):
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2.16.

Prosseguir com o trabalho que vem desenvolvendo na instrução e decisão dos

processos de contraordenação sobre a promoção, divulgação ou publicidade de atos
próprios dos advogados ou dos solicitadores nos termos da Lei n.º 49/2004, de 24 de
agosto

Compete à Direção-Geral do Consumidor fiscalizar o cumprimento do Código da Publicidade e
demais diplomas nesta matéria, instruindo e decidindo os processos de contraordenação em
caso de infração àquele regime, aplicando coimas e sanções acessórias, se necessário.
O quadro abaixo indica a atividade relativa a processos de contraordenação em matéria de
publicidade:
Atividade da DGC
Processos de Contraordenação 2020
Abertos

Fechados

Decisões adotadas:

66

48

52

Importa mencionar, por referência ao quadro, que 11 das decisões adotadas dizem respeito à
promoção divulgação ou publicidade de atos próprios dos advogados ou dos solicitadores nos
termos da Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto.
Queixas, participações e Reclamações no Livro
A Direção-Geral do Consumidor é a entidade à qual incumbe efetuar o tratamento das
reclamações lavradas em Livro de Reclamações em matéria de publicidade, bem como
quaisquer reclamações que lhe sejam dirigidas nesta matéria.
Os quadros abaixo indicam a atividade da DGC nesta área em 2020.
Procedimentos de Livro de Reclamações

2020

Livro de Reclamações Eletrónico

167

Livro de Reclamações Físico

53

Processos Abertos ( Eletrónico + Físico)

220

93

Processos Concluídos

168

Processos para Contraordenação

7

Reclamações em matéria de publicidade

2020

Abertos

90

Fechados/Arquivados

69

P/ C.O.

12

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 2020.
Publicidade Domiciliária 2020

Processos Abertos

79

Fechados/Arquivados

79

2.17.

Acompanhamento e fiscalização da publicidade, comercial e institucional, com

destaque para a publicidade exibida na Internet, incluindo nas redes sociais;
No âmbito da prossecução das competências de fiscalização da Direção-Geral do Consumidor,
consagradas nos termos da alínea j) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Regulamentar n.º 38/2012,
de 10 de abril, e prosseguindo a execução do planeamento anual definido, foram realizadas 15
ações de fiscalização em 2020, tendentes a aferir o cumprimento da legislação em matéria de
publicidade.
A situação particular que se viveu em 2020 – a pandemia da doença Covid 19 e o confinamento
a que obrigou – justificaram a realização de ações de fiscalização sobre publicidade que tentasse
tirar um partido indevido do contexto sanitário. Assim, foram fiscalizadas mensagens
publicitárias à cura/tratamento da Covid 19; mensagens que utilizavam ou faziam referência à
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citada doença; mensagens publicitárias a crédito ao consumo, aproveitando, eventualmente, as
dificuldades financeiras sentidas em alguns agregados familiares; publicidade a alojamento e
férias em Portugal, nomeadamente a imóveis com piscina própria ou com caraterísticas que
permitissem manter o distanciamento social; publicidade a máscaras reutilizáveis com o intuito
de apurar a veracidade de possíveis alegações, suas certificações e se estavam em conformidade
com as obrigações legais.
Foram analisadas no total 945 mensagens publicitárias, 800 das quais presentes no meio digital.

FISCALIZAÇÕES 2020

Ação de Fiscalização

Publicidade a alimentos dirigida
a

menores

de

16

Período

04 e 05 de janeiro de 2020

anos

Descrição sumária

No âmbito da prossecução das
competências de fiscalização da

(TELEVISÃO)

Direção-Geral

do

Consumidor,

consagradas nos termos da alínea j)
do n.º 2 do artigo 2.º do DecretoRegulamentar n.º 38/2012, de 10 de
abril, e prosseguindo a execução do
planeamento anual definido, foi
iniciado

procedimento

de

fiscalização sobre Publicidade a
alimentos dirigida a menores de 16
anos, na televisão .

Publicidade a alimentos dirigida
a

menores

de

16

11 e 12 de janeiro de 2020

anos

Prosseguindo

a

execução

do

planeamento anual definido, foi

(TELEVISÃO)

realizado

procedimento

de

fiscalização sobre Publicidade a
alimentos dirigida a menores de 16
anos, na televisão .
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“FISCALIZAÇÃO

-

16 e 20 de março de 2020

Cura/Tratamento COVID 19”

Considerando

a

situação

de

pandemia, foi iniciado procedimento
de fiscalização sobre publicidade a
artigos relacionados com a pandemia
COVID

19,

nomeadamente

a

produtos relacionados com a cura e
tratamento da doença, bem como, a
venda de artigos de proteção, como
máscaras e gel desinfetante.

Fiscalização à publicidade que

23 e 30 de março de 2020

Ainda em atenção à Pandemia e

utiliza ou faz referência à doença

atendendo às ofertas diversas dos

COVID 19

operadores como resposta a novas
necessidades dos consumidores, foi
realizado novo procedimento de
fiscalização sobre publicidade que
utiliza ou faz referência à doença
COVID 19, para promoção e venda de
produtos ou serviços.

“Produtos

para

utilização

30 de março a 04 de abril de 2020

Foi iniciado em 30 de março de 2020,

doméstica à venda em sites de

procedimento de investigação na

Operadores de Eletricidade”

área da publicidade dos operadores
económicos

de

eletricidade,

porquanto

aqueles

operadores,

passaram a oferecer produtos de
aquecimento,

refrigeração

e

similares, apresentando um valor por
mês

durante

um

determinado

tempo, não especificando o valor
total

de

aquisição

do

serviço/produto, em causa.

“Identificação da Publicidade -

20 e 24 de abril de 2020

BLOGUES”

Prosseguindo

a

execução

do

planeamento anual definido, foi
iniciado
fiscalização
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procedimento
com

o

de
tema

“Identificação da Publicidade nos
BLOGUES portugueses”.
A fiscalização incidiu na análise de
diversos blogues, com base em
rankings de audiência e prémios na
área dos influenciadores digitais,
com o intuito de verificar se, nos
blogues, os conteúdos comerciais
indicam ou fazem referência à
natureza publicitária do conteúdo
publicado, como estabelecido no
preceito legal e no guia lançado pela
DGC sobre as regras da comunicação
comercial no meio digital.

Fiscalização da publicidade ao

04 e 08 de maio de 2020

Ainda na sequência de ações de

Crédito a Consumidores nas

fiscalização efetuadas durante a fase

redes sociais

de maior confinamento da Pandemia
e

tendo

em

consideração

as

dificuldades financeiras sentidas em
alguns

agregados

realizado

familiares

procedimento

foi
de

fiscalização sobre a publicidade a
crédito aos consumidores veiculada
através das redes sociais, por se
entender que neste meio se poderia
estar a veicular publicidade em
desrespeito das regras legais nesta
matéria.

“Alojamento

e

Férias

em

25 de maio a 03 de junho de 2020

Portugal”

Considerando ainda um dos efeitos
da Pandemia no setor do turismo que
levou, de acordo com notícias
veiculadas nos jornais nacionais, ao
aumento da procura de casas com
piscina procurando os consumidores
evitar hotéis e outros locais com
maior contacto pessoal, preferindo
ofertas com maior exclusividade e
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necessário afastamento social, foi
efetuada uma ação de fiscalização à
publicidade a casas de férias, hotéis,
villas, bungalows e similares, em sites
e redes sociais, com o intuito de
verificar

se

as

mensagens

apresentam indícios de ilicitude, já
que

algumas

notícias

referiam

situações pouco claras.

Fiscalização da publicidade

a

15 a 26 de junho de 2020.

Bebidas alcoólicas no Instagram

Esta

ação

visou

apurar

o

cumprimento das obrigações legais
consagradas

nos

artigos

8.º

(Princípio da Identificabilidade) e
17.º (Bebidas Alcoólicas) do Código
da Publicidade. Foram analisadas
105

contas

de

personalidades

mediáticas

portuguesas

(influenciadores digitais) na rede
social

Instagram

e

visualizadas

publicações com incidência nos
conteúdos comerciais referentes a
bebidas alcoólicas.

Operadores de Telecomunicações

24 a 27 de julho de 2020

– Campanhas e Produtos

A presente investigação visou apurar
o cumprimento das obrigações
legais através da consulta aos sites
de

entidades

fornecedoras

de

serviço de telecomunicações, com o
intuito

de

apurar

as

ofertas,

campanhas e produtos em destaque
e da sua conformidade com as
obrigações legais.

Menores nas redes sociais

15 a 22 de julho de 2020

A presente investigação focou-se nas
mensagens
(publicações/posts)
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publicitárias
que

utilizam

menores

como

intervenientes

principais na publicidade, com vista
a apurar da existência de indícios de
ilicitude face ao disposto n.º 2 do
artigo 14.º do Código da Publicidade.
A Direção-Geral do Consumidor
fiscalizou quarenta (40) contas da
rede social Instagram .

Publicidade Discriminatória em

05 a 11 de agosto de 2020.

função da raça

A fiscalização incidiu em conteúdos
comerciais presentes na internet e
publicações divulgadas nas redes
sociais, com conteúdos de carácter
discriminatório, estereotipado ou
vexatório em relação à raça, língua,
território de origem, religião ou
sexo, com especial incidência na
discriminação racial.

Máscaras reutilizáveis

13 a 17 de agosto de 2020.

A presente investigação visou apurar
o cumprimento das obrigações
legais através da consulta aos sites
de lojas que vendam máscaras de
proteção, com o intuito de apurar a
veracidade de possíveis alegações,
suas certificações e se estão em
conformidade com as obrigações
legais.

Alegações

ambientais

comercializadores

de

22 a 28 de outubro de 2020.

de

energia/eletricidade

A presente fiscalização visou detetar
mensagens

publicitárias

com

conteúdos

comerciais

dos

comercializadores de energia, que
apresentam alegações ambientais
ou

de

sustentabilidade

na

comercialização de energia elétrica,
com indícios de ilicitude face ao
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disposto no Decreto-Lei n.º 57/2008,
de 26 de março.

Publicidade a promoções “black

26 a 27 de novembro de 2020.

Friday” on line

A presente fiscalização visou detetar
mensagens

publicitárias

conteúdos não conformes

com
ao

disposto no regime jurídico da
publicidade.

2.18.

Adoção de recomendações dirigidas aos operadores económicos e formulação de

alertas destinados aos consumidores;
Relativamente a este segmento e, tendo em conta a situação da pandemia que teve um impacto
significativo no comportamento das empresas e dos consumidores levando os anunciantes a
procurar oportunidades e a construir relacionamentos com os seus públicos-alvo à distância,
seguindo-se a Direção-Geral do Consumidor esteve atenta aos conteúdos comerciais divulgados
nos diversos meios em particular o meio digital, alertando casuisticamente os operadores para
a necessidade do cumprimento dos princípios estabelecidos na Lei para a comunicação
publicitária e para a necessidade acentuada pela pandemia de a informação que veiculam dever
ser clara e verdadeira, correspondendo às expectativas criadas nos consumidores.

2.19. Iniciativas de sensibilização sobre comunicação comercial dirigida a operadores
económicos;
No âmbito das ações de fiscalização da publicidade no ambiente digital com vista a identificar
práticas comerciais enganosas relacionadas com a promoção de produto e equipamento de
proteção da COVID, a Direção-Geral considerou importante dirigir uma campanha de
sensibilização não só aos consumidores mas também aos profissionais da comunicação
comercial alertando-os para a necessidade do cumprimento das regras e princípios constantes
no Código da Publicidade e no Regime das Práticas Comerciais Desleais. Considerando a relação
de cooperação institucional com a Autorregulação Publicitária (ICAP), esta campanha intitulada
“Comunicação Comercial, Recomendações para os agentes económico e alerta para os
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consumidores” foi realizada e divulgada em parceria entre a DGC e o ICAP, em maio/junho de
2020.

2.20.

Coordenação nacional do Internet SWEEP (ação de fiscalização conjunta) – projeto

promovido pela Comissão Europeia que visa detetar práticas comerciais desleais no
mercado digital;
Portugal, através da Direção-Geral do Consumidor e, na senda dos anos anteriores, participou
nesta ação. Este ano, pela primeira vez, a ação SWEEP focou o Greenwashing, a prática pela qual
as empresas afirmam que estão a contribuir mais pelo meio ambiente do que realmente estão.
No âmbito da ação foram analisadas alegações ambientais online de vários setores de negócios,
como roupas, cosméticos e equipamentos domésticos.
As autoridades de proteção do consumidor dos Estados Membros verificaram que, em 42% dos
casos as alegações foram exageradas, falsas ou enganosas e poderiam potencialmente ser
qualificadas como práticas comerciais desleais ao abrigo das regras da UE.
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A prática

Greenwashing tem aumentado à medida que os consumidores procuram cada vez mais comprar
produtos ambientalmente corretos.
Após uma seleção mais ampla, a Comissão e as autoridades de proteção do consumidor
examinaram 344 alegações ambientais, tendo sido constado o seguinte:
Em mais da metade dos casos, o operador económico não forneceu informações suficientes aos
consumidores para julgar a exatidão da alegação.
Em 37% dos casos, as alegações eram vagas e gerais, como "consciente", "amigo do ambiente",
“sustentável”, que visa transmitir a impressão infundada aos consumidores que um produto não
teve impacto negativo sobre o meio ambiente.
Em 59% dos casos, o comerciante não forneceu provas facilmente acessíveis para fundamentar
a sua afirmação.
Em 42% dos casos as autoridades suspeitam que a alegação pode ser falsa ou enganosa –
indiciando uma prática comercial desleal ao abrigo da Diretiva de Práticas Comerciais Desleais.

Outras atividades
GT Plano de Ação para a Economia Circular
A Direção-Geral do Consumidor (DGC) integra, desde 2019, o grupo de entidades do Ministério
da Economia envolvidas no Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), encontrando-se, no
âmbito das ações macro do PAEC, diretamente implicada na Ação 1 – Desenhar, Reparar,
Reutilizar: uma responsabilidade alargada do produtor, e na Ação 3 – Educar para a economia
circular.
Ao longo do ano de 2020, a DGC remeteu os seus contributos, de forma a habilitar Direção-Geral
das Atividades Económicas (DGAE), entidade responsável pela coordenação de todas as
entidades MAEC com intervenção no PAEC, com os elementos necessários à elaboração dos
Planos e Relatórios de Atividades, bem como para as reuniões do Grupo de Coordenação PAEC.

Pacto Português para Plásticos
Em 2020, a Direção-Geral do Consumidor aderiu ao Pacto Português para os Plásticos (PPP)
como membro institucional. O PPP constitui uma plataforma colaborativa que reúne os
diferentes atores da cadeia de valor nacional do plástico para alcançar um conjunto de metas
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até 2025, visando solucionar, na origem, os problemas associados ao plástico, em direção a uma
economia circular dos plásticos.
Esta iniciativa é liderada pela Smart Waste Portugal, uma associação sem fins lucrativos, com o
apoio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, do Ministério do Mar, do Ministério da
Economia e Transição Digital, da rede de Pactos para os Plásticos da Fundação Ellen MacArthur
e com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.
Na qualidade de membro institucional, a DGC remeteu contributos relativos à campanha de
comunicação do Pacto Português para os Plásticos e procedeu à divulgação, através dos seus
meios de comunicação, das iniciativas do PPP, designadamente a “Semana Reuse”, um conjunto
de 5 webinars relativos a exemplos e abordagens de como (novos) modelos de reutilização
poderão promover e acelerar a transição para uma economia circular dos plásticos.

Grupo de trabalho para a Regulamentação da Lei n.º 77/2019, de 2 de setembro
A Lei n.º 77/2019, de 2 de setembro, relativa à obrigatoriedade de disponibilização de
alternativas à utilização de sacos de plástico ultraleves e de cuvetes em plástico nos pontos de
venda de pão, frutas e legumes, prevê no seu artigo 9.º a regulamentação da mesma por parte
do Governo, tendo a Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) sido encarregada, pela
Tutela, de iniciar os trabalhos tendo em vista a apresentação de uma proposta de
regulamentação nesse âmbito.
Assim, atendendo ao teor do referido diploma, a DGAE solicitou o contributo da Direção-Geral
do Consumidor no final do ano de 2019, tendo esta Direção-Geral remetido diversos contributos
para a elaboração do diploma de regulamentação da referida Lei ainda nesse ano, bem como,
para a proposta de regulamentação já no ano de 2020.

Grupos de trabalhos para elaboração do diploma de execução do Regulamento (UE) n.º
2018/1807, de 14 de novembro de 2018, relativo a um regime para o livre fluxo de dados não
pessoais na União Europeia e do diploma de execução do Regulamento (UE) 2019/1150, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo à promoção da equidade
e da transparência para os utilizadores profissionais de serviços em linha.
Na sequência da entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 2018/1807, de 14 de novembro, a
DGAE procedeu à criação de um grupo de trabalho com vista a elaborar um diploma de execução
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do Regulamento, dando assim cumprimento às obrigações impostas pelo referido instrumento
legislativo. Fazem parte deste GT um conjunto de entidades públicas, entre as quais a DGC,
tendo sido apresentados vários contributos para a elaboração do draft de diploma de execução.
Também com a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2019/1150, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo à promoção da equidade e da transparência para
os utilizadores profissionais de serviços em linha, a DGAE criou um grupo de trabalho com a
participação de várias entidades públicas, entre as quais a DGC, com vista à elaboração do
anteprojeto do diploma de execução do referido Regulamento, de molde a dar cumprimento às
obrigações decorrentes do instrumento europeu, designadamente, a definição das autoridades
competentes responsáveis pela fiscalização e pelo cumprimento do quadro sancionatório
aplicável às infrações cometidas ao regulamento.
O GT reuniu-se várias vezes durante o ano de 2020, tendo como principal objetivo obter os
contributos das várias entidades, no ambito das respetivas competências, para a elaboração de
uma versão final do diploma de execução do Regulamento.

Grupo de trabalho para a modernização do setor do transporte público de passageiros em
automóvel ligeiro, focado no sector do táxi
Em 2020, através do Despacho n.º 6560/2020, foi criado o Grupo de Trabalho (GT) para a
modernização do setor do transporte público de passageiros em automóvel ligeiro, focado no
sector do táxi, do qual a DGC é membro.
O GT reuniu várias vezes ao longo do segundo semestre de 2020, tendo a DGC participado em
todas as reuniões (10), bem como, apresentado contributos, nomeadamente, para a elaboração
do Relatório preliminar, que contém a identificação das principais iniciativas a desenvolver com
vista à modernização do setor, incluindo a revisão da convenção de preços em vigor desde 2012.

Fórum para os Sistemas de Pagamento
Desde 2018 que a DGC tem assento no Fórum para os Sistemas de Pagamentos, o qual tendo
sido fundado em 2009, foi relançado em 2018 com um novo mandato. Presidido pelo Banco de
Portugal, consiste numa estrutura consultiva que tem por missão contribuir para a
implementação de soluções de pagamentos seguras, eficientes e inovadoras no mercado
português, sendo composto por diversas entidades da Administração Pública.
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No decurso do ano 2020, a DGC participou em três reuniões do Fórum, nos dias 3 de março, 6
de novembro e 17 de dezembro. Para além do Fórum, a DGC integra ainda o GT para a Segurança
nos Pagamentos (GTSeP) responsável por desenvolver as ações necessárias para garantir a
adoção atempada dos novos requisitos de autenticação forte do cliente, resultantes do DecretoLei n.º 91/2018, de 2 de junho, que estabelece o novo Regime Jurídico dos Serviços de
Pagamento e da Moeda Eletrónica (RJSPME), transpondo para o ordenamento jurídico nacional
a Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro, relativa
aos serviços de pagamento no mercado interno (Diretiva de Serviços de Pagamento revista –
DSP2).
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OE3 Dinamizar o Sistema de Defesa do Consumidor
3.1. Dinamização do funcionamento do Conselho Nacional do Consumo (CNC) mediante a
realização de uma reunião plenária anual e de reuniões anuais ou semestrais das
comissões especializadas, consoante as temáticas e quando necessário;
A Direção-Geral do Consumidor presta apoio administrativo, técnico e logístico, nos termos do
disposto no Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril, ao Conselho Nacional do
Consumo, cuja natureza, composição e funcionamento se encontram estabelecidos no DecretoLei n.º 5/2013, de 16 de janeiro.
Neste enquadramento, a Direção-Geral do Consumidor realizou, no dia 14 de julho de 2020, a
32.ª Reunião Plenária do Conselho Nacional do Consumo, presidida pelo Senhor Secretário de
Estado da Defesa do Consumidor.
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Na referida reunião, foram abordados os destaques de 2019 referentes à Resolução Alternativa
de Litígios (RAL), às conclusões dos Grupos de Trabalho relativos às Redes RAL e CIAC e ao
balanço relativo ao Livro de Reclamações, bem como, as Prioridades de 2020, sendo estas:
 Implementação/transposição de instrumentos jurídicos europeus;
 Criação de Grupos de Trabalho;
 Criação da secção especializada de mediação de conflitos na área dos serviços
financeiros;
 O Foro Ibero-americano das Agências Governamentais de Proteção ao Consumidor; e
 A preparação da Presidência Portuguesa da União Europeia (PPUE2021).
No âmbito das suas funções de secretariado do Conselho Nacional do Consumo, a Direção-Geral
do Consumidor promoveu, em 2020, vinte e uma consultas sobre diferentes projetos de
diploma com relevância para a política de defesa do consumidor.

3.2. Representação da DGC nos Conselhos Consultivos e tarifários das entidades reguladoras
setoriais em defesa dos direitos dos consumidores e da consideração dos seus interesses;
A Direção-Geral do Consumidor assumiu a Vice-Presidência do Conselho Tarifário da ERSE em
2017. Desde esta data que a sua participação neste Conselho se intensificou com os trabalhos
preparatórios de 57 reuniões do Conselho Tarifário e 28 reuniões do Conselho Consultivo.
Neste contexto de muito trabalho, a DGC foi relatora de diversos parceiros dos Conselhos,
destacando-se por exemplo os pareceres relacionados com o Plano de Atividades e Orçamento
da ERSE e Relatório de Atividades no Conselho Consultivo.
A Direção-Geral do Consumidor participou também na reunião do Conselho Consultivo da
ERSAR, na 19º Reunião do Conselho Consultivo da APCER, e assegurou a participação nas
reuniões dos Conselhos Consultivos de Ourivesaria, e da Autoridade de Supervisão de Seguros
e Fundos de Pensões.
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3.3. Acompanhamento e monitorização da atividade das entidades de Resolução Alternativa
de Litígios de Consumo ao abrigo da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro;

Em 2020, a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu a monitorização e fiscalização da atividade
das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios tendo verificado o cumprimento das
obrigações legais a que as mesmas se encontram adstritas nos termos da Lei n. º144/2015, de 8
de setembro.
Grande parte das entidades objeto de fiscalização integram também a Rede de Arbitragem de
Consumo. As tarefas de monitorização incidiram sobre o Centro Nacional de Informação e
Arbitragem de Conflitos de Consumo (CNIACC), o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo
da Região de Coimbra (CACRC), o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
(CACCL), o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa (CAUAL), o Centro de
Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira (CACC RAM), o Centro de
Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (CICAP), o Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo do Ave, Tâmega e Sousa (TRIAVE), o Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo - CIAB), o Centro de Informação, Mediação e
Arbitragem do Algarve (CIMAAL), o Centro de Arbitragem do Sector Automóvel (CASA), o Centro
de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros (CIMPAS) e o Provedor do Cliente das
Agências de Viagens e Turismo (Provedor da APAVT).
Em 2020, considerando o cumprimento das regras que lhe são aplicáveis, não foi aberto
qualquer processo de contraordenação relativamente a estas entidades.
Em 2020, no contexto dos sucessivos Estados de Emergência e de calamidade pública, inserida
nos encontros à distância que a DGC promoveu com várias entidades que integram o Sistema
de Defesa do Consumidor, reuniu-se com as Entidades de RAL para abordar os impactos da
pandemia nas estruturas e os desafios e preocupações relacionadas com a adaptação à nova
realidade sem perder de vista a necessidade de corresponder aos objetivos da resolução de
litígios.
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Campanha de divulgação dos Meios Alternativos de Conflitos de Consumo
No último trimestre de 2020, foi
divulgada a nova imagem da Rede
RAL (composta pelas 12 entidades
RAL), logotipo modernizado a partir da imagem anterior, mantendo a representação das partes
em litígio e do mediador ou árbitro e alinhando com as cores utilizadas nos logotipos
desenvolvidos para a Rede CIAC e para outras ferramentas do Sistema de Defesa do Consumidor
(ex. o Conselho Nacional do Consumo e Fundo do Consumidor).
Foram igualmente atualizados todos os materiais de suporte, incluindo o mapa descritivo das
entidades e respetivas competências, bem como o modelo de dístico recomendado pela
Direção-Geral do Consumidor, que deve ser utilizado pelos operadores económicos, no seu
estabelecimento físico ou virtual. Este modelo encontra-se acessível a qualquer empresa,
podendo ser descarregado no site da DGC.

Foi ainda produzido o primeiro, de uma serie de vídeos de divulgação da DGC sobre as
Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, suas competências, vantagens e
localização. Este vídeo encontra-se alojado no site da DGC, bem como nas suas redes sociais,
sendo no canal do youtube da DGC o quarto vídeo mais visualizado, entre 66 vídeos.
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A Direção-Geral do Consumidor esteve presente na cerimónia de comemoração do 30º
aniversário do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, que se realizou a 16
de janeiro, na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho, em Lisboa. Esteve igualmente envolvido
nos trabalhos preparatórios deste centro de arbitragem, por ser o pioneiro da rede de
arbitragem nacional.

Apoiado pelo Fundo para a Promoção dos Direitos do Consumidor, o Centro de Direito de
Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra realizou, no final de 2020, 2
workshops digitais sobre "Arbitragem de conflitos do consumo: Questões práticas", a 20 de
novembro e a 11 de dezembro, respetivamente. Entre outros oradores presentes, a DireçãoGeral do Consumidor foi responsável pela abertura dos trabalhos deste workshop, enquanto
entidade responsável pelo reconhecimento das 12 Entidades de Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo (RAL) em Portugal, e posterior comunicação à Comissão Europeia, bem
como responsável pelo acompanhamento e fiscalização das entidades RAL.

Cumpre também notar que, em 2020, a DGC procedeu à atualização do flyer da listagem de
entidades RAL destinado a ser afixado pelos operadores económicos nos respetivos
estabelecimentos de comérico. Esta campanha visa apoiar os operadores económicos na
divulgação de informação relevante em matéria de resolução alternativa de litígios juntos dos
consumidores clientes.
Conflitualidade da 12 Entidades RAL em 2020
CNIAC

CIM

CAC

C

AAL

RC

CACCL

CICAP

TRIAVE

CIAB

CAU

CD

CAS

CIM

PRO

AL

RA

A

PAS

VED

M

Totais

OR
APA
VT

Entrados

1.075

473

540

2.055

1.388

1.402

1.544

117

68

485

293

2.340

11.780

Arquivados

980

480

518

1.802

1.082

1.304

1.486

86

38

394

246

2.340

10.756

Arquivados

878

311

356

1.464

665

1.163

1.403

80

25

156

85

1.458

8.044

por
resolução
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Quanto aos resultados do trabalho destas Entidades ao longo do ano de 2020, destacam-se os
seguintes dados:


Entrada de 11.780 processos, valor superior a 2019 (que teve 9757 processos);



8.044 processos resolvidos (6935, em 2019) - o que se traduz numa taxa de resolução
média de 68% (69% em 2019).

Dos 11.780 processos entrados, 10.756 foram arquivados, 3.730 arquivados por incompetência,
desistência ou outros motivos e 8.044 processos por resolução (acordo ou sentença arbitral).

3.4. Organização e dinamização dos encontros nacionais das Entidades de Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo, Centros de informação Autárquicos ao Consumidores
e demais parceiros, na cidade de Tomar;

Nos dias 4 e 5 de março teve lugar na cidade de Tomar, no hotel dos Templários, uma Cimeira
sobre a Defesa do Consumidor que reuniu as Entidades RAL os CIAC, as Entidades Reguladoras
e organizações de defesa do consumidor e representativas dos operadores económicos. Com a
participação de mais de 300 participantes, a cimeira foi marcante pelos temas debatidos, pela
representatividade e pelo entusiasmo em torno de um evento que pretendeu estreitar laços de
cooperação para melhor proteger os consumidores. Desde o papel da regulação na política de
defesa do consumidor, passando pela reflexão relativamente ao modo como os tribunais
aplicam o direito do consumo e os desafios que as autoridades fiscalizadoras enfrentam nos
procedimentos contraordenacionais, estes foram temas que levaram muitos interessados e
entidades envolvidas na defesa do consumidor a participar na cimeira organizada pela DireçãoGeral do Consumidor.
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3.5. Continuação da dinamização do protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança
Pública;
Face ao contexto pandémico não foi possível efetuar sessões de formação a agentes da PSP
durante o ano de 2020.

3.6. Gestão do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, incluindo a
monitorização da execução dos projetos financiados ao abrigo da 9ª fase, bem como a
abertura de nova fase em 2020;

A décima fase de candidaturas ao Fundo foi aberta através do Despacho nº
64/XXII/SECSDC/2020, de 25 de setembro de 2020, exarado pelo Secretário de Estado do
Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, e pelo Despacho n.º 616/2020 – SET, de 14 de
outubro, do Secretário de Estado do Tesouro, tendo sido homologada uma dotação de
200.000,00 euros, destinada exclusivamente ao financiamento de projetos apresentados no
âmbito do Eixo A – Apoio a mecanismo de resolução extrajudicial de litígios de consumo.
Foi estabelecido que o número de candidaturas admissível na 10.ª fase seria de apenas uma
candidatura por cada entidade. O prazo para apresentação de candidaturas decorreu entre 19
de outubro de 2020 e 02 de novembro de 2020 para as candidaturas direcionadas ao
mencionado Eixo A.
Para o eixo de financiamento objeto da abertura homologada, foram recebidas e analisadas 8
candidaturas a apoios financeiros da décima fase do Fundo e aprovados apoios a 8 projetos.
O valor total dos 8 projetos aprovados foi de €199.056,70 (cento e noventa e nove mil e
cinquenta e seis euros e setenta cêntimos).
O quadro seguinte apresenta os montantes aprovados em 2020 no valor de €199.056,70
distribuídos pelos oito projetos apoiados no âmbito do Eixo A – Apoio aos Mecanismos de
Resolução Extrajudicial de Litígios de Consumo.
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

MONTANTE
DO

APOIO

CONCEDIDO

EIXO A – Apoio aos mecanismos extrajudiciais de acesso à justiça pelos consumidores
Associação Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa –
CACCL

€24.000,00

Associação Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto –
CICAP

€40.205,92

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal

€25.126,58

Arbitral de Consumo) - CIAB
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal

€45.440,00

Arbitral - TRIAVE
Associação Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de

€9,938,20

Consumo do Algarve - CIMAAL
Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo -

€20.640,00

CNIACC
Associação de Arbitragem Voluntária de Litígios do Setor Automóvel –

€17.250,00

CASA
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de Coimbra –

€16.456,00

(CACRC)
Total de apoio financeiro do Eixo A

€199.056,70

De notar que a abertura da 10ª Fase e o arranque de projetos anteriormente aprovados no
âmbito da 9ª fase de candidaturas ocorreram mais tarde devido a dois fatores:
1º O procedimento de conversão do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores em
Serviço de Fundo Autónomo, constituindo-se agora como pessoa coletiva para efeitos de gestão
orçamental, e tendo sido necessário proceder à implementação dos princípios aplicáveis ao
regime respetivo.
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2º A pandemia causada pela Covid-19, doença provocada pelo coronavírus SARS-COV-2, que
veio provocar algumas modificações no modo como os projetos se vieram a desenvolver sem,
contudo, alterar os seus fins.
Assim, em 31.12.2020 estavam ainda em execução todos os projetos apoiados no seio dos eixos
B e C da nona fase.
Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores 9ª Fase
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

MONTANTE DO APOIO
CONCEDIDO

Eixo B – Apoio a projetos de âmbito local de promoção dos
direitos dos consumidores
APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil
€6.892,95
ACOP - Associação de Consumidores de Portugal
USE - Universidade Sénior de Évora – Associação de Aprendizagem
ao Longo da Vida

€18.612,48

Total de apoio financeiro do Eixo B

€38.649,43

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

MONTANTE DO APOIO
CONCEDIDO

€13.144,00

Eixo C – Informação, educação e apoio dos consumidores
ACRA - Associação de Consumidores da Região dos Açores
€22.755,46
APDC – Associação Portuguesa de Direito do Consumo
Associação Tenda

€24.485,43
€20.669,40

CDC – Centro de Direito de Consumo
CONSUMARE - Organização Internacional das Associações de
Consumidores de Língua Portuguesa
DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor

€14.512,00
€10.673,18
€18.005,76

FACM – Fundação Dr. António Cupertino de Miranda
JURISNOVA – Associação da Faculdade de Direito na Universidade
Nova de Lisboa

€20.145,34

UGC – União Geral de Consumidores
Associação de Promoção de Defesa da Vida e da Família - VIDA
NORTE

€10.487,28

Total de apoio financeiro do Eixo C

€217.806,96
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€66.086,90

€9.986,21

Deste modo, e para além da atividade relativa à 10.ª fase, acima reportada, durante o ano de
2020, a Direção-Geral do Consumidor deu continuidade à monitorização dos projetos
financiados em sede da 7.ª, da 8ª e das 9ª fases do Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores.
Quanto ao projeto apresentado no âmbito da 9ª Fase, Eixo EIXO D – Estudos, pareceres e
análises técnico-científicas em matéria de segurança geral dos serviços e bens de consumo:
circunscrito à aquisição de amostras e à realização de testes laboratoriais necessários no âmbito
das ações de vigilância de mercado, de material de escritório, a realizar pela Direção-Geral do
Consumidor, foi apreciada, submetida e aprovada pela Comissão de Gestão Técnica do Fundo,
em 2020, a candidatura apresentada por esta Direção-Geral no valor total de €19.663,90
(dezanove mil seiscentos e sessenta e três euros e noventa cêntimos).
Quanto à 8ª Fase (Eixos B e C) , no ano de 2020 procedeu-se ao encerramento da execução dos
projetos promovidos pelas entidades beneficiárias seguintes: ACOP - Associação de
Consumidores de Portugal; APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil; ACRA Associação de Consumidores da Região dos Açores; Associação de Promoção e Defesa da Vida e
da Família - Vida Norte; Centro de Direito do Consumo - (Faculdade de Direito - Coimbra); FACM
- Fundação António Cupertino de Miranda; QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da
Natureza; UGC - União Geral de Consumidores; USE - Universidade Sénior de Évora.
Quanto aos projetos promovidos pela Associação Portuguesa Rádio Miúdos e pela DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor estes encontravam-se ainda em curso, ou
em análise no final de 2020.
Quanto ao eixo C (RACE) da 8.ª fase, no final de 2020 estava ainda em curso o projeto cujo
promotor é a Universidade de Aveiro e aquele em desenvolvimento pela entidade CIRIUS –
Centro de Investigações Regionais e Urbanas (GOEC).
Ainda em 2020 procedeu-se à monitorização final e encerramento de projetos desenvolvidos no
âmbito da 7ª Fase Eixo C – relativamente ao projeto desenvolvido pela Universidade de Aveiro
(Gabinete Extrajudicial de Apoio ao Consumidor Endividado da Universidade de Aveiro) e Eixo D
relativamente ao projeto desenvolvido pela Associação para o Desenvolvimento da NOVA IMS:
“Estudo sobre a Política de Defesa do Consumidor em Portugal”.
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3.7. Formação dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor, das Associações de
Consumidores e das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo nas áreas
prioritárias para a defesa dos consumidores, contando com a colaboração do Centro
Europeu do Consumidor;
Relativamente às associações de consumidores, a DGC reuniu-se com a nova Associação de
Consumidores denominada Associação Ius Omnibus, que significa “Justiça para todos” com vista
a conhecer os seus elementos e apresentar as atribuições e principais prioridades da DGC. Num
dos encontros a DGC, a pedido da Associação, apresentou em termos gerais a nova Diretiva da
Ações Representativas dos Direitos dos Consumidores. A publicitação no sítio da DGC sobre esta
nova organização de consumidores ocorreu em dezembro.
A Associação Ius Omnibus é uma associação sem fins lucrativos constituída em março de 2020
e que tem como objeto a defesa dos consumidores em Portugal e na União Europeia, visando
em especial o aumento do bem-estar dos consumidores, e em geral a promoção do Estado de
Direito, do ambiente e da economia da União Europeia, sendo considerada uma associação de
defesa dos consumidores de interesse genérico.
No plano internacional, a Direção-Geral do Consumidor passou a integrar a Rede Internacional
de Jovens “Next Generation Leaders Network”. Neste contexto, no dia Internacional da
juventude a Direção-Geral do Consumidor, anunciou a iniciativa da Consumers International e a
sua participação na Rede que reúne 25 jovens, entre os 18 e os 30 anos, que trabalham em
diferentes áreas de defesa do consumidor, representando 25 membros da Consumers
International, pertencendo a 21 países de vários continentes.
A Next Generation Leaders Network, rede lançada no dia internacional da juventude, visa
reconhecer, fortalecer e desenvolver o papel dos jovens na área do consumo e da proteção dos
consumidores.
Finalmente quanto à formação dos CIAC, este tema encontra-se já abordado anteriormente.
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3.8. Sensibilização junto das Câmaras Municipais e das Comunidades Intermunicipais sobre as
vantagens de abertura e funcionamento de centros de informação autárquicos ao
consumidor, propondo a celebração de protocolos de cooperação para formação de
técnicos de consumo;

O ano de 2020 foi ímpar como se referiu ao longo do Relatório. A sensibilização sobre as
vantagens de criação de CIAC iniciou-se logo no princípio do ano quando a Direção-Geral
começou a preparar a organização da Cimeira do Consumidor no Hotel dos Templários em
Tomar. Neste contexto a Direção-Geral enviou comunicações à generalidade das Autarquias
convidando à participação e salientando a importância de criação de serviços autárquicos de
proximidade. Como fruto destas comunicações, algumas das Autarquias que não integravam a
Rede participaram na conferência e novos contactos foram estabelecidos com vista à celebração
de protocolos. Em final de março, por força do Estado de Emergência e do confinamento geral,
a preocupação da Direção-Geral do Consumidor centrou-se em assegurar a continuidade dos
contactos e o apoio aos colegas dos CIAC que passaram a realizar as funções também em
teletrabalho. Em outubro, no âmbito da divulgação e convite à participação na conferência
internacional organizada em 16 de outubro, a Direção-Geral do Consumidor voltou a enviar uma
comunicação às Autarquias dando conta igualmente da existência da Rede CIAC.
Neste contexto em 2020, no âmbito da Rede CIAC, foram estabelecidos novos protocolos com
os municípios de Condeixa-a-Nova em 28 de setembro e Lousada a 23 de setembro.

3.9. Realização e/ou participação em ações de formação e iniciativas conjuntas de informação
com as associações empresariais como a União de Associações de Comércio e Serviços,
sobre temas de interesse para a proteção dos consumidores.
No âmbito do acompanhamento da comunicação publicitária, além da formação dirigida a
trabalhadores da empresa IKEA a Direção-Geral participou como palestrante no Web Seminar
“Kids & Tweens | Law & Brands” por ocasião do Dia Mundial da Criança, tendo sido objeto de
discussão a publicidade dirigida a menores nas várias dimensões.
Na sequência das Recomendações do GT relativo à Resolução Alternativa de Litígios que propôs,
entre outras matérias a reflexão sobre a criação de um mecanismo de resolução alternativo de
litígios para o setor dos serviços financeiros. Nesta sequência a Direção-Geral do Consumidor
apresentou à Associação Portuguesa de Bancos um conjunto de informações e propostas de

117

atuação para se iniciar os trabalhos de criação de uma secção especializada de resolução
alternativa de litígios de consumo incluindo o setor bancário. Para além da preparação de
documentação relativa á experiência da RAL em Portugal a Direção-Geral do Consumidor
organizou várias reuniões com a Associação tendo convidado também o Banco de Portugal e o
CIMPAS, entidades que irão estar envolvidas neste projeto piloto.
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OE4 – Reforço da intervenção da DGC no plano europeu
e internacional
4.1. Implementação da nova ferramenta tecnológica CPC IT Tool, incluindo a realização de
reuniões e sessões de formação e informação com as autoridades nacionais integrantes
da Rede CPC;
Conforme referenciado no Plano de Atividades para 2020, o processo de acompanhamento da
entrada em vigor e aplicação do Regulamento CPC, constituiu um importante desafio para a
Direção-Geral do Consumidor, no sentido da cabal prossecução das atribuições e competências
neste âmbito, na dupla qualidade de serviço de ligação único e autoridade responsável pela
aplicação de legislação de proteção do consumidor em matéria de publicidade.
O novo Regulamento consagrou novos procedimentos relativos à cooperação entre autoridades,
assumindo a DGC funções de coordenação ao nível nacional. Neste contexto, um dos primeiros
desafios para o ano de 2020 incluiu a adesão e operacionalidade junto da nova ferramenta
tecnológica (CPC IT Tool) - que constitui o instrumento operacional para o novo regime de
cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de
proteção dos consumidores.
Neste âmbito, a DGC iniciou em 2020 o primeiro módulo de sessões de formação aos
intervenientes nacionais na plataforma, através de um projeto cofinanciado pela Consumers,
Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA). Este primeiro módulo incluiu a
realização (em formato digital) de duas sessões de formação (15 e 16 de dezembro) e que contou
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com a participação 35 representantes de todas as autoridades nacionais que integram a Rede
CPC, nomeadamente, AMT, ANAC, ANACOM, ASAE, ASF, BdP, CMVM, CNPD, DGC, ERC, ERSAR,
ERSE, IGAC, INFARMED, PGR.

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

A Direção-Geral do Consumidor desenvolveu todos os procedimentos com vista a preparar a
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Desde logo, interveio na preparação do
Programa do TRIO com propostas de redação para a área da defesa do consumidor e assegurou
a representação em reuniões e webinars para apresentar as respetivas prioridades na Política.
A Direção-Geral realizou várias reuniões com a equipa da Comissão Europeia a partir de julho,
preparou um programa de eventos e submeteu à CHEFEA (COM) um projeto visando o
financiamento de parte das despesas relacionadas com a PRES.
No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, destacam-se as atividades
relativas à preparação dos eventos organizados e coorganizados pela Direção-Geral do
Consumidor, nomeadamente:
 Consumer Dialogue – 22 de janeiro de 2021.
 Consumer Summit – 15 de março de 2021
 Reunião Ministerial Informal - 16 de março de 2021
A preparação destes eventos, incluiu todos os procedimentos relativos à contratação de bens e
serviços (planeados para formato presencial e/ou híbrido), elaboração e submissão de projeto
para cofinanciamento da Comissão Europeia através da agência CHAFEA (Consumers, Health,
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Agriculture and Food Executive Agency) – relativamente à reunião ministerial informal agendada
para março de 2021.
Acresce o trabalho preparatório relativo à definição da agenda e programa dos eventos, convites
a oradores e participantes e articulação com a Comissão Europeia e a Estrutura de Missão para
a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021.
Em 2020, cumpre ainda salientar a participação da Direção de Serviços de Assuntos
Internacionais em três sessões de formação organizadas pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros e que incidiram sobre os procedimentos do Conselho da União Europeia e do
Secretariado.
Ainda no âmbito da preparação da Presidência Portuguesa, destacam-se as deslocações a Berlim
e reuniões várias, visando a preparação do Programa do Trio de Presidências e que se
consubstanciou na assinatura em 16 de outubro, pelos membros dos governos com a pasta dos
“consumidores” da Alemanha, de Portugal e da Eslovénia, do documento conjunto referente à
“Proteção do Consumidor na Europa – Lições aprendidas com a pandemia de Covid-19”.

4.3. Acompanhamento e participação nas atividades de defesa do consumidor de organizações
internacionais como a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico, a UNCTAD - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento;

Grupo de Trabalho da OCDE sobre Segurança de Produtos de Consumo
A Direção-Geral do Consumidor participou no Grupo de Trabalho da OCDE sobre Segurança de
Produtos de Consumo, que visa refletir sobre os temas da segurança com o objetivo de
influenciar a tomada de decisões no âmbito da saúde e segurança dos consumidores. É no
âmbito deste grupo que são preparados documentos de trabalho, bem como as campanhas de

121

sensibilização da OCDE. Foi, pois, neste contexto que a Direção-Geral do Consumidor, em
representação de Portugal, participou numa Campanha Mundial de Sensibilização realizada pela
OCDE, sobre “Segurança dos brinquedos vendidos online”, que teve como objetivo não só
ajudar os consumidores a tomar decisões informadas quando compram brinquedos online e a
saber como reagir se adquiriram um brinquedo perigoso, como também sensibilizar os
operadores económicos para a importância de vender brinquedos seguros online e de retirarem
de venda brinquedos perigosos. A campanha foi lançada em 20 de novembro - data em que
celebra o Dia Mundial dos Direitos da Criança e decorreu até dezembro, tendo sido divulgada
no sítio da internet da DGC, bem como no seu facebook e twitter.
Ainda no âmbito do Grupo de trabalho da OCDE sobre Segurança de Produtos de Consumo, a
Direção-Geral do Consumidor participou numa reunião que decorreu nos dias 2, 3 e 4 de
novembro.
No que se refere ainda à OCDE, a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu a sua participação
nas reuniões no Comité da Política do Consumidor (CCP) e no seu Grupo Diretor (Bureau), tendo
participando nas reuniões do Comité de Política do Consumidor que tiveram lugar,
respetivamente a 2 abril e entre 3 e 6 de novembro de 2020, bem como nas reuniões do seu
Grupo Diretor que passaram nesse ano a uma cadência praticamente mensal. Destacam-se os
contributos da Direção-Geral do Consumidor relativamente ao “Plano de Trabalhos e
Financiamento para 2021-2022” bem como no âmbito do “Draft Implementation Toolkit on
Legislative Actions for Consumer Protection Enforcement Cooperation” e ainda da preparação
da Conferência Internacional organizada pelo Comité, visando a comemoração da sua centésima
sessão e que terá lugar em junho de 2021.

Relativamente

à

UNCTAD,

a

Direção-Geral

do

Consumidor forneceu contributos relativamente ao
“World Consumer Map Project” e participou na Oitava
Conferência das Nações Unidas sobre Concorrência e
Proteção ao Consumidor que teve lugar entre 19 e 23 de
outubro. A DGC participou ainda em 27 de novembro
de 2020, a convite da UNCTAD, em reunião do Serviço
de Políticas de Concorrência e Proteção do Consumidor
sobre o “Programa de Cooperação Técnica da UNCTAD
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para Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e outros Países em Desenvolvimento”, no
qual participaram representantes de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique e da CPLP.

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

No âmbito da Preparação da Presidência
Portuguesa do ICPEN (2021-2022), a
Direção-Geral do Consumidor apresentou
na Conferência Anual organizada pela
Presidência Colombiana (2019-2020) os objetivos e prioridades da Presidência Portuguesa.
Destaca-se ainda a integração da Direção-Geral do Consumidor no Grupo de Trabalho criado e
coordenado pela Presidência Canadiana (2020-2021) relativo à elaboração no novo Plano
Estratégico do ICPEN para o período 2021-2024. Este trabalho afigura-se especialmente
relevante, considerando que o referido Plano define a matriz estratégica de atuação da rede
ICPEN e o início da sua vigência coincide com a Presidência Portuguesa.

4.5. Coordenação de Sweep integrado nos trabalhos da rede ICPEN, visando analisar Termos
&Condições no âmbito dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo. Este exercício
deverá contar com a participação de 10 países;
No âmbito do Grupo de Trabalho sobre Termos e Condições em ambiente digital, a DireçãoGeral do Consumidor coordenou e participou numa ação de investigação conjunta (SWEEP)
dedicada ao tema dos Direitos dos Passageiros Aéreos e que decorreu entre 17 e 20 de fevereiro
de 2020. A citada ação teve por objetivo primacial a identificação de áreas potencialmente
lesivas nas atuais práticas das companhias aéreas sobre termos e condições, incluindo voos
regulares, de longo curso e low-cost.
A seleção da amostra de websites teve por base os critérios de popularidade, quota de mercado,
e número de reclamações dos consumidores. Nesta ação participaram 10 países (Alemanha,
Bélgica, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Panamá, Portugal, Peru, Suécia, Suíça), tendo sido
verificados 53 websites relativos a 43 companhias aéreas. A ação SWEEP incidiu sobre três
temas principais:
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 Informações gerais no website;
 Transparência de preços;
 Termos e Condições.
Ainda no âmbito desta rede de cooperação, a Direção-Geral do Consumidor solicitou informação
aos membros sobre a existência nos respetivos países de normas técnicas ou legislação visando
a segurança nas piscinas, tendo recebido e compilado a informação relativamente a nove países.

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

Perante a situação de pandemia que se agravou de novo no final do verão, a Direção-Geral do
Consumidor verificou não estarem reunidas a condições para acolher em Lisboa os
representantes das Agências Governamentais de Defesa do Consumidor da América Latina que
integram o FIAGC para realização do XIV Fórum presidido por Portugal/Direção-Geral do
Consumidor. Assim, decidiu organizar uma Conferência internacional com o envolvimento dos
membros do FIAGC e das Redes de Cooperação Internacional. Sob o tema “Conferência digital
sobre Proteção do Consumidor e Cooperação Internacional: O papel das Redes de Cooperação”
teve lugar no 14 de outubro de 2020, a partir das instalações da Direção-Geral, através das
plataformas digitais uma conferência internacional que contou com mais de 300 participantes
de 4 Continentes. Este evento beneficiou da participação dos Presidentes das Redes de
Cooperação Internacional ICPEN, OCDE, FIAGC e African Dialogue e das organizações Consumers
International, Comissão Europeia e a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento. Esta conferência teve como objetivo destacar a enorme relevância da
cooperação internacional no domínio da Política de Consumidores e reforçar laços de trabalho
conjunto em prol dos consumidores.
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Esta Conferência, cuja sessão de abertura da conferência contou com a participação do
Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor e foi moderada pela
Diretora-Geral da Direção-Geral do Consumidor incidiu sobre 2 grandes temas: (i) as
experiências durante a crise provocada pela COVID-19 e perspetivas de futuro e, (ii) o papel das
instituições e das redes de cooperação na proteção do consumidor.
Nela participaram como oradores representantes do Brasil, de El Salvador, do Chile, da Comissão
Europeia, da OCDE, da UNCTAD, da “Consumers International”, do ICPEN e do “Diálogo Africano
sobre Proteção do Consumidor”.
A sessão de encerramento contou com a intervenção do Sr. Ministro do Consumo de Espanha e
do Sr. Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

No dia 11 de novembro, foi realizado o XIV Fórum Ibero-americano de Agências
Governamentais de Proteção do Consumidor (FIAGC) - presidida pela Diretora-Geral da
Direção-Geral do Consumidor. Esta reunião marcou o início formal da Presidência Portuguesa
Pro Tempore do FIAGC, na qual foram apresentadas as prioridades e programa de atividades da
Presidência Portuguesa, destacando-se as seguintes:


Aprofundar o trabalho de cooperação entre os membros do FIAGC desenvolvendo
trabalhos em temas de interesse comum;



Promover a rede FIAGC e estabelecer “pontes” com outras redes e instituições de
cooperação internacional;



Promover a visibilidade da política pública de defesa do consumidor.

Através da Declaração de Lisboa, os membros do FIAGC reafirmaram o empenho em continuar
a trabalhar de forma articulada e coordenada promovendo o respeito pelos direitos dos
consumidores nos países ibero-americanos, prosseguindo o trabalho de capacitação dos
consumidores, a prestar mais atenção direta aos consumidores mais vulneráveis e a monitorizar
as medidas tomadas pelas agências e autoridades em relação à pandemia covid-19.
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Reafirmaram ainda o papel crucial da cooperação ao nível regional e internacional na partilha
de sinergias, boas práticas e desenvolvimento de temas de interesse comum, sempre com o
objetivo de defender os direitos e interesses dos consumidores.
Portugal propôs nessa reunião a criação de um Grupo de Trabalho sobre Consumidores
Vulneráveis, por si coordenado. Na sequência dessa coordenação foi criado um questionário e
distribuído a todos os membros, visando obter uma visão alargada sobre o conceito e seu
enquadramento legal nos vários países membros do FIAGC.

4.7. Coordenação de três subgrupos de trabalho, dentro do Grupo de Trabalho Economia
Digital no âmbito do FIAGC;
Durante o ano de 2020 e antes de assumir a Presidência Pro Tempore do FIAGC competiu à
Direção-Geral do Consumidor, em representação de Portugal, a coordenação de um grupo de
trabalho sobre Economia Digital. Esse Grupo de Trabalho, tinha inicialmente três subgrupos. No
entanto e por força da pandemia, foi decidido avançar apenas com dois subgrupos: um visando
desenvolver campanhas de informação destinadas aos consumidores e outro visando preparar
um guia para a indústria.

Desses trabalhos resultou uma campanha de informação destinada a aconselhar os
consumidores no âmbito do comércio eletrónico. Sob a #Consumidor Digital, esta campanha
envolveu os membros e observadores do FIAGC e decorreu até ao final de 2020, pretendendo
sensibilizar os consumidores ibero-americanos para alguns cuidados a ter quando efetuavam
compras em linha.
Foi igualmente produzido um Guia sobre “Verdade publicitária para influencers de redes
sociais".
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4.8. Desenvolvimento da cooperação bilateral com entidades homólogas de países parceiros
para promoção da colaboração recíproca na área da proteção ao consumidor.

Brasil -

A Direção-Geral do Consumidor participou no Seminário Internacional "Direito

Regulatório e Económico do Consumidor em Tempos de Pandemia” que teve lugar a 21 de julho
e foi organizado pela SENACOM. Participou igualmente na Cerimónia virtual de adesão do Brasil
à plataforma Econsumer.gov, que teve lugar a 25 de setembro de 2020.
Espanha - Foi sugerido pela Direção-Geral do Consumidor que, em sede da futura revisão do
Tratado de Amizade e Cooperação entre Portugal/Reino de Espanha, a matéria da defesa dos
consumidores fosse acrescentada como uma das áreas de cooperação.
Estados Unidos da América – Federal Trade Commission – A Direção-Geral do Consumidor
concluiu os trabalhos de tradução para língua portuguesa do sítio internet Econsumer.gov.

Outras atividades em destaque

Comité do Programa Financeiro dos Consumidores | Programa do Mercado Interno (20212027)
A Direção-Geral do Consumidor participou na reunião anual deste Comité que teve lugar a 22
de dezembro de 2020, e na qual foi feito o ponto de situação no que concerne ao fim do anterior
programa de financiamento e o novo programa que se iniciará em 2021. A mesma teve como
objetivo dar a conhecer o novo Programa, o estado de implementação e das negociações.
Relatório Portugal na União Europeia|2020
A Direção-Geral do Consumidor deu os contributos para este relatório no que se reporta às
ações desenvolvidas no âmbito da defesa dos consumidores.
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Painel de Avaliação de Justiça na UE
A Direção-Geral do Consumidor consultou e recolheu os contributos das autoridades nacionais
que integram a rede CPC visando dar resposta ao questionário da Comissão Europeia referente
a esta matéria.

No âmbito da rede CPC
A Direção-Geral do Consumidor, na qualidade de Serviço de Ligação Único da Rede de
Cooperação para a Proteção do Consumidor (Rede CPC) concluiu em 2020 o processo de registo
no novo módulo da plataforma tecnológica IMI das autoridades nacionais que integram a rede
CPC.
Desde janeiro de 2020, e conforme consagrado no Regulamento CPC, compete também ao
Serviço de Ligação Único a coordenação nacional de todos os procedimentos de cooperação
entre as autoridades nacionais da União Europeia, incluindo, o reencaminhamento de pedidos
de informação, pedidos de medidas de aplicação (enforcement) e alertas emitidos no sistema
IMI.
Também na qualidade de serviço de ligação único, a Direção-Geral do Consumidor participou e
coordenou ao nível nacional o projeto EU Market Watch - uma iniciativa da Comissão Europeia
iniciada em 2019 referente à monitorização de prioridades e estratégias de todas as autoridades
da Rede CPC e que constitui uma das fontes de informação preferenciais na definição de
prioridades globais da referida rede. Esta iniciativa inclui a recolha de informação (com
periodicidade semestral) junto das autoridades nacionais – incumbindo à Direção-Geral do
Consumidor a difusão, recolha, compilação e envio de dados para a Comissão Europeia.
Em 2020, a Direção-Geral do Consumidor prosseguiu a sua participação como membro de dois
(2) Grupos Permanentes de Trabalho da Rede CPC, nomeadamente:
E-Enforcement Group (responsável pela execução de ações mini-sweep, gestão do projeto ELAB referente a ferramentas tecnológicas para investigações online, ações de formação)
No que se refere ao CPC Priorities Group, em 2020, cumpre referenciar que os problemas
identificados pelas autoridades da rede CPC com prioridade ALTA foram agrupados e divididos
em quatro áreas nucleares para 2021-2022:
 Mercados digitais
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 Economia verde
 COVID-19 e proteção dos consumidores
 Cooperação internacional

Relativamente às atividades do E-Enforcement Group, cumpre destacar os trabalhos
preparatórios da ação mini-sweep sobre Crédito ao Consumo. O tópico relativo às
vulnerabilidades financeiras dos consumidores (acentuadas pela pandemia) foi identificado por
Portugal e outros Estados-Membros como prioritária. A referida ação mini-sweep veio a ser
realizada em 2021 com a participação da Direção-Geral do Consumidor e do Banco de Portugal.
De realçar ainda que, no decurso de 2020, foi criado um grupo de apoio ao Projeto E-LAB, no
qual participa a Direção-Geral do Consumidor. O grupo de trabalho foi estabelecido para definir
os componentes do E-Lab e supervisionar vários aspetos da sua implementação. Os seus
membros são delegados das autoridades nacionais de defesa do consumidor para assegurar um
elevado grau de competências para abranger todos os aspetos legais, operacionais e
tecnológicos necessários (especialistas IT, juristas e investigadores com experiência prática na
condução de investigações online na área da defesa do consumidor).

Participação nas reuniões de trabalho setoriais referentes a procedimentos e ações conjuntas
de enforcement - Direitos dos passageiros aéreos e plataformas digitais
Na sequência de infrações detetadas desde o início da pandemia relativas a práticas de
cancelamento de viagens aéreas foram lançados vários alertas no Sistema IMI, tendo a DireçãoGeral do Consumidor conjuntamente com a Autoridade Nacional de Aviação Civil dado
sequência aos trabalhos daí decorrentes e participado nas três reuniões que a Comissão
Europeia organizou sobre esta matéria em 2020.
Em 6 de novembro, a Direção Geral do Consumidor participou na reunião havida com o
Comissário para a Justiça Didier Reynders, os serviços da Comissão Europeia, 11 plataformas
digitais e as autoridades que aplicam a legislação de defesa do consumidor (CPC).
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Caso Volkswagen
A task force reuniu-se em dezembro de 2020, tendo sido acordado a Direção-Geral do
Consumidor e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes reunirem-se com as marcas, visando
preparar as medidas necessárias conducentes ao encerramento deste grupo de trabalho.
A Direção-Geral do Consumidor questionou ainda a Comissão Europeia relativamente às
medidas tomadas por esta entidade no âmbito deste processo.

IV Conferência Internacional subordinada ao tema “Specifics of Financial Consumer Protection
Considering Epidemiological Restrictions”
A Direção-Geral do Consumidor, a convite do Departamento de Proteção dos Direitos dos
Consumidores da Rússia participou, no dia 15 de outubro, na quarta Conferência Internacional
subordinada ao tema “Specifics of Financial Consumer Protection Considering Epidemiological
Restrictions”.
A participação da DGC incidiu sobre a resposta de Portugal à crise provocada pela COVID-19 no
setor financeiro, com destaque para as medidas excecionais de proteção dos créditos das
famílias, designadamente, proibição da revogação das linhas de crédito contratadas,
prorrogação ou suspensão dos créditos (hipotecários e alguns créditos ao consumo), requisitos
de informação e condições de admissibilidade aplicáveis.
Também as medidas adotadas no âmbito do setor dos seguros, designadamente, a possibilidade
de o consumidor negociar com as empresas seguradoras um regime mais favorável para o
pagamento do prémio foi abordado pela DGC.
Para além da Direção-Geral, a Conferência contou ainda com a participação de representantes
do Banco da Rússia, do Banco Mundial e da UNCTAD, entre outras entidades.
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XI.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
Ao

longo

dos

anos,

o

orçamento da DGC tem tido
uma dotação muito limitada
para despesas de formação,
facto que não se alterou
durante o ano de 2020.
Cumpre

notar

valorização

dos

que

a

recursos

humanos é fundamental para
o

exercício

das

funções

inerentes a cada posto de
trabalho de forma mais eficaz
e eficiente. A melhor forma encontrada para fazer face a essas limitações tem sido, também à
semelhança de anos anteriores, recorrer à realização de formação contratualizada
especificamente para os seus trabalhadores, designadamente em línguas estrangeiras e as
participações em seminários e conferências, gratuitos, diretamente relacionadas com os
conteúdos funcionais dos postos de trabalho ocupados pelos trabalhadores, que, embora não
consideradas formalmente como formação profissional, conferem ao trabalhador um aumento
e abrangência de conhecimentos que, de outra forma, não poderia obter.
No ano de 2020, em que foi necessária uma adaptação rápida e eficaz às situações de
contingência decorrentes da pandemia COVID-19, verificou-se um aumento da oferta de
formação gratuita online, cujas participações foram incentivadas internamente e bem acolhidas
por alguns trabalhadores.
Mantendo-se as parcerias regulares com diversos países e recebendo muita documentação,
sobretudo em inglês, oriundo de organismos da União Europeia e castelhano decorrente das
parcerias com países da américa latina, 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 (EUL), manter a formação em língua inglesa, dando sequência ao processo
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de valorização iniciado já em 2012. Em 2020 foram iniciados e concluídos, no regime à distância,
os segundos módulos dos níveis Upper Intermediate e Advanced.
Também em parceria com a EUL, foi possível concluir em 2020 dois workshops em língua
castelhana, iniciados em outubro de 2019. O interesse demonstrado e o aproveitamento
excelente dos alunos, levou a que no final de 2020 se iniciassem dois novos workshops,
constituídos por dois grupos diferentes, num total de 12 alunos, continuando o bom trabalho
registado nos primeiros.
Em 2020 registou-se, também, a autorização de um pedido de autoformação na sequência de
solicitação direta de uma trabalhadora.
Entretanto, fruto das contingências da pandemia, não foi possível a oferta de outras formações
presenciais, mas registaram-se oito participações em formação à distância.
Em 2020, de acordo com os dados do Balanço Social, houve 20 trabalhadores que receberam
formação num total de 32 participações, em diversas ações de formação. Apesar das alterações
de procedimentos exigidas pela pandemia, foi possível incrementar estes números, uma vez que
em 2019 receberam formação 18 trabalhadores, num total de 21 participações.
A formação recebida distribuiu-se por cargo e carreira dos trabalhadores, verificando-se que
47,6% dos trabalhadores tiveram formação. Dos trabalhadores que receberam formação, 15%
corresponde aos cargos dirigentes e 85% a trabalhadores da carreira técnica superior. Não
houve manifestação de interesse em frequentar ações de formação por parte das restantes
carreiras.
O diagnóstico das necessidades de formação foi realizado internamente, por unidade orgânica,
em parceria com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital, organismo
que tem a competência de elaboração do documento final. Através do levantamento individual
das necessidades de formação, após validação pelos dirigentes intermédios de cada unidade
orgânica, foi elaborado um Plano de Formação adequado à realidade da DGC. Esse Plano teve
de ser ajustado, por força das fortes restrições orçamentais, tendo sido, depois, aprovado
internamente.
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XII. RECURSOS HUMANOS
Em 2020, a DGC não sofreu qualquer alteração ao número de postos de trabalho aprovados no
Mapa de Pessoal continuando a dispor de 52 lugares distribuídos pelo Apoio à Direção e pelas
suas 4 unidades orgânicas legalmente constituídas.
A 31 de dezembro, a Direção-Geral do Consumidor contava com 42 postos de trabalho
ocupados.
Os fluxos de pessoal registados em 2020 revelaram-se de certa forma equilibrados uma vez que
foram quatro os efetivos que saíram por contrapartida às três novas entradas. Registaram-se as
saídas de um técnico superior e dois assistentes operacionais por aposentação e de um
assistente operacional por mobilidade.
Apesar das contingências impostas pela COVID-19 e respeitando as disposições legais impostas
à efetivação das mobilidades, foi possível equilibrar a curva com a entrada de dois técnicos
superiores e de um assistente técnico por mobilidade na carreira.
A DGC contou ainda com a colaboração de duas pessoas singulares, contratadas em regime de
prestação de serviços, 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.
A DGC tem aberto, ao longo dos anos, procedimentos no sentido de prover os postos de trabalho
vagos. Em 2020, sempre no cumprimento das disposições extraordinárias de combate à
pandemia, a DGC abriu dois procedimentos de recrutamento por mobilidade, tendo-se um deles
traduzido na efetivação de mobilidade de um técnico superior para apoio à direção e outro para
um lugar de assistente operacional que, tendo apenas recebido candidaturas sem vínculo à
Administração Pública, não resultou no provimento da vaga.
Foi aberto, igualmente, um procedimento concursal comum para provimento de dois lugares de
técnico superior para a Divisão de Publicidade, que, tendo decorrido dentro da normalidade e
com candidaturas válidas, terá a sua conclusão durante o ano de 2021.
O ano de 2020 revelou-se atípico por força das contingências impostas pela pandemia da COVID19 o que implicou, sobretudo na primeira fase, uma forte capacidade de adaptação e resiliência
para uma eficaz implementação do teletrabalho obrigatório e a consequente prestação de
trabalho efetivo e produtivo.
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Além das quatro situações de teletrabalho já em vigor e aprovadas no âmbito do Código do
Trabalho, foi possível a todos os trabalhadores da DGC desenvolver as suas funções, com
sucesso, em regime de teletrabalho, com as devidas adaptações às particularidades dos diversos
postos de trabalho e garantindo as presenças físicas em caso de necessidade. A DGC cedeu os
equipamentos tecnológicos aos seus colaboradores para desempenho das funções em
teletrabalho, salvo nos casos, que foram muitos, em que os mesmos trabalhadores optaram
pelos seus equipamentos.
Manteve-se de forma constante a atualização da base de dados interna sobre os recursos
humanos pertencentes ao mapa de pessoal da DGC. Sempre em articulação com a SGE é regular
a solicitação interna da entrega de documentos atualizados, uma vez que os elementos
constantes dos processos individuais vão ficando, com o tempo, desatualizados. Tem sido feita
a devida salvaguarda relativamente à proteção dos dados pessoais.
Embora de forma diferente em 2020, por força da pandemia, permaneceu a colaboração 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.
No ano de 2020 não se registou qualquer acidente de trabalho.
Está em fase de conclusão a elaboração do 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 2021.
Seguindo as linhas do Código de Conduta do Governo aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 184/2019, de 3 de dezembro, foi feita uma análise e consequente atualização do
Código de Conduta da DGC cuja aprovação decorreu já em 2021 por Despacho n.º 5/DG/2021
de 1 de abril.
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XIII. RECURSOS FINANCEIROS
Orçamento de Funcionamento
Em análise ao mapa de execução financeira da DGC, à data de 31 de dezembro de 2020,
podemos aferir que:


Fonte de Financiamento 111 – RG não afetas a projetos cofinanciados, apresentou uma
taxa aproximada de 87%;



Fonte de Financiamento 123 – RP do ano – Com possibilidade de transição, ostentou
uma taxa de execução de 81%;



Fonte de Financiamento 151 – RG afetas a projetos cofinanciados - FEDER, foi
executado, aproximadamente, 57% dos recursos financeiros. Esta fonte de
financiamento assegura dois projetos SAMA, designadamente:
o

SGEDOC - Sistema de Gestão Documental da Economia com a participação de várias
entidades do Ministério da Economia, da autoria da SGME bem como a respetiva
gestão,

o

Criação de Plataforma Única de Resolução de Contratos de Comunicações.

Importa referir, que este último projeto é que executou despesa no ano em análise;


Fonte de Financiamento 153 – RG afetas a projetos cofinanciados - FSE, dispôs de uma
execução de 0% dos recursos financeiros. Esta fonte de financiamento acolheu um
projeto SAMA, Implementação de Mecanismos de Inteligência Artificial no Livro de
Reclamações Eletrónico;



Fonte de Financiamento 211 - FEDER – Competitividade e Internacionalização, com uma
taxa de 43%, corresponde ao financiamento comunitário, reservado a execução dos
projetos FEDER, supramencionados;



Fonte de Financiamento 241- Fundo Social Europeu - Competitividade e
Internacionalização, conforme a fonte de financiamento da contrapartida nacional, a
execução foi de 0%;



Fonte de Financiamento 282 – Financiamento da UE – Outros, a taxa de execução situouse nos 28%;



FF 288 – Saldos de Fundos Europeus, envolve a transição de saldos de anos anteriores,
de fundos comunitários. O saldo em apreço, alude aos projetos Centro Europeu do
Consumidor e SAMA.
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Execução financeira por fontes de financiamento:

Designação

Orçamento de funcionamento

Orçamento
inicial

2 473 773,00 €

FF 111 – Receitas Gerais não
afetas
a
projetos
Cofinanciados
1 911 690,00 €
FF 123 – Receitas próprias do
ano com possibilidade de
transição
108 150,00 €

Dotações
corrigidas
líquidas de
Cativos

Desvio
Execução
Absoluto

%

2 408 750,00 €

1 778 824,00 € 629 926,00 €

26,15%

1 751 050,00 €

1 516 042,00 € 235 008,00 €

13,42%

93 595,00 €

75 932,00 €

17 663,00 €

18,87%

FF 151- Receitas I afetas a
projetos cofinanciados FEDER

47 360,00 €

47 360,00 €

26 962,00 €

20 398,00 €

43,07%

FF 153- Receitas I afetas a
projetos FSE

15 987,00 €

15 987,00 €

0,00 €

15 987,00 €

100,00%

62 650,00 €

62 650,00 €

26 796,00 €

35 854,00 €

57,23%

21 150,00 €

21 150,00 €

0,00 €

21 150,00 €

100,00%

306 786,00 €

306 786,00 €

86 955,00 € 219 831,00 €

71,66%

0,00 €

110 172,00 €

46 137,00 €

58,12%

FF 211 Receitas afetas a
competitividade eInovação
FEDER
FF 241 Receitas afetas a
competitividade eInovação
FSE
FF 282 Outros Fundos
Europeus Outros
FF 288 Saldos de Fundos
Europeus
Fonte: GeRFIP (SGME)
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64 035,00 €

Execução do Orçamento da DGC:
Designação
Orçamento de
Funcionamento
Despesas c/pessoal
Aquisições de bens e serviços
Juros
Transferencias Correntes
Outras despesas
Aquisição de bens de capital
SIMPLEX+
Total OF+Simplex+)

Planeados

Ajustados

Executados(31
de dezembro
2020)

Desvio
Absoluto

%

2 421 241,00 €

2 408 750,00 €

1 778 824,00 € 629 926,00 €

26,15%

1 597 633,00 €

1 531 286,00 €

1 265 617,00 € 265 669,00 €

17,35%

701 502,00 €

613 743,00 €

416 049,00 € 197 694,00 €

32,21%

0,00 €

16,00 €

16,00 €

0,00 €

0,00%

3 500,00 €

3 985,00 €

3 214,00 €

771,00 €

19,35%

5 529,00 €

3 000,00 €

22,00 €

2 978,00 €

99,27%

113 077,00 €

256 720,00 €

93 906,00 € 162 814,00 €

63,42%

118 879,00 €
2 540 120,00 €

0,00 €
2 408 750,00 €

Fonte: GeRFIP (SGME)
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1 778 824,00 € 629 926,00 €

26,15%

Publicidade institucional
De acordo coma Resolução do Conselho de Ministros nº 47/2010, de 25 de junho, relativa à
atividade de colocação de publicidade pelo Estado e outras entidades públicas, verifica-se que
em 2020, foram despendidos € 62,64 na publicação pela INCM de anúncios referentes à
celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, à
autorização de renovação de licença especial de trabalhadora e à abertura de procedimentos de
recrutamento por mobilidade.

Pagamentos em atraso
A estrutura orçamental da DGC encontra-se integrada na estrutura da entidade contabilística
GAFME (Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Economia), sendo
responsabilidade da SGME no âmbito da prestação centralizada de serviços, proceder ao
pagamento atempado das despesas.
De acordo com a SGME, no ano de 2020 não se registaram pagamentos em atraso.
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XIV. AVALIAÇÃO FINAL - Menção proposta pela Direção-Geral do
Consumidor
O ano de 2020 foi um ano ímpar pelas razões amplamente referidas ao longo do presente
relatório de atividades salientando-se as limitações e constrangimentos no desenvolvimento das
atividades previstas no Plano de Atividades apresentando em novembro de 2019 quando não
era não possível antever os efeitos da situação epidemiológica da COVID 19.
Apesar dessas mesmas limitações e constrangimentos aplicáveis à generalidade dos serviços da
Administração Pública, em 2020, a Direção-Geral do Consumidor realizou 54 das 56 ações
previstas no seu Plano de atividades, apresentando assim, uma taxa de execução de 96,4%.
No âmbito do QUAR, a Direção-Geral do Consumidor apresentou uma taxa de execução de
107%, destacando-se o aumento de 22% no parâmetro da qualidade face ao período homologo
anterior. Não se pode, contudo, deixar de mencionar que os parâmetros de eficiência e de
eficácia sofreram uma diminuição face ao ano anterior.
Cumpre salientar que a Direção-Geral na planificação das atividades para 2020, decidiu e bem,
criar um 4º Objetivo Estratégico relacionado com o “Reforço da intervenção da DGC no plano
europeu e internacional”, com 2 dois objetivos operacionais e 2 indicadores respetivamente,
que foram ambos atingidos.
Por outro lado, importa ter presente a dimensão da equipa e os constrangimentos sentidos com
a contratação de serviços para assegurar tarefas que ao longo dos últimos anos tinham sido
realizadas por entidades parceiras. No contexto de limitação orçamental e da verificação de
obstáculos com a contratação, a equipa teve que ser ajustada de molde a também assegurar a
realização dessas tarefas o que implicou um esforço e empenho suplementares para colmatar
as falhas.
A Direção-Geral do Consumidor superou seis (6) indicadores, atingiu onze (11) indicadores.
Neste enquadramento, atenta a taxa de execução do Plano de Atividades (96,4%), a taxa de
execução do QUAR (107%), a superação de 6 indicadores e cumprimento de 11 indicadores
propõe-se a menção qualitativa de DESEMPENHO BOM para a avaliação de desempenho da
DGC em 2020.
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XV. ANEXOS
Anexo 1 – Alertas, Informações, Publicações e Iniciativas
68 Alertas em 2020

Alerta DGC 1/2020 - Campanha de recolha de motociclos da marca “Honda", modelo "CRF450L"
Alerta DGC 2/2020 - "Aviso de campanha de recolha: Baby Seat 100 BCLIP, da marca ELOPS (B'TWIN)"
Alerta DGC 3/2020 - "Ação de recolha de produto: garrafa termo TROLIGTVIS"
Alerta DGC 4/2020 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da marca “Dacia", vários
modelos
Alerta DGC 5/2020 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da marca "Mazda",
modelo "6"
Alerta DGC 6/2020 - Retirada do mercado do produto cosmético - Ultra moisturising body cream da
marca Fair & White
Alerta DGC 7/2020 - Retirada do mercado do produto cosmético - Lait AHA-2 da marca Fair & White
Alerta DGC 8/2020 - Retirada do mercado do produto cosmético - Savon Gommant / Exfoliating Soap
da marca Fair & White
Alerta DGC 9/2020 - "Traje de fantasia para crianças"
Alerta DGC 10/2020 - "Brinquedo Slime, da marca Popular"
Alerta DGC 11/2020 - "Brinquedo Slime - Air Clay, da marca Maso"
Alerta DGC 12/2020 - Campanha de recolha de motociclos da marca "Honda", diversos modelos
Alerta DGC 13/2020 - Medida de segurança voluntária relativa a máquinas de lavar roupa das marcas
Bosch e Siemens
Alerta DGC 14/2020 - Coronavírus na Europa: Quais são os meus direitos? - Centro Europeu do
Consumidor
Alerta DGC 15/2020 - Alterações temporárias do atendimento telefónico ao Consumidor
Alerta DGC 16/2020 - "Conjunto de brinquedos para o banho comercializados on-line"
Alerta DGC 17/2020 - Centro Nacional de Cibersegurança alerta: COVID-19 e as ciber ameaças
Alerta DGC 18/2020 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da marca "Mitsubishi",
diversos modelos
Alerta DGC 19/2020 - UE junta-se ao combate global contra os falsos produtos - Covid 19
Alerta DGC 20/2020 - "Panela de pressão EMMA 7 litros comercializada on-line"
Alerta DGC 21/2020 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da marca "Mazda",
diversos modelos
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Alerta DGC 22/2020 - Campanha de recolha de produto: "Removedor de Cimento 1 L"
Alerta DGC 23/2020 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca “Toyota", diversos
modelos
Alerta DGC 24/2020 - "Traje de fantasia para crianças"
Alerta DGC 25/2020 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca “Volvo", diversos
modelos
Alerta DGC 26/2020 - Má Prática - preços de entrega de garrafas de gás ao domicílio - Divulgação
Alerta DGC 27/2020 - "Traje/disfarce de ninja para crianças"
Alerta DGC 28/2020 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da marca "Mitsubishi",
modelo ASX
Alerta DGC 29/2020 - "Panela de pressão, da marca TOWER, comercializada on-line"
Alerta DGC 30/2020 - "Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da marca Honda,
diversos modelos"
Alerta DGC 31/2020 - "Traje/disfarce de palhaço para crianças" comercializado on-line via WISH
Alerta DGC 32/2020 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca “Toyota", diversos
modelos
Alerta DGC 33/2020 - "Aviso de campanha de recolha: FIXAÇÕES SNOWBOARD, da marca WEDZE"
Alerta DGC 34/2020 - "Máscara de proteção respiratória autofiltrante, da marca Likelove"
Alerta DGC 35/2020 - "Máscara de proteção respiratória autofiltrante"
Alerta DGC 36/2020 - "Máscara de proteção respiratória autofiltrante, da marca Mei Shu Hu"
Alerta DGC 37/2020 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca “Nissan", modelo
"Qashqai"
Alerta DGC 38/2020 - "Máscara de proteção respiratória autofiltrante, da marca Daddy Baby"
Alerta DGC 39/2020 - Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da marca "Mitsubishi",
diversos modelos
Alerta DGC 40/2020 - Máscara de proteção respiratória autofiltrante, da marca "NEP"
Alerta DGC 41/2020 - Máscara de proteção respiratória autofiltrante, da marca "Garry Galaxy"
Alerta DGC 42/2020 - Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca “Renault", diversos
modelos
Alerta DGC 43/2020 - Máscara de proteção respiratória autofiltrante, modelo “YK01 FFP2"
Alerta DGC 44/2020 - Máscara de proteção respiratória autofiltrante, da marca "JY.M9"
Alerta DGC 45/2020 - Máscara de proteção respiratória autofiltrante, modelo “KN 95"
Alerta DGC 46/2020 - Máscara de proteção respiratória autofiltrante, modelo “FFP2, KN 95"
Alerta DGC 47/2020 - Campanha de recolha de veículos de passageiros das marcas “Toyota e Lexus",
diversos modelos
Alerta DGC 48/2020 - Máscara de proteção respiratória autofiltrante, da marca "MARS"
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Alerta DGC 49/2020 - "Traje de fantasia para crianças" da COSPLAY
Alerta DGC 50/2020 - Máscara de proteção respiratória filtrante, da marca "Protekcia"
Alerta DGC 51/2020 - Campanha de recolha de automóveis de passageiros da marca "Seat", modelos
"Arona, Ibiza"
Alerta DGC 52/2020 - "Creme para as mãos, da marca Caicui"
Alerta DGC 53/2020 - "Trotinete elétrica, da marca REVOE”
Alerta DGC 54/2020 - Máscara de proteção respiratória filtrante, da marca "Protekcia" e modelo
"Cubrebocas BVT"
Alerta DGC 55/2020 – Campanha de recolha de motociclos da marca “BMW”, diversos modelos
Alerta DGC 56/2020 - Máscara de proteção respiratória filtrante, da marca "Yicheng Yi Liao"
Alerta DGC 57/2020 - Retirada voluntária do produto "Deliplus CATAPUM stick de arnica"
Alerta DGC 58/2020 - "Recolha de produto: Arnês Via Ferrata Vitalink Lanyards”
Alerta DGC 59/2020 - Máscara de proteção respiratória filtrante, da marca "Teyouda" - KN95 Protective
mask
Alerta DGC 60/2020 - Campanha de recolha de motociclos da marca “Honda"
Alerta DGC 61/2020 - "Conjunto de maquilhagem para brincar" - Dream Girl Little Princess (Jocestyle)
Alerta DGC 62/2020 - Máscara de proteção respiratória filtrante "KN95" da marca "E GOOD"
Alerta DGC 63/2020 - Campanha de recolha de automóveis de passageiros da marca “Toyota”, modelo
“Yaris"
Alerta DGC 64/2020 - "Andarilho para bebés, da marca bright start (KIDS II)"
Alerta DGC 65/2020 - Máscara de proteção respiratória filtrante "KN95" da marca "SAFE"
Alerta DGC 66/2020 - Campanha de recolha de produto: "Serras de esquadria Festool Kapex KS 88 &
Kapex KS 120"
Alerta DGC 67/2020 - Campanha de recolha de automóveis de passageiros da marca “Toyota, diversos
modelos"
Alerta DGC 68/2020 - Máscara de proteção respiratória filtrante "FFP2" da marca "LexusLance"
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119 Informações divulgadas em 2020

Informação DGC 1/2020 - A Comissão Europeia divulga Estratégia Europeia para os Dados
Informação DGC 2/2020 - Rotulagem dos pneus com novas regras
Informação DGC 3/2020 - Novo número de Telefone - Linha de Atendimento - Apoio ao Livro de
Reclamações Eletrónico
Informação DGC 4/2020 - Concurso “ePrivacidade Trocada por Miúdos”
Informação DGC 5/2020 - COVID-19 ESTAMOS ON - INFORMAÇÃO PARA TODOS EM SITE E APP
Informação DGC 6/2020 - ERSE adota medidas extraordinárias no sector energético por emergência
epidemiológica Covid-19
Informação DGC 7/2020 - Conselhos da ERSE para poupar energia
Informação DGC 8/2020 - Já vai ser possível efetuar pagamentos “sem contacto” até 50 euros
Informação DGC 9/2020 - ASAE disponibiliza um formulário para denúncias no contexto do COVID 19
Informação DGC 10/2020 - Crédito aos consumidores - Implementação da Recomendação
macroprudencial em vigor do Banco de Portugal
Informação DGC 11/2020 - INFARMED alerta para os riscos de compra de medicamentos falsificados
Informação DGC 12/2020 - Aprovadas medidas excecionais no âmbito do crédito habitação - DecretoLei n.º 10-J/2020, de 26 de março
Informação DGC 13/2020 - Aprovadas medidas excecionais no âmbito do âmbito cultural e artístico Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março - Cancelamento de Espetáculos
Informação DGC 14/2020 - COVID-19: UE suspende requisitos de atribuição de faixas horárias nos
aeroportos
Informação DGC 15/2020 - Regime excecional e temporário para o pagamento de renda
Informação DGC 16/2020 - Coronavírus: Comissão Europeia discute desinformação com plataformas
Informação DGC 17/2020 - Covid-19: Especulação na venda de produtos - Ações de Fiscalização
Informação DGC 18/2020 - A DGC Informa - COVID 19 - O que deve saber sobre os direitos do
consumidor - n.º 1
Informação DGC 19/2020 - Há quanto tempo não testa a qualidade da sua ligação à Internet? Novas
funcionalidades na app NET.mede
Informação DGC 20/2020 - Covid-19: União Europeia reage contra burlas e práticas enganosas em linha
- Atualização
Informação DGC 21/2020 - Covid-19 - O que deve saber - 2.º Caderno de medidas que afetam os
contratos com os consumidores
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Informação DGC 22/2020 - Tentativa de fraude através de chamadas de números internacionais
desconhecidos
Informação DGC 23/2020 - Fixação de preços máximos de gás engarrafado durante o estado de
emergência
Informação DGC 24/2020 - Autoridade Tributária vai ter uma Direção de Serviços de Apoio e Defesa do
Contribuinte
Informação DGC 25/2020 - SIAC de Oliveira de Azeméis tem novos canais de atendimento
Informação DGC 26/2020 - Covid-19 - O que deve saber - 3.º Caderno de medidas que afetam os
contratos com os consumidores
Informação DGC 27/2020 - Covid-19 - Portaria n.º 107-A/2020, de 4 de maio - Táxis e veículos
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica
Informação DGC 28/2020 - Lei nº13/2020 de 7 de maio - IVA a 6% para máscaras e gel desinfetante
Informação DGC 29/2020 - Informação obrigatória sobre moratórias de crédito
Informação DGC 30/2020 - Plataforma Open4business - disponibilização de informações a empresas e
consumidores
Informação DGC 31/2020 - COVID-19 - Dúvidas sobre comunicações esclarecidas em guia prático
Informação DGC 32/2020 - AHRESP lança GUIA DE BOAS PRÁTICAS DA RESTAURAÇÃO E BEBIDAS
Informação DGC 33/2020 - Preços devidos pela prestação de cuidados de saúde e equipamento de
proteção individual
Informação DGC 34/2020 - DGC dinamiza reunião de trabalho com parceiros através de
videoconferência
Informação DGC 35/2020 - Reabertura dos Centros de Inspeção Técnica de Veículos
Informação DGC 36/2020 - COVID-19 - Novas regras aplicáveis ao ensino de aulas de condução
Informação DGC 37/2020 - COVID-19 -Procedimentos a adotar nos transportes públicos
Informação DGC 38/2020 - Moratórias de crédito - informação sobre a sua evolução
Informação DGC 39/2020 - Covid-19: A Autoridade da Concorrência adverte para a necessidade do
cumprimento das regras da concorrência
Informação DGC 40/2020 - DGC dinamiza a segunda reunião de trabalho com CIAC através de
videoconferência
Informação DGC 41/2020 - COVID-19: DGC e ARP divulgam recomendações sobre Comunicação
Publicitária
Informação DGC 42/2020 - Época Balnear 2020 - Manual "Ir à Praia em Segurança" no contexto da
Covid 19
Informação DGC 43/2020 - Dia da Criança - Jogo sobre consumo e segurança
Informação DGC 44/2020 -Infarmed e DGS recomendam suspensão do uso de hidroxicloroquina em
doentes com COVID-19
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Informação DGC 45/2020 - Redução acentuada dos pagamentos em abril - Informação do Banco de
Portugal
Informação DGC 46/2020 - Tarifas de gás natural descem 3,3% em julho e 2,2% em outubro Comunicado da ERSE
Informação DGC 47/2020 - Publicadas regras relativas à defesa dos consumidores - Decreto-Lei n.º 24A/2020, de 29 de maio
Informação DGC 48/2020 - Legislação sobre serviços digitais em consulta pública
Informação DGC 49/2020 - Dia Mundial da Segurança Alimentar
Informação DGC 50/2020 - DGC dinamiza a terceira reunião de trabalho com CIAC
Informação DGC 51/2020 - Direção-Geral do Consumidor promove I Webinar sobre Defesa dos
Consumidores
Informação DGC 52/2020 - Moratória bancária prorrogada até março de 2021
Informação DGC 53/2020 - Coronavírus: luta contra a desinformação da UE
Informação DGC 54/2020 - Direção-Geral do Consumidor promove sessão informativa inicial destinada
aos CIAC - dia 25 de junho
Informação DGC 55/2020 - Direção-Geral do Consumidor promove sessões informativas on-line para
CIAC
Informação DGC 56/2020 - Portaria n.º 149/2020 de 22 de junho sobre a quebra de rendimentos para
efeito da não suspensão do fornecimento de água, energia elétrica, gás natural e comunicações
eletrónicas
Informação DGC 57/2020 - Brincar e Nadar em Segurança - prevenção de afogamentos em piscinas –
2020
Informação DGC 58/2020 - Portugal em 7º lugar no Inquérito Internacional à Literacia Financeira
Informação DGC 59/2020 - Futura Diretiva relativa a ações coletivas para a proteção dos interesses
coletivos dos consumidores / PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UE
Informação DGC 60/2020 - Painel de avaliação do mercado único 2020: os Estados-Membros devem
fazer mais para garantir o bom funcionamento do mercado único da União Europeia
Informação DGC 61/2020 - Relatório de 2019 do Sistema Safety Gate – RAPEX
Informação DGC 62/2020 - SEMANA REUSE promove 5 webinars sobre Reutilização de Embalagens
Informação DGC 63/2020 - Fixado, com caráter de permanência, o limite de 50 euros nos pagamentos
contactless
Informação DGC 64/2020 - TRIAVE tem novo horário de funcionamento/atendimento
Informação DGC 65/2020 - 32º Reunião do Conselho Nacional do Consumo
Informação DGC 66/2020 - Comissão Europeia lança consulta pública sobre quatro iniciativas no âmbito
da política dos consumidores da UE
Informação DGC 67/2020 - CIAC de Lagos promove atendimento de proximidade
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Informação DGC 68/2020 - Quem é Quem no Livro de Reclamações e dados estatísticos de 2019
Informação DGC 69/2020 - DGC participa no Seminário Internacional "Direito Regulatório e Económico
do Consumidor em Tempos de Pandemia”
Informação DGC 70/2020 - Regularização de dívidas de propinas nas instituições de ensino superior
públicas - Lei n.º 32/2020, de 12 de agosto
Informação DGC 71/2020 - Alteração de medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia
COVID-19 - Decreto-Lei n.º 51/2020 de 7 de agosto
Informação DGC 72/2020 - Direção-Geral do Consumidor integra a Rede Internacional de Jovens “Next
Generation Leaders Network”
Informação DGC 73/2020 - Alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas
Informação DGC 74/2020 - Atividade dos feirantes e empresas de diversões itinerantes
Informação DGC 75/2020 - Código QR nas faturas para comunicação ao Fisco a partir de janeiro
Informação DGC 76/2020 - Campanha Regresso às aulas 2020
Informação DGC 77/2020 - Publicadas as regras que limitam ou proíbem a cobrança de comissões
bancárias e na utilização de APP
Informação DGC 78/2020 - Terminou o regime dos vouchers: as agências de viagens têm de reembolsar
em dinheiro as viagens canceladas
Informação DGC 79/2020 - ERSE lança publicações informativas sobre Serviços Energéticos
Informação DGC 80/2020 - A Direção-Geral do Consumidor Informa…COVID-19 - Máscaras de proteção
Informação DGC 81/2020 - Webinar ‘Direitos dos Consumidores: o que deve saber?’ - Europe Direct
Aveiro e o Centro Europeu do Consumidor
Informação DGC 82/2020 - Lançamento da campanha "Vamos Reinventar o Plástico"
Informação DGC 83/2020 - À Conversa sobre Educação para o Consumo - Envio de Convite/Programa 30 de setembro
Informação DGC 84/2020 - Proibição de corte do fornecimento de energia termina a 30 de setembro comunicado da ERSE
Informação DGC 85/2020 - Alteração da taxa de IVA aplicável aos fornecimentos de eletricidade para
determinados níveis de consumo e potências contratadas em baixa tensão normal (BTN)
Informação DGC 86/2020 - Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar lança Selo
“Produção sustentável, Consumo responsável “
Informação DGC 87/2020 - Portugal lança o movimento Unidos Contra o Desperdício
Informação DGC 88/2020 - Novas medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19
Informação DGC 89/2020 - Questionário sobre a rotulagem dos produtos alimentares
Informação DGC 90/2020 - Trio das Presidências assina declaração conjunta sobre Proteção do
Consumidor na Europa
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Informação DGC 91/2020 - Alteração do IVA aplicável à eletricidade para alguns níveis de consumo e
potências contratadas em baixa tensão normal (BTN)
Informação DGC 92/2020 - ANACOM lança a aplicação: tem.REDE
Informação DGC 93/2020 - ERSE apresenta Estudo sobre a literacia dos consumidores na área da
energia
Informação DGC 94/2020 - Inquérito sobre os seguros voluntários de saúde
Informação DGC 95/2020 - Obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos em vigor a partir
de amanhã
Informação DGC 96/2020 - PROGRAMA «JOVEM + DIGITAL» - formação para a aquisição de
competências na área digital
Informação DGC 97/2020 -Webinar sobre “Finanças Pessoais em Tempo de Crise”
Informação DGC 98/2020 - Saúde - Decreto-Lei n.º 96/2020 de 4 de novembro - dispensa de cobrança
de taxas moderadoras
Informação DGC 99/2020 - Gestão de Resíduos em Consulta Pública
Informação DGC 99/2020 - CMIC da Trofa promove Sessão online sobre “Os Riscos do Comércio
Eletrónico” em colaboração com a DGC
Informação DGC 101/2020 - Iniciativa “Natal 2020” – Trocas de Natal nas lojas
Informação DGC 102/2020 - Redução temporária de preços dos serviços postais
Informação DGC 103/2020 - Tarifa Social de eletricidade e gás natural vai passar a abranger mais
consumidores
Informação DGC 104/2020 - DGC assume a presidência do Forúm Iberoamericano de Agências
Governamentais de Proteção do Consumidor (FIAGC)
Informação DGC 105/2020 - Workshop sobre "Arbitragem de conflitos do consumo: Questões práticas"
- divulgação
Informação DGC 106/2020 - Sitestar.pt - 8ª Edição - para jovens entre os 13 e os 18 anos
Informação DGC 107/2020 - CMIC da Trofa promove sessão sobre a "Rede de Arbitragem de Consumo
e as Situações Típicas de Conflitualidade"
Informação DGC 108/2020 - Alteração da "Lei da Televisão" e da "Lei do Cinema"
Informação DGC 109/2020 - Vídeo de Natal | Direção-Geral do Consumidor
Informação DGC 110/2020 - Alargamento da tarifa social de eletricidade e gás natural a mais situações
de insuficiência social e económica – amanhã em vigor
Informação DGC 111/2020 - Plataforma de Resolução de Litígios em Linha e utilizadores do Reino Unido
– novas regras
Informação DGC 112/2020 - Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Informação DGC 113/2020 - UE apresenta plano para uma mobilidade ecológica
Informação DGC 114/2020 -Webinar sobre o Serviço de Eletricidade - DGC e ERSE - 16 de dezembro
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Informação DGC 115/2020 - Comissão Europeia apresenta regras para serviços e mercados digitais
Informação DGC 116/2020 - Resultado da aplicação das medidas do regime excecional e temporário
relativo aos contratos de seguro
Informação DGC 117/2020 - Ius Omnibus - Nova Associação de Consumidores
Informação DGC 118/2020 - Medidas de proteção dos clientes de telecomunicações no âmbito da
pandemia de COVID-19: balanço
Informação DGC 119/2020 - Criado o Sistema Público de Apoio a Endividados
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out2020

DGC Natal
2020
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Iniciativas destinadas às associações empresariais e operadores económicos
Desenvolvimento da brochura “Quem é quem no Livro de Reclamações” com vista a permitir
aos operadores económicos e respetivas associações abrangidas pela obrigatoriedade de
disponibilização do livro e reclamações, saberem que são as entidades fiscalizadoras
competentes para receção e tratamento de reclamações dos livros de reclamações
disponíveis nos estabelecimentos físicos, bem como através da plataforma eletrónica. Esta
brochura destinou-se igualmente aos consumidores.
Guia da Comunicação comercial em tempo de Pandemia – desenvolvido com a
Autorregulação publicitária;
Perspetiva da Direção-Geral do Consumidor sobre o regime jurídico aplicável à publicidade a
géneros alimentícios com a participação de sociedade de advogados e associações
representativas do setor da comunicação publicitária por ocasião do Dia da Criança;
Sessão de formação sobre o Regime do Código da Publicidade e das Práticas Comerciais
Desleais destinadas a trabalhadores da IKEA; E SOBRE O LIVRO DE RECLAMAÇÕES, no mesmo
dia;
Organização do Conselho Nacional de Consumo com participação de associações
empresariais externas ao Conselho onde foram apresentados os dados do Livro de
Reclamações, as propostas de Diretivas de Consumidores e as prioridades da Presidência
Portuguesa;
Recomendação e orientações dirigidas a determinados fabricantes e distribuidores de
máscaras de proteção na sequência de análise da publicidade e comunicações no ambiente
digital;
Desenvolvimento de reuniões com a Associação Portuguesa de Bancos visando a preparação
de implementação de um projeto piloto de resolução alternativa de litígios na área dos
serviços financeiros;
Realização de três reuniões com o setor das comunicações eletrónicas n âmbito da plataforma
de cessação dos contratos;
Desenvolvimento e divulgação de vídeo alusivo às compras do Natal, ao apoio do comércio
local e ao alargamento do período de trocas;
Atualização do dístico sobre as Entidades RAL que é recomendado pela DGC às empresas que
têm a obrigação de exibir em sites e lojas físicas (mudança de cor e grafismo alinhado com o
novo logo);
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Anexo 2 – Iniciativas Legislativas

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 2020 - DSDC
Projeto de Lei n.º 173/XIV/1.ª (PAN) – Procede à alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas
- Diminui o período máximo de fidelização no âmbito das comunicações eletrónicas e introduz
novos elementos obrigatórios ao contrato.
Projeto de Decreto-Lei (1º versão) – visa alterar o Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho,
alargando o prazo de adaptação dos fornecedores de bens e prestadores de serviços ao formato
eletrónico do Livro de Reclamações.
Projeto de Decreto-Lei (2.ª versão) – visa alterar o Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho,
alargando o prazo de adaptação dos fornecedores de bens e prestadores de serviços ao formato
eletrónico do Livro de Reclamações.
Projeto de Lei n.º 184/XIV/1.ª (PAN) – visa tornar mais transparentes as regras de rotulagem
relativas à presença de organismos geneticamente modificados em subprodutos animais,
refeições servidas em serviços de restauração e produtos não embalados.
Projeto de Resolução n.º 196/XIV/1.ª (PAN) – visa recomendar ao Governo o reforço dos
direitos dos consumidores através da inclusão nos rótulos de azeite do tipo de sistema agrícola.
Projeto de Decreto-Lei – Estabelece a organização institucional do setor vitivinícola e o respetivo
regime jurídico.
Projeto de Decreto-Lei (3.ª versão) – visa alterar o Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho,
alargando o prazo de adaptação dos fornecedores de bens e prestadores de serviços ao formato
eletrónico do Livro de Reclamações.
Projeto de Decreto-Lei – Altera a Lei das Comunicações Eletrónicas, estabelecendo o regime
sancionatório aplicável à violação de regras sobre acesso à internet aberta e sobre chamadas
intra-União Europeia.
Projeto de Decreto-Lei – Cria um regime especial para a cessação de contratos de execução
continuada com prazo igual ou superior a seis meses.
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Projeto de Lei n.º 137/XIV/1ª (BE) - Institui a obrigatoriedade e gratuitidade de emissão do
distrate e de declaração de liquidação do empréstimo, elimina comissões cobradas pelo
processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de crédito de alterar
unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos ao consumo (4ª alteração ao
Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho).
Projeto de Lei n.º 138/XIV/1ª (BE) – Institui a obrigatoriedade e gratuitidade de emissão do
distrate e de declaração de liquidação do empréstimo, elimina comissões cobradas pelo
processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de crédito de alterar
unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos à habitação (3.ª alteração ao
Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho).
Projeto de Lei n.º 139/XIV/1ª (BE) - Consagra a proibição de cobrança de encargos pelas
instituições de crédito nas operações realizadas em plataformas eletrónicas operadas por
terceiros (1ª alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 de janeiro).
Projeto de Lei n.º 213/XIV/1(PS) – Adota normas de proteção do consumidor de serviços
financeiros de crédito à habitação, crédito ao consumo e utilização de plataformas eletrónicas
operadas por terceiros.
Projeto de Lei n.º 140 XIV 1.ª (BE) – Cria o Sistema de acesso à Conta Básica Universal.
Projeto de Resolução n.º 143/XIV/1.ª (BE) - Recomenda a elaboração de orientações para a
política de comissões bancárias da Caixa Geral de Depósitos.
Projeto de Lei n.º 205/XIV/1ª (PCP) – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 3/2010,
de 5 de janeiro, alargando a proibição de cobrança de encargos pela prestação de serviços de
pagamento e pela realização de operações às operações realizadas através de aplicações
digitais.
Projeto de Lei n.º 209/XIV/1ª (PAN) – Limita a cobrança de quaisquer comissões, despesas ou
encargos nos casos em que não seja efetivamente prestado um serviço ao cliente por parte das
instituições de crédito (primeira alteração à Lei n.º 66/2015, de 6 de julho)
Projeto de Lei n.º 206/XIV/1.ª (PCP) – Procede à sexta alteração ao regime de serviços mínimos
bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários.
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Projeto de Resolução nº 263/XIV/1ª (CH) – Pela clarificação da Lei n.º 66/2015 e pela proibição
da cobrança de taxas e comissões nas transferências bancárias realizadas através da aplicação
MBWAY.
Projeto de Lei n.º 216/XIV/1.ª (PSD) – Relativo à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 27-C/2000,
de 10 de março, que cria o sistema de acesso aos serviços mínimos bancários.
Projeto de lei n.º 217/XIV/1ª (PSD) – Restringe a cobrança de comissões bancárias, procedendo
à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho, e à terceira alteração ao DecretoLei n.º 74-A/2017, de 23 de junho.
Projeto de Resolução do Conselho de Ministros – Cria a Estrutura de Missão Portugal Digital.
Projeto de Resolução do Conselho de Ministros – Aprova o Plano de Ação para a Transição
Digital.
Projeto de Decreto-Lei – Procede à alteração ao Código dos Contratos Públicos.
Projeto de Lei n.º 230/XIV/1.ª (PS) – Estabelece o Regime de proteção de pessoas singulares
perante práticas abusivas decorrentes de diligências de cobrança extrajudicial de créditos
vencidos.
Projeto de Decreto-Lei – Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia
SARS-CoV-2 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos, públicos ou
privados, não realizados no local, data e hora previamente agendados.
Projeto de Resolução n.º 325/XIV/1.ª (CH) – Pela promoção de medidas que impeçam o corte
do abastecimento de água às famílias e pela redução das tarifas cobradas pela prestação deste
serviço.
Projeto de Resolução n.º 349/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que assegure uma
moratória para os créditos habitação e para os financiamentos concedidos às empresas durante
o período de contingência imposto pela Covid-19.
Projeto de Decreto-Lei – Estabelece o sistema nacional de planeamento civil de emergência.
Projeto de Decreto-Lei – Proíbe excecional e temporariamente a suspensão do serviço em
determinados serviços públicos essenciais.
Projeto de Lei n.º 297/XIV/1.ª (PCP) – Estabelece a proibição da interrupção do fornecimento
de determinados serviços essenciais.
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Projeto de Lei n.º 295/XIV/1.ª (PCP) – Define medidas de contingência para o abastecimento
alimentar.
Projeto de Lei n.º 298/XIV/1.ª (PCP) – Estabelece um regime excecional e temporário de preços
máximos dos combustíveis líquidos.
Projeto de Lei n.º 269/XIV/1.ª (PEV) – Impede as instituições bancárias de cobrar quaisquer
comissões pelas operações realizadas através de aplicações digitais ou plataformas online,
enquanto se determinar ou solicitar isolamento social, decorrente da COVID-19.
Projeto de Resolução n.º 364/XIV/1.ª (NINSC) – Recomenda ao Governo medidas de apoio ao
pagamento de serviços essenciais (água, eletricidade, gás natural e comunicações).
Projeto de Lei 321/XIV/1ª (PAN) – Limita a cobrança de taxas de juro e de comissões bancárias
por parte das instituições de crédito (1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março).
Projeto de Lei 330/XIV/1ª (BE) – Protege os agregados com elevadas quebras de rendimentos
no acesso às telecomunicações no contexto da crise pandémica COVID-19.
Projeto de Lei 307/XIV/1ª (PAN) – Aprova medidas de garantia de acesso aos serviços essenciais
pelas famílias
Apreciação Parlamentar 10/XIV/1.ª (BE) – Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março que
estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições
particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um
regime especial de garantias pessoais do estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Projeto de Decreto-Lei - Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital.
Projeto de Decreto-Lei – Procede à transposição do artigo 5.º e correspondente parte B do
anexo da Diretiva (UE) n.º 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de
2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente.
Propostas de alteração (PAN) à proposta de Lei n.º 30/XIV/1.ª (altera as medidas excecionais e
temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19).
Projeto de Lei n.º 348/XIV/1.ª (PCP) – Estabelece a medida excecional e temporária da
admissibilidade da suspensão de contratos de fornecimento de serviços essenciais no contexto
das respostas à crise epidémica de COVID-19.
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Proposta de Lei (GOV) – Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 10-I 2020 de 26 de
março.
Proposta de Lei n.º 32/XIV/1.ª (GOV) altera o regime excecional para as situações de mora no
pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e
não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19.
Proposta de Lei n.º 31/XIV/1.ª (GOV) – Estabelece medidas excecionais e temporárias quanto
aos espetáculos de natureza artística, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo
à segunda alteração ao DL 10-I/2020.
Projeto de Resolução n.º 459/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo medidas para formulação
de preços justos ao produtor e ao consumidor.
Proposta de Lei n.º 43/XIV/1.ª (GOV) – Reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação
processual.
Projeto de Decreto-Lei – Transpõe a Diretiva (UE) n.º 2015/1535, relativa aos procedimentos de
informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da
sociedade da informação.
Projeto de Decreto-Lei – Transpõe a Diretiva (UE) 2017/2108, a Diretiva (UE) 2017/2109 e a
Diretiva (UE) 2017/2110.
Projeto de Lei n.º 396/XIV/1.ª (PEV) – Reforça a transparência nos contratos de adesão (Altera
o Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro).
Projeto de Lei n.º 422/XIV/1.ª (PAN) – Estabelece a obrigatoriedade de informação ao
consumidor dos custos ambientais da produção dos géneros alimentícios.
Projeto de Lei n.º 400/XIV/1.ª (PEV) – Cria a obrigatoriedade de disponibilizar ao consumidor
informação sobre o preço de compra ao produtor ou pescador dos géneros alimentícios.
Resolução do Conselho de Ministros – Aprova a Estratégia para a Inovação e Modernização do
Estado e da Administração Pública 2020-2023.
Projeto de Decreto-Lei – Visa introduzir alterações à Lei das Comunicações Eletrónicas,
estabelecendo o regime sancionatório aplicável à violação de regras sobre acesso à internet
aberta e sobre chamadas intra-União Europeia reguladas.
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Projeto de Decreto-Lei – Visa estabelecer normas em matéria de eficiência energética,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2018/2002, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 11 de dezembro de 2018.
Projeto de Decreto-Lei – Cria o Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-endividamento
(SISPACSE).
Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª (GOV) – Transpõe a Diretiva (UE) 2018/1808, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, respeitante à oferta de serviços de
comunicação social audiovisual.
Anteprojeto de Decreto-Lei – Antecipa parcialmente a transposição dos artigos 84.º, 85.º, 89.º,
90.º e 91.º da Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
dezembro de 2018, que estabelece Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (CECE),
criando a tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à internet em banda larga e altera
os termos da prestação do serviço universal de oferta dos postos públicos.
Proposta de Decreto-Lei – Estabelece as regras aplicáveis à disponibilização de uma plataforma
de divulgação de informação sobre as coberturas das redes móveis no território nacional.
Projeto de Decreto-Lei – Visa a definição dos requisitos de segurança das redes e sistemas de
informação e das regras para a notificação de incidentes.
Projeto de Decreto-Lei – Estabelece o mecanismo de emissão de garantias de origem para gases
de baixo teor de carbono e para gases de origem renovável, atualizando as metas de energia de
fontes renováveis.
Projeto de Decreto-Lei – Procede à décima segunda alteração do regime geral de gestão de
resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.
Projeto de Decreto-Lei – Transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico e
científico em matéria de regras relativas aos veículos em fim de vida e à restrição da utilização
de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico.
Projeto de Decreto-Lei – Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de
fevereiro, prolongando a aplicação do mecanismo de alisamento do custo da energia adquirida
a produtores em regime especial.
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Anteprojeto de Decreto-Lei – Transpõe o Código Europeu de Comunicações Eletrónicas
(Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018).
Proposta de Decreto-Lei – Visa introduzir alterações ao Decreto-lei n.º 74/93, de 10 de março.
Projeto de Decreto-Lei – Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios de habitação e de
comércio e serviços para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de
Certificação Energética de Edifícios em conformidade, transpondo a Diretiva (UE) 2018/844.
Proposta de Lei (GOV) – Aprova a Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública.
Projeto de Lei n.º 230/XIV/1.ª (PS) – Estabelece o Regime de proteção de pessoas singulares
perante práticas abusivas decorrentes de diligências de cobrança extrajudicial de créditos
vencidos.
Projeto de Decreto-Lei – Transpõe parcialmente a Diretiva (UE) 2009/28, relativa à promoção
da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, atualiza as metas da incorporação
física de biocombustíveis e procede à previsão da obrigação de incorporação física de biodiesel.
Anteprojeto de Decreto-Lei – Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 43/2011, de 24 de
março, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 11/2013, de 25 de janeiro, 104/2015, de 15 de junho,
59/2017 de 9 de junho, 137/2017, de 8 de novembro e 59/2019, de 8 de maio, que estabelece
as regras de segurança dos brinquedos disponibilizados no mercado.
Resolução do Conselho de Ministros – Aprova a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030.
Projeto de Lei n.º 487/XIV/1.ª (PAN) – Aprova o regime jurídico aplicável à doação de géneros
alimentares para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao desperdício
alimentar.
Projeto de Resolução n.º 620/XIV/1.ª (CH) – Recomenda ao Governo que estabeleça o dia 25
de setembro como o Dia Nacional da Sustentabilidade.
Projeto de Resolução nº 621/XIV/1.ª (Ninsc) – Institui o dia 25 de setembro como o Dia Nacional
da Sustentabilidade.
Projeto de Decreto-Lei – Assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE)
910/2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações
eletrónicas no mercado interno.
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Projeto de Decreto-Lei – Regulamenta a Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, que estabelece o
regime jurídico da segurança do ciberespaço.
Projeto de Decreto-Lei – Relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética
e a outros parâmetros.
Proposta de Lei (GOV) (nova versão) – Aprova a Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública.
Projeto de Decreto-Lei – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de
dezembro, que estabelece o Regime Unificado dos Fluxos Específicos de Resíduos.
Projeto de Lei n.º 532/XIV/2.ª (BE) – Procede ao reforço da transparência e dos efeitos da
proibição de cláusulas gerais nos contratos de adesão (4.ª alteração ao Regime Jurídico das
Cláusulas Contratuais Gerais).
Projeto de Lei n.º 530/XIV/2.ª (PEV) – Cria o selo para identificação das embalagens contendo
azeite com proveniência no olival tradicional.
Projeto de Decreto-Lei (2.ª versão) – Procede à transposição do artigo 5.º e correspondente
parte B do anexo da Diretiva (UE) n.º 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no
ambiente.
Projeto de Lei n.º 480/XIV/1.ª (CDS-PP) − Combate ao jogo ilegal − alteração ao Decreto-Lei n.º
66/2015, de 29 de abril, que aprova o regime jurídico dos jogos e apostas online.
Projeto de Lei n.º 544/XIV/2.ª(PEV) – Inquérito Nacional sobre o Desperdício Alimentar em
Portugal.
Projeto de Lei n.º 552/XIV/2.ª (PCP) – Estabelece como medidas excecionais e temporárias a
reposição da proibição da interrupção do fornecimento doméstico de serviços essenciais e a
admissibilidade da suspensão de contratos de fornecimento.
Projeto de Decreto-Lei – Procede à revisão do Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR).
Projeto de Decreto-Lei – Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios de habitação e de
comércio e serviços para melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de
Certificação Energética de Edifícios transpondo a Diretiva (UE) 2018/844.
Projeto de Resolução do Conselho de Ministros – Aprova a Estratégia Portugal 2030.
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Projeto de Decreto-Lei (nova versão) – altera o Decreto-Lei n.º 214/2003, de 18 de setembro,
no que respeita às regras de rotulagem do mel.
Projeto de Decreto-Lei – Assegura a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento (UE)
n.º 2019/515, relativo ao reconhecimento mútuo de mercadorias comercializadas legalmente
noutro Estado-Membro.
Estratégia Nacional para a inclusão das pessoas com deficiência.
Projeto de Decreto-Lei que institui o Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobreendividamento – (nova versão)
Projeto de Decreto-Lei – Aprova o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas.
Projeto de Lei n.º 584/XIV/2.ª (CDS-PP) − Identificação e publicitação de todas as taxas cobradas
pela prestação de qualquer serviço por entidades públicas ou concessionárias de serviços
públicos e eliminação das indevidas por inexistência de uma contraprestação.
Proposta de Lei e Projeto de Decreto-Lei – Determinam a cessação de vigência de vários
diplomas publicados entre os anos de 1986 e 1991.
Projeto de Decreto-Lei (nova versão) – altera o Decreto-Lei n.º 214/2003, de 18 de setembro,
no que respeita às regras de rotulagem do mel.
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Anexo 3– Inquérito de Satisfação aos colaboradores
Questionário avaliação satisfação dos colaboradores
O processo de autoavaliação da DGC envolveu a realização de um inquérito anónimo aos seus
colaboradores, através da ferramenta GoogleForms. O questionário, foi divulgado no dia 5 de
abril de 2021 por todos os trabalhadores e consistiu na avaliação de um conjunto de aspetos
relativos à organização, com o propósito de aferir o grau de satisfação com a organização e a
motivação de cada um sobre as atividades que desenvolveu ao longo de 2020.
Do universo de 42 trabalhadores da DGC à data da entrega do questionário, após exclusão do
dirigente máximo (Diretora-Geral), o questionário destinou-se a 41 colaboradores. Deste
universo, obtiveram-se 33 respostas ao questionário de satisfação, o que perfaz uma taxa de
resposta de 80,5% (6,1 pontos percentuais acima da taxa de resposta verificada relativamente
à avaliação de 2019).

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 = nem satisfeito, nem insatisfeito, 4 = satisfeito e 5 =
Muito Satisfeito.
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Questão 1 – Satisfação global dos colaboradores com a DGC
As respostas posicionaram-se principalmente no nível 4 = satisfeito, registando-se uma
predominância na opção 3 = nem satisfeito, nem insatisfeito relativamente ao envolvimento dos
colaboradores nos processos de tomada de decisão e em atividades de melhoria.
1

2

3

4

5

Imagem da organização

3

11

15

4

Desempenho global da organização

2

10

17

4

Papel da organização na sociedade

2

11

15

5

1

1

10

17

4

1

3

11

13

5

2

10

20

1

1

6

16

9

1

1

1

16

15

2

3

11

13

Relacionamento da organização com os cidadãos e a
sociedade
Forma como a organização gere os conflitos de
interesses
Nível

de

envolvimento

dos

colaboradores

na

organização e na respetiva missão.
Envolvimento dos colaboradores nos processos de
tomada de decisão
Envolvimento dos colaboradores em atividades de
melhoria
Mecanismos

de

consulta

e

diálogo

entre

colaboradores e gestores
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4

Questão 2 – Satisfação com a gestão e sistemas de gestão
Registou-se um maior peso no nível 4 = satisfeito, no entanto há a referir o facto de haver
respostas, embora com incidência relativa, por todos os níveis de satisfação.

Aptidão da liderança para conduzir a organização Gestão de topo (Direção)

1

2

3

4

5

1

2

5

19

6

1

9

18

5

2

7

15

8

2

7

19

5

6

3

15

9

2

4

18

8

1

9

12

11

1

3

18

11

2

4

10

15

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

1

Aptidão da gestão para comunicar - Gestão de nível
intermédio
Forma como o sistema de avaliação do desempenho
em vigor foi implementado
Forma como os objetivos individuais e partilhados são
fixados
Forma como a organização recompensa os esforços
individuais
Forma como a organização recompensa os esforços
em grupo
Postura da organização face à mudança e à
modernização
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1

2

Questão 3 – Satisfação com as condições de trabalho
Também na questão com as condições de trabalho, os colaboradores registaram maior
incidência de respostas na opção 4 = satisfeito. Especificamente nas vertentes de igualdade nos
processos de promoção e na igualdade de tratamento regista-se maioritariamente a escolha da
opção 3 = nem satisfeito, nem insatisfeito.

1

2

3

4

5

6

18

9

2

9

17

4

1

10

15

7

11

14

8

1

6

15

11

2

3

15

12

1

Igualdade de oportunidades nos processos de promoção 3

9

11

9

1

Igualdade de tratamento na organização

5

11

15

1

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

1

Horário de trabalho
Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar
e assuntos pessoais
Possibilidade de conciliar o trabalho com assuntos
relacionados com a saúde
Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de
novas competências profissionais

1
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Questão 4 – Satisfação com o desenvolvimento da carreira
As respostas dos colaboradores incidiram maioritariamente na opção 3 = nem satisfeito, nem
insatisfeito. Para esse facto terá eventualmente contribuído o facto de, devido a restrições
orçamentais, não ser possível o investimento desejado em ações de formação para todos os
colaboradores condicionando, de certa forma, a visão da gestão de recursos humanos existente.

Política de gestão de recursos humanos existente na
organização
Oportunidades

criadas

pela

organização

para

desenvolver novas competências
Ações de formação que realizou até ao presente
Mecanismos de consulta e diálogo existentes na
organização

1

2

3

4

3

4

17

9

2

7

12

12

2

12

10

9

1

3

16

12

1

2

10

16

5

Nível de conhecimento que tem dos objetivos da
organização

5

Questão 5 – Níveis de motivação
Os colaboradores optaram pela opção 3 = nem satisfeito, nem insatisfeito, seguido muito de
perto pela opção 4 = satisfeito. Também nesta questão, o tema da formação assume um peso
importante na motivação dos trabalhadores que não tem sido possível contornar devido a
limitações meramente orçamentais.

Aprender novos métodos de trabalho

1

2

3

4

5

1

2

14

15

1

1

12

15

5

1

2

16

11

3

1

4

14

11

3

1

4

14

10

4

Desenvolver trabalho em equipa
Participar em ações de formação
Participar

em

organização
Sugerir melhorias

projetos

de

mudança

na
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Questão 6 – Satisfação com o estilo de liderança
Tanto na primeira avaliação (gestor de topo), como na segunda (gestor de nível intermédio) os
níveis de avaliação situam-se maioritariamente no nível 4 = satisfeito, embora seja de registar o
facto de haver apreciações distribuídas por todos as opções, sobretudo também nos níveis 3 =
nem satisfeito, nem insatisfeito e 5 = muito satisfeito.
Gestor de topo
1

2

3

4

5

Lidera através do exemplo

1

3

4

19

6

Demonstra empenho no processo de mudança

1

2

6

15

9

Aceita críticas construtivas

4

13

13

3

Aceita sugestões de melhoria

4

8

16

5

Delega competências e responsabilidades

1

6

12

11

3

Estimula a iniciativa das pessoas

1

3

12

11

6

Encoraja a confiança mútua e o respeito

1

2

8

18

4

2

1

12

12

6

2

4

19

6

2

1

1

13

17

1

1

2

15

14

1

Assegura o desenvolvimento de uma cultura de
mudança
Promove ações de formação
Reconhece e premeia os esforços individuais e da
equipa
Adequa o tratamento dado às pessoas, às
necessidades e às situações em causa
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Gestor de nível intermédio
1

2

3

4

5

Lidera através do exemplo

1

1

8

18

5

Demonstra empenho no processo de mudança

1

1

8

16

7

Aceita críticas construtivas

1

11

17

4

Aceita sugestões de melhoria

1

1

8

19

4

3

11

18

1

2

10

16

4

Delega competências e responsabilidades
Estimula a iniciativa das pessoas

1

Encoraja a confiança mútua e o respeito

1

9

17

6

1

12

12

8

Assegura o desenvolvimento de uma cultura de
mudança
Promove ações de formação
Reconhece e premeia os esforços individuais e da
equipa
Adequa o tratamento dado às pessoas, às
necessidades e às situações em causa

1

1

15

14

2

1

2

10

16

4

1

2

12

16

2
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Questão 7 – Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamento e serviços
Os colaboradores entenderam dever apreciar as condições referidas na questão 7
maioritariamente no nível 4 = satisfeito, logo seguido do nível 3 = nem satisfeito, nem
insatisfeito, embora se registem respostas distribuídas por todos os níveis.
1

2

3

4

5

Equipamentos informáticos disponíveis

1

3

10

14

5

Software disponível

1

5

13

12

2

Equipamentos de comunicação disponíveis

2

3

11

13

4

Condições de higiene

1

2

9

13

7

Condições de segurança

1

1

9

14

8

Salas e equipamentos para refeição

2

2

14

11

4

Serviços sociais

4

1

13

13

1

Assim, relativamente a uma apreciação global do questionário, verifica-se que os colaboradores
da Direção-Geral do Consumidor indicam maioritariamente uma situação de positiva, uma vez
que, em todos os grandes temas abordados, embora haja respostas diversas, a opção pelo nível
de satisfação 4 = Satisfeito é a que apresenta mais peso.
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Anexo 4– Inquérito de Satisfação aos clientes
A Direção-Geral do Consumidor interage permanentemente com diversos outros organismos,
desde as Entidades Reguladoras e Fiscalizadoras, passando pelos CIAC, os Centros de Arbitragem
entre outros.
Por forma a obter a apreciação dessa interação, permitindo uma gestão efetiva e adequada dos
recursos, a Direção-Geral do Consumidor aplicou um questionário de avaliação da satisfação dos
seus clientes, através da ferramenta GoogleForms, por forma a auscultar a sua satisfação global
com os serviços prestados e a obter sugestões de melhoria.
O questionário, anónimo e confidencial, foi divulgado por 415 contactos e consistiu na avaliação
de um conjunto de aspetos relativos à DGC com o propósito de aferir o grau de satisfação com
a organização e a sua perceção sobre as atividades desenvolvidas ao longo de 2020. Foram
recebidas 159 respostas, resultando numa taxa de resposta de 39%.
As questões foram agrupadas por cinco grupos diferentes:
1. Imagem global da Direção-Geral do Consumidor
2. Envolvimento e participação da Direção-Geral do Consumidor
3. Acessibilidades
4. Divulgação de informação e documentação
5. Qualidade dos serviços prestados

Às questões colocadas foi solicitada a atribuição numérica do nível de satisfação de acordo com:
1 = Muito Insatisfeito, 2 = insatisfeito, 3 = nem satisfeito, nem insatisfeito, 4 = satisfeito e 5 =
Muito Satisfeito.

Cada grupo de questões tinha associado um campo de preenchimento facultativo, para registo
de eventuais comentários e sugestões de melhoria.

Verifica-se que as escolhas recaíram maioritariamente, de forma significativa e bastante
equilibrada, nos níveis 4 = satisfeito e 5 = muito satisfeito. Embora se tenha registado também
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um elevado número de opções no nível 3 = nem satisfeito, nem insatisfeito e de haver uma
residual opção pelos níveis 1 e 2, é significativa a opção pelos dois níveis que traduzem elevado
reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados pela DGC.
Questão 1 – Imagem global da Direção-Geral do Consumidor
Os valores posicionaram-se equitativamente no nível 4 = satisfeito e no nível 5 = muito satisfeito,
o que demonstra um grau de satisfação bastante elevado.

1

2

3

4

5

5

26

80

48

1

3

19

58

78

Conhecimento técnico dos trabalhadores

1

3

17

61

77

Disponibilidade dos trabalhadores

2

4

19

64

70

Qualidade e acessibilidade das instalações

2

6

56

55

40

Desempenho genérico da organização
Profissionalismo,

simpatia

e

cortesia

dos

trabalhadores

Questão 2 – Envolvimento e Participação da Direção-Geral do Consumidor
Embora se registem respostas distribuídas por todos os níveis, elas são quase residuais nos níveis
mais baixos, mostrando uma opção muito significativa pelo nível 4 = satisfeito, seguido de muito
perto pela opção 5 = muito satisfeito.

1

2

3

4

5

organização e de outras entidades envolvidas no 1

6

25

71

56

1

4

27

73

54

responsáveis pelas relações com as entidades / 2

4

33

63

57

4

18

68

69

Regularidade

da

partilha

da

atividade

da

Sistema de Defesa do Consumidor
Possibilidade de utilização de diversos canais de
comunicação (telefone, e-mail, reuniões
Existência de interlocutores (pontos de contato)

utilizadores
Empenho e disponibilidade dos trabalhadores para
a resolução de solicitações e problemas
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Questão 3 – Acessibilidades
Mais uma vez se regista uma forte incidência na escolha do nível 4 = satisfeito, seguido de muito
perto pelo nível 5 = muito satisfeito, com uma incidência bastante superior à registada nos
restantes níveis.

Atendimento telefónico adequado às necessidades
Atendimento por e-mail e/ou formulário adequado às
necessidades
Informação acessível, compreensível e útil nas redes
sociais da organização
Informação acessível, compreensível e útil na página
eletrónica da organização

1

2

3

4

5

2

7

43

63

44

1

5

26

66

61

2

5

29

65

58

2

4

29

64

60

Questão 4 – Divulgação de informação e documentação
Relativamente a esta temática, a opção mais escolhida recaiu no nível 5 = muito satisfeito,
seguido de perto pelo nível 4 = satisfeito.
1
Interesse

e

adequação

dos

conteúdos

2

3

4

5

3

22

67

67

1

5

31

59

63

1

4

27

61

66

das

Informações e dos Alertas divulgados
Brochuras

desenvolvidas

e

divulgadas

sobre

diversos temas de defesa do consumidor
Qualidade e utilidade das Sessões de Sensibilização
sobre temas de defesa do consumidor
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Questão 5 – Qualidade dos serviços prestados
Mais uma vez se regista o nível 4 = satisfeito como a opção mais escolhida neste grupo de
questões, logo seguido de muito perto pelo nível 5 = muito satisfeito, pressupondo que existe
um elevado grau de satisfação com a qualidade dos serviços prestados pela DGC.
1

2

3

4

5

6

15

61

77

3

5

23

73

55

1

5

22

71

60

5

23

63

68

4

19

68

66

Competência e conhecimento técnico dos
trabalhadores
Rapidez de resposta às solicitações
Qualidade da informação prestada/ resolução
de dúvidas
Adequação

e

clareza

das

respostas

às

solicitações
Satisfação global com os serviços prestados

2
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Anexo 5 – Relatório de Atividade 2020: CEC Portugal
CENTRO EUROPEU DO CONSUMIDOR PORTUGAL
https://cec.consumidor.pt
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1.

Contactos do CEC Portugal

Nome
Morada

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

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

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

Nos termos do Vademecum da Rede de Centros Europeus do Consumidor, o CEC Portugal
prosseguiu a sua atividade nas suas principais áreas de intervenção: assistência aos
consumidores na resolução de conflitos de consumo de natureza transfronteiriça e Ponto de
Contacto nacional da Plataforma de Resolução de Litígios em Linha (Plataforma de RLL).

2.

Relatório de atividades

Objetivo 1

Informar os consumidores
Informar os consumidores sobre a legislação europeia em matéria de
direitos do consumidor e sobre a transposição nacional da legislação da
UE
Produzir material informativo
Informar os consumidores sobre formas e meios de resolução dos seus
conflitos
Informar os destinatários de serviços para os CEC indicados como ponto
de contacto no âmbito do artigo 21.º n.º 2 da Diretiva Serviços
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- O CEC Portugal respondeu aos pedidos de informação dos consumidores
recebidos por telefone, e-mail, formulário da IT-Tool ou carta.
- Elaborou material informativo (recomendações, orientações, alertas,
em formato digital) relacionados com as questões e problemas colocados
pelos consumidores, mais concretamente, com os decorrentes da
pandemia Covid-19, disponibilizado através da página na Internet do CEC
Portugal e nas redes sociais.
- Distribuiu material informativo, em particular brochuras e brindes, no
evento organizado em março 2020, em Tomar, “A Cimeira do
Consumidor”.

Atividades
realizadas em
2020

- Disponibilizou informação sobre a legislação europeia em matéria de
direitos do consumidor e a sua transposição para a ordem jurídica
nacional, nomeadamente através da página na Internet do Centro e as
redes sociais.
- Prestou informação sobre os meios de resolução de conflitos de
consumo, inclusive através da atualização dos conteúdos no website do
Centro e ligações para a Plataforma de Resolução de Litígios em Linha
(RLL) e as entidades portuguesas de resolução alternativa de litígios.
- Cooperou com a Direção-Geral do Consumidor na assistência aos
consumidores e encaminhamento das reclamações e pedidos às
entidades competentes.
- Prestou informação aos consumidores sobre o cancelamento de voos e
das viagens organizadas por efeito do encerramento da fronteira, devido
à pandemia COVID 19. Esta atividade sofreu um aumento de mais 75%
relativamente ao ano 2019 (1774 de pedidos de informação).
- Disponibilizou um inquérito de satisfação aos consumidores e
implementou a Carta de Qualidade.

Objetivo 2

Prestar assistência aos consumidores
Apoiar e incentivar os consumidores a contactar o comerciante ou
prestar assistência na resolução do litígio
Informar os consumidores dos seus direitos e obrigações no que diz
respeito ao processo e prazos da sua reclamação
Informar os consumidores sobre as opções disponíveis para resolver a
reclamação
Informar os consumidores sobre os serviços de tradução disponíveis,
quando aplicável
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- Prestou assistência aos consumidores no contacto com o comerciante
para a resolução do seu litígio transfronteiriço.
- Prestou informação sobre o processo de tratamento de reclamações na
Rede CEC e sobre outros meios de resolução disponíveis.
As questões e reclamações foram tratadas através da nova IT-Tool, de
acordo com os procedimentos adotados na Carta de Qualidade da Rede
CEC, procedimentos internos e outros procedimentos aceites
conjuntamente pela Rede.
Devido à pandemia COVID 19, quer pelo maior recurso ao comércio
eletrónico, quer pelos cancelamentos derivados do período de
confinamento e encerramento de fronteiras (das viagens, dos
espetáculos, alojamento, etc), o número de reclamações registadas e
tratadas tanto como CEC “C” e “T” aumentou 61%.
No que se refere ao país de residência dos consumidores que estiveram
na origem das reclamações recebidas pelo CEC Portugal em 2020,
verificou-se que 28% chegaram de consumidores portugueses e 74% de
outros países da UE, da Noruega ou da Islândia. No quadro 1, indica-se o
país de localização das empresas reclamadas, portuguesas ou de outros
países da União Europeia, por ordem de relevância.
Atividades
realizadas
2020

Quanto aos setores mais reclamados, tanto consumidores portugueses
em como estrangeiros, continuaram a ter em comum os setores do
transporte aéreo de passageiros e do aluguer de veículos automóveis sem
condutor. No Quadro 2 identificam-se também outros setores igualmente
relevantes nas reclamações transfronteiriças de 2020.
Considerando também a análise dos pedidos de informação, e para além
daqueles que se destacam no quadro anterior, é possível identificar
outros setores de atividade económica relacionados com problemas de
consumo suscitados por consumidores nacionais, como sejam os
aparelhos de comunicação (telemóveis e outros), os equipamentos
eletrónicos, de som e audiovisuais, o vestuário e calçado e os artigos de
decoração. Na sua maioria, estes casos decorrem de compras em linha.
Entre os motivos que levaram os consumidores a reclamar sobre
problemas transfronteiriços em 2020, estiveram em destaque os atrasos,
cancelamentos, recusa de embarque, danos em bagagem no setor aéreo;
alegados danos, encargos suplementares e coberturas dos seguros no
aluguer automóvel; condições contratuais, não entrega e
desconformidade de bens.
Em matéria de resolução das reclamações apresentadas, o CEC Portugal
resolveu cerca de 71% das reclamações (667 casos), 41% destas com
resolução favorável ao consumidor (273 casos).
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Quadro 1
Consumidores
portugueses
reclamaram de empresas localizadas 2020
nos seguintes países

Empresas
portuguesas
receberam
reclamações de consumidores residentes
nos seguintes países

Espanha

França

Alemanha

Espanha

França

Bélgica

Reino Unido

Polónia

Suécia

Paises Baixos

Países Baixos

Austria
Itália
Reino Unido

Quadro 2
Sectores que deram origem às
reclamações
dos
consumidores 2020
portugueses

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

Transporte aéreo de passageiros

Transporte aéreo de passageiros

Aluguer de veículos sem condutor

Aluguer de veículos sem condutor

Serviços de alojamento em hotéis e
outros estabelecimentos

Serviços de alojamento em hotéis e outros
estabelecimentos

Transporte aéreo de bagagem

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

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

No âmbito das funções de Ponto de Contacto nacional da Plataforma de
Resolução de Litígios em Linha (RLL), o CEC Portugal prestou assistência
aos vários utilizadores da Plataforma (consumidores, empresas, entidades
de resolução alternativa de litígios), relativamente a litígios nacionais e
transfronteiriços, decorrentes de contratos celebrados em linha. Tal como
nos anos anteriores, também em 2020 se registou a preponderância de
contactos efetuados por consumidores.

Atividades
realizadas em
2020

O número de pedidos recebidos dentro do portal manteve-se
sensivelmente idêntico, enquanto o número de pedidos recebidos fora do
sistema aumentaram 107%, em 2020, relativamente ao ano anterior (por
telefone ou por e-mail). Embora inicialmente muitos pedidos visassem
conflitos de âmbito nacional, ao longo do ano de 2020 verificou-se que a
maioria dos pedidos estava relacionada com conflitos transfronteiriços,
mais concretamente, contra empresas sediadas em Espanha.
As questões colocadas tiveram por objeto os seguintes aspetos, indicados
por ordem de relevância no conjunto das solicitações recebidas:





Informações gerais sobre os direitos do consumidor e/ou outras
vias de recurso;
Apoio para apresentar ou responder a uma reclamação;
Informações gerais sobre a plataforma RLL;
Conflito que não podia ser tratado através da plataforma;
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Informações sobre uma entidade de RAL específica e/ou sobre o
procedimento seguido.

Durante o ano de 2020, as conselheiras nacionais continuaram a ser
solicitadas por várias empresas e entidades de RAL que se confrontaram
com dificuldades de acesso às páginas de gestão das reclamações que lhes
foram dirigidas, tendo sido necessário mediar os contactos com os
serviços técnicos da Plataforma para repor os respetivos perfis e permitir
o acesso às reclamações ou conversas diretas. Participaram ainda no
inquérito realizado pela Deloitte, a pedido da Comissão Europeia, sobre o
funcionamento da Plataforma RLL, com vista a responder às dificuldades
técnicas e às expetativas dos consumidores e dos comerciantes.

Objetivo 4

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

Atividades
realizadas em
2020

O CEC Portugal privilegiou os canais digitais para divulgação do material
informativo produzido no ano 2020. Concentrou os seus esforços em criar
conteúdos para a página na Internet, implementar as diferentes versões
linguísticas de forma a aumentar o número de visitantes e em publicar
informação nas redes sociais. Os esforços resultaram num aumento do
número de visitas ao sítio eletrónico e de seguidores nas redes sociais,
dando mais visibilidade ao CEC.
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Publicação
O CEC Portugal iniciou a edição regular do e-Newsletter (dezembro) em
linha com os esforços de visibilidade e conscientização de consumidores
e parceiros por meio das atualizações do site e das redes sociais.
Atividades publicitárias e promocionais
Devido à pandemia COVID 19, as ações publicitárias e promocionais foram
adaptadas ao ambiente digital. O Centro realizou webinars como
ferramenta para informar os consumidores.
Teve a oportunidade de participar em alguns eventos, a maioria destes
adequados ao ambiente digital, para a divulgação do Centro e da Rede
CEC, dos quais se destacam:
- A Cimeira do Consumidor, em conjunto com o anfitrião, que decorreu
em Tomar (05-06 março/20). Este foi um evento dirigido a parceiros,
associações de consumidores, Entidades Reguladoras, Centros de
Arbitragens e CIACs;
- Evento de aniversário da Rede CEC, evento online (20 de novembro),
organizado pela Comissão Europeia, com a participação do Comissário
Didier Reynders. O CEC PT indicou um dos jovens jornalistas escolhidos
para interrogar o Comissário Europeu sobre as questões dos
consumidores.
Os esforços foram concentrados principalmente na promoção do Centro
através do site e canais de comunicação social e vários posts e tweets
foram publicados em 2020.
O Centro divulgou através das redes sociais mensagens relativas às
campanhas da Rede CEC-Rede, nomeadamente, relacionadas com a Rede
CEC 15 anos - campanha 12 tópicos e Calendário de Natal. Partilhou outras
notícias, como vídeos publicados pela DG JUST e DGC.
Contactos com a imprensa, comunicados de imprensa, artigos escritos
pelo CEC e publicados, resposta aos meios de comunicação:
Comunicados à imprensa relativos às atividades da Rede CEC e CEC PT:
- Coronavírus na Europa: Quais são os meus direitos? (comunicado à
imprensa) 03/11/2020;
- 15 anos da Rede CEC, 20/11/2020;
- Newsletter CEC – 18/12/ 2020;
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Revisão de publicações, artigos, entrevistas, em órgão de comunicação
social, que mencionam o Centro:
Transportes públicos. Maioria dos portugueses não reclama nem conhece
direitos, Renascença, 13/01/2020
Covid-19. Que direitos tem quem fez reservas para um cruzeiro? , Dinheiro
Vivo, 11/03/2020
Tem uma viagem marcada? Saiba quais são os seus direitos em tempo de
pandemia, TSF, 11/03/2020
Covid-19. Tenho viagem marcada para fora do país: tenho direito ao
reembolso do bilhete?, Expresso, 13/03/2020
Posso cancelar uma viagem sem custos?, O Observador, 16/03/2020
Covid-19. Que direitos tem quem fez reservas para um cruzeiro?, Ardina,
11/03/2020
Coronavírus na Europa | Quais são os meus direitos?, PlanetAlgarve
online, 16/03/2020
EuropeDirect: Coronavírus e os direitos do consumidor, Postal do Algarve
online, 16/03/2020
Cimeira do Consumidor, organizado pela Direção-Geral do Consumidor,
em Tomar:
Cimeira do Consumidor em Tomar - Setor das comunicações é o que tem
mais queixas dos consumidores, Mais Ribatejo Online, 5 março 2020
Sector das comunicações é o que tem mais queixas dos consumidores,
Diário de Notícias da Madeira Online e Diário de Notícias, 6 março 2020

Algumas noticias sobre a investigação europeia aos direitos dos
passageiros publicada nos jornais, em 26/07/2020:
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Plataforma Online
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, Notícias
ao Minuto
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, Postal do
Algarve Online
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, Economia
Online
Comissão Europeia ameaça Portugal com ação na justiça por lei dos
`vouchers`, RTP

185

Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, AEIOU
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP face aos
cancelamentos devido à Covid-19, Porto Canal
Bruxelas quer investigação aos direitos dos passageiros na TAP, Dinheiro
Vivo,
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, Jornal de
Negócios
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, TSF
Covid-19: Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Impala
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, Sapo
Economia online
Comissão Europeia ameaça Portugal com ação na justiça por lei dos
´vouchers´ e pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Ambitur
Comissão Europeia pede investigação à TAP por incumprimento dos
direitos dos passageiros, O turismo
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, O
Açoriano Oriental
Bruxelas ameaça Portugal com ação na justiça por lei dos ´vouchers´,
TVI24
Covid-19: Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Radio Santana FM Online
Covid-19: Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Jornal da Madeira
Covid-19: Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Informa+ Online
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, Lusa
Covid-19: Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Jornal Económico
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, O Minho
Covid-19: Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Visão
Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP, SIC
Notícias
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Covid-19: Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
O Observador
Covid-19: Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP,
Sábado
Voucher em vez de reembolso? Bruxelas deixa avisos e pede investigação
à TAP, Renascença
Outras Notícias:
- EuropeDirect: Nova Agenda do consumidor Europeu, Postal do Algarve
Online, 19/11/2020
- Compras online em tempos de Covid 19: Cuidados a ter – ShoppingSpirit
News, 27/11/ 2020
- Novo curso quer ensinar consumidores a comprar online com segurança,
DN Insider, 30/11/2020
- Novo curso quer ensinar consumidores a comprar online com segurança,
Dinheiro Vivo, 30/11/ 2020
- Proteção dos consumidores do turismo será tema de webinar, O Digital,
7/11/ 2020
- Tem dúvidas sobre como fazer compras online seguras? Esclareça-as no
novo curso gratuito do CNCS , TEK Sapo, 7/12/ 2020
- Compras online em tempos de Covid 19: Cuidados a ter, 14/12/ 2020,
Shopping Spirit News
- Direitos nas compras online: saiba quais são e como exercê-los (ekonomista.pt), 14/12/2020
- NAU tem disponível curso gratuito sobre como fazer compras online em
segurança, AndroidGeek, 21/12/2020
- Como é que o OLX está a combater as fraudes online? A literacia digital
é uma das ferramentas essenciais, TEK Sapo, 24/12/2020
Organização de workshops sobre questões de proteção ao consumidor
Dois webinars foram organizados pelo Centro:
- Webinar sobre direitos do consumidor (12/09/20), evento online,
coorganizado com o Centro Europe Direct de Aveiro. O evento foi
direcionado para consumidores, escolas, associações e contou com 85
participantes;
- Webinar de turismo (10/12/20), evento online, coorganizado com o
Centro Europe Direct do Alto Alentejo. O evento foi direcionado para
consumidores, escolas, associações e contou com 71 participantes.
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Cooperação com parceiros na área de proteção ao consumidor:
- O CEC Portugal, em cooperação com o Centro Nacional de
Cibersegurança, a DGC, a ASAE e o OXL, criou e organizou um curso online
sobre consumo ciberseguro, dirigido a consumidores e cidadãos. Um
curso gratuito, lançado em novembro de 2020 e ainda em funcionamento.
Cooperação com países terceiros:
A CEC Portugal continuou a prestar assistência aos consumidores
residentes em países terceiros (nomeadamente os do Brasil que
contactam diretamente o CEC Portugal ou reencaminhados pela DGC e
/ou pelas organizações de consumidores), informando-os sobre quem
contactar para os ajudar a encontrar uma solução para seus problemas.
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Objetivo 5:

Contribuir para o desenvolvimento de “RAL/RLL”
Assegurar uma cooperação eficaz e efetiva com as entidades RAL
nacionais
Prestar assistências às autoridades nacionais na promoção e
desenvolvimento das entidades RAL, na medida do possível
No âmbito das funções como Ponto de Contacto nacional da Plataforma
de RLL, o CEC Portugal prestou assistência aos vários utilizadores da
Plataforma (consumidores, empresas, entidades de resolução alternativa
de litígios), relativamente a litígios nacionais e transfronteiriços,
decorrentes de contratos celebrados em linha. Tal como nos anos
anteriores, também em 2020 se registou a preponderância de contactos
efetuados por consumidores.

Atividades
realizadas em
2020

O CEC Portugal participou como orador num Webinar sobre Resolução
de Litígios Online, organizado pela ELSA - European Law Students
Association
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Objetivo 6:

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

Reuniões da Rede CEC:
Communication Workshop – online – coorganizado (12-15/10/20);
1 reunião dos Diretores dos CEC - online (23/10/20);
2 reuniões do Strategy Group– (29/01/20 Bruxelas, 18/02/20 online;
2 reuniões online da Rede CEC – 30/03/20, 01/07/20;
1 reunião online da Rede CEC campanha de comunicação – 2/06/20;
3 reuniões online do Grupo Data Management– (05/06/20, 18/06/20,
24/09/20);
Atividades
realizadas em
2020

Reunião online do Grupo da campanha dos 12 tópicos de campanha de
aniversário da Rede CEC -26/08/20;
Evento online sobre o aniversário dos 15 anos da Rede CEC– 20/11/20
5 reuniões online do Site da rede CEC – 1/09/20, 22/09/20,13/10/20,
20/10/20, 6/11/20.

Consultas relacionadas com a política dos consumidores a nível da UE
Na sequência de pedidos da Comissão e de consultores:
IA e partilha de dados - pesquisa ERFF (CEC DE & CEC BE), março de 2020
Casos TAP e COVID (CEC HU / CEC DK / CEC NO / CEC PO);

190

Questão urgente sobre a situação jurídica em Portugal (CEC DE) - 20 de
abril;
Pergunta ESKY - (CEC PL) - 20 de maio;
Informação sobre mecanismos de financiamento para organização de
consumidores na UE (CEC IT), 20 de junho;
Contributo para o relatório 15 da Rede, (CEC FI), 20 de junho;
Inquérito sobre o site da Rede CEC (CEC NE), 20 de agosto;
Cooperação com comerciantes a nível nacional (CEC DK), 20 de novembro;
Indicadores Rede CEC para o financiamento (CEC BE), janeiro20;
Campanha 12 Tópicos / Aniversário Rede CEC, 20 de janeiro;
Sustentabilidade - resíduos plásticos (Rede CEC), 20 de janeiro;
Sustentabilidade - resíduos alimentares (Rede CEC), 20 de janeiro;
Contrafação - Ação de agosto CEC SE Rede CEC, janeiro20;
E-Commerce; - Ação CEC LT e CEC LV (Rede CEC) de novembro, 20 de
janeiro;
Bloqueio geográfico - Ação CEC FR e CEC PL de novembro (Rede CEC),
janeiro20;
Sustentabilidade - depósitos em latas, garrafas de vidro e plástico etc
(Rede CEC), 20 de janeiro;
Negócios desleais - CEC DK e CEC BG (Rede CEC) 20 de fevereiro;
Garantia e retratação - CEC LU (Rede CEC), 20 de fevereiro;
Revenda de bilhetes para espetáculos na UE-UPDATE 2020 (Rede CEC) 20 de fevereiro;
Pessoa de contato do CEC Coronavírus (Rede CEC) - 20 de março;
Pacote de visibilidade: Equipamentos e brindes para eventos (CEC
Alemanha) 20 de março;
Coronavírus - impacto no tratamento de casos (Rede CEC) 20 de março;
Privacidade, RGPD, estudo de caso sobre dados tratados pela Rede (CEC
BE), 20 de março;
Arquivo de fotos: CEC-net 15º aniversário (Rede CEC), 20 de março;
Pergunta sobre crise da pandemia do COVID 19: companhias aéreas,
hotéis, pacotes de viagens (Rede CEC), 20 de março;
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Finanças - pagamento sem contato - atualização coronavírus (CEC FR), 20
de março;
Pergunta sobre crise do vírus Corona: companhias aéreas, hotéis, pacotes
de viagem (Rede CEC), 20 de abril;
Atualização da página relativa à legislação nacional aprovada por via do
Coronavírus (Rede CEC), 20 de abril;
Data management Group (Rede CEC) 20 de abril;
Chargeback - atualização 2020 (Rede CEC) 20 de abril;
Rede CEC - programa de trabalho para 2021 - brainstorming (Rede CEC)
20 de abril;
Depoimento do consumidor - 1 por CEC (Rede CEC) 20 de abril;
Informações para o Relatório 15 anos (Rede CEC) 20 de abril;
Coronavírus - impacto no tratamento de casos (Rede CEC) 20 de abril;
Compras - Saldos de verão 2020 (Rede CEC), 20 de junho;
Evidências de publicação (link-tracking) - campanha de streaming junho
de 2020 (Rede CEC) - 20 de junho;
Taxas aplicáveis ao processo europeu para ações de pequeno montante atualização, 20 de junho;
Informações sobre Entidades Reguladoras ao abrigo do Reg. 261/2004 atualização, (Rede CEC), 20 de junho;
Capacitar os consumidores - Ação CEC BE (Rede CEC) de setembro, 20 de
julho;
Questionário “Deloitte study” - Os consumidores estão interessados na
abertura e troca de contas bancárias transfronteiras (CEC BE) 20 de julho;
12 tópicos - feedback da pesquisa - junho / streaming (Rede CEC) 20 de
julho;
Dados CEC Portugal setor económico 2020 (Rede CEC) 20 de julho;
Campanha 12 Tópicos, Aniversário da Rede CEC - APR (Rede CEC), 20 de
julho;
PESQUISA- como a rede trata os casos? (Rede CEC), 20 de julho;
Processo de falência em diversos países (Rede CEC) 20 de julho;
Questionário -ADR, (Rede CEC), 20 de agosto;
Litígios judiciais - atualização (Rede CEC), 20 de setembro;
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Pacote de viagens organizadas, setembro (Campanha 12 Tópicos) (Rede
CEC)
Relatório de aniversário 15 anos (Rede CEC), 20 de setembro;
Rede CEC 2021 - programa de trabalho - brainstorming, (Rede CEC), 20 de
setembro;
Dados úteis sobre as tendências e reclamações mais recentes
relacionadas a plataformas online - Covid19 Rede CEC
Site de aniversário – Pedido de informações (Rede CEC) 20 de setembro;
Questões relativas à tarifa de serviços Rede CEC, 20 de setembro;
Valor Mínimo para Litígios de ADR (Rede CEC), 20 de setembro;
Compras sustentáveis na Europa (Rede CEC), 20 de outubro;
Relatório de Aniversário 15 anos mais Site de aniversário mais evento
(Rede CEC), 20 de novembro;
E-Commerce; - Ação CEC LT de novembro e CEC LV (Rede CEC) 20 de
novembro;
Campanha de viagens organizadas (12 temas) (Rede CEC), 20 de
novembro;
Calendário de Natal 2020 (Rede CEC), 20 de dezembro;
Dados úteis sobre as tendências e reclamações mais recentes
relacionadas com plataformas online - Covid19 (Rede CEC) 20 de
dezembro;
Dropshipping – pedido de informações (Rede CEC), 20 de dezembro;
E-Commerce; - Ação CEC LT de novembro e CEC LV (Rede CEC) 20 de
dezembro;
Bloqueio geográfico – IA e partilha de dados - questionário ERFF (CEC DE
& CEC BE), março 2020;
Saldos de inverno 2020 - (Rede CEC), 20 de dezembro;
Questão relativa à implementação das duas novas Diretivas de Venda de
Bens e Conteúdos Digitais - a implementar até junho de 2021 a 20 de
dezembro;
Chargeback- CEC CZ - dezembro 2020 (Rede CEC) 20 de dezembro;
Solicitação de informações do CPC sobre Ali Express / Ali Pay (DGJUST), 20
de fevereiro;
Subvenções para entidades RAL (DG JUST), 20 de abril;
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Solicitação de CPC, (CPC), 20 de maio;
Financiamento das entidades RAL: reunião de informação (CHAFEA), 20
de junho,
DG JUST E3 e 01 - Projeto de comunicação Rede CEC 2020 (DGJUST) - 20
de junho;
Questionário, (CPC Net), julho;
Estudo da Comissão Europeia sobre os Direitos dos Passageiros, (CE),
agosto;
Tradução automática da plataforma RLL: ajuda a melhorá-la (DG JUST), 20
de setembro;
Inquérito sobre plataformas online (DG JUST), 20 de outubro;
Nova Agenda do Consumidor: Campanha a partir de sexta-feira 13 (DG
JUST), 20 de novembro
Relatório bianual do RLL (DG JUST)
Consulta pública sobre a Nova Agenda do Consumidor (Comissão
Europeia), 20 de setembro;
Deloitte – estudo sobre o design da plataforma RLL (Deloitte), 20 de
fevereiro;
Carta a APRA relativa à revisão do regulamento 261/2004 (CHOICE Comunicação Global, Lda), 20 de março;
Participação em projetos conjuntos
O CEC Portugal participou nos seguintes grupos de trabalho do projeto
conjunto:
“CEC-Monitor”;
Data managment Group;
Site da Rede CEC.
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Objetivo 7:

Cooperação com as autoridades de supervisão e de regulação
DGC – Direção-Geral do Consumidor
Cooperação com a Direção-Geral do Consumidor na promoção das
atividades da Rede CEC descritas no objetivo 4 e na assistência e
informação prestada aos consumidores com litígios transfronteiriços.
O Centro contribui e respondeu a consultas e a pedidos de parecer sobre
propostas de legislação, solicitadas pela DGC:
Informação para o Gabinete do Secretário de Estado do Comércio,
Serviços e Defesa do Consumidor sobre as Conclusões do Estudo sobre a
Proteção dos Direitos dos Passageiros da UE, (SECSPC), 20 de janeiro;
Informação sobre reclamações da TAP - 20 de janeiro;
Sweep - ICPEN (DGC) - 20 de janeiro;
Sweep - ICPEN (DGC) - 20 de fevereiro;

Atividades
realizadas em
2020

Informação para o Gabinete do Secretário de Estado do Comércio,
Serviços e Defesa do Consumidor sobre Sinistros da TAP (SECSPC / DGC),
20 de março;
4 informações sobre reclamações TAP (DGC), abril / maio 20;
Parecer sobre vouchers TAP, 2 de abril;
Relatório sobre questionário ICPEN - DGC - 20 de maio;
Parecer e Recomendação sobre casos e vouchers TAP (DGC), 20 de maio;
Informações sobre transportes por via aérea (de 1 de maio a 30 de junho
20), 20 de maio;
Relatório de atividades do CEC PT, 20 de maio;
2 Informações sobre os casos da Capital do Natal - maio / setembro 20;
Contribuição para o flyer relativo a mácaras de proteção, 20 de junho;
Informações sobre fraudes imobiliárias perpetradas em ambiente virtual.
No domínio da cooperação na área da fiscalização, o Centro cooperou
com o a DGC e ANAC nos casos dos vouchers, participando numa reunião
e disponibilizando informação sobre os procedimentos de tratamento da
Rede CEC, casos recebidos e orientação para informar os consumidores.
ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
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Troca de informações sobre os objetivos e âmbito de atuação da Rede
CEC, cooperação na aplicação da lei do consumidor e para melhorar a
utilização do CEC-Monitor.
ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil
Cooperação regular entre o Centro e a ANAC, através da transferência de
casos que necessitavam da sua avaliação e fiscalização e da partilha de
informação e análise sobre algumas práticas das companhias aéreas
portuguesas que deviam ser consideradas.
AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
Troca de informação sobre direitos dos passageiros, aluguer de veículos e
compra de veículos no estrangeiro.
TdP – Turismo de Portugal
Troca de informação sobre os consumidores estrangeiros de passagem
por Portugal, nomeadamente sobre aluguer de veículos e reserva de
alojamento.

Objetivo 8:

Colaboração com profissionais (associações ou ordens profissionais)
As atividades descritas nos objetivos 4 e 5 visaram também os
profissionais sempre que a temática era relevante.

Atividades
realizadas em
2020

Desenvolvimento de contactos com associações e ordens profissionais
nos setores mais relevantes para os consumidores, ou com determinadas
empresas com vista a melhorar a resolução das reclamações recebidas no
CEC Portugal.
Participação em várias reuniões com CNCS / ASAE / DGC e OXL relativas à
organização do curso do “Consumidor Ciberseguro”, prestando
informações sobre a Rede. Distribuiçãp de vários folhetos de
comunicação.

Objetivo 9:

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

As questões e reclamações foram tratadas através da nova IT-Tool de
acordo com os procedimentos adotados na Carta de Qualidade da Rede
CEC, procedimentos internos e outros procedimentos aceites
conjuntamente pela Rede.
O Centro disponiblizou inquéritos de satisfação aos consumidores no
encerramento do pedido de informação ou da reclamação e no sítio do
CEC para avaliar a perceção dos consumidores relativamente ao serviço
prestado.

Atividades
realizadas em
2020

O nível de satisfação geral com os serviços prestados apresentou um
índice positivo, de 54% dos inquiridos (muito satisfeito - 30% e
extremamente satisfeito - 24%). As opiniões negativas estiveram
relacionadas com expectativas não cumpridas dos consumidores, pela
não satisfação das reclamações que se encontram fora do âmbito de
atuação do Centro (fraude, conflitos com operadores económicos
sediados em países terceiros, China ou EUA…) e ainda, pela dificuldade em
entender o papel do Centro na resolução de conflitos de consumo.
Ações de formação frequentadas em 2020 por pessoal alocado ao CEC
Portugal:
Curso de Inglês – Upper Intermediate e intermediate, DGC, maio 2020 –
janeiro - (1 hora; 2 dias por semana).
Workshop de Espanhol, DGC, janeiro - fevereiro (1 hora por dia; dois dias
por semana), (1 hora; 2 dias por semana), na DGC;
Curso de Pós-graduação E-commerce (alguns módulos a conferências),
IDC – Associação para o Estudo do Direito do Consumo da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa and CIDP – Centro de Investigação de
Direito Privado, Janeiro – Junho, FDUL.
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