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Introdução
ao Guia
A chegada de consumidores a Portugal acarreta

alguns desafios em termo de consumo. É por isso

que a DECO preparou um guia aos consumidores

migrantes. Este guia oferece um conjunto de

dicas, conselhos e respostas às várias dúvidas

dos consumidores que chegam ou regressam a

Portugal.
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Consumo e
Cidadania

O ordenamento jurídico português é composto

por normas especialmente criadas para

proteger o consumidor em diversos aspetos do

seu dia-a-dia. Procure uma organização de

consumidores ou os serviços municipais de

defesa do consumidor para saber mais sobre

os seus direitos e deveres.

Ao adquirir um bem, certifique-se que está a

contratar com um profissional, pois só assim

poderá invocar os seus direitos enquanto

consumidor. É cada vez mas frequente fazer

compras online, no entanto é preciso saber

comprar e o que deve fazer para se proteger.

Aprenda tudo sobre os seus direitos no site do

E-Compra, em www.e-comprascomdireitos.pt.

Saiba um pouco mais

A chegada a um novo país traz novos

desafios: procuramos alojamento,

contratamos serviços de água, energia e

telecomunicações, utilizamos transportes

públicos, abrimos contas bancárias e

adquirimos novos produtos.

Eventualmente, surgem conflitos de

consumo e procuramos ajuda para os

resolver.

Conselhos da DECO
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https://e-comprascomdireitos.pt/
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Assim é fundamental que todos os

migrantes tenham acesso a informação

clara, útil e utilizável para que possam

ultrapassar as inevitáveis barreiras

decorrentes da diferença de regras,

usos e costumes entre o país de origem

e Portugal.

Embora partamos do princípio de que

“Consumidores somos todos nós”, a

legislação portuguesa define

consumidor como todo aquele a quem

sejam fornecidos bens, prestados

serviços ou transmitidos quaisquer

direitos, destinados a uso não

profissional, por pessoa que exerça com

carácter profissional uma atividade

económica que vise a obtenção de

benefícios.

Compreender este enquadramento é um

contributo essencial para o exercício de

uma cidadania plena, porquanto

diariamente praticamos atos de

consumo e, por exemplo, a compra de

um bem a um particular não beneficia

dos mesmos direitos que compra de um

bem a um vendedor profissional.
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1

Direitos dos Consumidores

Em Portugal os consumidores têm, entre

outros, direito a:

Direito à informação: O vendedor é

obrigado a informar forma clara,

objetiva e adequada o consumidor

acerca do contrato e dos seus direitos,

para que este tome uma decisão de

compra consciente e esclarecida.

Direitos à Qualidade e Garantia: O

vendedor tem a obrigação de

comunicar ao consumidor a existência

de uma garantia legal de

conformidade dos bens, os direitos

que lhe são conferidos, os prazos e as

condições para o seu exercício.

Direito à proteção da saúde e da

segurança física: Os bens e os

serviços, usados em condições

normais e previsíveis não podem

colocar em risco a saúde nem a

segurança física dos consumidores.

Direito de Livre Resolução: Nas

vendas à distância e fora do

estabelecimento comercial, o

consumidor pode-se desvincular do

contrato celebrado, sem penalização, no

prazo de 14 dias após a receção do

produto.

Para isso, deve comunicar por escrito ao

vendedor a sua intenção, sem que seja

necessário indicar o motivo da sua

decisão.

Direito à Reparação de Danos: O

consumidor tem direito a ser

indemnizado pelos danos causados

pelo vendedor, por exemplo,

decorrentes do incumprimento dos

deveres de informação pré-contratual,

fornecimento de bens defeituosos, pelo

atraso no reembolso dos pagamentos

no âmbito da resolução do contrato,

verificação de alguma prática

comercial desleal, antes, durante ou

após a celebração do contrato, danos

sofridos em consequência do

tratamento ilícito dos seus dados

pessoais.
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Direito à proteção jurídica e a uma

justiça acessível e pronta: Para

facilitar a resolução de conflitos de

consumo, a Administração Pública deve

promover a criação de centros de

arbitragem. Estas estruturas permitem

obter decisões mais rápidas e eficazes

nos conflitos de consumo.

Direito à proteção dos interesses

económicos: Os intervenientes nas

relações de consumo devem estar em

situação de igualdade e na contratação

deve imperar o princípio da lealdade. Os

contratos devem estar redigidos de

forma clara e precisa e não podem

incluir nenhuma cláusula que origine

desequilíbrio em prejuízo do

consumidor.
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Deveres dos Consumidores

Os consumidores devem ainda observar uma

série de deveres, dos quais destacamos:

Dever de consciência crítica: os

consumidores têm o dever de

questionar, emitir opiniões e exigir o

cumprimento dos seus direitos.

Dever de solidariedade social: dever

de considerar o impacto que as

escolhas que cada um faz em termos de

consumo tem sobre outros cidadãos,

especialmente sobre os mais

desfavorecidos, ao nível local, nacional

e internacional.

Dever de Agir: Agir individualmente,

exercendo os seus direitos perante o

fornecedor do bem ou serviço que vai

adquirir; ou coletivamente, através das

associações de consumidores e outras

organizações sectoriais, de forma a

desenvolver a influência necessária para

promover e proteger os seus interesses.

Dever de consciência ambiental: O

consumidor deve assumir a sua

responsabilidade individual e social na

preservação dos recursos naturais e

proteção do planeta. Para deve escolher

os bens levando em consideração os

impactes ambientais, sociais e

económicos das empresas e dos seus

produtos

2
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P

Não existe qualquer obrigação legal em

proceder ao pagamento de produtos não

solicitados.

Perguntas & Respostas

Recebi em casa um produto que

não encomendei e agora querem

cobrar-me o preço respetivo. Será

que tenho de o pagar?

P

R

O direito à livre resolução no prazo de 14

dias só se aplica às vendas à distância

(por telefone, no domicílio, pela internet) e

fora do estabelecimento comercial, razão

porque, inexistindo defeito no produto, a

empresa pode recusar esta devolução,

sem prejuízo de poder aplicar políticas

comerciais de trocas e devoluções

favoráveis aos consumidores.

Fui a uma loja e comprei uma

televisão mas passado alguns dias

arrependi-me. A empresa não aceita

a devolução. Podem recusá-la?

R
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Bens de Consumo:
Garantias e informação
ao consumidor 

Para salvaguardar os seus direitos deve ler

sempre o contrato antes de assinar.

Esclareça todas as dúvidas. Se não

compreender as condições propostas pelo

contrato, peça uma cópia e recorra a serviços

de apoio ao consumidor. Não assine nada que

não compreenda integralmente.

Guarde cópia do contrato, bem como cópia das

faturas, recibos, comprovativos de pagamento,

folheto promocionais, talão de compra, por

exemplo. Podem ser úteis, mais tarde, caso

necessite reclamar.

Pondere antes de adquiri determinado bem, as

lojas não são obrigadas a devolver o dinheiro

de produtos sem defeito.

.

Saiba um pouco mais

Quem vende tem a obrigação de dar ao

consumidor todas as informações relevantes

sobre os produtos ou serviços.

A publicidade deve ser claramente identificada e

respeitar a verdade.

Conselhos da DECO



P á g i n a  1 3
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Preços

O consumidor tem direito a que seja

identificado de forma clara o preço de um

produto permitindo-lhe conhecer o valor da

compra e comparar os diferentes produtos

oferecidos.

O preço indicado deve ser o preço global a

pagar (preço de venda ao público - PVP),

ou seja o preço com todas as taxas e

impostos (IVA e outras taxas), incluindo

igualmente o custo de todos os serviços

suplementares que o consumidor tenha

eventualmente que suportar.

Em todos os produtos pré-embalados a

legislação prevê a afixação do preço

unitário (preço por quilo, litro ou metro),

permitindo ao consumidor efetuar

comparações entre os diferentes produtos.

Qualquer indicação de redução de preço

deve ser indicada de forma clara a fim de

que não subsista qualquer dúvida quanto

ao preço a pagar.

Nos anúncios de reduções de preços deve

sempre constar a data do seu início, o

período de duração.

O comerciante é obrigado a aceitar todos

os meios de pagamento habitualmente

disponíveis, não podendo efetuar qualquer

variação no preço aplicado ao produto em

função do meio de pagamento utilizado.
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2

Garantia dos Produtos

Todos os produtos disponíveis no

mercado têm que apresentar qualidade e

corresponder às expectativas dos

consumidores.

Em Portugal, os bens vendidos por um

profissional gozam de um período de

garantia de 5 ou 2 anos, consoante se

trate de bem imóvel ou móvel, exceto no

caso de produtos usados, em que o prazo

pode ser reduzido a 1 ano se existir

acordo entre o vendedor e o consumidor.

O comprador pode exigir, dentro do prazo

da garantia e sem despesas, a:

a) Reparação do bem;

b) Substituição por outro bem igual ou

equivalente;

c) Redução do preço;

d) Resolução do contrato, com a

consequente devolução do preço ao

comprador e artigo ao vendedor.

Caso o consumidor opte pela reparação

ou substituição, esta deve ser concluída

num prazo máximo de 30 dias, sem

quaisquer encargos e sem que se

verifique um grave inconveniente para o

consumidor.

a

b

c

d
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P

R

Não, a aplicação do regime legal das

garantias pressupõe a existência de uma

relação de consumo, através da

celebração de um contrato, seja para o

fornecimento de bens ou serviços, entre

um particular e um profissional.

Perguntas & Respostas

Se comprar um carro usado a um

particular tenho direito à garantia?

P

R

O consumidor tem direito à reparação, à

substituição, a uma redução adequada do

preço ou à resolução do contrato, que

implica o reembolso do preço pago.

Caso o consumidor opte pela reparação

ou de substituição, esta deve ser concluído

num prazo máximo de 30 dias, sem

quaisquer encargos e sem que se verifique

um grave inconveniente para o

consumidor.

Comprei um telemóvel há 1 ano e

agora apresenta defeito. Tenho

direito à sua substituição?



Conselhos da DECO
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Depósitos bancários

Ao abrir uma conta de depósito à ordem,

compare as condições de vários bancos e

tenha atenção, sobretudo, às despesas

associadas a essa conta. A maioria dos Bancos

cobra “despesas de manutenção”.

Se o Banco cobrar “despesas de manutenção”,

pergunte quais as operações/serviços que

estão incluídos nessas despesas e o que é

pago à parte.

Antes de abrir a conta, pense nas operações

que mais lhe interessam (por exemplo,

transferências para outra conta em Portugal ou

transferências para uma conta no estrangeiro)

e quanto é que isso custa.

Lembre-se que existem várias opções de conta

de depósito à ordem, como a conta de serviços

mínimos bancários ou a conta base.

Pergunte se há despesas que não são

cobradas no momento da abertura da conta

e/ou no respetivo ano, mas que podem ser

cobradas posteriormente (por exemplo, no ano

seguinte).



a
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1

Antes de abrir a conta, o Banco é

obrigado a prestar várias informações e a
entregar alguns documentos ao

consumidor, entre os quais:

Cláusulas que se aplicarão caso venha

a celebrar o contrato;

Ficha de informação normalizada (FIN),

que é um documento sobre as

características da conta (por exemplo,

sobre os meios de movimentação da

conta, se existe um montante mínimo

para a sua abertura ou para a sua

manutenção);

Documento sobre “Comissões”

cobradas pelo Banco, ou seja os

“preços” dos principais serviços

associados à conta.

Abertura de conta de depósito à
ordem

A conta de depósito à ordem é uma conta

que permite movimentar o dinheiro, fazer

depósitos, levantamentos e pagamentos.

Em regra, é necessária para a contratação

de outros serviços bancários, como por

exemplo, para contratar um crédito.

Documentos necessários para abrir
conta bancária:

Passaporte ou título de residência em

território nacional ou documento público

equivalente do qual conste a fotografia

e a assinatura do titular;

Na ausência de título de residência,

cartão de contribuinte ou documento

público onde conste o número de

identificação fiscal (NIF) ou “número de

contribuinte” o qual permite identificar

todos os cidadãos, nacionais ou

estrangeiros, perante a Administração

Fiscal;

Comprovativo de morada (por exemplo,

certidão da Junta de Freguesia ou

fatura da água/eletricidade/gás);

Caso esteja a trabalhar, comprovativo

de profissão e entidade empregadora

(recibo de vencimento ou declaração do

empregador).

b

c

d

!

!

!



P á g i n a  1 8

São proibidas as comissões de

encerramento de contas de depósito à

ordem de consumidores.

Todos os meses, os Bancos devem enviar

um extrato de conta ao consumidor, com

informação relativa aos movimentos

realizados na sua conta de depósito (a não

ser que não tenham existido movimentos,

caso em que terá de ser disponibilizado

um extrato anual).

Em janeiro de cada ano, os Bancos devem

enviar um extrato gratuito de comissões

aos consumidores, que discrimine todas as

comissões cobradas no ano anterior.

O contrato é celebrado com a assinatura

do consumidor, ao qual deve ser entregue

uma cópia.

Em regra, os Bancos cobram “comissões”

associadas à conta de depósito à ordem,

que devem estar previstas no contrato e

constar do “Preçário”.

Quase todos os bancos cobram comissões

relativas à gestão e manutenção das

contas e os montantes variam.
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2

Aplicações de pagamento

A partir de 01 de janeiro de 2021, existem

novas regras relativamente à proibição de

cobrança de comissões pela utilização de

aplicações de pagamento (app) operadas

por terceiros (por exemplo, MBWay),

desde que que as operações não

ultrapassem um dos seguintes limites:

30 euros por operação;

150 euros transferidos através da

aplicação no mesmo mês;

25 transferências realizadas no mesmo

mês (com regras diferentes para quem

tiver uma conta de serviços mínimos

bancários).

Caso um dos limites seja ultrapassado,

os Bancos poderão cobrar uma

comissão por cada operação realizada,

mas com limites:

O,2 % sobre o valor da operação, se for

efetuada com cartão de débito;

0,3% sobre o valor da operação,

quando seja utilizado cartão de crédito.
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Conta de serviços mínimos
bancários

Todos os Bancos que disponibilizam contas à

ordem são obrigados a disponibilizar contas

de serviços mínimos bancários.

Trata-se de um tipo de conta que permite ao

consumidor (desde que não tenha outra conta

de depósitos à ordem em Portugal) ter acesso

a um conjunto de serviços bancários

essenciais, por um custo anual total

(“comissões”, despesas ou outros encargos)

que não pode ser superior a um limite

estabelecido na Lei.

Os serviços mínimos incluem:

Cartão de débito;

Movimentos da conta através das

caixas automáticas em Portugal e nos

restantes Estados-Membros da União

Europeia;

Movimentos da conta através do

serviço de homebanking (página da

internet) e dos balcões do Banco;

Depósitos, levantamentos, pagamentos

de bens e serviços e débitos diretos;

Transferências intrabancárias

(transferências para contas no mesmo 

Banco a que pertence a conta de 

serviços mínimos bancários);

Transferências interbancárias 

(transferências para contas abertas 

noutras instituições), através de caixas 

automáticas, sem limite de número;

Um total de 24 transferências

interbancárias através de

homebanking, nacionais e na União

Europeia, por cada ano civil.

A partir de 01 de janeiro de 2021, os

serviços mínimos bancários passam

também a incluir 5 transferências através

de aplicações operadas por terceiros, com

o limite de 30 euros por operação.

Em 2020, este limite é de € 4,38. 
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Conta base

Este tipo de conta tem sempre o mesmo

conjunto de serviços associados,

independentemente do Banco que a

disponibiliza e tem um custo total global

(“comissão de manutenção”) associado,

que é estabelecido por cada Banco.

Nas outras contas de depósito à ordem, os

serviços que estão incluídos na “Comissão

de manutenção” variam de Banco para

Banco. Pode acontecer, por exemplo, que

cobrem à parte pela emissão de um cartão

de débito.
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P

R

Sim. De acordo com o Banco de Portugal,

entidade fiscalizadora do sector, os

bancos não podem fazer depender a

abertura de conta da existência de um

contrato de trabalho.

Perguntas & Respostas

Posso abrir uma conta bancária sem

estar a trabalhar?

Não tenho título de residência. Posso

abrir uma conta bancária?

O facto de não ter título de residência não o

impede de abrir uma conta de depósito à

ordem em Portugal. Em vez do título de

residência, poderá apresentar o Passaporte.

P

R

Não tenho cartão de contribuinte,

nem número de identificação fiscal.

Como é que faço para abrir uma

conta?

Os cidadãos estrangeiros podem solicitar,

gratuitamente, a atribuição do número de

identificação fiscal (NIF), em qualquer

serviço de finanças ou loja do cidadão.

Para esse efeito, os cidadãos

estrangeiros devem informar-se

previamente sobre a documentação

exigida, junto de um destes locais, pois

dependerá de cada caso concreto. Para

além do Passaporte ou documento de

identificação pessoal (no caso dos

cidadãos da União Europeia), poderão ser

exigidos outros documentos e até um

representante fiscal (pessoa com

residência permanente em Portugal,

portuguesa ou estrangeira, que “fará a

ligação” entre a Autoridade tributária e o

cidadão estrangeiro).

Reunida a documentação necessária, é

entregue um documento provisório com o

NIF, podendo apresentar este documento

para abrir uma conta.

P

R
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P

R

Neste caso, poderá solicitar na junta de

freguesia da área de residência um

“atestado de residência”.

Poderá comprovar a sua situação, através

de testemunho oral, ou, escrito de dois

cidadãos eleitores recenseados na

freguesia.

O preço do atestado pode variar

consoante a Junta de Freguesia.

Como comprovo a morada, se

partilho a casa com outras pessoas

e as contas não estão em meu

nome?

Posso abrir uma conta de serviços

mínimos bancários com outra

pessoa?

Sim, até com mais pessoas, desde que

nenhuma tenha mais contas à ordem em

Portugal.

P

R

Depois de abrir uma conta de

serviços mínimos bancários, posso

ter outra conta à ordem?

Não, enquanto tiver a conta de serviços

mínimos bancários, não pode ter, ao

mesmo tempo, outra conta à ordem em

Portugal.

Mas existem exceções a esta regra.

Por exemplo, se tiver essa conta de

serviços mínimos bancários com uma

pessoa com mais de 65 anos ou com um

grau de invalidez permanente igual ou

superior a 60% que não tenha outras

contas, pode ter uma outra conta à ordem

em Portugal.

R

P
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Qual a diferença entre uma conta

de serviços mínimos bancários, uma

conta base e as restantes contas de

depósito à ordem?

A principal diferença tem a ver com as

condições de acesso e com os serviços

incluídos e respetivo custo.

Em relação ao acesso: na conta de

serviços mínimos bancários, a regra (há

exceções) é a de que a pessoa não pode

ter outras contas de depósito à ordem em

Portugal, enquanto nas outras contas,

incluindo a conta base, os consumidores

podem ter outras contas de depósito à

ordem em Portugal.

Em relação aos serviços incluídos e

respetivo custo: na conta de serviços

mínimos bancários e na conta base, há

um “pacote” de serviços (igual em todos

os bancos) que tem um custo total único

associado, mas este custo pode ser

diferente de banco para banco (no caso

dos serviços mínimos bancários, existe

um limite máximo anual).

Nas restantes contas de depósito à

ordem, cada banco define os serviços e

respetivos custos.

P

R



P á g i n a  2 5

Gestão do 
orçamento familiar

Conselhos da DECO

Ao fazê-lo, estará a colmatar possíveis

perdas financeiras e a reequilibrar os seus

rendimentos.

Faça uma lista de compras. Estará a

poupar ao comprar, evitando despesas

desnecessárias.

Corte nos bens supérfluos e dispendiosos.

Tente rentabilizar o seu dinheiro,

aplicando-o da melhor forma.

Informe-se junto da comunidade local

sobre oportunidades de negócio (compra e

venda de bens) e poupe!

A importância do orçamento mensal é algo

indiscutível e cada vez mais premente no

atual contexto económico.

Ao fazer o seu orçamento mensal, está a

tomar consciência dos seus gastos

mensais e de quanto pode poupar

mensalmente.

Deve ponderar bem os seus gastos

mensais e colocar na balança, ganhos e

gastos, obtendo assim, um saldo –

positivo se conseguir poupar alguma

soma de dinheiro – negativo se

eventualmente gastou tudo o que tinha.
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Saiba um pouco mais

Elaborar o orçamento familiar é fundamental

na gestão das finanças pessoais. É o melhor

instrumento que o consumidor tem para gerir

o seu dinheiro, pois permite-lhe identificar

rendimentos e despesas, verificar a sua

situação financeira, controlar e planear o

futuro, através da definição de objetivos.

O consumidor deve começar por identificar

todos os rendimentos e todas as despesas.

Em bom rigor deve calcular quanto ganha e

quanto e onde se gasta num mês. Ou seja,

depois de efetuar este exercício de calcular o

consumidor vai verificar o saldo mensal que

tem disponível considerando os rendimentos

e despesas.

Envolver todos os elementos do agregado

familiar é um aspeto essencial para a

elaboração de um orçamento equilibrado que

comprometa todos os seus elementos nas

decisões financeiras familiares.

O consumidor deve criar e promover o hábito

de realizar o orçamento mensal regularmente,

podendo para tal utilizar o meio que mais se

adeque a sua realidade ou a realidade do seu

agregado familiar, podendo utilizar um bloco

de notas ou até aplicações para telemóveis

que se encontram disponíveis a título gratuito.
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O consumidor não se deve esquecer que ao

efetuar esta avaliação financeira deve dar

particular atenção ao pagamento de

empréstimos que tenham sido contratados.

O peso, traduzido em percentagem, que as

prestações de crédito bancário têm no total do

rendimento designa-se de taxa de esforço. Esta

não deve ser superior a 35% e quanto maior for,

maior será o risco de surgirem dificuldades

financeiras.

O consumidor não pode esquecer que todos os

meses, ou sempre que possível e com

regularidade, deve ser retirado uma parte dos

rendimentos para uma poupança. O ideal seriam

10% do rendimento, no entanto esta avaliação

terá que ser feita, caso a caso.

As famílias devem ter um fundo de emergência

(pelo, menos, 5 a 6 vezes o rendimento mensal

da família) para acautelar o impacto financeiro

de alguma situação imprevista, tal como o

desemprego, um acidente, doença ou despesa

inesperada.

! A taxa de esforço (TE) calcula-se

segundo a fórmula:

TE = (                           ) x 100 Encargos Financeiros mensais

Rendimento
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P

Perguntas & Respostas

R

As despesas mensais são compostas

pelas despesas indispensáveis

(alimentação, água, luz, eletricidade) e

pelas despesas com prestações de

crédito. Se os seus rendimentos

possibilitam apenas o pagamento das

despesas mensais, não permitindo que

reste algum dinheiro até ao final do mês

ou se não consegue pagar pontualmente

as suas despesas, então se não adotar

alguns comportamentos, pode vir a ter

algumas dificuldades financeiras.

Como sei que posso vir a ter

dificuldades financeiras?

Existem um conjunto de procedimentos

para tentar evitar a concretização do

incumprimento, como o PARI (Plano de

Ação para o Risco de Incumprimento),

este mecanismo legal visa promover a

análise da situação financeira do

consumidor, promovendo o encontro de

soluções para as dificuldades reportadas.

Quando existam prestações em atraso é

indispensável estabelecer este contacto

urgentemente, uma vez que, se não for

estabelecido um acordo a dívida tende

sempre a aumentar. Ao contactar a

entidade credora e caso se encontre já

numa situação de incumprimento será

integrado no PERSI (Procedimento

Extrajudicial de Regularização de

situações de Incumprimento) este

mecanismo legal permitirá, a semelhança

do PARI a análise e encontro de soluções

para as dificuldades, para além de durante

sua vigência existir a impossibilidade de

recurso a via judicial para cobrança do

crédito por parte da entidade credora.

Evite contrair novos créditos para fazer

face às dificuldades financeiras, uma vez

que, esta ação poderá ser o início de um

processo “bola de neve”.

P

Quando as contas se complicam,

o que devo fazer?

R

Se for confrontado com dificuldades

financeiras, o pior que pode fazer é deixar

arrastar a situação. Contacte as entidades

credoras mesmo que ainda não se

encontre em incumprimento, dando a

conhecer a situação em que se encontra.
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P

R

De forma simplificada, e caso as opções

de renegociação fracassem ou deixe

arrastar a situação, segue-se a via

judicial, com instauração de um processo

executivo em Tribunal para recuperar a

soma em dívida.

Por esta altura (que é de evitar), poderá

recorrer ao apoio jurídico da Segurança

Social, pedindo um advogado oficioso,

que o irá informar e salvaguardar

adequadamente, e a isenção do

pagamento dos encargos associados a

cobrança judicial da dívida.

E se não fizer nada ou se não

conseguir reequilibrar as contas?

P

Posso pedir ajuda à DECO?

R

Sim, mas antes do processo dar entrada

em Tribunal. Qualquer consumidor/família

confrontada com uma situação de

dificuldade financeira pode pedir a

orientação ou mesmo o apoio da DECO,

através da análise da situação

socioeconómica do consumidor e sempre

que se justifique pelo contacto com as

entidades credoras com o objetivo de

ajudar na reestruturação dos contratos de

crédito/dívidas e encontrar assim formas

que permitam ao consumidor cumprir com

as suas obrigações financeiras



Habitação

Antes de viajar ou entrar em Portugal

contacte os proprietários do hotel, alojamento

local ou imóvel de forma a ser esclarecido

dos documentos necessários à comunicação

e registo de entrada no País.

Para mais informações consulte a página do

SEF relativa aos boletins de alojamento

disponível em https://siba.sef.pt/boletins-de-

alojamento/.

Leia com muita atenção todas as cláusulas

do contrato que lhe for apresentado e exija a

respetiva cópia para sua segurança.

Tente entender quais as suas obrigações e

se terá capacidade para as cumprir. Caso

não se encontre em condições de aceitar

todas as condições que lhe são impostas

pelo senhorio, tente negociar, de forma a

garantir que as obrigações de ambos se

encontram em perfeito equilíbrio.

Saiba que também poderá propor alterações

contratuais se considerar que aquelas que

lhe são apresentadas se revelam

desproporcionais, abusivas ou mesmo

desinteressantes.

Conselhos da DECO
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Caso lhe seja exigida uma caução,

proponha a inclusão de uma cláusula no

contrato que especifique detalhadamente

qual o seu fim e o seu funcionamento, com

vista a evitar surpresas futuras.

Muitas vezes, a obrigação de pagamento

de caução está dependente do estado da

imóvel aquando da sua entrega, pelo que

para sua segurança antes de celebrar o

contrato tire fotografias ao alojamento e

junte-as ao contrato para sua segurança

futura.

Celebre os contratos de água, luz e

telefone em seu nome para evitar

complicações futuras e obstáculos na

resolução de conflitos deste tipo de

serviços. Caso estes serviços estejam em

nome do proprietário do imóvel terá mais

dificuldade em gerir os seus consumos bem

como resolver questões práticas do

quotidiano.

Caso verifique a necessidade de realizar

obras no imóvel tendo em visto o pleno

gozo do mesmo, contacte o senhorio

para agir em conformidade, uma vez que

todas as obras de conservação ordinária

e extraordinária serão de sua

responsabilidade.

Antes de celebrar um contrato de

arrendamento no âmbito do Programa de

Arrendamento Acessível certifique-se

que o imóvel tem garantidas as

condições mínimas de higiene,

segurança e conforto exigíveis para a

sua habitabilidade;

Certifique-se, do mesmo modo, que

preenche todos os requisitos legais de

elegibilidade para se poder candidatar

aos referidos programas e assim evitar

delongas que se poderão revelar pouco

úteis;

Lembre-se de consultar a página web do

Portal da Habitação, através do link:

www.portaldahabitacao.pt, ficando a par

dos prazos de que dispõe para poder

apresentar a sua candidatura.

https://www.portaldahabitacao.pt/
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Saiba um pouco mais

Qualquer cidadão estrangeiro que

pretenda residir, temporária ou

definitivamente, em Portugal, em concreto

no Município de Arganil será, seguramente,

acolhido de braços abertos e coração

quente. O processo é fácil e os passos

simples, importando apenas conhecê-los e

segui-los de forma segura.

De acordo com a lei, só é permitida a

entrada de cidadãos estrangeiros em

Portugal desde que estes disponham de

meios de subsistência suficientes ou que

estejam em condições legais de os

adquirir, exceto se provar terem

alimentação e alojamento durante toda a

sua estadia, prescindindo-se, assim, da

prova da existência dos referidos meios.

Ora, tal consagração legal conduz-nos, de

facto, à constatação da importância da

habitação no processo de integração dos

imigrantes no nosso País, pelo que se

revela essencial esclarecer a importância

dos seus direitos e deveres, as entidades

oficias envolvidas no processo e outras

ferramentas que permitam uma entrada e

estadias conscientes, plenas e informadas.

1

Alojamento em Hotéis,

Empreendimentos Turísticos ou

Similares

Os cidadãos estrangeiros que entrem em

Portugal por uma fronteira não sujeita a

controlo, vindos de outro Estado-Membro,

são obrigados a declarar esse facto no

prazo de três dias úteis a contar da data de

entrada, salvo se, logo após a entrada no

País, a sua acomodação se fixe em

unidades hoteleiras ou noutra espécie de

empreendimento que permita o alojamento

a cidadãos estrangeiros, mediante o

pagamento de uma quantia.

Neste caso, estas entidades ficam

obrigadas a comunicar a entrada dos

referidos cidadãos, ao SEF, à Guarda

Nacional Republicana ou à Polícia de

Segurança Pública, nas localidades onde

não exista o SEF, no prazo de três dias

úteis, por meio de boletim de alojamento.

Após a saída do cidadão estrangeiro do

referido alojamento, o facto deve ser

novamente comunicado às referidas

entidades.



Contratos de Prestação de
Serviços ou Similares

São frequentes os casos em que um

cidadão estrangeiro, desconhecendo a

diversidade de oferta habitacional

existente, aceita celebrar um contrato de

prestação de serviços em que o alojamento

se encontra incluído. As vantagens

associadas a este tipo contratual passam,

na maioria das vezes, pela não exigência

de um pagamento prévio, ou o pagamento

de uma caução, integrando ainda outros

serviços, como por exemplo a luz, água e

internet.
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No entanto, a par das vantagens, existem

outras tantas desvantagens, as quais, o

facto de poder não estar tão protegido do

ponto de vista legal, uma vez que para

além de não existir uma regulamentação

específica deste tipo de negócio, as regras

relativas ao contrato de prestação de

serviços são, maioritariamente, definidas

pelas partes, pelo que, à partida, o

conteúdo do contrato será determinante

para regular o negócio celebrado.
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Nesta situação, o proprietário do imóvel

está obrigado a disponibilizar um livro de

informações através do qual o consumidor

poderá conhecer as regras de

funcionamento do estabelecimento,

recolha e seleção de resíduos urbanos,

funcionamento dos eletrodomésticos, ruído

e cuidados a ter para evitar perturbações

que afetem a tranquilidade e o descanso

da vizinhança, o contacto telefónico do

responsável pela exploração do

estabelecimento e ainda o regulamento do

condomínio, se aplicável.

Tendo em vista assegurar uma maior

segurança deste tipo de serviço, o cidadão

estrangeiro poderá consultar a

regularização do estabelecimento no

Registo Nacional de Alojamento Local,

mediante o n.º de registo associado ao

estabelecimento. Assim, bastará solicitar o

n.º do AL reservado e consultar o

respectivo registo em:

https://registos.turismodeportugal.pt/Home

Page.aspx

3

Contratos de Hospedagem em
Estabelecimento de Alojamento
Local

Também é comum a procura de habitação

ser realizada através de plataformas

digitais onde, recorrentemente, os

cidadãos estrangeiros poderão encontrar,

entre outras tipologias habitacionais,

serviços de alojamento local (quartos,

apartamentos, hostels) que integram o

alojamento, a limpeza a receção, entre

outros serviços.

Embora não exista nenhuma norma que

imponha às partes a formalização do

negócio através de documento escrito,

tendo em vista uma maior segurança e

equilíbrio negocial, é aconselhável que o

mesmo seja celebrado por escrito,

devendo cada uma das partes ficar com

um exemplar do aludido contrato.

https://registos.turismodeportugal.pt/HomePage.aspx
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Por sua vez, o arrendatário terá de

cumprir, entre outras, as seguintes
obrigações:

Pagar a renda;

Permitir que o senhorio examine a

habitação;

Não utilizar o imóvel para um fim

distinto daquele para o qual foi

contratado;

Não proporcionar a terceiros o gozo do

imóvel, exceto se a lei o permitir ou o

senhorio o autorizar;

Avisar imediatamente o senhorio

sempre que tenha conhecimento de

vícios, perigos ou direitos de terceiros

sobre o imóvel.

A duração do arrendamento terá de

constar obrigatoriamente do contrato

celebrado entre as partes, não podendo

ser inferior a 1 (um) nem superior a 30

(trinta) anos, exceto se o contrato for

celebrado por motivos profissionais,

educação ou turísticos. Nestes casos, o

senhorio poderá apresentar um contrato

com uma duração inferior a um ano, não

renovável.

4

Contratos de Arrendamento

O contrato de arrendamento urbano para

fins habitacionais permite que o cidadão

estrangeiro goze e utilize o imóvel segundo

as regras fixadas tanto no Código Civil

como no Novo Regime de Arrendamento

Urbano (NRAU), permitindo, assim, que

aquele tenha uma segurança acrescida no

que diz respeito à proteção da respetiva

posição contratual.

O contrato de arrendamento está sujeito à

forma escrita, pelo que o cidadão

estrangeiro deverá exigir esse formalismo

junto do senhorio, para que se torne válido.

No âmbito do contrato de arrendamento,
e entre outros deveres contratuais, o

senhorio está obrigado a:

Entregar ao arrendatário o imóvel

arrendado;

Assegurar-lhe a utilização do imóvel

para os fins a que este se destina.
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Para a eventualidade do senhorio se

querer opor à primeira renovação do

contrato, esta comunicação apenas produz

efeitos decorridos três anos da celebração

do mesmo, mantendo-se o contrato em

vigor até essa data.

Porém, se quem pretende fazer cessar o

contrato é o arrendatário, a renovação

automática do contrato poderá ser

impedida mediante comunicação ao

senhorio com uma antecedência definida

por lei, considerando o prazo de duração

inicial do contrato ou da sua renovação.

No entanto, se decorrido um terço do prazo

de duração inicial do contrato ou da sua

renovação, o arrendatário pode denunciá-

lo a todo o tempo, mediante comunicação

ao senhorio cumprindo um pré-aviso

legalmente definido.

Excecionando estes últimos casos, o

contrato de arrendamento celebrado com

prazo certo renova-se automaticamente no

seu termo e por períodos sucessivos de

igual duração ou de três anos se esta for

inferior.

Assim, se o cidadão estrangeiro celebrar

um contrato por 2 anos, findo este prazo, o

mesmo renovar-se-á automaticamente por

três anos, a não ser que o senhorio se

oponha à renovação nos termos definidos

na lei.

Caso não pretenda que um contrato se

renove automaticamente, o senhorio

comunica tal intenção ao arrendatário,

sendo que, para o efeito, deverá cumprir

com um pré-aviso legalmente definido.
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Apoios à Habitação

Os cidadãos estrangeiros que cruzem as

nossas fronteiras com intuito de aqui

estabelecerem a sua residência habitual,

têm à sua disposição duas tipologias de

apoio à habitação: o Programa de

Arrendamento Acessível e o Regime de

Arrendamento Apoiado.

Assim, saiba que:

O Programa de Arrendamento

Acessível (PAA), através do link:

www.paa.portaldahabitacao.pt, visa

promover uma oferta alargada de

habitação para arrendamento a preços

compatíveis com os rendimentos das

famílias;

O Regime de Arrendamento Apoiado

(RAA), através do sítio online

www.eaa.portaldahabitacao.pt,

especialmente dirigido a famílias com

baixos recursos socioeconómicos, é

referente ao arrendamento de

habitações financiadas com apoio do

Estado.

a

b

http://www.paa.portaldahabitacao.pt/
http://www.eaa.portaldahabitacao.pt/


Perguntas & Respostas

P

O proprietário do hotel que me

recebeu, informa-me que terei de

apresentar um documento de

identificação válido para poder

comunicar a minha entrada neste

empreendimento turístico. Sou

obrigado a disponibilizar este

elemento face ao Regime de

Proteção de Dados atualmente em

vigor?

R

De acordo com a legislação em vigor, o

proprietário do alojamento apenas lhe

poderá solicitar alguns dos seguintes

elementos (entre outros):

Passaporte;

Cartão de Cidadão ou Bilhete de

Identidade (ou documento legal que os

substitua);

Documentos emitidos ao abrigo de

convenções subscritas entre os Estados

Partes do Tratado do Atlântico Norte;

Laissez-passer emitido pelas

autoridades do Estado de que são

nacionais ou do Estado que os

represente, entre outros que se

encontram previstos no artigo 9.º e 10.º,

n.º 3 da Lei 23/2007, de 4 de julho.

A comunicação dos dados será, via de

regra, realizada através de uma aplicação

informática que se encontra sob domínio

do SEF, tendo sido esta previamente

autorizada pela Comissão Nacional de

Proteção de Dados (CNPD), pelo que

todos os requisitos de segurança

exigíveis para o respetivo tratamento

encontram-se preenchidos.
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P

Contactei um proprietário de um

imóvel através de uma pesquisa

que fiz na Internet e o mesmo

informou-me que disponibilizaria

o alojamento, integrando os

serviços de internet, telefone e

televisão, bem como água e luz e

ainda um serviço de limpeza

diário. Para o efeito teria de

celebrar um contrato de prestação

de serviços e pagar uma caução

de 500,00€. Isto é legal?

R

Embora não seja recorrente a exigência

de uma caução para este tipo de

contratos, tal não significa que a mesma

não possa vir a ser incluída como

condição necessária para a sua

celebração. A reduzida regulação sobre a

matéria leva a que a maior parte das

condições contratuais sejam

estabelecidas pelas partes, pelo que,

embora rara, essa condição pode ser

exigida pelo proprietário do imóvel.
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P

Celebrei um contrato de

arrendamento pelo prazo de 2

anos, mediante o pagamento de

uma renda no valor 500,00€. No

entanto e em virtude de enfrentar

algumas dificuldades no trabalho

não consegui pagar a renda este

mês. Cinco dias depois recebi uma

carta do senhorio, a resolver o

contrato e solicitar a entrega do

imóvel no prazo de uma semana.

Isto é legal?

R

Quando o arrendatário se atrasa no

pagamento da renda, considera-se que o

mesmo se constitui em mora no

cumprimento de tal obrigação.

Contudo, a lei apenas permite a

resolução por parte do senhorio em caso

de mora por período igual ou superior a

três meses ou, em alternativa, quando

esta seja superior a oito dias por mais de

quatro vezes, seguidas ou interpoladas,

num período de 12 meses, com

referência a cada contrato.
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Assim, se num contrato com duração

de um ano, o arrendatário se atrasou

sempre 10 dias no pagamento da

renda nos meses de janeiro, março,

maio e julho, tal facto constituirá o

senhorio no direito de resolver o

contrato.

No entanto, o cidadão estrangeiro,

enquanto arrendatário, poderá impedir

tal efeito, procedendo ao pagamento

integral das rendas em atraso.



P

Estou interessada em celebrar um

contrato de arrendamento, mas o

senhorio exige que apresente um

fiador, com vista a garantir o

cumprimento do contrato. Isto é

legal? O que significa ser fiador?

R

O fiador será alguém da confiança do

arrendatário (familiar ou amigo) que

garante o cumprimento de uma divida em

seu lugar, ou seja, caso se verifique um

incumprimento do contrato por parte do

arrendatário, como por exemplo o

pagamento da renda, o senhorio poderá

recorrer ao fiador para satisfazer o

pagamento do seu crédito.

Não é obrigatória a apresentação de um

fiador para a celebração de um contrato

de arrendamento, no entanto esta

exigência fica na livre disponibilidade das

partes, pelo que o senhorio poderá

recusar-se a celebrar o contrato sem esta

garantia.
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Efetivamente, caso haja acordo entre

as partes, o pagamento da renda pode

ser antecipado, por período não

superior a três meses, sendo essa

exigência uma questão de uso corrente

por parte do senhorio para aceitar

celebrar contrato. Do mesmo modo é

solicitado ao arrendatário o pagamento

de uma caução – geralmente de valor

igual ao da renda – que visa acautelar

o cumprimento da obrigação de

entrega do imóvel no estado em que o

mesmo se encontrava à data da

respetiva celebração.

P

O senhorio obrigou-me a pagar

duas rendas iniciais, acrescidos de

uma caução. Sou obrigado a pagar

todas estas quantias?

R



Os Serviços
Públicos Essenciais

Ao escolher o serviço, deverá solicitar todas

as condições, preços e o respetivo contrato

por escrito. Caso a proposta inclua condições

e preços promocionais, deverá informar-se

acerca do valor mensal que terá de liquidar

quando a promoção terminar.

A adesão a serviços adicionais, em regra,

implica um período de permanência fixado

nas condições da oferta e que será renovado

automaticamente, caso o titular do contrato

não manifeste a sua intenção de proceder ao

cancelamento dos mesmos.

Ao mudar de casa é possível que o serviço

ao qual está fidelizado se encontre

indisponível na nova morada. Os operadores

entendem que será de se aplicar os custos

inerentes a uma rescisão antecipada, pelo

que sugerimos que apresente uma

reclamação à operadora.

Conselhos da DECO
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Telecomunicações
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Frequentemente o novo operador propõe

tratar do cancelamento do seu anterior

contrato. No entanto, a responsabilidade

pelo cumprimento das obrigações que lhe

estão associadas é sua, pelo que

recomendamos que confirme sempre que

o pedido de cancelamento foi

efetivamente apresentado, pois corre o

risco de ficar com dois contratos em

simultâneo.

Se tem um pacote de serviços que

pretende cancelar na totalidade, deve

fazê-lo junto do seu atual prestador, pois

a portabilidade apenas cancela o serviço

telefónico associado ao número a portar.

Certifique-se que, utiliza todo o saldo que

tem no seu cartão móvel, pois com a

portabilidade do seu número para outra

operadora, perderá o saldo que ainda

tenha no cartão.

Deverá informar-se se o seu telemóvel

está bloqueado à rede do seu atual

operador e, em caso afirmativo, qual o

custo de desbloqueá-lo.



Saiba um pouco mais

Os operadores de telecomunicações

disponibilizam um leque diversificado de

ofertas aos consumidores.

No entanto, cada tarifário apresenta as

suas vantagens e condições particulares.

Assim revela-se crucial que proceda à

contratação de um serviço que se ajuste ao

seu perfil de consumo.

P á g i n a  4 5

1

Obrigações dos operadores

Sobre os operadores recai a obrigação de

disponibilizar aos consumidores, de forma

clara e em suporte duradouro,

determinadas informações, entre as quais

a duração do período de fidelização, bem

como a identificação e quantificação das

vantagens inerentes à mesma.

Os operadores têm ainda a obrigação de

disponibilizar qualquer suporte, incluindo

gravações telefónicas, relacionado com a

celebração, alteração ou cancelamento de

contratos, a pedido dos clientes. Estes

suportes devem ser conservados pelo

operador durante todo o período de

fidelização.

2

Fidelização

A fidelização é um período temporal

durante o qual o consumidor se

compromete a não proceder ao

cancelamento do contrato celebrado com o

operador de telecomunicações, nem a

alterar as condições acordadas, sob pena

de ter que suportar os encargos.

3

Faturação

A faturação deve ter uma periodicidade

mensal, descriminar os serviços prestados

e respetivos preços, ser disponibilizada

gratuitamente, independentemente do

suporte utilizado (eletrónico ou papel) com

uma antecedência mínima de 10 dias em

relação à data limite de pagamento.

Da fatura deve ainda constar a data em

que termina o período de fidelização e o

valor que o titular do contrato deverá

pagar, caso pretenda resolver

antecipadamente o contrato na data da

emissão da fatura.
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4

Incumprimento

Caso o consumidor não efetue o

pagamento atempado da fatura, o

prestador deve enviar-lhe um pré-aviso,

por escrito, no prazo de 10 dias após a

data de vencimento daquela, concedendo-

lhe um prazo adicional para pagamento, de

30 dias, sob pena de suspensão do

serviço, informando-o ainda que dentro

deste prazo adicional, pode evitar a

suspensão se:

Pagar o valor em dívida;

Celebrar com o prestador um acordo de

pagamento por escrito, com vista à

regularização dos valores em dívida

(por exemplo, em prestações) ou;

Reclame por escrito os valores da

fatura, com fundamento na inexistência

ou na inexigibilidade da dívida, até à

data em que deverá ter início a

suspensão.

Pagar os valores em dívida; ou

Celebrar com o operador um acordo

escrito para o pagamento (por

exemplo, comprometendo-se a pagar

em prestações).

O restabelecimento do serviço será

imediato ou, caso não seja tecnicamente

possível, no prazo máximo de cinco dias

úteis.

Se nada fizer, o seu contrato será

automaticamente cancelado após o

período da suspensão.

Se estiver a decorrer um período de

fidelização, podem ser-lhe cobrados

encargos pelo cancelamento antecipado.

Após o cancelamento, mesmo que pague

o valor em dívida o operador não

retomará a prestação do serviço

contratado, terá assim, de celebrar um

novo contrato com o mesmo ou outro

operador, caso pretenda aceder a

serviços de comunicações.

Se não optar por alguma destas soluções,

depois do prazo adicional de 30 dias para

pagamento, o operador deve num prazo de

10 dias suspender o seu serviço. Nesse

caso, o serviço mantém-se suspenso

durante 30 dias. Durante esse período, o

consumidor deve:
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5

Campanhas Promocionais

Frequentemente, os operadores lançam

campanhas promocionais que incluem por

exemplo, a oferta de

serviços/funcionalidades adicionais como

videoclube ou canais premium. Deve

informar-se sobre a duração das promoções

associadas ao tarifário contratado, muitas

vezes são promoções temporárias, o que

resulta que depois de terminarem passará a

pagar uma mensalidade de valor mais

elevado. Assim, antes de contratar uma

destas ofertas, o operador deve prestar-lhe

toda a informação relevante para a sua

decisão.

A cada alteração contratual, por exemplo,

adesão a campanhas promocionais ou

disponibilização de novos equipamentos

subsidiados, que tenha sido previamente

comunicada pelo operador e aceite pelo

consumidor, o período de fidelização renova-

se.

6

Refidelização

A refidelização é uma renovação do período

de fidelização no âmbito do mesmo contrato.

Não existe nenhuma proibição legal que

obste a esta renovação, desde que o cliente

aceite as novas condições contratuais.
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7

Roaming

No estrangeiro, o roaming é o serviço que

lhe permite fazer e receber chamadas de

voz, enviar e receber SMS ou aceder à

Internet, utilizando os seus equipamentos.

No Espaço Económico Europeu - EEE

(países da União Europeia, Islândia,

Noruega e Liechtenstein) as comunicações

(VOZ, SMS, DADOS) são em regra

taxadas de acordo com o tarifário que

subscreveu para comunicações em

Portugal (Roam Like at Home).

Se o seu tarifário nacional incluir um

determinado volume de chamadas, SMS,

MMS, nacionais gratuitas, o tráfego de

roaming deve ser gratuito até atingir esse

limite.

No entanto, os operadores podem

implementar uma política de utilização

responsável (PUR) para essas

comunicações em roaming, com o objetivo

de evitar situações de utilização abusiva ou

anómala. Caso viole os limites ou regras

dessa PUR, o preço das suas

comunicações em roaming poderá ser

acrescido de determinadas sobretaxas

máximas fixadas pela Comissão Europeia.

Fora do Espaço Económico Europeu –

EEE (países da União Europeia, Islândia,

Noruega e Liechtenstein) os operadores

continuam a poder aplicar custos

acrescidos.

8

Cancelamento do contrato

Caso pretenda proceder ao cancelamento

do contrato, o consumidor deverá

comunicar ao operador a sua pretensão

tendo em vista que o informem dos seus

direitos e deveres, em especial se tal

acarreta algum encargo, caso se encontre

a decorrer o respetivo período de

fidelização e decida proceder ao

cancelamento do mesmo antes do seu

término.

9

Portabilidade

A portabilidade permite ao consumidor

manter o mesmo número de telefone (fixo

ou móvel) quando muda de operador de

telecomunicações. Para portar o seu

número de telefone, apenas necessita de

contactar o operador para a qual quer

alterar o serviço, apresentar um documento

de identificação e facultar o Código de

Validação da Portabilidade (CPV). Para o

efeito, este vai apresentar-lhe um

formulário que deverá preencher, para

cancelar o contrato com ao seu atual

operador, e ficará encarregue de todo o

processo, nomeadamente, de contactar o

seu atual operador para cancelar o serviço.
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A partir da apresentação do pedido de

portabilidade, acompanhado de toda a

documentação necessária, esta tem de

estar concluída, em regra, no prazo de um

dia útil.

Quando ocorra atraso no processo de

portabilidade, o operador para o qual pediu

a portabilidade do número, deve pagar-lhe

uma compensação no montante de 2,5€

por número, por cada dia completo de

atraso.



P

Quero celebrar um novo contrato

de telecomunicações, mas

gostaria de reativar o meu número

antigo, é possível?

Perguntas & Respostas

R

Se não tiverem decorrido mais de três

meses após a inativação do número

(tempo de quarentena) pode solicitar a

reativação e celebrar um novo contrato,

com o mesmo ou outro operador de

telecomunicações. Não podem, assim,

ser portados os números que estejam

inativos há mais de 3 meses.

P

R

A lei não proíbe que estejam associados a

estes contratos um período de fidelização,

contudo estipula que não poderá ser

superior a 24 meses. Pode suceder,

contudo, casos em que se fixe períodos de

fidelização mais curtos, 6 ou 12 meses. As

operadoras são também obrigadas a ter

opções sem fidelização, pese embora as

respetivas condições de ofertas não serem

as mais vantajosas.

Qual é a duração máxima do

período de fidelização?

Para tal deverá ler o contrato celebrado ou

contactar o operador, que deverá informar

o titular do contrato sobre o tempo que

falta até ao final de fidelização, bem como

o valor que terá de pagar caso decida

cancelar antecipadamente o contrato. A

pedido do consumidor esta informação

deverá constar da fatura.

Como posso saber se já foi ou não

cumprido o período de fidelização?

P

R

P á g i n a  5 0
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P

R

O operador apenas poderá impor um

novo período de fidelização ao titular do

contrato, caso lhe sejam disponibilizados

novos equipamentos ou lhe sejam

oferecidas condições promocionais

devidamente identificadas, e mediante o

consentimento expresso por parte do

respetivo titular. Assim, qualquer

refidelização carece sempre da aceitação

expressa por parte do titular do contrato.

O período de fidelização pode ser

prolongado unilateralmente pela

operadora?

P

Não concordo com os valores

cobrados na minha fatura do

serviço de telecomunicações, o que

posso fazer?

R

Se considerar que os valores que estão a

ser cobrados na sua fatura são

excessivos, que a dívida não existe ou não

é exigível, reclame por escrito junto do

operador que não deve suspender os

serviços antes de responder à sua

reclamação. Se deixar de pagar sem nada

dizer, os seus serviços podem ser

suspensos e mais tarde cancelados. Pode,

inclusivamente, pagar apenas os valores

cobrados que considera corretos. Nas

situações de suspensão por falta de

pagamento, quando for tecnicamente

possível, esta deve limitar-se aos serviços

não pagos.
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P

R

O direito ao recebimento do preço do

serviço de telecomunicações prescreve

no prazo de seis meses após a sua

prestação. Mas para pôr termo a essa

cobrança, que não é ilegal, o titular do

contrato deve opor-se ao seu pagamento,

invocando expressamente a prescrição e

solicitando a anulação dos valores

exigidos.

A invocação da prescrição deverá de ser

realizada por escrito, através de carta

registada com aviso de receção, ficando

com cópia da carta e guardando os

registos de envio. Deverá, ainda, ser

invocada antes do pagamento da fatura,

ou da celebração de qualquer acordo de

pagamento, pois nestes casos está a

aceitar a dívida, e não pode reaver os

valores já pagos.

Podem ser cobradas faturas do

serviço de telecomunicações com

mais de seis meses?

P

E se cancelar o contrato sem ter

cumprido o período de fidelização?

R

Se o contrato que celebrou com o

operador de telecomunicações tem um

período de fidelização, caso decida

cancelá-lo antes de cumprir o período até

prazo, terá de suportar os encargos. Este

valor deverá estar devidamente refletido

no contrato, este deverá se encontrar

devidamente identificado e quantificado os

termos do contrato celebrado.

Os encargos decorrentes do

cancelamento do contrato por iniciativa do

respetivo titular que recaem para o titular

do contrato deverão ser proporcionais à

vantagem que lhes foi conferida e que

ainda não sido reavida pelo operador na

data do cancelamento do contrato, tendo

em conta a duração do mesmo.

Saliente-se, porém, que não poderá

exceder os custos que o operador incorreu

com a instalação do operador, sendo

impedida a cobrança de qualquer

contrapartida a título indemnizatório ou

compensatório.
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P

R

Nos casos em que se encontre para tal

contratualmente vinculado, o operador

deve repor as condições existentes antes

de o serviço ter sido instalado,

nomeadamente religar a sua televisão à

antena do prédio e garantir o acesso aos

7 canais nacionais gratuitos Caso

contrário, será da sua responsabilidade a

ligação da televisão à antena.

No caso de cancelamento do

contrato, posso continuar a ter

acesso aos canais gratuitos?

P

Quais são as situações em que

posso cancelar o serviço de

telecomunicações estando a

decorrer um período de fidelização

sem ter de pagar uma penalização?

R

Direito de Livre Resolução nos

Contratos Celebrados à Distância e
Fora do estabelecimento Comercial:

Tem um prazo de 14 dias seguidos,

contados a partir da data da celebração de

um contrato feito à distância (quando

contacta por telefone o operador, através

da Internet)

ou fora do estabelecimento comercial do

operador (através de um vendedor porta-

a-porta por exemplo), durante o qual

podem livremente cancelá-lo sem custos,

sem terem de indicar um motivo.

Este prazo passa para 12 meses, se o

operador não o tiver informado deste

direito e das condições para o seu

exercício, deve ainda, ser entregue um

formulário de livre resolução. O operador

pode informa-lo no decorrer deste período

deste direito, sendo o prazo novamente de

14 dias seguidos, a contar da data da

informação.

Incumprimento contratual por parte do
operador: Quando este não assegura a

totalidade ou parte do serviço. Se estiver

em causa um pacote de serviços, o

cancelamento de todo o contrato, com

fundamento no incumprimento parcial

(relativo a apenas parte dos serviços

contratados) depende de invocar e

demonstrar que, sem a prestação do(s)

serviço(s) em causa, não teria contratado

aquele pacote.



P á g i n a  5 4

Alteração das circunstâncias: As

situações de alteração anormal das

circunstâncias nas quais se baseou a

decisão de contratar (desemprego,

emigração, mudança de morada) que

devem sempre ser comprovadas, e ser

analisadas caso a caso, podem permitir o

cancelamento do contrato sem

penalização ou a alteração das condições

contratadas (artigo 437.º, n.º 1 do Código

Civil).

Óbito do cliente: Para fazer cessar o

contrato, o falecimento do cliente deve ser

comunicado ao operador, com a

apresentação da respetiva certidão de

óbito.

Contrato alterado por iniciativa do

operador: se o operador alterar as

condições contratuais (preços, os serviços

fornecidos, as condições de pagamento,

etc.) deve informá-lo, por escrito no

mínimo com 30 dias de antecedência, da

proposta de alteração, e, em simultâneo,

informá-lo que tem o direito de cancelar o

contrato no prazo contratualmente fixado,

sem qualquer encargo, caso não aceite as

novas condições.
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Os Serviços
Públicos Essenciais
Água

Verifique junto da sua Entidade Gestora se esta

disponibiliza tarifários sociais e se cumpre os

critérios para poder beneficiar desses tarifários. A

tarifa social na fatura da água não é automática e

depende da adesão ou não dos Municípios.

Caso verifique que o seu contador poderá estar

avariado, avise imediatamente a entidade gestora

que procederá à sua substituição, remetendo para

verificação extraordinária o contador avariado.

Se a anomalia detetada no contador não lhe for

imputável, a entidade gestora será responsável pelo

pagamento dos custos com a substituição ou

reparação do contador.

Dê a leitura do contador na data indicada na fatura

de água, para evitar faturas de acertos elevadas.

Saiba um pouco mais

O abastecimento público de água, o saneamento

de águas residuais urbanas e a gestão de

resíduos urbanos são considerados serviços

públicos essenciais visto que são

imprescindíveis, no dia-a-dia dos consumidores,

estando sujeitos a regras específicas.

Conselhos da DECO
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O consumidor tem direito a usufruir da

prestação dos serviços através da ligação

às redes públicas, devendo requerer os

serviços junto da Entidade Gestora e

abandonar soluções privativas.

Todos os imóveis localizados até 20

metros da rede pública de abastecimento

e saneamento devem ser ligados à rede

através de ramais de ligação.

.
1

Contratação do serviço

Na contratação dos serviços o consumidor

deve comprovar que tem direito a utilizar o

imóvel, devendo apresentar a escritura de

compra e venda do imóvel, caderneta

predial atualizada, o contrato de

arrendamento ou outro documento que

ateste a legitimidade de ocupar a

habitação.

No ato de contratação devem ser

disponibilizadas as condições contratuais,

com informação clara e precisa acerca dos

direitos e obrigações das partes, devendo

a prestação do serviço iniciar-se no prazo

de 5 dias uteis.

O contador fica à guarda e fiscalização

imediata do consumidor, o qual deve

comunicar à entidade gestora todas as

anomalias que verificar, nomeadamente,

não fornecimento de água, fornecimento

sem contagem, contagem deficiente, rotura

e deficiências na selagem, entre outros.
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Com exceção dos danos resultantes da

normal utilização, o consumidor responde

por todos os danos, deterioração ou perda

do contador, salvo se provocados por

causa que não lhe seja imputável e desde

que dê conhecimento imediato à Entidade

Gestora.

2

Faturação

Os serviços de águas e resíduos são, em

regra, faturados mensalmente. Contudo,

desde que o consumidor o solicite pode ser

acordada outra periodicidade. A fatura

deve ser sempre detalhada com vista à

clara perceção dos valores cobrados.

3

Taxas

Apenas podem ser cobradas taxas

referentes à construção, conservação e

manutenção dos sistemas públicos de

água, saneamento e resíduos.

É proibida a cobrança de qualquer

importância relativa ao aluguer de contador

ou consumos mínimos.

P á g i n a  



Anomalias ou irregularidades no

sistema predial que ponham em causa

as condições de salubridade;

Recusa de acesso à rede predial para

realização de leituras ao contador ou

de inspeções;

Ausência de autorização do titular do

contrato de fornecimento para utilizar o

serviço.

O fornecimento destes serviços pode ainda

ser suspenso em caso de atraso no

pagamento por parte do consumidor.

Para suspender os serviços a Entidade

Gestora terá de emitir um aviso, escrito, e

com uma antecedência mínima de 20 dias.

O pré-aviso deve informar o motivo da

suspensão, os meios ao dispor para evitar

a suspensão do serviço e o custo do

restabelecimento em caso de efetivação do

corte.
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4

Consumos e Prescrição

Os consumidores podem recusar o

pagamento de um serviço que tenha sido

prestado há mais de 6 meses, alegando a

prescrição do direito ao recebimento do

preço junto da Entidade Gestora.

Se, por qualquer motivo, incluindo erro do

próprio prestador de serviço, tiver sido

paga uma importância inferior ao consumo

efetuado, a empresa só pode reclamar a

diferença nos seis meses seguintes.

5

Interrupção e Suspensão do

Serviço

Os serviços de águas e resíduos devem,

por regra, ser assegurados de forma

contínua.

Contudo poderão verificar-se situações de

interrupção:

Deterioração na qualidade da água

distribuída;

Intervenções programadas na rede

pública ou ocorrência de roturas

imprevistas;

Ligações clandestinas à rede pública,

contador viciado ou uso de meio

fraudulento para consumir água;
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Leituras do Contador

Dar a leitura do contador, mensalmente,

será uma mais-valia evitando faturas com

valores estimados.

A Entidade Gestora não está obrigada a

realizar leituras com a mesma

periodicidade da faturação. A legislação

apenas exige que proceda à leitura real do

contador, por meio de agentes

credenciados, no mínimo duas vezes por

ano e com um distanciamento máximo de

oito meses entre duas leituras

consecutivas.

Cancelamento do Contrato

Os consumidores podem denunciar a todo

o tempo os contratos de fornecimento de

água, por motivo de desocupação do local

de consumo, desde que o comuniquem por

escrito à entidade gestora e, facultem o

acesso ao contador, num prazo de 15 dias

úteis.

A ERSAR

A ERSAR é a entidade reguladora dos

serviços de água e resíduos tem como

missão a regulação e a supervisão dos

setores de abastecimento público de

água às populações, de saneamento de

águas residuais urbanas e de gestão de

resíduos sólidos urbanos. Monitoriza

todas as reclamações apresentadas no

livro de reclamações.

O contrato deixa de produzir efeitos a partir

da data em que seja realizada a última

leitura do contador.

Se a leitura não for realizada no prazo

acima referido por motivo imputável ao

consumidor, este continua responsável

pelos encargos entretanto decorrentes.

6

7

8
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Perguntas & Respostas 

P

Sou obrigado a efetuar a ligação à

rede pública de abastecimento de

água e/ou de saneamento de

águas residuais?

R

Sim, se existir rede pública de

abastecimento de água ou de

saneamento de águas residuais

disponível a menos de 20 metros do

limite da propriedade.

Tal obrigatoriedade justifica-se por razões

de saúde pública, nomeadamente a

garantia da qualidade da água, o

tratamento adequado dos efluentes e a

gestão racional e sustentada dos

recursos hídricos.

Assim, devem ser abandonadas as

soluções privativas de abastecimento de

água para consumo humano ou de

drenagem de águas residuais.

Quais os serviços que pago na

fatura de água?

R

Além do abastecimento/consumo de

água, pagamos ainda o

saneamento/tratamento das águas

residuais e a gestão dos resíduos

urbanos (lixo).

O valor pago pelos serviços de

saneamento e resíduos produzidos está

indexado ao consumo de água, isto

significa que o saneamento e os resíduos

são pagos tendo em consideração os

consumos de água que cada consumidor

tem.

P
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Sim, as faturas dos serviços de águas

podem basear-se numa estimativa de

consumo, realizada de acordo com

critérios definidos na lei.

Nos períodos em que não haja leitura, o

consumo deve ser estimado em função

do consumo médio apurado entre as

duas últimas leituras reais efetuadas pela

Entidade Gestora, ou, caso não haja

leitura subsequente à instalação do

contador, em função do consumo médio

de utilizadores com caraterísticas

similares no âmbito do território municipal

verificado no ano anterior.

Quando seja realizada posteriormente

uma leitura, deve proceder-se ao acerto

dos valores pagos por estimativa.

É possível a cobrança de consumos

de água por estimativa?

P

Sou obrigado a pagar uma fatura

dos serviços de águas e resíduos

relativa a serviços prestados há 1

ano mas que só hoje recebi?

R

Não. As dívidas decorrentes do

fornecimento dos serviços de águas e

resíduos, por se tratar de serviços públicos

essenciais, prescrevem no prazo de 6

meses após a sua prestação. Assim

poderá opor-se ao pagamento desses

valores, invocando a prescrição prevista

no artigo 10.º da Lei dos Serviços Públicos

Essenciais.

A prescrição deve ser invocada por

escrito, pelo titular do contrato,

preferencialmente, através de carta

registada com aviso de receção dirigida à

Entidade Gestora.
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A conservação e manutenção da rede

predial é da responsabilidade do

consumidor pelo que compete a este a

deteção e a reparação de roturas ou de

dispositivos de utilização, assim como o

pagamento da água perdida ou

consumida devido a estas avarias.

De todo o modo, relativamente à tarifa

aplicada à água perdida, tendo presente

que está em causa um desperdício de

água que não é utilizada na sua

totalidade pelos utilizadores em seu

benefício, justifica-se realizar um

ajustamento da faturação. Recomenda,

assim, a ERSAR que ao excesso de

consumo decorrente de uma situação de

consumo involuntário, comprovado pelo

consumidor, seja aplicada a tarifa

correspondente ao escalão que assegura

a recuperação de custos (que será um

dos escalões intermédios, em função do

tarifário da Entidade Gestora.

Tenho uma fuga de água em casa,

sou responsável pelo pagamento

da água perdida?



Antes de contratar deve efetuar uma simulação

no site da DECO e/ou no site da ERSE para

verificar qual o comercializador com o melhor

preço, disponíveis em

www.deco.proteste.pt/eletricidade-gas-melhor-

tarifa e www.simulador.precos.erse.pt.

Cuidado com os serviços adicionais com

imposição de período de fidelização.

Conselhos da DECO
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Saiba ainda que nos contratos celebrados

à distância ou fora do estabelecimento

goza do direito de livre resolução. Isto

significa que pode desistir do contrato nos

14 dias seguintes à celebração do mesmo,

sem custo ou necessidade de justificar.

Nesse caso, deve manifestar a sua

intenção de resolver o contrato, por

escrito, junto do comercializador, podendo

fazê-lo através do preenchimento do

formulário de livre resolução.

Saiba um pouco mais

Qualquer cidadão pode celebrar um

contrato de fornecimento de energia.

Em Portugal vigora o mercado elétrico

liberalizado, podendo o consumidor

escolher entre os vários

comercializadores, aquele que melhor se

adequa às suas necessidades.

P á g i n a  6 3

Os Serviços
Públicos Essenciais
Energia

1

Contratos à distância

Saiba que nos contratos celebrados à

distância (internet ou telefone) ou fora do

estabelecimento (porta à porta), o

consumidor só fica vinculado ao contrato

após assinar a proposta de contrato ou

enviar o seu consentimento por escrito.

No caso de ser o consumidor a contactar

telefonicamente o fornecedor e manifestar a

sua intenção de contratar, pode ficar

vinculado por essa via.

2

Leituras do contador

Comunique a leitura do seu contador na

data indicada na fatura para o efeito, a fim

de evitar a cobrança de valores com

consumo por estimativa.

https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/eletricidade-gas/simule-e-poupe/eletricidade-gas-melhor-tarifa
https://simulador.precos.erse.pt/


No mercado liberalizado, as empresas

comercializadoras podem livremente

estipular as suas tarifas e preços, com

exceção da tarifa de acesso às redes que é

fixada pela ERSE - Entidade Reguladora

dos Serviços Energéticos.

No mercado regulado é a ERSE que fixa

as tarifas.

No mercado regulado existe um único

operador – SU Eletricidade – denominado

também por comercializador de último

recurso.

Os consumidores podem manter-se no

mercado regulado até 31.12.2025.

P á g i n a  1 2
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3

Faturação

Na fatura de eletricidade, o comercializador

deve apresentar as seguintes informações:

diferença entre o preço e a tarifa regulada

(o valor da diferença entre o que o

consumidor paga com a sua atual tarifa e o

que pagaria se optasse pela tarifa

regulada) e a informação se o

comercializador disponibiliza uma oferta

comercial equiparada ao regime de tarifa

regulada.

4

Contratação dos serviços

Para que possa comparar as diversas

ofertas no mercado aconselhamos os

consumidores a efetuarem uma simulação

através do recurso aos simuladores

disponíveis no site da DECO e/ou no site

da ERSE.

Consulte diretamente os comercializadores

para que possa comparar as diferentes

propostas e considerando as condições

oferecidas pelos comercializadores

selecionar a proposta mais vantajosa para

si.

5

Serviços adicionais

As empresas que comercializam os

serviços energéticos podem disponibilizar

serviços adicionais, tais como, seguros,

serviços de assistência técnica ou

reparação.

A contratação do serviço de eletricidade e

gás não depende da subscrição destes

serviços. Pode assim optar por contratar

um serviço de fornecimento de energia

com ou sem serviços adicionais.

Os serviços adicionais podem implicar um

pagamento adicional bem como um

período de fidelização.
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6

Suspensão do serviço

A suspensão do serviço de energia pode

ocorrer por falta de pagamento, após o

envio de um pré-aviso, por escrito, com

uma antecedência de 20 dias.

Para evitar a suspensão do serviço, se

tiver dificuldades em fazer face ao

pagamento de uma fatura contacte o

comercializador e solicite um acordo de

pagamento em prestações.



P

Perguntas & Respostas

R

Pode celebrar o contrato pessoalmente

junto do comercializador nos pontos de

atendimento ao cliente ou através da

Internet ou por telefone.

Onde posso celebrar o contrato?

Que informação deve conter o

contrato?

O contrato deve conter essencialmente,

nome completo e a morada do fornecedor,

bem como do consumidor; a indicação do

serviço fornecido; a data em que se inicia

o fornecimento; Informação sobre as

tarifas e preços; a duração do contrato e

as condições de rescisão; os meios de

pagamento.

P

R

P á g i n a  6 6

Que documentos são necessários

para celebrar contrato?

Para celebrar o contrato é necessário

apresentar:

Documento de identificação (cartão

de cidadão ou passaporte);

Número de Identificação Fiscal;

Documento que comprove a

qualidade de ocupante do imóvel

(contrato de arrendamento, contrato

de promessa de compra e venda e

escritura).

É ainda importante que tenha acesso ao

CPE - Código de ponto de entrega (para a

instalação elétrica) e o CUI - Código

Universal da Instalação (para a instalação

do gás natural).

P

R
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Em que consiste a tarifa social de

eletricidade e gás natural?

A tarifa social consiste na atribuição de um

desconto na tarifa de acesso às redes de

eletricidade e gás natural.

Podem aderir à tarifa social de eletricidade

os consumidores que disponham de um

contrato de fornecimento em seu nome,

com potência contratada igual ou inferior a

6.9kva e que sejam beneficiários de um

dos seguintes apoios sociais:

Complemento solidário para idosos

Rendimento social de inserção

Subsídio social de desemprego

Abono de família

Pensão social de invalidez

Pensão social de velhice

Pode ainda aderir à tarifa social de

eletricidade se o rendimento total anual do

seu agregado familiar for igual ou inferior a

€ 5 808, acrescido de 50% por cada

elemento do agregado familiar (até ao

máximo de 10), que não tenha qualquer

rendimento.

P

R

Podem aderir à tarifa social de gás natural

os consumidores que disponham de um

contrato de fornecimento em seu nome,

com consumo anual inferior ou igual a 500

m3 e que sejam beneficiários de um dos

seguintes apoios sociais:

Complemento solidário para idosos

Rendimento social de inserção

Subsídio social de desemprego

Abono de família (primeiro escalão)

Pensão social de invalidez

O acesso à tarifa social é realizado

através de um mecanismo de

reconhecimento automático pela Direção-

Geral de Energia e Geologia.

Em alternativa, os consumidores podem

requerer junto da Segurança Social e/ou

da Autoridade Tributária e Aduaneira um

comprovativo da sua condição de

beneficiário e apresentá-lo junto do

comercializador de energia.
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Quando é obrigatória a recolha da

leitura do meu contador de

eletricidade/gás natural?

O operador da rede de distribuição deve

assegurar uma leitura do contador de

eletricidade de três em três meses, e no

caso do contador de gás natural, a cada

dois meses.

P

R

Recebi uma fatura de acertos com

mais de seis meses, é legal?

A emissão de fatura com a cobrança de

consumos com mais de seis meses é

legal, todavia, deve o consumidor invocar

a prescrição dos mesmos.

A Lei dos Serviços Públicos Essenciais

determina a prescrição de consumos com

mais de seis meses a contar da data de

fornecimento do serviço.

P

R

Posso mudar de comercializador?

A mudança de comercializador é livre, isto

significa que pode mudar de

comercializador a todo o tempo. No

entanto, se tiver a decorrer o período de

fidelização pode ter de pagar uma

penalização pela rescisão antecipada.

A mudança de comercializador não

implica a rescisão do contrato anterior,

basta celebrar outro contrato com o novo

comercializador. O consumidor pode

mudar de comercializador sempre que

pretender, não existindo um número

máximo de mudanças estabelecido. A

mudança concretiza-se no prazo de três

semanas após a celebração do novo

contrato.

P

R



Conselhos da DECO

Comece por contactar diretamente ou

consultar o sítio da Internet da operadora de

transportes que pretende utilizar regularmente

para confirmar se tem direito ao passe social e

reúna toda a documentação necessária a

entregar para dar entrada do respetivo pedido.

Aquando da entrega da documentação

comprovativa faça acompanhar-se dos seus

originais, já que por norma estes são

solicitados para verificação.

Sempre que for renovar a assinatura mensal,

não se esqueça de pedir fatura com número de

contribuinte associado – os passes são

dedutíveis à coleta, pelo que, assim, os

respetivos valores pagos são contabilizados

nas deduções específicas de IRS.

Saiba um pouco mais

O serviço de transporte coletivo de

passageiros encontra-se inserido, desde

2019, no elenco dos serviços públicos

essenciais, passando a beneficiar de um

regime que prevê mecanismos destinados à

proteção dos seus utilizadores.

P á g i n a  6 9

Transportes 
Públicos Coletivos
O Direito ao Acesso ao Passe Social
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1

Passe Social +

Para incentivar o uso regular do

transporte coletivo de passageiros foi

lançado, em 2019, o Programa de Apoio

à Redução Tarifária – PART, uma medida

que se concretiza num apoio financeiro

às autoridades de transportes das áreas

metropolitanas de Lisboa e do Porto e

das 21 comunidades intermunicipais.

O PART traduz-se no apoio à redução

tarifária que visa beneficiar todos os

utilizadores de transportes públicos, por

um lado, e grupos específicos, por outro.

Para quem, em razão da sua condição

económica ou idade, já era beneficiário

de um desconto sobre a tarifa das

operadoras de transportes, continua a

usufruir de desconto mas agora sobre um

preço mais reduzido.

O passe social + traduz-se, assim, num

título mensal de utilização dos

transportes públicos coletivos, no qual

incide uma bonificação tarifária.

As reduções tarifárias aplicam-se ao

transporte rodoviário, ferroviário e fluvial.

O Programa de Apoio à Redução

Tarifária determina um limite máximo

para o preço do passe social. Neste caso,

há dois tipos de passes disponíveis: um

para circular dentro de um só concelho e

outro que permite circular entre

municípios.

O novo passe social já está em vigor na

área metropolitana do Porto e na área

metropolitana de Lisboa. No entanto,

todas as 21 comunidades intermunicipais

podem ter acesso a estes passes.

Informe-se, junto do seu Município, sobre

sua a implementação.

O Baixo Alentejo, Coimbra, Viseu Dão

Lafões, Douro, Médio Tejo, Oeste e

Cávado e Ave foram algumas das regiões

que decidiram aderir a esta iniciativa.

Cada uma destas regiões pode envolver

vários municípios.



P á g i n a  7 1

Podem ser beneficiários do passe social

+ os agregados familiares com

rendimentos reduzidos devidamente

comprovados, o que lhes permite

beneficiar de um valor bonificado na

aquisição de títulos intermodais

atualmente em vigor.

Para saber se preenche as condições de

elegibilidade, definidas, tenha em

consideração que em 2020, o valor do

Indexante dos Apoios Sociais (IAS) é de

438,81€.

Existem dois escalões de bonificação:

Escalão A: redução de 50% do valor que

vigora atualmente para os títulos

correspondentes, para beneficiário do

complemento solidário para idosos e do

rendimento social de inserção;

Escalão B: redução de 25% do valor que

vigora atualmente para os títulos

correspondentes, para:

Benefício individual:

Reformados e pensionistas com reforma

mensal igual ou inferior a 1,2 o valor do

Indexante dos Apoios Sociais (IAS);

Beneficiários de subsídio de desemprego

e subsídio social de desemprego, com

montante mensal igual ou inferior a 1,2 o

valor do IAS.

Benefício familiar:

Famílias com rendimento bruto mensal

por elemento do agregado familiar igual

ou inferior a 1,2 o valor do IAS, ou seja, a

soma dos rendimentos mensais de todos

os elementos do agregado familiar não

pode ser igual ou inferior a 1,2 o valor do

IAS.

[rendimento anual do agregado

familiar/14x(n.º de elementos passivos
+ 0,25 x n.º de elementos

dependentes)]<=1,2*IAS
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Se ainda não tem qualquer passe, terá

de comprar um num balcão da operadora

de transportes que pretende utilizar

regularmente. Se já tinha um passe,

basta renovar a assinatura normalmente,

como sempre fez; neste caso, vai ser-lhe

cobrado o valor da nova tarifa reduzida

de forma automática.

Perguntas & Respostas

Além do custo da assinatura

mensal, o passe em si tem um

custo?

O passe tem validade?

A utilização do passe em si tem uma

validade de um mês, ou seja, tem de

renovar a assinatura mensalmente. O

prazo de validade do direito ao mesmo,

isto é, ao desconto aplicado, é anual,

exceto para desempregados, cujo direito

é semestral.

P

R
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O passe sub23 destina-se aos

estudantes do ensino superior até aos 23

anos, inclusive, e aos estudantes de

ensino superior inscritos nos cursos de

Medicina e Arquitetura, até aos 24 anos

de idade. Atribui um desconto de 60%

para os estudantes beneficiários da Ação

Social Direta no Ensino Superior e 25%

para os restantes estudantes do Ensino

Superior.

Existem descontos para estudantes

do ensino superior?

P

R

As crianças continuam a beneficiar de

isenção total. Assim, os utilizadores até

aos 13 anos estão isentos de pagar

bilhete, sendo que em alguns municípios,

e por opção das autoridades locais, esta

isenção pode estender-se até aos 15

anos.

Tenho um filho de 8 anos, este

também beneficia do passe social?

Existem descontos tarifários para

jovens que não beneficiem do

transporte escolar?

Para que tenha entre 4 e 18 anos,

inclusive, não se encontre no ensino

superior, e não tenha acesso ao transporte

escolar poderá aceder ao passe 4_18 que

concede um desconto de 60% sobre o

preço dos passes mensais para

beneficiários do escalão A da Ação Social

Escolar e 25% para os restantes

estudantes.

P

R



Resolução
de Conflitos

A reclamação escrita perante a entidade

reclamada é fundamental para assegurar os

seus direitos.

A existência de comprovativos das

comunicações entre as partes e de outros

elementos probatórios como cópia do contrato,

suportes publicitários, eventuais testemunhas,

relatórios técnicos, facilitará a prova dos factos

caso seja necessário o recurso a um centro de

arbitragem ou tribunal.

O Centro de Arbitragem de Conflitos de

Consumo da Região de Coimbra é competente

para dirimir conflitos originados em contratos

celebrados no concelho de Arganil e conflitos

de consumo originados por contratação à

distância ou fora do estabelecimento comercial,

nos casos em que o consumidor resida no

concelho de Arganil.

O CACRA resolve conflitos de consumo através

da mediação, conciliação e arbitragem.

Atualmente estes procedimentos estão isentos

de custas.

Conselhos da DECO

P á g i n a  X
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Ainda que o processo não exija a constituição

obrigatória de advogado, poderá fazer-se

representar por um, na medida em que a

complexidade das questões suscitadas num

processo judicial requer a intervenção um

profissional qualificado para o efeito.

A Constituição da República Portuguesa

consagra que a todos é assegurado o acesso

ao direito e aos tribunais para defesa dos seus

direitos e interesses legalmente protegidos.

P á g i n a  X
P á g i n a  7 5

Saiba um pouco mais

Se o consumidor não estiver satisfeito com o

bem ou serviço prestado deve apresentar a sua

reclamação junto do produtor, vendedor ou

intermediário por e-mail, carta registada com

aviso de receção ou utilizando o formulário que

esteja disponível no site.

1

Livro de Reclamações

O vendedor ou prestador de serviços tem a

obrigação de possuir Livro de Reclamações e

disponibilizá-lo sempre que este lhe seja

pedido.

O Livro de Reclamações existe também em

formato eletrónico, na plataforma digital

www.livroreclamacoes.pt.

http://www.livroreclamacoes.pt/
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Informação e Apoio ao

Consumidor

As autarquias locais têm vindo a apostar

na criação de estruturas locais de defesa

do consumidor, as quais prestam apoio

gratuito ao consumidor e promovem ainda

a mediação de conflitos de consumo.

Em Arganil, o atendimento e apoio jurídico

aos Consumidores é assegurado através

do Protocolo de Cooperação existente

entre o Município de Arganil e a Delegação

Regional de Coimbra da Associação

Portuguesa para a Defesa do Consumidor

(DECO).

O consumidor poderá ainda contactar a

DECO, a qual presta, através da sua sede

em Lisboa e das suas representações no

Minho, Norte, Centro, Ribatejo e Oeste,

Alentejo, Algarve e Madeira, informação

jurídica presencial sobre as questões de

consumo, de forma acessível e direcionada

a todos os consumidores.

A DECO também apoia os consumidores

na apresentação de reclamações perante

as empresas, realizando a mediação dos

conflitos de consumo entre os

consumidores e as entidades reclamadas,

com vista à resolução extrajudicial desses

conflitos e denunciando práticas ilegais e

abusivas junto das entidades de regulação

e supervisão.
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3

Resolução Judicial de Conflitos

Mas nem sempre é possível resolver de

forma extrajudicial os conflitos, pelo que o

consumidor pode resolver o seu litígio

através dos centros de arbitragem como

meio alternativo à via judicial.

Os Centros de Arbitragem são entidades

competentes para resolver determinados

tipos de conflitos, de acordo com a sua

competência, através da mediação, da

conciliação e da arbitragem.

Os Centros de Arbitragem operam em

função da sua competência territorial (área

geográfica), em função da matéria (tipo de

litígios que podem resolver) e, em certos

casos, em função do valor (limite do valor

dos litígios).

Os litígios podem ser resolvidos através:

da mediação ou da conciliação, que

são formas amigáveis de resolução de

litígios em que se procura alcançar um

acordo entre as partes, com a

intervenção de uma terceira pessoa,

neste caso um profissional do centro

habilitado para desempenhar as

funções de mediador;

da arbitragem, que constitui uma

forma de resolução do litígio através

de um terceiro neutro e imparcial, o

Juiz Árbitro.
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A arbitragem necessária é uma forma de

resolução alternativa de litígios e está

prevista para os serviços públicos

essenciais ou conflitos de consumo de

reduzido valor económico (ou seja, de

valor não superior a € 5.000,00) e que por

opção expressa dos consumidores, sejam

submetidos à apreciação de tribunal

arbitral em centro de arbitragem de

conflitos de consumo legalmente

autorizado.

Nos restantes conflitos, a submissão do

conflito à arbitragem depende da vontade e

adesão das partes (arbitragem voluntária).

Existem mecanismos de resolução

alternativa de litígios de competência

genérica, para dirimir todo o tipo de conflito

de consumo e mecanismos de resolução

alternativa de litígios de competência

específica como são o Centro de

Arbitragem do Setor Automóvel (CASA); o

Centro de Informação, Mediação,

Provedoria e Arbitragem de Seguros

(CIMPAS); o Provedor do Cliente das

Agências de Viagens e Turismo (Provedor

da APAVT).

Ainda sim, por opção do consumidor ou na

impossibilidade de sujeitar o conflito de

consumo a arbitragem, pode ser

necessário recorrer aos Tribunais Judiciais.
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Acesso ao Direito e aos

Tribunais

A Constituição da República Portuguesa

consagra que a todos é assegurado o

acesso ao direito e aos tribunais para

defesa dos seus direitos e interesses

legalmente protegidos.

O acesso ao direito destina-se a garantir

que a ninguém seja dificultado ou

impedido, em razão da sua condição social

ou cultural, ou por insuficiência de meios

económicos, o conhecimento, o exercício

ou a defesa dos seus direitos.

Importa, assim, conhecer as principais

caraterísticas dos mecanismos de acesso

ao direito:

Proteção jurídica: Direito atribuído às

pessoas singulares que não tenham

condições económicas de acesso ao

direito e aos tribunais. Divide-se em

consulta jurídica e apoio judiciário.

Consulta jurídica: Consiste no

esclarecimento técnico por advogado

sobre o direito aplicável a questões ou

casos concretos nos quais resultem

interesses pessoais legítimos ou direitos

próprios lesados ou ameaçados de lesão.

Apoio judiciário: Mecanismo que, para

intervenção em processo judicial, pode

consistir na dispensa de pagamento de

taxa de justiça e outros encargos com o

processo, nomeação e pagamento da

compensação de advogado ou solicitador,

pagamento da compensação de defensor

oficioso (em processo penal ou

contraordenacional), pagamento faseado

da taxa de justiça e outros encargos com o

processo, pagamento faseado da

compensação de defensor oficioso e

atribuição de agente de execução.
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O apoio judiciário é válido para todos os

Tribunais, Centros de Arbitragem e

Julgados de Paz.

Têm direito a proteção jurídica os cidadãos

portugueses e da União Europeia,

estrangeiros e apátridas com título de

residência válido num Estado Membro da

União Europeia, que demonstrem estar em

situação de insuficiência económica.

Os estrangeiros sem título de residência

válido num Estado Membro da União

Europeia poderão ter acesso à proteção

jurídica desde que, nos seus países de

origem, esta também seja atribuída a

cidadãos portugueses.

Encontra-se em situação de insuficiência

económica aquele que – considerado o

rendimento médio mensal do agregado

familiar – não tem condições objetivas para

suportar os custos de um processo.

O pedido de proteção jurídica é

apresentado através de plataforma

informática disponibilizada no site da

Segurança Social. Excecionalmente, o

pedido de proteção jurídica pode ser

apresentado em qualquer serviço de

atendimento ao público da Segurança

Social, mediante o preenchimento de um

formulário próprio. O formulário poderá ser

obtido nos serviços da Segurança Social

ou via internet.

O prazo para decisão do pedido é de 30

dias contados de forma consecutiva.



Perguntas & Respostas 

P

O vendedor pode recusar-se a

entregar o Livro de

Reclamações? Ou exigir a

exibição do passaporte ou titulo

de residência?

Não, o Livro de Reclamações deve ser

facultado imediata e gratuitamente ao

utente, sob pena do reclamante solicitar

a presença da autoridade policial para

que remova essa recusa e tome nota

da ocorrência e a faça chegar à

entidade competente para fiscalizar o

sector em causa.

O fornecedor de bens ou o prestador

de serviços também não pode

condicionar a apresentação da

reclamação à necessidade de

identificação do consumidor.

R
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P

R

Todos os litígios resultantes da aquisição

de bens, produtos ou serviços, por um

consumidor.

Que tipo de conflitos posso resolver

no centro arbitragem de consumo?

P

R

Os fornecedores de bens ou prestadores

de serviços estabelecidos em território

nacional devem informar os

consumidores relativamente às entidades

de resolução alternativa de litígios a que

se encontram vinculados, por adesão ou

por imposição legal decorrente de

arbitragem necessária, e indicar o sítio

eletrónico na internet das mesmas.

Como posso verificar se a entidade

reclamada é aderente ao centro?



P

Quais os custos associados à

resolução num centro de

arbitragem?

Há centros que dispõem de

procedimentos gratuitos de resolução

alternativa de litígios, contudo deve

informar-se previamente dos possíveis

encargos com a resolução do conflito.

R
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R

 Centro de Arbitragem de Conflitos

de Consumo do Distrito de Coimbra
– CACCDC;

 Centro de Arbitragem de Conflitos de

Consumo de Lisboa – CACCL;

 Centro de Arbitragem de Conflitos de

Consumo do Vale do Ave – CACCVA ;

 Centro de Informação de Consumo e

Arbitragem do Porto – CICAP;

 Centro de Informação, Mediação e

Arbitragem da Região de Consumo do

Algarve – CIMAAL;

 CIAB – Centro de Informação,

Mediação e Arbitragem de Consumo

(Tribunal Arbitral);

 Centro Nacional de Informação e

Arbitragem de Conflitos de Consumo –

CNIACC.

Onde estão localizados os Centros

de competência genérica?

P

Que efeito tem a decisão de um

centro de arbitragem?

A decisão arbitral tem a mesma força

executiva que a sentença do tribunal

judicial de 1.ª instância.

R



P

O que é um processo de injunção?

Um pedido de injunção é um

requerimento para cobrar uma dívida

resultante de um contrato. Se a pessoa

contra quem é feito o pedido não pagar

nem responder, contestando o pedido de

injunção, pode ser pedida em tribunal a

penhora dos seus bens ou rendimentos

através de um processo de execução.

R
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P

O que é um processo de

execução?

É um processo que decorre em tribunal e

que tem como objeto a apreensão e a

liquidação do património do devedor para

se proceder ao pagamento das dívidas

aos credores.

R

P

Como é escolhido o advogado?

A nomeação de advogado é feita, de

forma automática, pela Ordem dos

Advogados.

R
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