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Serviço central integrado no Ministério da Economia, dotado de 
autonomia administrativa. 

 
 
 

MISSÃO 
 

“…contribuir para a definição e execução da política de defesa do consumidor 
em Portugal visando assegurar o mais elevado nível de proteção dos 
consumidores.” 
 

Algumas Atribuições  

• Apresentação de propostas legislativas; 
• Dinamização do Sistema de Defesa do Consumidor; 
• Informação, Educação e Formação dos Consumidores; 
• Tratamento de reclamações dos Consumidores; 
• Fiscalização da publicidade e práticas comerciais desleais; 
• Gestão do Livro de reclamações eletrónico. 

 
 
 



O Livro de Reclamações…um pouco de história 
 Setembro de 2005  - alarga-se a obrigação de 

disponibilização do livro a um conjunto muito vasto 
de estabelecimentos comerciais/ de atividades 
económicas.  

Uniformização de procedimentos e do 
modelo de livro de reclamações. 
 
Novembro de 2017 – nova alteração. 
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O Livro de Reclamações…um pouco de história 
 
 
 

Junho de 2017 – nova alteração legislativa 
 
Modernização/simplificação| DESMATERIALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS 
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1 de julho de 2017 - em funcionamento a plataforma digital 

www.livroreclamacoes.pt onde os consumidores podem 
submeter reclamações e apresentar pedidos de informação. 
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Livro de Reclamações  em 2 formatos  
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Alteração ao regime jurídico do livro de reclamações 
 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES a pensar nos consumidores: 

 

• Disponibilização dos dois formatos do livro: físico e eletrónico – 
a 1ª fase aplicável ao serviços públicos essenciais | 

encontramo-nos agora na 2ª fase de implementação 
 

• Consagração do direito de resposta ao consumidor no prazo 
máximo de 15 dias úteis no caso de reclamações no formato 
eletrónico; 

 

• Estabelecimento da obrigação de auxilio aos consumidores que 
por razões de analfabetismo ou incapacidade física se 
encontrem impossibilitados de preencher a folha de 
reclamação  
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Alteração ao regime jurídico do livro de reclamações 
 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES | obrigações para os 

operadores económicos: 
 

• Disponibilizar dos dois formatos do livro: físico e eletrónico de 
acordo com as respetivas fases de implementação; 

 

• Divulgar no sítio da Internet em local visível e de forma 
destacada o acesso à plataforma através do seguinte link: 

https://www.livroreclamacoes.pt/inicio ou/e dos ícones; 
 

• Responder aos consumidores no prazo de 15 dias quando em 
presença da reclamação no formato eletrónico. 
 

 
 
 
 

https://www.livroreclamacoes.pt/inicio
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Livro de Reclamações eletrónico – como fazer a reclamação 
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Livro de Reclamações eletrónico – como fazer a reclamação 



As comunicações entre consumidor, prestador de serviços e entidade 
reguladora fazem-se através do endereço eletrónico. 



1 de julho de 2017 - plataforma digital 
www.livroreclamacoes.pt  
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1 de julho de 2017 - plataforma digital 
www.livroreclamacoes.pt  

IMPLEMENTAÇÃO FASEADA 
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1 de julho de 2017 - plataforma digital 
www.livroreclamacoes.pt  

IMPLEMENTAÇÃO FASEADA 
 

• 1 de junho de 2018 – operadores cuja atividade seja 
fiscalizada pela ASAE, ARAE Madeira, IRAE Açores, 
Inspeção de Turismo dos Açores - e outros - podem 
registar-se na Plataforma do LRE; 

• As demais atividades reguladas serão integradas        
de acordo com uma calendarização acordada com a 
respetiva Entidade Reguladora. 
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O Setor Regulado pelo IMPIC: 

 
 mediação imobiliária: perto de 6 mil operadores 

económicos; 
 Construção: perto de 50 mil operadores económicos 
 
No inicio de 2019, os operadores económicos cuja 
atividade seja fiscalizada pelo IMPIC podem registar-se na 
Plataforma do LRE 
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1 de julho de 2017 - plataforma digital 
www.livroreclamacoes.pt  

IMPLEMENTAÇÃO FASEADA 
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Dúvidas? 
 
 
 
 
 



 
                                      Muito obrigada! 

 

https://www.consumidor.gov.pt/ 
https://www.facebook.com/dgconsumidor 

https://www.youtube.com/channel/UCR7pfvaeo-4Lc7BF6qly0Ig 
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