
RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITIGIOS DO CONSUMO 

INFORMAÇÕES A PRESTAR PELAS EMPRESAS 

 

Relembra-se que a  Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, veio estabelecer os princípios 

e as regras a que deve obedecer o funcionamento das entidades de resolução alternativa de 

litígios de consumo e o enquadramento jurídico das entidades de resolução extrajudicial de 

litígios de consumo em Portugal que funcionam em rede. 

 Esta Lei é aplicável aos procedimentos de resolução extrajudicial de litígios nacionais e 

transfronteiriços promovidos por uma entidade de Resolução Alternativa de Litígios (RAL), 

quando os mesmos sejam iniciados por um consumidor contra um fornecedor de bens ou 

prestador de serviços e respeitem a obrigações contratuais resultantes de contratos de 

compra e venda ou de prestação de serviços, celebrados entre fornecedor de bens ou 

prestador de serviços estabelecidos e consumidores residentes em Portugal e na União 

Europeia. 

Desta Lei destacam-se os seguintes aspetos: 

 Fornecedores de bens ou prestadores de serviços estabelecidos em território 

nacional devem informar os consumidores relativamente às entidades de RAL 

disponíveis ou a que se encontram vinculados por adesão ou por imposição legal 

decorrente da arbitragem necessária, devendo ainda informar qual o sítio 

eletrónico na Internet das mesmas, sendo a inobservância deste dever de 

informação punida com contraordenação. 

 As informações devem ser prestadas de forma clara, compreensível e adequada ao 

tipo de bem e serviço que é vendido ou prestado, e serem facilmente acessíveis 

(visíveis) ao consumidor, tanto no sítio eletrónico dos fornecedores de bens ou 

prestadores de serviços, caso este exista, como nos contratos de compra e venda 

ou de prestação de serviços entre o fornecedor de bens ou prestador de serviços e 

o consumidor, quando estes assumam a forma escrita ou constituam contratos de 

adesão; não existindo contrato escrito a informação deve ser prestada noutro 

suporte duradouro, nomeadamente num letreiro afixado na parede ou aposto no 

balcão de venda ou, em alternativa, na fatura entregue ao consumidor. 

Não se encontrando atualmente estabelecido ou autorizado na RAA qualquer centro 

de arbitragem de conflitos de consumo de competência territorial circunscrita, de modo 

supletivo deverão indicar o CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos 

de Consumo como entidade RAL, caso não seja aderente a qualquer outra entidade. 

Informe-se que existem dois centros de arbitragem de competência específica em todo 

o território nacional: 

 Centro de Arbitragem do Setor Automóvel. 

https://dre.pt/application/conteudo/70215248


 Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros Lisboa 
Além destes existem, ainda, outras duas entidades de resolução alternativa de litígios 

de consumo de competência específica: 

 Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - ERSE  

 Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo 
 
Para mais informação poderá contatar os serviços jurídicos desta Câmara ou ser 

consultada em http://www.arbitragemdeconsumo.org/ 

  

 

http://www.arbitragemdeconsumo.org/

