
LIVRO DE RECLAMAÇÕES ONLINE 

 O regime jurídico aplicável ao livro de reclamações, estabelecido no Decreto -

Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, e sucessivas alterações, foi objeto de nova 
revisão através do Decreto -Lei n.º 74/2017, de 21 de junho. Por sua vez a Portaria n.º 
201-A/2017 de 30 de junho veio aprovar o modelo, edição, preços, fornecimento e 
distribuição do livro de reclamações, nos formatos físico e eletrónico assim como 
estabalecer as funcionalidades da plataforma digital que disponibiliza o formato 
eletrónico do livro de reclamações. 

O «Livro de Reclamações On-line», traduz-se na disponibilização de uma 
plataforma digital que permite aos consumidores apresentar reclamações e submeter 
pedidos de informação de forma desmaterializada, bem como consultar informação 
estruturada, promovendo -se o tratamento mais célere e eficaz das solicitações e uma 
maior satisfação daqueles. Passa a ser possível aos consumidores e utentes  poder 
exercer o seu direito de queixa por via eletrónica. 

A implementação do formato eletrónico do livro de reclamações, efetuar-se -á 
de modo faseado e por setores de atividade económica. Desde de 1 de julho de 
2017, data da entrada em vigor do presente diploma, a obrigação de disponibilização 
do formato eletrónico do livro de reclamações é aplicável aos prestadores de serviços 
públicos essenciais (eletricidade, gás natural, comunicações eletrónicas, serviços 
postais, água e resíduos), prevendo -se o alargamento daquela obrigação a outros 
fornecedores de bens e prestadores de serviços a partir de 1 de julho de 2018, após 
apresentação, pela Direção-Geral do Consumidor, de relatório de avaliação de 
impacto da sua aplicação aos prestadores de serviços públicos essenciais. 

 A reclamação no formato eletrónico deve ser objeto de resposta aos 
consumidores, pelos fornecedores e bens prestadores de serviços, no prazo máximo 
de 15 dias úteis a contar da data da sua apresentação na plataforma digital. Nos 
serviços públicos essenciais a resposta no prazo referido aplica-se a todas as 
reclamações, quer sejam lavradas no formato eletrónico ou no formato físico do livro 
de reclamações.  

Prevê-se a possibilidade do envio por via eletrónica das folhas de 
reclamação do formato físico do livro de reclamações às entidades reguladoras 
ou às entidades de controlo de mercado competentes, caso estas assim o 
determinem, ou o fornecedor de bens ou prestador de serviços assim o entendam, 
(Informa-se que por forma a dar cumprimento ao previsto já é possível a entrega do 
original da folha de reclamação, por via digital, para a Inspeção Regional das 
Atividades Económicas. Para o efeito, devem consultar o seguinte link: 
http://www.azores.gov.pt/Gra/vp-
irae/conteudos/destaques/2017/Julho/Nova+legislacao+sobre+o+livro+de+reclamacoe
s.htm?lang=pt&area=ct. 

Os custos de contexto são também reduzidos ao eliminar-se a 
obrigatoriedade de aquisição de novo livro de reclamações em caso de mudança 
de morada do estabelecimento, de alteração da atividade ou do respetivo CAE, ou a 
alteração da designação do estabelecimento prevendo-se, nestas situações, o 
averbamento do livro existente. 

O envio da folha de reclamação passa a ser acompanhado de elementos 
relevantes, incluindo um exemplar da mensagem publicitária quando o objeto da 
reclamação incida sobre publicidade, podendo as entidades reguladoras ou de 
controlo de mercado competentes solicitar os esclarecimentos considerados 
adequados sobre a reclamação, o que torna mais célere o tratamento das 
reclamações. 
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Aos consumidores e utentes que por razões de analfabetismo ou 
incapacidade física estejam impossibilitados de preencher a folha de reclamação 
é assegurado o pleno exercício do direito de queixa, impondo -se ao fornecedor de 
bens ou prestador do serviço ou a qualquer responsável pelo atendimento o dever de 
auxílio no preenchimento da reclamação nos termos oralmente descritos pelo 
consumidor ou utente.  

Deixa de haver um modelo específico aprovado por portaria para a 
afixação da informação ao consumidor sobre a existência do livro de 
reclamações mantendo -se, no entanto, o mesmo nível de informação (afixar no 
estabelecimento, em local bem visível e com caracteres facilmente legíveis pelo 
consumidor ou utente, a seguinte informação «Este estabelecimento dispõe de livro de 
reclamações». O letreiro deve conter ainda, em caracteres facimente legíveis pelo 
utente, a identificação completa e a morada da entidade junto da qual o utente deve 
apresentar a reclamação). 

Estas breves notas não dispensam a leitura integral dos diplomas em análise. 

 


