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Circular n.º 44/2021 LIVRO DE RECLAMAÇÕES, Electrónico. 
Actuação da ASAE – Advertência: 90 dias. 

 

 No ano findo, apresentamos a n/ Circular n.º 28/2020, sobre o 

assunto em referência: “LIVRO DE RECLAMAÇÕES, Electrónico”. 

Lembramos a parte essencial: 

Em defesa do Consumidor, com o Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 

Setembro, foi tornado obrigatório a existência de um “Livro de Reclamações”. Com a 

intenção de “…modernizar e simplificar este regime, em particular no que se refere à 

desmaterialização do livro de reclamações e respectivos procedimentos”.  

E dentro do Programa “SIMPLEX+2016”, foi proposta a medida da 

criação do “Livro de Reclamações On-line”, --- criação de uma plataforma digital que permite 

aos consumidores apresentar reclamações. Daí,  

A publicação do DECRETO-LEI N.º 74/2017, de 21 Junho, --- cujo 

texto consta do D.R., 1.ª Série, n.º 118, de 21 Junho 2017.  

Posteriormente, seria publicado como diploma relevante, a Portaria 

n.º 201-A/2017, de 30 Junho, que aprovou o modelo, edição, preços, fornecimento e 

distribuição do livro de reclamações, nos formatos físico e electrónico.  

É entendimento generalizado e pacífico, que apenas está obrigado a 

possuir “Livro de Reclamações”,  

“… quem tiver atendimento ao público, ou seja, quem fornecer bens ou serviços 

ao consumidor final”. 

Note que, segundo a alínea c), do art.º 3, da Lei n.º 144/2015, de 8 

Setembro, é a seguinte a definição de 

“Consumidor, uma pessoa singular quando actue com fins que não incluam no âmbito 

da sua actividade comercial, industrial, artesanal ou profissional”.  

Portanto, é lógico que se conclua que 

a) - se o Senhor Industrial não tem atendimento público; 

b) - não fornece o produto da sua actividade a indivíduos que compram o produto sem ser 

para a sua actividade comercial, industrial, artesanal ou profissional,  

então, este Senhor Industrial,  

NÃO está obrigado a possuir “Livro de Reclamações”, físico ou 

electrónico. Ora, normalmente, as Empresas fornecem às outras industrias ou ao comércio, 

mas não tem “loja”, --- qualquer espaço montado nas suas instalações ---, para fornecer ao 
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cidadão A ou B que quem comprar directamente o que necessita para seu uso pessoal, mas 

directamente do produtor. Ora,  

Foi publicado o DECRETO-LEI N.º 9/2020, de 10 Março, que veio 

apresentar a 7.ª alteração àquele diploma base, o Decreto-Lei n.º 156/2005, acrescentando 

um artigo, e visando  

“… o livro de reclamações em formato electrónico”. 

Antes do mais, o diploma abre no preâmbulo do mesmo com a 

referência à “…defesa do consumidor”. Depois,  

No art.º 1, já do diploma, refere-se a  

“…obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações a todos os 

fornecedores de bens ou prestadores de serviços que tenham contacto com o 

público em geral”. 

Salvo melhor opinião, reforça-se a ideia de que a obrigação de possuir 

o tal livro de reclamações electrónico, visa, continua a visar, as empresas que fornecem ao 

consumidor final. 

Ora, actualizando a informação tenham em atenção este Ofício da 

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, dita, “NOTIFICAÇÃO – 

ADVERTÊNCIA”, que foi entregue a uma Unidade industrial,  

A qual, amavelmente e com espírito de colaboração com os Colegas da 

profissão, nos fez chegar à mão, e que transcrevemos:  
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Note que a ASAE só não enveredou logo pelo processo, para aplicação 

de coima, porque foi acrescentado um artigo 9-A, ao diploma, que obriga aquele Serviço a 

proceder à “advertência”. Diz o Artigo: 

“ 1 – A instauração de procedimento contraordenacional pro violação do disposto nos 

n.º 1 a 3, do artigo 5-B é precedida de notificação ao infrator para a adopção das 

medidas necessárias ao cumprimento das obrigações previstas naquelas disposições, 

no prazo de 90 dias consecutivos” (negritos nossos). 

Em face do valor da coima; do facto de a ASAE andar com intensa 

campanha de fiscalização, neste assunto; e, para seu descanso, aconselhamos a que o Sr. 

Industrial efectue as diligências necessárias para o cumprimento cabal das obrigações da 

sua EMPRESA, no que respeita ao “LIVRO DE RECLAMAÇÕES, Electrónico”. 

Se já foi abordado, e notificado, atenção ao prazo a cumprir: 90 dias, 

consecutivos.  

 

 

   


