
 
 

 

 
N/REF. 55/07     Angra do Heroísmo, Novembro de 2007 

 

 

 
Assunto: Obrigatoriedade de existência e disponibilização do Livro de 

Reclamações nos Estabelecimentos de Fornecimento de Bens ou 

Prestação de Serviços. 

 
Exmo.(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a(s) a publicação do Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 

de Novembro, que determina o alargamento da obrigatoriedade de existência e 

disponibilização do livro de reclamações em todos os estabelecimentos de 

fornecimento de bens ou prestação de serviços. 

 

Para efeitos do presente decreto-lei, a referência a “fornecedor de bens ou prestador 

de serviços” compreende os estabelecimentos que: 

 

� Se encontrem instalados com carácter fixo ou permanente, e neles seja 

exercida, exclusiva ou principalmente, de modo habitual e profissional a 

actividade de fornecedor de bens ou prestador de serviços; 

� Tenham contacto com o público, designadamente através de serviços de 

atendimento ao público destinado à oferta de produtos e serviços ou de 

manutenção das relações de clientela. 

 

Informamos ainda que o fornecedor de bens ou prestador de serviços tem o dever de:  

a) Facultar imediata e gratuitamente ao utente o livro sempre que este lhe seja 

solicitado; 

b) Afixar no seu estabelecimento, em local bem visível e com caracteres facilmente 

legíveis pelo utente, um letreiro com a seguinte informação: “Este estabelecimento 

dispõe de livro de reclamações”; 

c) Manter por um período mínimo de três anos, um arquivo organizado dos livros de 

reclamações que tenha encerrado. 

 



Mais informamos V./Exa.(s), que o mencionado livro pode ser adquirido na Inspecção 

Regional das Actividades Económicas, sita na Canada dos Melancólicos, em Angra do 

Heroísmo. 

Para visualização do presente decreto-lei e respectivos anexos com o elenco 

meramente exemplificativo das entidades sujeitas à obrigatoriedade de existência do 

livro de reclamações, V./Exa.(s) pode consultar o site www.ccah.eu. 

 

O presente diploma entra em vigor no dia 5 de Janeiro de 2008. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A Direcção. 


