
 

 

N/Ref. 50/16                         Angra do Heroísmo, Março de 2016 

 

Assunto: RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE CONSUMO – DEVERES DOS 

FORNECEDORES DE BENS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. 

 

Caro Associado, 

 

Vimos informar que a partir do próximo dia 23 de Março de 2016 termina o período de 

adaptação dos fornecedores de bens e prestadores de serviços ao Regime de Resolução 

Alternativa de Litígios de Consumo aprovado pela Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, o qual 

veio instituir a criação de uma rede de arbitragem de consumo, com o objetivo de promover a 

informação, mediação, conciliação e arbitragem de litígios de consumo.  

 

A presente 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 quando em causa estejam 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. 

 

Estão excluídos do âmbito de aplicação desta lei: 

a) Os serviços de interesse geral sem contrapartida económica, designadamente os que sejam 

prestados pelo Estado ou em seu nome, sem contrapartida remuneratória; 

b) Os serviços de saúde prestados aos doentes por profissionais do sector para avaliar, manter 

ou reabilitar o seu estado de saúde, incluindo a prescrição, a dispensa e o fornecimento de 

medicamentos e dispositivos médicos; 

c) Os prestadores públicos de ensino complementar ou superior; 

d) Os litígios de fornecedores de bens ou prestadores de serviços contra consumidores; 

e) Os procedimentos apresentados por consumidores junto dos serviços de reclamações ou de 

natureza equiparada dos fornecedores de bens, prestadores de serviços ou autoridades 

reguladoras sectorialmente competentes, geridos pelos próprios. 

 



 

 

 

 

Para efeitos da presente lei é considerado fornecedor de bens ou prestador de serviços, a 

pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, quando atue, nomeadamente por intermédio 

de outra pessoa que atue em seu nome ou por sua conta, com fins que se incluam no âmbito 

da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional.  

 

Todos os fornecedores de bens e prestadores de serviços aos consumidores, incluindo os que 

apenas vendem produtos ou prestem serviços através da internet, estão obrigados a informar 

os consumidores as entidades de Resolução Alternativa de Litígios («Entidades de RAL») 

disponíveis ou a que se encontram vinculados por adesão voluntária, bem como informar qual 

o sítio eletrónico na Internet de tais entidades. 

 

As informações devem ser prestadas de forma clara, compreensível e facilmente acessível e 

visível ao consumidor:   

a) no sítio eletrónico na Internet dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços, 

caso exista; 

b) e 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; 

c) ou, no caso de inexistir contrato de compra e venda escrito, noutro suporte 

duradouro, nomeadamente num letreio afixado na parede ou aposto no balcão de 

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

A lei não prevê nenhum modelo padronizado de informação a prestar ao consumidor. No 

entanto as empresas poderão utilizar os modelos disponibilizados pela Direção-Geral do 

Consumidor:  

 

A) PARA EMPRESAS ADERENTES A UM OU MAIS CENTROS DE ARBITRAGEM DE 

CONFLITOS DE CONSUMO:  

 

A Direção-Geral do Consumidor sugere a colocação do seguinte dístico:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa deve ainda informar o consumidor da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

B) PARA EMPRESAS NÃO ADERENTES A UM OU MAIS CENTROS DE ARBITRAGEM DE 

CONFLITOS DE CONSUMO:  

 

 

 

 

 

No que se refere à Entidade de Resolução Alternativa a indicar pelos fornecedores e bens ou 

prestadores de serviços, a Direção-Geral do Consumidor, aponta os seguintes exemplos:  

 

 Uma empresa que tem apenas um ou mais estabelecimentos comerciais num determinado 

concelho deverá indicar apenas a entidade que tem competência para dirimir conflitos 

nesse concelho; 

“Empresa aderente do Centro de Arbitragem XXX, com os seguintes contatos: ….. 

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a esta Entidade de Resolução de Litígios. 

Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt.” 

“Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa 

de Litígios de consumo: nome(s) e contato(s).  

Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt.” 



 

 

 Uma empresa que exerça a sua atividade em todo o território nacional deverá indicar todas 

as entidades competentes; 

 Uma oficina reparadora de veículos automóveis deverá indicar a(s) entidade(s) RAL 

especializada(s) nesse setor; 

 Uma empresa seguradora deverá indicar a(s) entidade(s) RAL especializada(s) nesse sector; 

 Uma agência de viagens deverá indicar a(s) entidade(s) RAL especializada(s) nesse setor.   

 

Na presente data as entidades inscritas na lista de Entidades de Resolução Alternativa de 

Litígios de Consumo (RAL), são as seguintes:  

 

1. CASA - Centro de Arbitragem do Sector Automóvel  http://www.arbitragemauto.pt/; 

2. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa 

http://www.centroarbitragemlisboa.pt/; 

3. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral 

http://www.triave.pt/; 

4. CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de 

Consumo) http://www.ciab.pt/pt/; 

5. CIMPAS – Centro de Informação, Mediação e Provedoria de Seguros 

https://www.cimpas.pt/; 

6. CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo 

http://www.arbitragemdeconsumo.org/; 

7. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra 

http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com; 

8. Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve 

http://www.consumoalgarve.pt; 

9. Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto 

http://www.cicap.pt.  

 

Assim sendo, os associados que se dediquem a atividades do sector automóvel devem indicar 

nos seus suportes a entidade CASA - Centro de Arbitragem do Sector Automóvel, 

http://www.arbitragemauto.pt/, sita na Av. da República, 44 – 3º Esqº, 1050 194 Lisboa, o 

único centro de arbitragem com competência específica a nível nacional para resolução de 

conflitos no sector automóvel, que abrange todos os problemas relacionados com:  
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javascript:linkExterno(true,%20'http://www.centroarbitragemlisboa.pt',%20'');
javascript:linkExterno(true,%20'http://www.triave.pt/',%20'');
http://www.ciab.pt/pt/
https://www.cimpas.pt/
http://www.arbitragemdeconsumo.org/
http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com/
javascript:linkExterno(true,%20'http://www.cicap.pt',%20'');
http://www.arbitragemauto.pt/


 

 

a) serviços de assistência, manutenção e reparação automóvel;  

b) revenda de combustíveis, óleos e lubrificantes;  

c) compra e venda de peças, órgãos ou quaisquer outros materiais destinados a serem 

aplicados em veículos automóveis;  

d) compra e venda de veículos novos ou usados;  

e) serviços prestados por empresas detentoras de parques de estacionamento.  

 

Para os demais associados, por ora, não há registo de qualquer centro de arbitragem com 

competência territorial genérica na Região Autónoma dos Açores, pelo que os associados não 

aderentes a um centro de arbitragem devem identificar nos seus suportes a seguinte entidade:  

CNIACC – CENTRO NACIONAL DE INFORMAÇÃO E ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE 

CONSUMO, http://www.arbitragemdeconsumo.org/, Faculdade de Direito da Universidade 

Nova de Lisboa, Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa.  

 

A lei não impõe a adesão plena ao CNIACC ou a qualquer outro centro de arbitragem de 

conflitos de consumo, estabelecendo apenas um dever de informação sobre as entidades 

existentes. A adesão a um centro de arbitragem tem como principal vantagem a garantia aos 

seus consumidores de acesso a meios de resolução de litígios por via extrajudicial, mais rápida, 

eficaz e gratuita e que privilegia o consenso entre as partes em conflito.  

 

Estão ainda em análise por parte da Direção-Geral do Consumidor pedidos de outras entidades 

que pretendem integrar esta lista, sendo esta atualizada e posteriormente divulgada no sítio 

eletrónico www.consumidor.pt. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser 

consultado no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1458642538.pdf  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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