
 

 

N/Ref. 72/17                  Angra do Heroísmo, Julho de 2017 

  

Assunto: Livro de reclamações On-Line - Envio reclamações por via digital já 

operacional nos Açores 

 

Caro Associado, 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 74/2017, publicado no Diário da República, I Série nº118 do dia 

21 de Junho de 2017, que veio alterar o Regime Jurídico do Livro de Reclamações, bem como 

o Regime do Livro de Elogios, Sugestões e Reclamações aplicável ao setor público, 

introduzindo o Livro de reclamações on-line, Livro de reclamações amarelo e Atendimento 

Público avaliado, cujos modelos e funcionalidades se encontram regulados pela Portaria 

nº201-A/2017 de 30 de junho. 

Este decreto-lei moderniza e simplifica o regime do livro de reclamações e cria o livro de 

reclamações eletrónico, uma medida do programa SIMPLEX+ 2016. 

Numa primeira fase, o livro de reclamações eletrónico estará disponível nos prestadores de 

serviços públicos essenciais (eletricidade, gás natural, comunicações eletrónicas, serviços 

postais, água e resíduos). No futuro, pretende-se alargar esta medida a outros fornecedores de 

bens e prestadores de serviços. 

O que vai mudar? 

No livro de reclamações: 

1. Os consumidores de serviços públicos essenciais passam a poder apresentar reclamações 

por via eletrónica e a ter o direito a receber uma resposta no prazo máximo de 15 dias úteis. 

Podem também pedir informações à entidade reguladora e consultar perguntas frequentes e a 

legislação em vigor. No futuro, essas regras vão beneficiar os consumidores de outros bens e 

serviços.  

2. Os fornecedores de bens e os prestadores de serviços passam a poder enviar às entidades 

reguladoras por via eletrónica as folhas do livro de reclamações em papel. Assim, evita-se que 

tenham de suportar custos para enviar as folhas por correio. 



 

 

3. Para agilizar os procedimentos, os fornecedores de bens e os prestadores de serviços 

passam a ter de enviar às entidades reguladoras, com a folha da reclamação, os elementos 

relevantes para a apreciar; por exemplo, um exemplar da mensagem publicitária quando a 

reclamação diga respeito a publicidade. 

4. Deixa de ser preciso comprar um novo livro de reclamações quando o fornecedor de bens 

ou prestador de serviços muda a sua atividade ou os seus códigos de atividade económica 

(CAE) se alteram. 

5. Passa a ser obrigatório que os fornecedores de bens e prestadores de serviços ajudem os 

consumidores e utentes a apresentar a reclamação sempre que estes tenham essa 

necessidade. 

6. Deixa de haver um modelo específico para afixar a informação sobre a existência do livro de 

reclamações, mas continua a ser obrigatório ter visível essa informação.  

Que vantagens traz? 

Com este decreto-lei pretende-se modernizar e desmaterializar o livro de reclamações. O livro 

de reclamações eletrónico visa: 

 simplificar e tornar mais acessível a reclamação a todos os consumidores 

 tornar mais rápido e eficaz o tratamento e a resposta às reclamações 

 promover a transparência 

 modernizar a política de defesa do consumidor. 

Entrega do original da folha de reclamação por via digital: 

Os operadores económicos na Região já podem remeter os originais das folhas de reclamação 

por meio do portal da Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE). 

Para o efeito, devem utilizar o botão “entregar folha de reclamação” já disponível no site da 

IRAE em www.irae.azores.gov.pt . 

Após inserirem a informação solicitada e uma digitalização da folha de reclamação em formato 

pdf, será de imediato devolvido um recibo de entrega. 

http://www.irae.azores.gov.pt/


 

 

O arquivo do original da folha de reclamação, com o recibo de receção do portal da IRAE, é 

suficiente para demonstrar o cumprimento da entrega da folha de reclamações, conforme 

decorre da legislação. 

Assim, se por algum motivo, não for possível o uso do portal da IRAE para entrega da folha de 

reclamação, pode ainda o operador económico enviar o original da folha de reclamação e-mail 

para a Inspeção Regional da Atividades Económicas, usando para o efeito o endereço 

irae@azores.gov.pt 

Nesse caso, é necessário indicar no assunto do e-mail que se trata de uma folha de reclamação 

e o seu respetivo número. 

Após recebido o e-mail, será remetida a confirmação de receção ao operador económico. 

Em caso de dúvidas, os interessados podem recorrer ao gabinete de atendimento da IRAE, 

estando os contatos disponíveis no portal desta Inspeção. 

Este decreto-lei entrou em vigor no dia 01 de julho de 2017 e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar no Diário da República ou através do site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1501000284.pdf e 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1501000252.pdf. 

Com os melhores cumprimentos. 

A Direção. 
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