
 

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 
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FICHA DE TRABALHO Nº5 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 1: EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TÉCNICOS 

Domínio de Referência 3 

• Actuar enquanto utilizador informado e consumidor responsável de equipamentos e sistemas técnicos, reconhecendo a 
diversidade de instituições, competências e relações de poder que existem nesta área, nas sociedades contemporâneas. 
• Actuar com base em conhecimentos técnicos no relacionamento com fabricantes, vendedores e fornecedores, em questões sobre 
garantias, qualidade dos produtos e dos serviços prestados, etc. 
• Actuar recorrendo a fundamentos científicos, em particular a modelos matemáticos nas tomadas de decisão sobre equipamentos 
e sistemas técnicos com vista à defesa de direitos dos consumidores. 

2008/2009

VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 
Saberes, Poderes e 

Instituições 
Utilizadores, Consumidores 

e Reclamações Domínio de Referência 3 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 

1. Direito do Consumidor  

 O direito do consumidor é um ramo do direito que lida com conflitos de consumo e com a defesa 

dos direitos dos consumidores, e que se encontra desenvolvido na maior parte dos países com sociedades 

de consumo e sistemas legais funcionais. 

 

2. Defesa do Consumidor  

 A defesa do consumidor é a actividade de protecção do consumidor através da divulgação de 

informação sobre a qualidade dos bens e serviços e através do exercício de pressão sobre as entidades 

públicas com o objectivo de defender os direitos dos consumidores. 

 A defesa do consumidor não se baseia apenas na punição dos que praticam actos ilícitos e violam 

os direitos do consumidor, como também na consciencialização dos consumidores relativamente aos seus 

direitos e deveres, além da consciencialização dos fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços 

sobre as suas obrigações. 

 

3. Instituições Nacionais da Defesa do Consumidor 

Direcção Geral do Consumidor – Ministério da Economia e da Inovação 

http://www.consumidor.pt/

Descrição  

 A Direcção-Geral do Consumidor tem por missão contribuir para a elaboração, definição e 

execução da política de defesa do consumidor com o objectivo de assegurar um elevado nível de 

protecção." Decreto Regulamentar nº 57/07 de 27 de Abril. 

  
                    

http://www.consumidor.pt/


 

Portal do Cidadão 

http://www.portaldocidadao.pt/

Descrição  

 O Serviço de Defesa do Consumidor oferece informações e presta auxílio nas seguintes áreas: 

consumo; direitos e deveres dos consumidores; reclamações e queixas dos consumidores; acções de 

educação e formação sobre consumo; documentação especializada; centros de arbitragem de conflitos de 

consumo; organizações de consumo. 

 

DECO 

http://www.deco.proteste.pt/

Descrição  

 A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) é a maior e mais antiga 

Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor e surgiu a 12 de Fevereiro de 1974, da Associação para o 

Desenvolvimento Económico e Social (SEDES). Actualmente tem mais de 250 mil associados. 

 A DECO tem-se desdobrado em diversas frentes de acção ao longo das últimas três décadas. Entre 

outras áreas de actuação, destacam-se a prestação de informação ao consumidor, tomadas de posição 

sobre temas polémicos que surgem na sociedade portuguesa, apoio jurídico aos sócios, projectos 

educativos para as escolas e representação dos consumidores perante os poderes públicos. 

 Sobre a designação DECO PROTESTE - Guias Práticos, a DECO edita vários livros sobre os mais 

variados temas: Informática, Bricolage, Economia, Seguros, Direitos do Consumidor, Direitos do 

Trabalhador, Saúde, Segurança, entre outros. 

 

Associação de Consumidores de Portugal 

http://acop.planetaclix.pt/

Descrição  

 A ACOP – Associação de Consumidores de Portugal – é uma associação de âmbito nacional, sem 

fins lucrativos, que se vota à defesa dos interesses dos seus associados. 
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 A ACOP é uma associação de carácter particular que tem como fim fornecer informação jurídica a 

associados ou a quem necessitar única e exclusivamente de uma consulta e resolver extrajudicialmente os 

conflitos no âmbito do Direito do Consumo. 

 

Questão  

Faça uma reflexão sobre a necessidade/importância de organismos de Defesa do Consumidor. Caso 

considere pertinente, pode desenvolver o texto recorrendo à sua experiência pessoal no contacto com 

este tipo de instituições. 

 

CONSTRUA um texto com o mínimo de 150 palavras mas nunca excedendo as 250. BOM TRABALHO! 

  
                    

http://www.portaldocidadao.pt/
http://www.deco.proteste.pt/
http://acop.planetaclix.pt/

