
 

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 Nº6 
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. 

 

Contratos nacionais e internacionais de consumo – Reclamações 

 Normalmente as aquisições de equipamentos de baixo valor, não levam o consumidor a reclamar e 

a procurar defender os seus direitos em estados estrangeiros. Isto porque, não compensa quando se faz a 

análise dos custos que isso representará, tanto judiciais, como de transporte e hospedagem, das 

diferenças de cultura, língua, leis e direito, além do tempo que se tem de despender em viagens. Estes 

obstáculos, muitas vezes intransponíveis, representam uma negação de justiça. Diante deste tipo de 

situações, alguns países, especialmente aqueles que se unem em blocos regionais de livre comércio e 

integração económica, preocupam-se em estudar e viabilizar o acesso à justiça por parte dos 

consumidores. Para tal, tentam harmonizar disposições legais de protecção e defesa do consumidor, 

procuram facilitar o acesso à justiça mediante convenções de cooperação e assistência judiciária, entre 

outras medidas. 

 A Comunidade Europeia destaca-se pelas iniciativas e soluções adoptadas. Convém ter em conta 

que com cerca de trezentos e setenta milhões de consumidores, a melhor forma de promover o comércio 

entre os Estados-membros assegurando aos cidadãos que os seus direitos serão respeitados 

independentemente do país em que residem. Só assim é possível promover o consumo e aumentar as 

trocas comerciais entre os países. 

 A Comissão Europeia, instituição comunitária prioritariamente dedicada à realização da 

integração económica desejada pelos Estados-membros, após diversos estudos, constatou que o 

consumidor europeu não usufruía das vantagens do mercado integrado, simplesmente por não ter 

segurança quanto ao atendimento a seus reclamos em conflitos de consumo transfronteiriços. 

  
                    



 Uma pesquisa em 1999 revelou que, perante um conflito de consumo ocorrido no próprio país num 

valor superior a quinhentos euros, apenas 17% dos entrevistados recorreriam aos tribunais, enquanto 20% 

dos entrevistados afirmaram que não recorreriam aos tribunais para a solução de um conflito de consumo. 

A mesma pesquisa questionou os entrevistados quanto a um conflito de consumo ocorrido em outro país, e 

apenas 14% recorreriam aos tribunais por mais de mil euros, sendo que 19% declararam que nunca 

comprariam um produto ou serviço no estrangeiro. 

 Perante estas informações procurou-se implementar, juntamente com os Estados-membros, uma 

série de providências para superar esta dificuldade de acesso à justiça sentida pelo consumidor. As 

medidas foram, por exemplo: a adopção de um regulamento específico para a cooperação judiciária; a 

criação do formulário de reclamações do consumidor europeu; além do estímulo à formação de 

organismos com a participação de associações de profissionais e consumidores dedicados à resolução, 

mediação e a conciliação através de meios pacíficos. 

Texto adaptado dum texto originalmente recolhido em http://jus2.uol.com.br/Doutrina/texto.asp?id=6564&p=2 

 

 

Os consumidores são os protagonistas da economia europeia. 

 "Há actualmente na Europa mais de 490 milhões de consumidores, cujas despesas representam mais de 

metade do produto interno bruto (PIB) da UE. Os consumidores são essenciais para o crescimento económico e a 

criação de emprego. No entanto, os consumidores da UE mostram-se ainda reticentes em fazer compras no 

estrangeiro. Penso que deveriam comprar noutros países com a mesma confiança que sentem em casa." 

Meglena Kuneva, Comissária Europeia responsável pela Defesa dos Consumidores 

 

DURANTE QUANTO TEMPO SÃO VÁLIDAS AS GARANTIAS DOS BENS DE CONSUMO? 

 Viktor vivia na Alemanha, onde é habitual os fabricantes garantirem os produtos durante cinco 

anos. Em Março de 2005, comprou em Eger, a sua cidade natal na Hungria, uma nova máquina de lavar, 

que começou a perder água em Abril de 2006.  

 Queixou-se ao representante húngaro do fabricante, mas não fizeram caso. Disseram que, na 

Hungria, o período de garantia é só de um ano e não de cinco. O que posso o Viktor fazer?
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 Neste caso, não respeitaram os direitos de Viktor como consumidor da UE, que deveria ter feito 

valer o seu direito legal a dois anos de garantia. 

 

● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● 

 Quando compra um produto novo, o aspecto e o funcionamento do produto devem corresponder 

exactamente ao anunciado. Mas conhece os seus direitos quando a sua nova máquina de café perde água 

ou lhe entregam uma porta verde em vez da azul que encomendou?

 A grande maioria de aquisições e transacções na Europa são efectuadas sem reclamações. 

Contudo, em caso de problema, é importante saber que em toda a UE se aplicam os direitos e 

responsabilidades seguintes:  

  
                    



• Se o produto que adquiriu não for idêntico, não funcionar como anunciado ou não o satisfizer, tem 

o direito de exigir que o substituam sem custos adicionais ou que lhe devolvam o seu dinheiro 

caso a substituição não tenha sido efectuada num prazo razoável;  

• Se adquirir um produto defeituoso, os fabricantes são obrigados 

a indemnizá-lo por qualquer ferimento pessoal ou dano 

material;  

• Quando adquire um bem ou serviço por correio, telefone, fax 

ou através da Internet, a um comerciante profissional, 

beneficia do mesmo direito de garantia que teria se adquirisse 

esse bem ou serviço numa loja.  

 

QUEM PODE AJUDAR SE TIVERMOS UM PROBLEMA COM UM COMERCIANTE NOUTRO PAÍS?  

 Michel, que vive em França, encomendou uma máquina fotográfica digital a partir de um sítio 

Web alemão. Pagou adiantadamente 300 euros pela máquina e foi informado de que o comerciante 

alemão a tinha enviado pelo correio. No entanto, a máquina não chegou. Michel tentou contactar diversas 

vezes o comerciante, mas como não obteve resposta pediu ajuda ao Centro Europeu do Consumidor (CEC) 

em França. O CEC francês contactou a entidade alemã responsável pelo consumo em linha, que pôde 

interpelar directamente o comerciante. Uma vez que o comerciante não dispunha de nenhuma prova de 

franquia, foi obrigado a fornecer a Michel uma nova máquina fotográfica.  

 

● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● Regras ● 

 Em caso de litígio com um comerciante, não se deve desesperar! Existem várias opções para pedir 

conselho ou ajuda. 

1.ª Etapa: Pedir conselho  

Existem vários lugares e organizações que podem ser consultadas para pedir conselho:  

• Uma associação nacional de consumidores no seu país. 

• A Rede de Centros Europeus do Consumidor (Rede CEC). Esta rede de centros de aconselhamento 

dos consumidores ocupa-se especificamente da resolução de litígios transnacionais. Foi criada em 

Janeiro de 2005 pela Comissão Europeia, em colaboração com as autoridades nacionais. Os 

centros dão informações e conselhos sobre problemas relacionados com as compras efectuadas 

noutros países e intervêm quando surgem problemas. 
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• FIN-NET: Rede de resolução extrajudicial de litígios financeiros transnacionais. Em 2001, a 

Comissão criou uma rede europeia para a resolução extrajudicial de litígios financeiros 

transnacionais. Esta rede, denominada FIN-NET, tem como objectivo facilitar a resolução 

extrajudicial de litígios, sempre que o consumidor e o prestador dos serviços financeiros (banco, 

companhia de seguros, etc.) são de países diferentes da UE. Oferece ao consumidor uma forma 

alternativa de resolver os litígios, mais rápida, económica e simples, além de diminuir a 

necessidade de recorrer a um tribunal. 

  
                    



• Solvit: Resolução de problemas no mercado único. O Solvit é uma rede de resolução de problemas 

em linha, que permite aos países da UE trabalharem juntos para resolver os problemas causados 

pela má aplicação das regras do mercado único pelas administrações públicas. A rede trata de 

casos como o não reconhecimento das qualificações profissionais noutro país, os problemas com a 

matrícula dos automóveis, as autorizações de residência ou o acesso dos produtos ao mercado. 

2.ª Etapa: Actuar  

Se as negociações com o comerciante falharam e procura uma solução, pode considerar duas 

possibilidades:  

• Intentar uma acção judicial nos tribunais nacionais 

• Optar pela resolução alternativa do litígio (RAL). 

 Os mecanismos de RAL foram criados tendo em vista a resolução dos litígios, sem ser necessário 

recorrer a um dispendioso e moroso processo judicial. Os CEC podem informá-lo sobre os mecanismos de 

RAL que cumprem as normas comunitárias. Na sua maioria, estes mecanismos utilizam um terceiro como 

árbitro, mediador ou provedor, para ajudá-lo a si e ao comerciante a encontrar uma solução. As principais 

modalidades de resolução alternativa de litígios de consumo são a conciliação, a arbitragem e a 

mediação. Estes serviços são geralmente oferecidos pelas associações comerciais.  

Toda a informação foi colectada em http://ec.europa.eu 

 

 

Questão  

Faça uma reflexão sobre a importância do livre comércio entre Estados-membros e dos benefícios que isso 

apresenta para o desenvolvimento das economias dos países que constituem a Comunidade Europeia. 

Mencione os cuidados, que na sua opinião são os mais relevantes, para que seja feita uma troca comercial 

sem reclamações entre um cliente e um comerciante que residem em países diferentes.  

 

 

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

 

 

 

 

 

  
                    


