
Aparelhos elétricos e eletrónicos 
e eletrodomésticos — grandes e 
pequenos — avariam ao fim de 
poucos anos, e a reparação é 

demasiado cara ou impossível, obrigan-
do à compra de um substituto, que pesa 
no bolso do consumidor e no ambiente. 
Esta poderia ser a sinopse de um filme 
chamado Obsolescência Prematura. Des-
de outubro de 2019, temos vindo a criar 
um novo guião, com novos protagonistas: 
os leitores foram convidados a partilhar a 
sua experiência sobre aparelhos cuja vida 
útil termina muito antes do tempo expec-
tável. E graças às denúncias em www.deco.
proteste.pt/obsolescencia, está em vias de 
produção a tão esperada sequela: Os Con-
sumidores Contra-Atacam. Seja também, 
caro leitor, um dos nossos atores princi-
pais, e partilhe o seu caso.

Foi o que fez Carlos Oliveira, chefe de 

sala de 53 anos. Ainda o País vivia em 
confinamento quando, em maio de 2020, 
o nosso leitor de Carnaxide denunciou a 
avaria da máquina de lavar loiça Hotpoint-
-Ariston, LFD 11M132 OCX EU, que entregou 
a alma ao criador antes dos três anos de 
existência. A culpa era da bomba da água. 
“A minha máquina anterior durou mais ou 
menos cinco anos”, recorda, pelo que não 
compreende por que motivo esta “avariou 
tão rápido”.

Iniciou então a saga da reparação. O pri-
meiro técnico chamado a apreciar o caso 
não ajudou: “Disse-me que tinha de levar 
a máquina para reparar em oficina própria 
para verificar a avaria e orçamentar, mas 
que o arranjo iria ficar mais ou menos nos 
300 euros, mais a deslocação.” Na altura da 
compra, o eletrodoméstico tinha custado 
499 euros. Carlos desconfiou. “Podia ser 
uma manobra para ele levar a máquina e, 
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OBSOLESCÊNCIA PREMATURA 

CARLOS 
OLIVEIRA
Chefe de sala, 53 anos, não 
percebe como a sua máquina 
da loiça Hotpoint-Ariston 
avariou menos de três anos 
após a compra. Optou pela 
reparação para “não alimentar 
mais o negócio da venda  
de máquinas descartáveis”
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a posteriori, apresentar um orçamento ele-
vado, para eu desistir e assim ele ficar com 
o aparelho e mais tarde vender”, explica. 
Rapidamente testou esta hipótese - bas-
tou-lhe perguntar se passava fatura pelo 
trabalho. Perante a resposta negativa, não 
hesitou: “Convidei-o a sair da minha casa.”

O segundo técnico contactado passou 
no teste. A reparação da bomba da água 
podia ser feita sem levar a máquina para 
a oficina, e o valor seria comportável: 180 
euros. Convencido, Carlos apostou na re-
paração e afirma estar “muito satisfeito”. 

O nosso subscritor ainda foi brindado 
com alguma informação extra: “As má-
quinas de agora não são feitas para durar 
muito tempo”, adiantou-lhe o técnico. 
Comentário idêntico ouviu Luís Silva, 
quando optou pela reparação da sua má-
quina de lavar roupa Teka. “Já não existem 
boas marcas”, confidenciou-lhe o técnico.  
Já Luís Oliveira, também nosso leitor, cujo 
frigorífico Samsung começou a escorrer 
água ainda em plena garantia, questiona-
-se: “Um equipamento de uma gama alta, 
e de uma marca conceituada, ter um fim 
de vida tão precoce deixa qualquer um a 
pensar no assunto” (veja detalhes destas 
experiências nas caixas das páginas 16 e 17).

O pesadelo dos fabricantes
E agora algo completamente diferente: 
também eu vou entrar neste artigo, na pri-
meira pessoa — mas apenas para lhe relatar, 
caro leitor, uma experiência diametralmen-
te oposta. Na minha casa, a torradeira Tau-
rus, preta e laranja, ainda torra o pão pelo 
menos três vezes por semana. É certo que 
um dos pés de apoio já está meio partido, 
mas a velhinha Taurus cumpre a missão, 
com um bónus: lembra-me a minha avó 

Cecília, a dona original, falecida há quase 
33 anos. Talvez seja por isso que não me 
queira desfazer dela - uma nova, só no dia 
em que esta deixar de funcionar. Nisso sou 
um pouco como a minha mãe: em casa dos 
meus pais, o combinado Kelvinator está 
quase a somar 39 anos, mas ainda serve 
de apoio a outro frigorífico mais recente 
e, por isso, mais eficiente. Há dois anos, 
a parte de cima do velhinho combinado 
deixou de funcionar, mas a minha mãe 
reciclou-a para armazenar tupperwares.  
As gavetas, em baixo, ainda congelam mui-
ta carne, peixe e legumes, porque o outro 
frigorífico (mais recente e ele próprio um 
substituto) é mais pequeno.

Já as minhas modestas Indesit cinzen-
tas foram compradas há 14 anos. Nos dias 
de chuva penso que me dava mesmo jeito 
ter 1600 rotações por minuto (a roupa sai 
quase seca), ao invés das minhas alegadas 
1000 (porque 1000 rotações de uma má-
quina do ano 2007 não são iguais a 1000 
rotações de uma máquina do ano 2021), 
mas no verão desforro-me e lavo e estendo 
sem centrifugar…

A máquina da loiça já teve uma repa-
ração: o botão on/off partiu-se — não é à 
prova de bebés, afinal —, mas foi possível 
substituí-lo por dez euros, após algumas 
semanas em que o tentei manter colado e 
pressionado com fita-cola.

Há dias deu-lhe uma “travadinha”: liguei-
-a, rodei o manípulo do programa e toquei 
no botão de iniciar e… nada. Pensei: “É 
agora que isto acontece?” Não me confor-
mei: liguei-a e desliguei-a, desliguei e voltei 
a ligar o quadro (sim, sem qualquer base 
científica) e de repente ouvi “bip-bip-bip”, 
o som que ela faz quando inicia a lavagem. 
Missão cumprida. Eletrodomésticos 

A máquina de lavar avariou? A televisão deixou  
de funcionar? O frigorífico só dá problemas? Se viu este 

filme, junte-se a nós na sequela: denuncie e contribua 
para que a vida útil dos aparelhos seja mais longa

Texto Ana Cristina Câmara

Os consumidores  
contra-atacam
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Denuncie 
aparelhos que 

avariaram 
demasiado rápido 

em www.deco.
proteste.pt/ 

obsolescencia 



4S
ee

/R
ic

ar
do

 L
op

es

4S
ee

/C
ar

la
 T

om
ás

www.deco.proteste.pt

SUSTENTABILIDADE OBSOLESCÊNCIA PREMATURA 

16 Proteste 431 • fevereiro 2021

novos? Um dia… — mas será que ainda 
os fazem como antigamente?

Direito à reparação 
Não é uma mera impressão esta de os 
equipamentos durarem pouco tempo. 
As expectativas dos consumidores estão 
a ser defraudadas: “A minha era que esta 
máquina pudesse durar tanto quanto a 
outra”, queixa-se Helena Salgueira sobre 
a Whirlpool que trocou ao fim de três anos 
— a anterior máquina de lavar roupa, da 
mesma marca, tinha durado uma década. 

Marcas e fabricantes põem regularmente 
novos modelos no mercado. A quantidade 
pode fazer baixar os preços, mas parece 
também baixar a durabilidade. Os apare-
lhos avariam sem possibilidade de repara-
ção. Colar, em vez de aparafusar, as peças 
no interior do equipamento tornou a des-
montagem uma missão quase impossível, 
porque a probabilidade de os danificar no 
processo ou quando se tenta colar tudo 
de novo é maior. Somos também confron-
tados com peças de substituição muito 
caras, escassas ou inexistentes (o espaço 
para as armazenar custa dinheiro e os co-
merciantes conservam apenas pequenas 
quantidades, e por tempo limitado). E, 
por vezes, a montagem é feita de maneira 
a não se poder separar as componentes 
sem danificar a máquina. É o que acontece, 
por exemplo, com os botões da máquina 
de lavar: em muitos casos, se estiverem 
partidos, obrigam à substituição total do 
painel frontal. Lança-se nessa empreitada 
quem tem costela macgyveriana, mas este 

trabalho só pode ser efetuado por técnicos 
especializados.

Neste sentido, em novembro de 2020, o 
Parlamento Europeu aprovou uma resolu-
ção para conceder ao consumidor o direito 
à reparação, revenda e reutilização. O obje-
tivo é combater as práticas que reduzem o 
tempo de vida útil dos equipamentos, pro-
longando a garantia, concedendo garanti-
as a peças de substituição, melhorando o 
acesso à informação de reparação e manu-
tenção, e criando um rótulo indicativo da 

50 
milhões

de toneladas de resíduos 
eletrónicos produzidos  

ao nível mundial

240
mil toneladas de novos 

equipamentos lançados no 
mercado português em 2019

65%
dos portugueses não verificam 

a possibilidade de reparar 
pequenos eletrodomésticos 

avariados

OS 
FACTOS

FRIGORÍFICO A ESCORRER ÁGUA
“De um dia para o outro, começaram a aparecer 
escorrências de água dentro do congelador, 
provenientes do interior do equipamento”, sintetiza  
o leitor de Folgosa do Salvador, Seia.  
O frigorífico Samsung RF56J9040SR, comprado 
por 2029,30 euros, ainda estava na garantia, e Luís 
contactou o fabricante. Após a vistoria do técnico, 
chegou a sentença: sem reparação. E porquê? “A avaria 
era no interior da carcaça e, para determinar a causa 
exata, o equipamento teria de ser aberto, danificando 
o mesmo, de tal forma que não haveria condições de 
voltar a ser utilizado.” 
O frigorífico foi recolhido, e Luís recebeu um voucher  
no valor da aquisição. O facto de ter aparelhos de outras 
linhas da mesma marca, e de esta se ter pautado pela 
“apresentação célere de uma solução responsável ao 
problema, devolveu parte da confiança perdida”. 
E assim este consumidor optou por comprar novamente 
o mesmo modelo da Samsung. Não teve  
de mudar a cozinha e adquiriu uma garantia suplementar 
de três anos, pelo montante total de 2128,99 euros.

LUÍS 
OLIVEIRA
Engenheiro, 43 anos

O televisor que Luís 
comprou, da marca 
LG, tinha demasiada 
luminosidade e 
manchas no ecrã
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O crescimento  
de resíduos elétricos  
e eletrónicos aumenta 
3 a 5% por ano  
na Europa

durabilidade do produto.
A bola está agora no campo da Comis-

são Europeia, que sabe bem o que tem em 
mãos. Apenas no espaço europeu, o cres-
cimento de resíduos elétricos e eletrónicos 
aumenta 3 a 5% por ano. A estimativa para 
2020 era que se atingisse, na Europa, o pa-
tamar dos 12 milhões de toneladas, sendo 
que a nível europeu apenas cerca de 35% 
destes resíduos são encaminhados para 
sistemas oficiais de recolha e reciclagem, 
segundo a Euromonitor. 

Dicas e soluções para ser mais sustentável em 
www.deco.proteste.pt/sustentabilidade

OBSOLESCÊNCIA EM DOSE DUPLA
Este subscritor de Almada fez duas denúncias. A primeira, sobre 
a máquina de lavar roupa Teka TK2 1070, adquirida por 285 euros 
e cuja placa de circuitos, ao fim de cerca de oito anos, deixou de 
funcionar. Segundo lhe explicou o técnico independente, uma 
rotura levou a que água entrasse em contacto com a placa de 
circuitos, ditando a sua morte. Luís Silva optou por substituir a 
placa, o que custou 150 euros (“não me conformo com desperdício 
de equipamentos com pouco uso”, desabafa), mas está decidido: 
“Teka, nunca mais. A não ser que a marca mude comprovadamente 
a política de obsolescência prematura.” 
Para contrapor, tem uma Candy “a trabalhar sem avarias há 20 
anos”. Meses mais tarde, novo desalinho em casa. Desta vez foi 
o televisor LG 42 LF 65, que “avariou dias depois de terminado 
o período de garantia”. O azar assim parece que custa mais. 
Luís contactou a marca por causa das três zonas circulares, 
no ecrã, onde se nota uma luminosidade superior à normal, 
mas “o valor não justifica”: pediram-lhe 150 euros, e o televisor 
tinha custado não menos de 260 euros. Não comprou substituto, 
mas já riscou esta marca da lista de futuras compras: “LG nunca 
mais”, garante, “a não ser que mude comprovadamente a política 
de obsolescência prematura”.

BANDA SONORA  
ENSURDECEDORA  
DA MÁQUINA DA ROUPA
De repente, e apesar de a máquina Whirlpool 
funcionar, “foi impossível continuar a lavar roupa”, 
explica a nossa leitora, de São João da Talha. 
O barulho durante a lavagem e a centrifugação 
era “ensurdecedor”, conforme denunciou. 
O equipamento anterior, da mesma marca, 
“tinha durado cerca de dez anos” e este não 
chegou aos três. 
Fora da garantia, Helena desistiu de diagnósticos 
e optou por comprar uma nova, dirigindo-se à loja 
onde tinha feito a aquisição: “Fui informada de que 
‘aquela marca já não era o que foi há alguns anos’, 
que ‘a qualidade e a assistência técnica deixavam 
muito a desejar’.” Solução? “Comprei uma Bosch. 
Espero não me arrepender”, desabafa a consumidora.

Carlos Oliveira fez a sua parte para redu-
zir a pegada ecológica: reparou a máquina 
de lavar loiça. “Esta experiência ajudou-me 
a não satisfazer e a não alimentar mais o 
negócio da venda de máquinas descar-
táveis e optar pela reparação”, garante. 
Faça como este consumidor e denuncie 
a sua situação em www.deco.proteste.pt/
obsolescencia. Vamos rodar, juntos, um 
novo filme. 

Dossiê técnico Elsa Agante

LUÍS SILVA
Empresário, 61 anos

HELENA 
SALGUEIRA
Bancária, 49 anos


