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os nossos associados podem aproveitar!  

Teve um problema com uma compra? 
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Este Manual do Consumidor foi feito para o ajudar a esclarecer 
dúvidas sobre os seus direitos nos vários setores de atividade e 
guiá-lo passo a passo na hora de apresentar uma reclamação. Sob o 
formato de pergunta/resposta, encontrará rapidamente as questões 
e as queixas mais frequentes dos consumidores, sem esquecer 
algumas das novas preocupações relacionadas com a pandemia da 
covid-19. Por isso, sugerimos que guarde este guia num local de fácil 
acesso. Poderá revelar-se útil a qualquer momento, seja para se 
precaver de conflitos, seja para reclamar de forma eficaz. 

  Assinalamos com este símbolo as medidas excecionais 
implementadas pelo Governo no contexto da covid-19. 
Uma vez que poderão sofrer alterações meses, semanas

ou mesmo dias após a impressão destas linhas, não deixe de 
consultar eventuais atualizações nas nossas revistas e o no site 
deco.proteste.pt. Neste período difícil que atravessamos, 
pontuado de incertezas, há algo que se mantém inabalável: a 
presença da DECO PROTESTE na defesa dos seus direitos. 

Seja qual for o problema a que tenha de fazer face, estamos 
ao seu lado. Conte sempre com o apoio da DECO PROTESTE.

João Mendes
Coordenador editorial
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motivo apontado para não reclamar é a falta 
de confiança num resultado prático. 
Não ter conhecimentos para o fazer é 
outra razão referida. Menos de metade 
admite estar medianamente informada 
e três em cada dez confessam falta 
de conhecimentos. Porém, 
independentemente da situação, pode 
contar com a ajuda da DECO PROTESTE.

Para resolver um problema, comece por 
tentar o acordo amigável. A coisa complica-
-se e a reclamação não dá frutos? Há quem 
acabe por desistir, com a convicção de que a 
única solução seriam os tribunais. Na 
realidade, existem métodos mais simples, 
mais rápidos e menos dispendiosos para 
resolver os diferendos que podem surgir, 
seja com pessoas, empresas ou instituições.

No entanto, lembre-se de que é 
fundamental que possa comprovar os seus 
direitos. Para o efeito, deve guardar todos 
os documentos e outros mecanismos de 
prova e, ainda, interpelar a parte contrária. 

O serviço de informação da DECO 
PROTESTE mediou mais de 22 mil conflitos 
com empresas em 2019, tendo conseguido 
devolver aos consumidores quase 1 milhão 
de euros cobrados indevidamente. 
Telecomunicações, serviços financeiros, 
compra e venda, energia e água são os 
setores com mais queixas, como pode 
verificar na ilustração ao lado.

Segundo um inquérito da DECO 
PROTESTE sobre a experiência de quem 
vivenciou problemas com um produto ou 
serviço nos últimos dois anos, e cujos 
resultados publicámos na revista DINHEIRO 
& DIREITOS de janeiro de 2020, quase oito 
em cada dez dos que se queixaram viram o 
problema resolvido, mesmo que 
parcialmente. Pode consultar os resultados 
deste inquérito nos gráficos da página 8. 

Dos que tiveram um problema mas não 
avançaram com uma queixa, 16% referiram 
ter ainda a intenção de o fazer, e 14% 
puseram a hipótese de parte. O principal 

COMO  
RECLAMAR 

Dá trabalho, dores de cabeça, espera-se e desespera -se 
por uma solução, mas, no fim, vale a pena. Reclamar  

em caso de defeito ou avaria de um produto ou  
de prestação deficiente de um serviço acaba  

muitas vezes por compensar.
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TOP DE RECLAMAÇÕES EM 2019

28 826 
Telecomunicações

27 035
Serviços financeiros

22 366 
Compra e venda

11 056
Energia e água
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RECLAMAR  
EM 7 PASSOS

1 INICIE O DIÁLOGO Comece por con-
tactar o vendedor, o fabricante do bem 

ou o prestador do serviço. Exponha o pro-
blema e peça a sua resolução (arranjo, troca, 
redução do preço ou devolução com reem-
bolso do valor pago). Se for um bem móvel, 
como um eletrodoméstico, deve fazê-lo até 
dois meses após detetar a falha e, no caso 
dos imóveis, até um ano. 

2 FORMALIZE A QUEIXA Se a sua 
queixa for ignorada ou a solução 

apresentada não for satisfatória, formalize 
a reclamação por escrito (carta registada 
com aviso de receção ou e-mail com reci-
bos de  entrega e de leitura). Indique um 
prazo para obter a resposta (por exemplo, 
10 dias seguidos). Se necessário, escreva no 
livro de reclamações da loja. Opte, de pre-
ferência, pelo livro de reclamações eletró-
nico (www.livroreclamacoes.pt): a recla-
mação segue automaticamente para a 
entidade supervisora da empresa e esta 
tem 15 dias úteis para responder. 

3 CONTACTE A ENTIDADE REGU-
LADORA Se a sua queixa foi ignora-

da, apresente a situação diretamente à enti-
dade reguladora da empresa visada. Se 
reclamou via livro eletrónico, não precisa 
de tomar esta iniciativa, uma vez que a 
queixa é enviada automaticamente à enti-
dade responsável. Para saber a que regula-

Metade dos inquiridos que tiveram problemas 
com produtos ou serviços nos últimos dois 
anos indicaram que o problema era relativo 
ao setor das telecomunicações.

Telecomunicações 

Serviços essenciais*

Viaturas

Manutenção da casa 

Banca

Seguros

Transportes públicos

Tecnologia

Férias e viagens

Eletrodomésticos

Roupa e calçado

* (excluindo telecomunicações)
1215 inquiridos participaram no estudo. Podiam reportar mais do que 
um problema.

22%

20%

18%

18%

 17%   

50%

32%

25%

25%

26%

APRESENTOU QUEIXA?
RESULTADO OBTIDO
50%
Reclamação  
atendida

25%
Reclamação não atendida

25%
Solução diferente da 
exigida na reclamação 

QUANTO TEMPO ATÉ OBTER 
UMA RESPOSTA?

52%

70%

16%

14%

Menos de 1 mês

48% 1 ou mais meses

QUE PROBLEMAS SURGIRAM  
NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS?

8% 

Sim

Não, mas 
tenciono  
fazê-lo

Não
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diação pode terminar pela renúncia de 
uma das partes às suas pretensões ou por 
uma verdadeira transação, através da qual 
cada uma das partes renuncia a alguns di-
reitos reivindicados.

5 RECORRA À ARBITRAGEM O con-
sumidor também pode recorrer aos 

Centros de Arbitragem (www.cniacc.pt). 
Para conflitos que envolvam montantes 
até 5 mil euros, a empresa é obrigada a 
aceitar a intervenção do Centro. Exceto 
em alguns setores (automóvel, por exem-
plo), este serviço é gratuito. A arbitragem é 
vinculativa para as partes, isto é, ambas 
 terão de respeitar a decisão que dela resul-
tar, equiparada a uma sentença de um tri-
bunal judicial. Existem centros de arbitra-
gem de conflitos  de consumo e alguns 
centros específicos de determinados seto-
res, como o Centro de Arbitragem para 
o  Setor Automóvel (CASA), o Centro de 
 Informação, Mediação, Provedoria e Arbi-

dor deve enviar a sua reclamação, consul-
te  o portal do livro de reclamações, em 
www.livroreclamacoes.pt. Tratando-se de 
bens e serviços, na maioria dos casos, a enti-
dade à qual pode reportar as reclamações é 
a Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE). 

4 PROCURE MEDIAÇÃO Em caso 
de silêncio da outra parte ou de in-

sucesso nas negociações, recorra a uma 
entidade especializada na mediação de 
conflitos de consumo, como a DECO ou a 
Direção-Geral do Consumidor. A media-
ção é um procedimento destinado a alcan-
çar um acordo amigável, através de um in-
termediário. As partes em conflito devem 
definir, em conjunto, quem vai tentar al-
cançar o acordo e quais os limites da sua 
intervenção. Assim, poderão recorrer, por 
exemplo, a uma associação de defesa do 
consumidor ou aos sistemas públicos de 
mediação familiar, laboral ou penal. A me-

Os julgados de paz têm a mesma força legal que os tribunais tradicionais, mas funcionam 
de forma mais rápida e económica. Verifique em conselhodosjulgadosdepaz.com.pt 

se abrangem o seu concelho.
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LIVRO  
DE RECLAMAÇÕES:  
COMO FUNCIONA

O livro de reclamações é obrigatório em 
todas as lojas ou estabelecimentos com 
atendimento ao público, incluindo serviços 
e organismos da administração pública. 
Desde janeiro de 2020, além do livro 
impresso na loja ou serviço, é também 
obrigatório disponibilizar o formato 
eletrónico. Apresentar uma reclamação, 
seja qual for o meio escolhido, é gratuito. 

COMO RECLAMAR E PREENCHER
Quando os seus direitos forem defraudados, 
deverá atuar imediatamente ou, pelo 
menos, assim que possível. Quanto mais 
tempo demorar a reclamar, menor será a 
expetativa de resolução do conflito. 
O livro eletrónico permite apresentar a sua 
reclamação a qualquer momento, mesmo 
que já tenha abandonado o local.

O livro impresso deve ser facultado 
sempre que o consumidor o peça. 
Se o negarem, deve solicitar a presença de 
uma autoridade policial para que lhe seja 
entregue e para que se tome nota da 
ocorrência. Este registo será, depois, 
encaminhado para a entidade reguladora 
do setor. Se a reclamação foi efetuada, por 
exemplo, numa farmácia, a mesma deverá 

tragem de Seguros (CIMPAS) ou o Centro 
de Arbitragem Administrativa (CAAD). Pa-
ra conflitos de consumo que surjam nou-
tro país da União Europeia, pode recorrer 
ao Centro Europeu do Consumidor (CEC) 
do país onde habita e este encaminhará a 
queixa para a entidade do país do vende-
dor ou do serviço.

6 TENTE OS JULGADOS DE PAZ 
Podem decidir litígios de montante 

até 15 mil euros em matérias como a co-
brança de dívidas, conflitos entre vizinhos e 
acidentes de viação, sem necessidade de re-
correr a advogado. Têm força legal idêntica 
à dos tribunais tradicionais, mas funcionam 
de forma mais rápida e económica. Há lugar 
ao pagamento de uma taxa de 70 euros, va-
lor que baixa para 50 euros em caso de acor-
do. Verifique se existe um na sua zona de 
residência em www.conselhodosjulgados-
depaz.com.pt (veja a ilustração da página 9) 
ou através da página na internet do Minis-
tério da Justiça.

7 TRIBUNAL POR ÚLTIMO Mais ca-
ro, moroso e exigindo a contratação 

de um advogado, o tribunal só deve ser 
usado como último recurso. No caso dos 
bens móveis, se deixar passar mais de dois 
anos sobre a primeira queixa, já não pode 
utilizar esta via. O mesmo acontece nos 
imóveis, mas ao fim de três anos. As deci-
sões do tribunal são de aplicação obrigató-
ria para todas as entidades (públicas e 
 privadas) e prevalecem sobre quaisquer 
outras autoridades. Quem fizer prova de 
falta de meios económicos para custear as 
despesas com uma acção judicial pode re-
querer apoio à Segurança Social e solicitar 
a nomeação de um advogado oficioso para 
o representar.
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prestador de serviços deve entregar 
o duplicado ao consumidor. 

O vendedor é obrigado a enviar a 
reclamação à entidade reguladora no prazo 
de 15 dias úteis. No entanto, a lei admite que 
o consumidor remeta diretamente o 
duplicado à entidade competente, bastando 
que o transforme em envelope mensagem. 

Livro eletrónico
Ao optar pela versão online do livro de 
reclamações:

 comece por reunir toda a documentação 
necessária, bem como a correta 
identificação da entidade reclamada;
 aceda ao site do livro electrónico 
em www.livroreclamacoes.pt;

ser avaliada pelo Infarmed – Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde. Se preferir, também pode escrever no 
livro de reclamações online. Veja, de 
seguida, o passo a passo para preencher a 
versão impressa e online.

DICAS PARA PREENCHER
Para registar uma reclamação, o 
consumidor deve seguir determinados 
requisitos para não comprometer a queixa. 
Preencha de forma correta e completa 
os seus elementos de identificação e o 
endereço e a identificação do vendedor. 
Descreva, de forma clara e completa, os 
factos que motivaram a reclamação.

Livro impresso
Na hora de apresentar uma queixa no livro 
de reclamações na própria loja ou ao balcão 
de determinado serviço:

 leia as instruções;
 escreva a esferográfica, com letra 
maiúscula e legível;
 preencha todos os campos da folha; 
 na descrição dos factos, seja conciso, 
objetivo e não exceda a caixa de texto 
disponível; 
 indique a data e assine a folha.

As folhas de reclamação são em 
triplicado. O original destina-se a ser 
remetido à entidade reguladora do setor em 
causa, o duplicado deve ficar na posse do 
consumidor e o triplicado deve permanecer 
no livro de reclamações. Uma vez 
preenchida a queixa, o vendedor ou 
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 escolha a opção “Fazer reclamação”;
 indique o seu endereço de e-mail para 
receber o formulário de reclamação na sua 
caixa de correio eletrónico e carregue na 
opção "Submeter";
 siga as instruções recebidas por e-mail. 
Na sua caixa de correio  eletrónico, receberá 
um link sobre o qual deverá carregar. Este 
link só se mantém ativo durante sessenta 
minutos;
 preencha todos os dados pedidos no 
formulário e, no final, submeta a sua 
reclamação.

SEGUIR O ANDAMENTO  
DO PROCESSO NA INTERNET
Quando submeter a reclamação, a mesma é 
enviada automaticamente para o seu e-mail 
e para o da entidade competente. 
O vendedor ou prestador de serviços deve 
responder, no prazo de 15 dias úteis após a 
receção da reclamação, para o e-mail que o 
consumidor indicou. Compete à entidade 
reguladora receber as reclamações e 
instaurar o processo adequado, sempre 
que se justifique.

Depois de apresentar a queixa, o 
consumidor pode seguir o andamento do 
processo da sua reclamação no site Rede 
Telemática de Informação Comum em 
https://rtic.consumidor.pt/rtic/home. 

No caso das queixas apresentadas 
através do livro de reclamações online, 
pode igualmente consultar o andamento 
do processo, carregando no link que é 
enviado para o seu e-mail. Ao clicar, 
será redirecionado para a sua reclamação.

FFAAÇÇAA--SSEE  OOUUVVIIRR

ENVIE RECLAMAÇÕES

SEM CUSTOS A QUEIXA PODE FICAR VISÍVEL

PARA TODOS CONSULTE AS QUEIXAS

JÁ APRESENTADAS

Problemas de consumo? Vá à nossa plataforma online gratuita, 
apresente a sua reclamação e a queixa irá diretamente para a empresa 
visada. Enquanto aguarda a resposta pode consultar as queixas de 
outros consumidores e a resposta das empresas.

VÁ JÁ A WWW.DECO.PROTESTE.PT/RECLAMAR
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que tiver (faturas, etc.). Reveja e decida se 
quer mantê-la privada ou visível no site. 
Findo este processo, a reclamação seguirá 
para a empresa em causa.

2 RECEBA A RESPOSTA ATRAVÉS 
DA NOSSA PLATAFORMA Ao fa-

zer a queixa através da nossa plataforma, 
beneficia da reputação do nome DECO 
PROTESTE. Ajudamos a fazer pressão pú-
blica sobre as empresas. Proponha sempre 
uma solução, ou seja, como gostaria de ver 

1 ESCREVA E ENVIE A RECLAMA-
ÇÃO DIRETAMENTE PARA A EM-

PRESA Aceda ao nosso site em www.deco.
proteste.pt/reclamar. Procure o nome da 
empresa contra a qual pretende apresentar 
a reclamação. Se não encontrar a empresa, 
adicione os dados (nome, setor, e-mail) que 
constam da fatura. Indique uma referência. 
Pode ser o número de cliente, da fatura, de 
contribuinte ou da encomenda. Se não está 
registado no nosso site, esta é a altura certa 
para o fazer. Se já fez o registo (login), insira 
o seu contacto telefónico. Agora, sim, pode 
escrever a queixa, anexando os elementos 

RECLAMAR COM A DECO PROTESTE

Se precisar de informações ou de ajuda para reclamar, 
contacte-nos (telefone: 218 410 858) ou recorra à plataforma 

Reclamar, em www.deco.proteste.pt/reclamar. 
Qualquer consumidor, seja ou não subscritor da DECO 

PROTESTE, pode usar esta plataforma. É de uso gratuito e a 
queixa vai diretamente para a empresa. Cerca de três quartos 

das reclamações ficam resolvidas em 6 dias, em média.

42 361
reclamações recebidas 

até maio de 2020

74% 
resolvidas com sucesso

6 dias 
tempo médio
de resposta
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o caso resolvido ou qual a compensação 
que desejaria receber (por exemplo, a de-
volução de uma quantia paga ou a possibi-
lidade de trocar um artigo).

3 DESCONTENTE COM O DESFE-
CHO? PEÇA AJUDA AOS NOS-

SOS JURISTAS Se não receber qualquer 
resposta neste prazo, ou se a queixa não tiver 
o resultado que pretendia, peça ajuda aos 
nossos juristas. Pode fazê-lo através da plata-
forma Reclamar ou por telefone, ligando 
 para o 218 410 858. O serviço está disponível 
durante os dias úteis, entre as 9 e as 18 horas. 
Mais de 50 profissionais encontram-se ao 
dispor e prontos a intervir no processo, em 
nome dos consumidores.  
Se a razão está do seu lado, não fique de bra-
ços cruzados. Compensa: desde o lança-
mento da nossa plataforma online, em 
2016, 74% das reclamações foram resolvidas 
com sucesso em 6 dias (em média).

CONTACTOS ÚTEIS 
Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica (ASAE)  
www.asae.gov.pt 
Centros de Arbitragem de Conflitos 
de Consumo  
www.cniacc.pt/pt 
Centro de Arbitragem para o Setor 
Automóvel (CASA) 
www.centroarbitragemsectorauto.pt 
Centro de Informação, Mediação, 
Provedoria e Arbitragem de Seguros 
(CIMPAS) www.cimpas.pt 
Centro de Arbitragem Administrativa 
(CAAD) www.caad.org.pt 
Centro Europeu do Consumidor (CEC)  
cec.consumidor.pt 
DECO PROTESTE www.deco.proteste.pt 
Direção-Geral do Consumidor  
www.consumidor.gov.pt 
Julgados de Paz  
www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt   
Livro de Reclamações  
www.livroreclamacoes.pt

ENTIDADES REGULADORAS  
POR SETOR
Autoridade da Mobilidade e Transporte 
(AMT) www.amt-autoridade.pt
Autoridade Nacional da Aviação Civil 
(ANAC) www.anac.pt
Autoridade Nacional de Comunicações 
(ANACOM) www.anacom.pt
Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões (ASF) www.asf.com.pt
Banco de Portugal www.bportugal.pt
Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) www.cmvm.pt
Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social (ERC) www.erc.pt
Entidade Reguladora da Saúde (ERS)  
www.ers.pt
Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR) www.ersar.pt
Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos (ERSE) www.erse.pt
Instituto dos Mercados Públicos, do 
Imobiliário e da Construção (IMPIC)  
www.impic.pt
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Os serviços públicos essenciais englobam 
o fornecimento de eletricidade, água, gás, 
comunicações eletrónicas, correios, 
recolha e tratamento de águas residuais e 
gestão de resíduos sólidos urbanos. Geram 
muitas reclamações dos consumidores: 
cortes no abastecimento sem aviso prévio, 
dupla faturação ou faturação incorreta, 
mudança de fornecedor e práticas 
comerciais desleais são as queixas mais 
frequentes. 

O QUE A LEI EXIGE AOS 
FORNECEDORES ESSENCIAIS? 
Os fornecedores destes serviços estão 
sujeitos a uma legislação específica. 
Na página seguinte, abordamos algumas 
medidas excecionais anunciadas durante 
o período da pandemia da covid-19. 

 Não podem interromper o serviço por 
falta de pagamento, sem aviso prévio. Têm 
de enviar uma carta ao consumidor faltoso, 
alertando-o para o atraso no pagamento de 
uma fatura, indicar-lhe os meios à sua 

disposição para pagá-la e avisá-lo de que, 
se não o fizer no prazo de 20 dias, lhe será 
cortado o serviço. No caso das 
comunicações eletrónicas, o prazo mínimo 
é de 10 dias. 
 Só podem exigir o pagamento dos 
serviços no prazo de 6 meses. Se passar mais 
tempo desde a data em que o serviço foi 
fornecido, a empresa já não pode exigir o 
pagamento. Da mesma forma, não podem 
corrigir consumos com mais de 6 meses que 
tenham cobrado incorretamente em seu 
desfavor. Deste modo, o consumidor já não 
precisa de guardar durante anos as faturas 
relativas aos serviços públicos essenciais: 
se lhe cobrarem consumos com mais de 
6 meses, não é obrigado a pagar.
 É proibida a cobrança de consumos 
mínimos, entendendo-se estes como todo e 
qualquer valor que não corresponda a uma 
efetiva prestação de serviço. No entanto, 
a lei refere que não constituem serviços 
mínimos as taxas e tarifas devidas pela 
construção, conservação e manutenção dos 
sistemas públicos de água, saneamento e 
resíduos sólidos;

SERVIÇOS 
ESSENCIAIS 

Trata-se de serviços absolutamente imprescindíveis, 
por assegurarem necessidades elementares, como 

o abastecimento de água e de energia, entre outras. 
Como defender-se neste setor?
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18 MANUAL DO CONSUMIDOR

  VOU TER ALGUM DESCONTO 
NESTE PERÍODO EXCECIONAL 

NA CONTA DA LUZ? No contexto da 
covid-19, a Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE)  aprovou uma 
revisão extraordinária dos preços da 
eletricidade, mas apenas para os 
consumidores que mantêm a tarifa 
regulada, que terão uma descida de cerca 
de 3% na conta da eletricidade. Fora desta 
redução, ficam os 5,3 milhões de 
consumidores do mercado liberalizado, 
que esperamos que possam beneficiar de 
uma reação das empresas fornecedoras em 
breve. Outras medidas anunciadas: não 
serão feitos cortes nos serviços energéticos 
até 30 de junho de 2020 e as dívidas 
contraídas neste período poderão ser pagas 
sem juros, de modo fracionado, durante 
12 meses.

OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 
EXIGEM-ME O PAGAMENTO DA 
ÁGUA QUE CONSUMI HÁ 1 ANO. 
TENHO MESMO DE PAGAR ESSES 
CONSUMOS? Não. As empresas 
fornecedoras de serviços públicos 
essenciais não podem exigir o pagamento 
de faturas respeitantes a fornecimentos 
com mais de 6 meses. Da mesma forma, 
não podem efetuar correções sobre 
consumos com mais de 6 meses que 

 É proibida a cobrança de aluguer, 
amortização ou inspeção periódica de 
contadores ou de outros instrumentos de 
medição, bem como de qualquer taxa que 
não corresponda a um encargo do 
fornecedor do serviço, com exceção da 
contribuição para o audiovisual.
 A fatura deve ser mensal, a menos que o 
consumidor escolha a periodicidade 
bimestral, e especificar os valores que 
apresenta, os serviços prestados e as 
correspondentes tarifas. Se a fatura incluir 
mais do que um serviço, não pode ser 
recusado o pagamento de apenas um deles 
e aquele que for pago não pode ser 
suspenso devido à falta de pagamento 
de outros.

  FIQUEI DESEMPREGADO. 
COMO PODEREI PAGAR A

FATURA DAS TELECOMUNICAÇÕES? 
Se ficar com valores em dívida enquanto 
vigorarem as medidas excecionais de 
resposta à pandemia, deve ter acesso a um 
plano de pagamento definido por acordo 
com o fornecedor, que deve iniciar-se no 
segundo mês posterior ao estado de 
emergência. Tal como nos restantes 
serviços essenciais, a interrupção do 
serviço de telecomunicações está proibida 
durante este período. Estas medidas 
poderão ainda sofrer alterações.

Em 2019 os nossos juristas receberam mais de 
11 000 pedidos de ajuda para a resolução de problemas 

relacionados com água e energia. 
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ou 6 meses, se for internacional. Se, após 
apresentação da reclamação no posto dos 
correios onde foi registada ou entregue 
a correspondência, o cliente não obtiver 
uma resposta satisfatória, poderá recorrer 
ao Provedor dos CTT e, caso o prejuízo 
o justifique, até ir a tribunal, para exigir 
o valor dos danos comprovadamente 
sofridos.

COMO DEFENDER-SE? Contacte 
diretamente o serviço em causa. Se a sua 
queixa for ignorada ou a solução 
apresentada não for satisfatória, formalize 
a reclamação por escrito (por carta 
registada com aviso de receção ou e-mail, 
com recibos de entrega e de leitura). 
Indique um prazo para obter a resposta 
(por exemplo, 10 dias seguidos). 
Se necessário, escreva no livro de 
reclamações do serviço, na versão 
em papel ou eletrónica  
(www.livroreclamacoes.pt): a reclamação 
segue automaticamente para a entidade 
supervisora da empresa e esta tem 
15 dias úteis para responder. 
Pode, igualmente, reportar as reclamações 
à Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica (ASAE) através do endereço 
eletrónico www.asae.gov.pt. 
Ou então apresentar a sua queixa 
na nossa plataforma Reclamar  
em deco.proteste.pt/reclamar.

Para mais informações sobre 
os procedimentos e os mecanismos que 
existem para apresentar uma queixa, veja 
o capítulo Como reclamar, na página 6.

tenham cobrado incorretamente em 
seu desfavor. Assim, se receber uma 
comunicação para pagar algo mais 
antigo, poderá responder ao fornecedor 
que, ao abrigo da lei, não tem obrigação 
de pagar.

OS CTT PERDERAM 
CORRESPONDÊNCIA VALIOSA QUE 
ME ERA ENDEREÇADA. COMO 
POSSO SER COMPENSADO? Tudo 
depende do tipo de correspondência em 
causa. Aliás, se não tiver sido registada nem 
tiver valor declarado, nada poderá fazer. 
Por isso, mais vale tomar as devidas 
precauções sempre que se trate de algo 
importante. Tratando-se de 
correspondência registada, mas sem valor 
declarado, a indemnização deve 
corresponder ao prejuízo sofrido e tem 
como limite 20 vezes a taxa de registo 
paga, o que representa, para uma carta 
normal (até 20 gramas) e aos preços atuais, 
um máximo de 56 euros. Se a carta 
extraviada tiver um valor declarado, a 
indemnização nunca pode exceder a 
importância declarada. E o mesmo se 
aplica às encomendas postais. Se estas 
forem registadas, os limites são de 20 vezes 
a taxa de registo paga, para encomendas 
até 5 quilos, 30 vezes o valor dessa taxa, 
para encomendas cujo peso varia entre 
5 e 10 quilos, e 40 vezes a taxa de registo, 
se tiverem um peso superior. O cliente 
prejudicado (que pode ser o remetente, 
o destinatário ou ambos) tem um ano para 
reclamar, tratando-se de correio nacional; 
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O serviço de apoio jurídico da DECO 
PROTESTE recebeu, em 2019, 
22 366 reclamações ligadas à compra e 
venda de bens. Deveram-se sobretudo a 
vendas agressivas ou a práticas comerciais 
desleais, defeitos e desconformidades dos 
bens, garantias de produtos e 
incumprimento dos prazos de livre 
resolução das vendas online. Retomamos, 
de seguida, os principais problemas que 
surgem no quotidiano dos consumidores, 
o que a lei prevê em cada situação e como 
proceder para fazer valer os seus direitos.

 Note que a situação excecional causada 
pela pandemia da covid-19 levou muitas 
lojas a adotar medidas, também elas 
excecionais, como, por exemplo, alargar 
o prazo para trocar um artigo. 

  A MINHA MÁQUINA DE CAFÉ, 
CUJA GARANTIA DE 2 ANOS

ESTÁ PRESTES A EXPIRAR, AVARIOU 
DURANTE O ESTADO DE 
EMERGÊNCIA. SENDO EU UMA 

PESSOA DE RISCO, POSSO PEDIR 
PARA PROLONGAR A GARANTIA? 
As lojas têm aberto algumas excepções, 
como, por exemplo, prolongar o prazo para 
trocar um produto, caso os clientes não 
tenham tido oportunidade de o fazer por 
a loja ter encerrado devido ao estado de 
emergência. Caso uma máquina tenha 
avariado durante esse período e, por ter 
ficado doente ou a loja ter fechado, não 
tenha podido acionar a garantia que, na 
altura, ainda estava em vigor, entendemos 
que, ainda assim, deve solicitar a sua 
reparação ou troca. A partir do momento 
em que deteta a avaria, o consumidor 
dispõe de dois meses para informar o 
vendedor. Tente contactá-lo diretamente  
ou ligue para a linha de apoio ao cliente,  
se existir. Se a empresa não se oferecer para 
recolher o equipamento avariado, explique 
que lhe é impossível entregá-lo num prazo 
curto, por pertencer a um grupo de risco 
(por ter uma doença crónica ou mais de 
70 anos, por exemplo). Devido às exigências 
ao abrigo da quarentena, está, na verdade, 
impedido de o fazer. 

COMPRAS  
E GARANTIAS 

Na aquisição de bens, dispõe do prazo legal de dois anos 
de garantia, que prevalece também em época de saldos ou 

promoções. Nas compras online, além deste direito,  
o consumidor pode devolver o produto, sem necessidade  

de se justificar, no prazo de 14 dias.  
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comprador dispõe de dois meses, 
a partir do momento em que deteta a 
anomalia, para a comunicar ao vendedor, 
podendo exigir-lhe, sem encargos de 
qualquer espécie para si, uma das 
seguintes medidas:

 reparação ou eliminação do defeito;
 substituição por outro bem igual ou 
equivalente;
 redução do preço;
 anulação do negócio, com a consequente 
devolução do preço ao comprador 
e do artigo ao vendedor.

A opção escolhida deve ser razoável e 
adequar-se à situação concreta. Nalgumas 
situações, a reparação, a efetuar no prazo 
máximo de 30 dias, resolverá o problema. 
E, enquanto o artigo está a ser reparado, 
fica suspenso o prazo de garantia, 
prolongando-se por um período igual 
àquele em que o proprietário esteve 
privado do seu uso. No presente caso, 
tendo em conta que a reparação não está 
a resultar, pode ainda optar por uma das 
restantes. Se lhe interessar outra 
máquina, pode optar pela substituição, 
beneficiando o novo aparelho de idêntico 
período de garantia de 2 anos. Caso se 
trate de um pequeno defeito, até pode 
ficar com o mesmo aparelho, solicitando 
que lhe seja feito um desconto. Por 
último, não estando interessado em 
nenhuma destas alternativas, o caminho a 
seguir será a rescisão do contrato, com a 
devolução da máquina e o reembolso do 
que foi pago.

ADQUIRI UMA SAIA EM PROMOÇÃO 
E SÓ EM CASA REPAREI QUE O 
FECHO ESTAVA PARTIDO. POSSO 
TROCÁ-LA? Sim, pode. Os artigos em 
promoção ou em saldos regem-se pelas 
mesmas regras, dispondo o cliente, 
igualmente, do prazo legal de garantia de 
2 anos, exceto nos casos em que os 
produtos com defeito estejam 
identificados de forma inequívoca, com 
letreiros ou rótulos. Estes produtos têm 
de estar em locais destacados e deve ser 
colocada uma etiqueta que assinale que 
têm defeito. Se estes requisitos não forem 
cumpridos, o cliente pode exigir a sua 
troca por outro produto com a mesma 
finalidade ou a devolução do valor já pago, 
mediante a apresentação da fatura. 

Há lojas que permitem devoluções ou 
trocas ainda que os bens vendidos não 
tenham defeito. Tal resulta de uma política 
comercial própria e não de uma imposição 
legal. Fora dos casos em que o consumidor 
pode terminar o contrato (vendas à 
distância, por exemplo), verifique primeiro 
as condições da loja: se devolve o dinheiro, 
emite um vale ou permite trocar por outro 
artigo. Na verdade, não é obrigada a isso por 
lei, exceto se o produto tiver um defeito.

COMPREI UMA MÁQUINA DE LAVAR 
QUE AVARIA COM FREQUÊNCIA. O 
QUE POSSO EXIGIR AO VENDEDOR? 
Os bens móveis beneficiam de um período 
de garantia de bom funcionamento de dois 
anos. Quando um bem tem defeito, o  
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a regularidade indicada pelo fabricante 
e para comparar os quilómetros nele 
inscritos com os que constam do 
conta-quilómetros. Por vezes, estes dados 
são falsificados para obter um melhor 
preço de venda, prática que pode constituir 
um crime de burla cuja pena de prisão vai 
até três anos.

Nas vendas efetuadas por particulares, 
só existe garantia se ainda decorrer o prazo 
de que beneficiava quem agora está a 
vender a viatura. No entanto, o bem tem 
sempre de servir para o fim a que se 
destina. Se um carro comprado a um 
particular não funcionar, o comprador 
poderá pôr fim ao contrato por ter sido 
enganado.

  QUANDO POSSO BENEFICIAR 
DE UM PRAZO DE REFLEXÃO

PARA RENUNCIAR A UMA COMPRA 
OU SERVIÇO? QUAIS OS PRAZOS? 
E NO CONTEXTO DA PANDEMIA? 
A lei estabelece que o consumidor pode 
pôr fim ao contrato de compra e venda, 
sem ter de apresentar uma justificação e 
sem que o comerciante possa opor-se, 
nas seguintes situações: 

 compra de um bem em que a iniciativa 
partiu do vendedor, fora do estabelecimento 
comercial;

COMPREI UM CARRO EM SEGUNDA 
MÃO, MAS  O VENDEDOR REFERE 
QUE A GARANTIA É DE APENAS 
6 MESES. A LEI NÃO IMPÕE UM 
MÍNIMO DE 1 ANO? A garantia dos bens 
vendidos em segunda mão pode ser 
reduzida a um ano, mas só se houver acordo 
entre as partes. Na falta de acordo, prevalece 
o prazo de dois anos. Não pode, pois, ser o 
vendedor a impor algo diferente. E em caso 
algum o prazo pode ser inferior a um ano. 
Ocorrendo uma avaria durante o período de 
garantia, o comprador tem direito a que o 
bem seja reparado ou substituído, podendo, 
em alternativa, haver lugar a uma redução 
do preço ou à rescisão do contrato, com 
devolução integral do montante despendido 
com a aquisição do bem. O consumidor tem 
de apresentar a situação ao vendedor até 
dois meses depois de detetado o defeito. 
Por seu turno, este está obrigado a reparar 
ou substituir o produto defeituoso no prazo 
de 30 dias, sem encargos para o consumidor, 
incluindo despesas de transporte. 

Se, após a denúncia do defeito, 
o vendedor nada fizer, o consumidor 
dispõe de dois anos para fazer valer os seus 
direitos em tribunal. Para que seja possível 
confirmar em que data foi adquirido 
o bem, é fundamental que o consumidor 
guarde o recibo comprovativo do 
pagamento. Ao comprar um carro usado, 
exija também o livro de revisões do veículo, 
para verificar se estas foram feitas com 

Em 2019 os nossos juristas ajudaram a resolver mais de 
22 000 queixas ligadas à compra e venda de bens. 
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bens ou serviços no prazo de 14 dias 
a contar da data em que comunicou 
a intenção de pôr fim ao contrato, 
sem precisar de justificação. O vendedor 
ou fornecedor de serviços, por seu 
lado, tem igual prazo, a contar do dia em 
que é informado da intenção do 
consumidor, para reembolsá-lo de tudo 
o que recebeu, sob pena de ter de entregar 
ao consumidor, no prazo de 15 dias úteis, 
o dobro dos montantes que lhe foram 
entregues. 

Caso o consumidor não seja informado 
dos seus direitos, nomeadamente da 
possibilidade de fazer cessar o contrato 
e do tempo de que dispõe para o fazer, 
o prazo passa de 14 dias para 12 meses. Se, 
entretanto, o consumidor for informado 
desse direito, passa a ter 14 dias a contar 
da data em que recebeu a informação. 

Por uma questão de proteção da saúde, 
os artigos de higiene pessoal, como 
máquinas de barbear ou de depilação, 
só poderão ser devolvidas se as embalagens, 
entregues seladas ao consumidor, 
estiverem intactas. Se as abrir, 
o  consumidor deixa, portanto, de 
poder devolver o produto. 

Note que muitas lojas têm vindo a 
alargar o prazo de devolução dos artigos, 
devido aos constrangimentos causados 
pela pandemia da covid-19. Mas não só: 
têm apresentado soluções alternativas 
para a devolução. Muitos sites já 
disponibilizam essa informação de 

 vendas ao domicílio;
 vendas por correspondência e através 
da internet;
 compra de direitos reais de habitação 
periódica (mais conhecidos por time- 
-sharing) e de cartões de férias;
 crédito ao consumo;
 seguros de vida, de acidentes 
pessoais e de saúde com duração superior 
a 6 meses.

Independentemente do tipo de bem 
ou serviço, sempre que o vendedor não 
informou o consumidor ou o fez de forma 
incompleta, incorreta ou ambígua e, 
por isso, este não conseguiu fazer uma 
utilização adequada do que adquiriu, 
o consumidor dispõe de um prazo de 7 dias 
úteis, a contar da data em que recebeu o 
bem ou celebrou o contrato de prestação 
de serviços, para lhe pôr fim.

Em todas estas situações, o consumidor 
tem de pôr termo ao contrato por carta, 
preenchendo o formulário que lhe seja 
fornecido para o efeito ou através de outro 
meio que demonstre inequivocamente essa 
vontade. Cada uma das partes terá de 
devolver à outra o que recebeu (os bens 
comprados e o dinheiro pago). 

Nas vendas à distância ou celebradas 
fora do estabelecimento comercial 
(por correspondência, na internet, ao 
domicílio), o contrato tem de mencionar 
o direito de o consumidor o fazer cessar 
no prazo de 14 dias seguidos. Quando o 
exerce, o consumidor tem de devolver os 
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COMO FAZER VALER OS SEUS 
DIREITOS? Caso, por exemplo, o 
comerciante recuse a troca de uma peça de 
roupa com defeito ou alegue que os artigos 
em saldos não podem ser trocados, o 
consumidor tem todo o direito de reclamar. 
Para o efeito, tem vários mecanismos ao seu 
dispor (para mais informações sobre os 
procedimentos, consulte o capítulo 
Como reclamar, na página 6).

 Preencher o livro de reclamações, 
obrigatório em todas as lojas ou 
estabelecimentos com atendimento 
ao público, incluindo serviços e organismos 
da administração pública. Pode optar 
por redigir a queixa presencialmente na loja 
ou online, em www.livroreclamacoes.pt. 

 Denunciar a situação à Autoridade 
de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE). Este organismo tem 
como missão a fiscalização e prevenção 
do cumprimento da legislação reguladora 
do exercício das atividades económicas, nos 
setores alimentar e não alimentar. Pode 
fazer a reclamação diretamente no portal da 
ASAE: em www.asae.gov.pt, clique em 
"Denúncias" e preencha o formulário.

 Usar a nossa plataforma Reclamar 
em www.deco.proteste.pt/reclamar. 
Ao juntar o nosso nome à sua reclamação, 
a mensagem ganha mais peso. Também 
pode deixar o caso visível na lista de 
reclamações públicas, para aumentar a 
pressão sobre a empresa e ajudar outros 
consumidores com situações semelhantes.

forma bem visível. Inclusivamente, há 
comerciantes a admitir a devolução ou  
a troca de produtos após a reabertura das 
lojas físicas. Contudo, uma vez que se trata 
de situações não previstas na lei, importa 
ler as condições do estabelecimento 
comercial e ligar para o serviço de 
apoio ao cliente para se informar sobre as 
soluções que lhe propõem neste contexto 
específico.

AS LOJAS ONLINE DISPÕEM DE UM 
PRAZO MÁXIMO PARA ENVIAR UMA 
ENCOMENDA? Sim, o vendedor deve 
enviar o produto adquirido no prazo 
máximo de 30 dias, a contar do dia 
seguinte à realização da encomenda.  
Se tal não acontecer, comece por reclamar 
junto da loja online: é o vendedor quem 
deve apurar o que se passa com a empresa 
transportadora. 

Se o produto já não estiver disponível, 
o vendedor deve fornecer essa informação 
e reembolsar o comprador do valor pago, 
no prazo máximo de 30 dias. Caso 
ultrapasse este prazo, o comerciante fica 
obrigado a devolver o valor pago em dobro, 
no prazo de 15 dias úteis. O consumidor 
pode ainda reclamar uma indemnização 
por danos patrimoniais e não patrimoniais 
que possam ocorrer.

Os dois anos de garantia previstos para 
os artigos comprados nas lojas tradicionais 
também se aplicam aos produtos 
adquiridos pela internet.
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Entre 9 e 22 de abril, a DECO PROTESTE 
registou 9 231 pedidos de ajuda 
relacionados com viagens e agências de 
viagens no contexto da pandemia, que 
levou ao cancelamento de inúmeros voos e 
impediu muitos passageiros de se 
deslocarem. E, mesmo que as viagens 
sejam possíveis durante o verão, há quem 
tenha optado por cancelá-las, por ter ficado 
desempregado ou por receio de partir 
numa altura de incertezas. O decreto-lei 
n.º 17/2020, publicado a 23 de  abril, define 
os direitos dos consumidores para viagens 
agendadas entre 13 de março e 30 de 
setembro. Fora deste contexto, aplicam-se 
as regras habituais apresentadas adiante.

  VIAGENS ENTRE 13 DE MARÇO 
E 30 SETEMBRO: REEMBOLSO,

REAGENDAMENTO OU VALE? 

Nas viagens organizadas por 
agências de viagens e turismo 
canceladas ou que não se realizem entre 
13 de março e 30 de setembro de 2020, devido 

à pandemia da covid-19, o consumidor pode 
optar por uma de duas soluções: 

 um vale de valor igual ao que pagou, com 
validade até 31 de dezembro de 2021; 
 o reagendamento da viagem até essa 
mesma data.

O vale poderá ser utilizado pelo 
próprio ou por outra pessoa (um familiar 
ou amigo). Caso seja usado para a 
realização da mesma viagem, ainda que 
numa data diferente, mantém-se válido o 
seguro que contratou quando a adquiriu. 
Se, por algum motivo, o vale não for 
utilizado até ao final de 2021, o consumidor 
pode então pedir o reembolso. A agência é 
obrigada a devolver-lhe tudo o que 
despendeu no prazo de 14 dias desde a data 
em que fez o pedido de reembolso. 

Se escolher reagendar a viagem, mas esta 
não se realizar até 31 de dezembro de 2021, 
também mantém o direito ao reembolso. 

Apesar de todas estas regras, pode pedir, 
até 30 de setembro, a devolução do valor 

VIAGENS OU VOOS 
CANCELADOS 

Voos cancelados ou atrasados? Mala extraviada? Um hotel 
que não corresponde às condições contratadas com a agência 
de viagens? Conheça os seus direitos nas férias e também no 

contexto da pandemia causada pela covid-19, para viagens 
agendadas entre 13 de março e 30 de setembro de 2020.  
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nenhuma das alternativas, ainda pode, 
em 2022, pedir o reembolso. 

O vale pode ser utilizado por qualquer 
pessoa e até servir como parte do 
pagamento de serviços com valor superior, 
de acordo com a disponibilidade do 
empreendimento ou estabelecimento e nas 
condições aplicáveis nas novas datas.

Quanto ao reagendamento: se for feito 
para uma data em que a tarifa é inferior à da 
reserva inicial, a diferença pode ser usada 
noutros serviços do empreendimento 
turístico ou do estabelecimento de 
alojamento local. No entanto, se essa 
diferença de preço não for utilizada pelo 
consumidor, excecionalmente não será 
devolvida.

Às reservas que previam a possibilidade 
de cancelamento e consequente reembolso 
continuam a aplicar-se as regras previstas 
no contrato, podendo o consumidor, em 
qualquer momento, solicitar a devolução 
daquilo que pagou. Não fica, pois, sujeito 
às regras anteriores. 

Se o seu voo foi cancelado, terá direito 
ao reembolso do que pagou. E nem se pode 
dizer que tem de aceitar a devolução em 
voucher para uma viagem futura. Contudo, 
face à situação excecional que vivemos, é 
desejável que haja flexibilidade, sobretudo 
se o consumidor mantiver o interesse em 
viajar para o destino escolhido (ou para 
outro). A Comissão Europeia, procurando 
evitar algo semelhante a uma falência 
coletiva no setor do turismo, aconselha os 

gasto, sem ter de esperar por 2022, se 
entretanto ficar desempregado. 

Se a agência de viagens não respeitar 
estas regras, o viajante pode acionar o 
Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, 
para recuperar o seu dinheiro, através de 
um requerimento dirigido ao Turismo de 
Portugal ou obter uma decisão favorável 
do provedor do cliente da Associação 
Portuguesa das Agências de Viagens e 
Turismo, da comissão arbitral prevista na lei, 
de um tribunal ou de um centro de arbitragem. 
Pode optar por esta via em 2022, ou mesmo 
mais cedo, caso a agência lhe comunique 
que não está em condições de cumprir o 
que obriga a lei (devido a insolvência, por 
exemplo) ou eventualmente se recuse a 
remarcar a viagem ou a fornecer o vale.

Em caso de alojamento em 
empreendimentos turísticos ou em 
estabelecimentos de alojamento local em 
Portugal, reservados diretamente com os 
alojamentos através de plataformas online 
ou de agências de viagens, que não previam 
a possibilidade de reembolso, também 
foram definidas regras que salvaguardam 
o consumidor. 

Para as estadias entre 13 de março e 
30 de setembro, os direitos são semelhantes 
aos atrás referidos. Pode optar por um vale 
de valor igual ao que gastou, utilizável até 
31 de dezembro de 2021, ou reagendar 
o alojamento até esta data mediante 
acordo com o empreendimento ou 
estabelecimento. Não se concretizando 
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o número mínimo de participantes. Nestes 
casos não pode ser responsabilizada, desde 
que tenha informado o cliente, quando 
este fez a reserva, de que a realização da 
viagem estava dependente deste fator e da 
data-limite para comunicar um eventual 
cancelamento. A agência terá, também, de 
efetuar a comunicação por escrito e dentro 
do prazo definido. Havendo cancelamento 
nestas condições, o cliente terá direito a 
quaisquer montantes que tenha adiantado 
ou, se preferir, a outra viagem de valor 
idêntico. Se a viagem de substituição for 
mais barata, receberá a diferença de preço. 

Consideram-se viagens organizadas as 
que incluem, pelo menos, uma noite de 
dormida ou excedem 24 horas de duração e 
combinam dois destes serviços: transporte, 
alojamento e participação em eventos 
desportivos, religiosos ou culturais que 
constituam parte significativa da viagem. 

O MEU VOO PARA MADRID FOI 
ANULADO. POSSO EXIGIR O 
REEMBOLSO DO BILHETE À 
COMPANHIA AÉREA? Se, em vez de uma 
viagem organizada, o cliente apenas tiver 
reservado o voo, em caso de cancelamento, 
terá, em princípio, de resolver a questão 
diretamente com a transportadora. Pode 
exigir o reembolso do bilhete e de todas as 
despesas relacionadas com o cancelamento 
(por exemplo, a deslocação para o aeroporto) 
ou optar por ser transferido para outro voo, 
na primeira oportunidade ou noutra data 
que lhe seja conveniente. Se nenhuma destas 

consumidores a optarem pelo adiamento 
das viagens, em vez do reembolso.

Apesar de nem as transportadoras 
aéreas, nem os passageiros estarem 
obrigados a aceitá-las, será razoável a adoção 
de soluções semelhantes às das viagens 
organizadas pelas agências: reagendamento,  
emissão de um vale no valor total da viagem 
para usar até uma determinada data, ou 
reembolso no caso de não utilização.

Se não ficar totalmente satisfeito com a 
solução proposta pela companhia aérea, 
recorra à linha da DECO PROTESTE de 
apoio aos consumidores (218 410 858). Pode 
igualmente apresentar a sua reclamação na 
nossa plataforma deco.proteste.pt/
reclamar.

UMA SEMANA DEPOIS DE RESERVAR 
UMA VIAGEM AO BRASIL, A AGÊNCIA 
COMUNICOU-ME QUE, AFINAL, ESTA 
NÃO SE REALIZARIA. A RESERVA QUE 
FIZ NÃO TEM VALOR? Existindo uma 
reserva, se a viagem não chegar a efetuar-se, 
o cliente tem direito a ser indemnizado. 
Será sempre reembolsado dos montantes 
que tenha adiantado. Mesmo nas situações 
em que ainda não tenha pago nada, poderá 
ser indemnizado se provar que sofreu 
prejuízos por não ter feito aquela viagem: 
por exemplo, se tiver gasto mais por ter tido 
de marcar outra viagem.

No entanto, em viagens organizadas, a 
agência pode cancelá-la se não for atingido 
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FIZ UMA VIAGEM ORGANIZADA EM 
QUE SE PREVIA ALOJAMENTO NUM 
HOTEL DE QUATRO ESTRELAS, MAS 
ACABEI POR FICAR NUM DE TRÊS 
ESTRELAS. POSSO EXIGIR UM 
REEMBOLSO À AGÊNCIA? Sim. Se 
ficou num hotel de três estrelas, tendo 
pago um de quatro, tem direito a receber a 
diferença. Se, no decurso de uma viagem 
organizada, não for possível prestar alguns 
dos serviços contratados, a agência terá de 
assegurar, sem aumento de preço, serviços 
equivalentes. Porém, se a impossibilidade 
inviabilizar a continuação da viagem ou se 
a alternativa não for, justificadamente, 
aceite pelo cliente, a agência terá de 
fornecer um meio de transporte que lhe 
permita regressar ao local de partida ou a 
outro por ele pretendido, restituindo a 
diferença entre os serviços efetivamente 
prestados e aqueles que haviam sido 
contratados. Terá, ainda, de responder por 
eventuais danos. Na situação que nos foi 
colocada, o consumidor aceitou pernoitar 
no hotel de categoria inferior. Assim sendo, 
a agência terá de lhe devolver a diferença 
de preço relativamente ao hotel reservado. 
Numa viagem organizada, o viajante deve 
começar por tentar resolver o problema 
junto de quem não está a prestar um bom 
serviço (transportadora, hotel), mas pode 
sempre pedir contas à agência, que terá de 
responder pelos danos causados. Se não 
ficar satisfeito com o comportamento da 
agência ou esta não atender as suas 
queixas, apresente uma reclamação por 
escrito. A questão poderá ser decidida pelo 
Provedor do Cliente das Agências de 

opções se revelar adequada, poderá exigir, 
em substituição, que lhe seja pago um 
transporte alternativo até ao destino. Por 
outro lado, tem direito a receber assistência 
enquanto estiver no aeroporto: chamadas 
telefónicas gratuitas, refeições, bebidas e, 
se necessário, alojamento em hotel, bem 
como transporte entre o local de 
alojamento e o aeroporto. 

Finalmente, tem ainda direito a uma 
indemnização no valor de: 

 250 euros, para voos até 1 500 
quilómetros; 
 400 euros, para voos dentro da UE com 
mais de 1 500 quilómetros e para todos os 
outros voos entre 1 500 e 3 500 quilómetros;
 600 euros para os restantes voos (que 
partam de ou cheguem a um país fora da UE 
e percorram mais de 3 500 quilómetros). 

 Só não haverá lugar a indemnização 
se a transportadora provar que o 
cancelamento se deveu a circunstâncias 
extraordinárias, como uma tempestade 
ou a atual situação de pandemia, 
ou o consumidor tiver sido informado 
do cancelamento com uma antecedêndia 
mínima de: 2 semanas; 7 dias a 2 semanas, 
se lhe tiver sido oferecida alternativa que 
lhe permitisse partir até 2 horas antes do 
programado e/ou chegar ao destino até 
4 horas depois da prevista; menos de 7 dias, 
tendo-lhe sido disponibilizada viagem que 
lhe permitisse partir até 1 hora antes da 
prevista e/ou chegar até 2 horas depois 
do programado.
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continha bens de especial valor e tenha pago 
as taxas adicionais correspondentes. 

Ao verificar que a bagagem não chegou, 
o passageiro deve de imediato dirigir-se ao 
balcão da companhia aérea e apresentar a 
situação, de preferência por escrito. Se esta 
não solucionar o problema na hora, através 
da entrega de um montante para adquirir 
bens de primeira necessidade ou do kit 
atrás referido, o viajante pode adquirir os 
artigos necessários e pedir o reembolso. 
Tem 21 dias para formalizar uma queixa 
caso haja atraso na entrega da bagagem, a 
partir do momento em que a recupere. 

Se a bagagem sofrer danos, pode 
apresentar queixa à transportadora, por 
escrito, no prazo máximo de 7 dias 
contados a partir do momento em que 
recebe a mala. No entanto, se detetar o 
problema no aeroporto, deverá desde logo 
denunciar a situação. Não conseguindo 
resolver o problema com a transportadora, 
pode recorrer a outros meios: centro de 
arbitragem, julgado de paz e tribunal. 
Guarde cópias da queixa. Dispõe de um 
prazo de dois anos a contar da receção da 
bagagem para recorrer ao tribunal. Se a 
companhia for estrangeira, pode recorrer 
ao Centro Europeu do Consumidor.

Viagens e Turismo (para o Provedor 
apreciar a questão, não podem ter passado 
mais de 20 dias desde o fim da viagem) ou 
por uma comissão arbitral composta por 
representantes do Turismo de Portugal, 
da Direção-Geral do Consumidor, da 
Associação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo (APVT) e da associação 
de defesa do consumidor indicada 
pelo viajante, em regra a DECO. Caso 
a agência se recuse, injustificadamente, 
a indemnizar o consumidor, pode ser 
acionado o Fundo de Garantia de Viagens 
e Turismo, através de requerimento 
ao Turismo de Portugal.

A COMPANHIA AÉREA EM QUE 
VIAJEI PERDEU A MINHA BAGAGEM. 
QUE INDEMNIZAÇÃO POSSO EXIGIR? 
Quando a bagagem se extravia fora da sua 
área de residência, o passageiro tem direito 
a uma compensação de cerca de 100 euros 
ou a um kit de primeiras necessidades. Caso 
a bagagem não apareça no prazo de 30 dias, 
considera-se que há extravio definitivo e o 
cliente deve receber uma indemnização de 
aproximadamente 20 euros por cada quilo 
de bagagem despachada, com o limite de 
cerca de 1 300 euros, a menos que, no 
registo, tenha declarado que a mala 

218 410 858
Se precisar, recorra à linha  

de apoio aos consumidores da DECO PROTESTE
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fotografias aspetos relevantes, como uma 
fissura na parede ou um ladrilho rachado, 
por exemplo. Os elementos devem ser 
anexados ao contrato. 

É muito comum o senhorio pedir uma 
caução quando o contrato é celebrado. 
Serve de garantia para cobrir eventuais 
danos provocados pelo inquilino na casa. 
Assim, se esses danos não se verificarem no 
final do contrato, o senhorio não terá 
qualquer motivo para reter a caução. A lei 
não considera a caução como uma renda, 
embora possam existir algumas confusões 
a esse respeito, já que é usual o valor 
corresponder a um mês de renda. Isso 
significa que, ao celebrar um contrato, 
muitas vezes o inquilino paga três vezes 
o valor da renda: o primeiro mês em que o 
contrato vigora, o mês seguinte (segundo 
o princípio de que no primeiro dia útil de 
cada mês se paga a renda do mês seguinte) 
e um montante equivalente a um mês de 
renda, a título de caução. Se o senhorio 
comunicar ao inquilino que, em caso 
algum, lhe devolverá a caução, e não 
houver danos ou outras dívidas da parte 

O arrendatário (ou inquilino) terá de 
respeitar as mesmas regras que o 
proprietário em termos de relações com os 
vizinhos, bem como todas as normas que o 
contrato estipular. Conheça os seus direitos 
e deveres e também algumas medidas 
excecionais implementadas no contexto da 
pandemia da covid-19.

O SENHORIO PRETENDE INDICAR 
NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
O ESTADO DA CASA. É HABITUAL? 
Os contratos de arrendamento nem sempre 
mencionam o estado da casa. Contudo, esta 
menção é muito útil, porque permite saber, 
a qualquer momento, em que condições o 
senhorio a entregou ao inquilino. Além  
de referir de um modo genérico se está em 
bom estado, se houver algo a salientar 
é conveniente fazer uma descrição mais 
detalhada do estado das paredes, 
pavimentos, tetos, canalizações, loiças 
sanitárias e instalação elétrica e ainda de 
eventuais móveis ou equipamentos de 
cozinha. Procure documentar com 

ARRENDAR 
CASA 

O que deve referir o contrato? Quais os prazos e em 
que situações se pode pôr termo a um contrato? 

Quem perdeu rendimentos devido à covid-19, 
pode pagar a renda mais tarde?
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EM QUE SITUAÇÕES PODE O 
SENHORIO PÔR FIM AO CONTRATO? 
A lei protege o inquilino, visando a 
estabilidade dos contratos de 
arrendamento. Por regra, os prazos 
definidos nos contratos para habitação ou 
comércio, indústria, profissões liberais ou 
atividades não lucrativas são de renovação 
automática. Ou seja, uma vez terminados, 
renovam-se por períodos de igual duração, 
a menos que o senhorio e o inquilino 
cheguem a acordo quanto ao fim do 
contrato ou o inquilino deixe de cumprir as 
suas obrigações (não pagar a renda ou 
subarrendar o espaço sem consentimento 
do senhorio, por exemplo), morra ou lhes 
ponha termo nos prazos legais, ou, ainda, o 
senhorio pretenda a casa para sua habitação 
própria. Se o contrato de arrendamento for 
de duração indeterminada, são estas as 
condições para pôr fim ao contrato.

Necessitando da casa para habitação 
própria ou de um filho, a possibilidade de 
pôr termo ao contrato depende de ser 
proprietário, comproprietário ou 
usufrutuário há mais de 2 anos e não ter, na 
mesma localidade (na mesma comarca e 
zonas limítrofes, se for em Lisboa ou no 
Porto), casa própria que satisfaça as suas 
necessidades de habitação. Terá de avisar o 
inquilino pelo menos 6 meses antes da data 
pretendida para a desocupação e pagar-lhe o 
equivalente a um ano de renda. Terá 
também de ocupar a casa no prazo máximo 
de três meses após a saída do inquilino e aí 
residir durante pelo menos dois anos.

Já os contratos de prazo certo são um 
pouco diferentes. O senhorio pode terminar 

deste que o justifiquem, pode optar 
por acertar as contas não pagando 
a renda relativa ao último mês de 
contrato, ou seja, a que deveria pagar dois 
meses antes de sair. 

COM QUE ANTECEDÊNCIA DEVO 
COMUNICAR AO SENHORIO QUE 
PRETENDO PÔR TERMO AO 
CONTRATO? Independentemente do tipo 
de contrato, não é obrigado a ficar na casa 
durante o período previsto e só terá de 
pagar a renda até ao final do último mês em 
que aí residir. Para pôr termo ao contrato, 
deve comunicar ao senhorio a data em que 
pretende fazê-lo, através de carta registada 
com aviso de receção, respeitando a 
antecedência prevista na lei (veja as tabelas 
em baixo). Se não respeitar estes prazos, 
o inquilino terá de pagar os meses de 
pré-aviso em falta.

PRAZOS LEGAIS PARA CESSAÇÃO 
DE CONTRATOS A TERMO CERTO  
PELO INQUILINO

Duração do contrato 
ou da renovação

Antecedência mínima 
da notificação

6 anos ou mais 120 dias

1 a 6 anos 90 dias

6 meses a 1 ano 60 dias

Inferior a 6 meses 1/3 do prazo da duração 
inicial ou da renovação

PRAZOS LEGAIS PARA CESSAÇÃO DE 
CONTRATOS DE DURAÇAO INDETERMINADA

Vigência do contrato Antecedência mínima 
da notificação

1 ano ou mais 120 dias

até 1 ano 60 dias
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foram confrontados com a denúncia dos 
contratos de arrendamento. Neste cenário, 
de acordo com o regime extraordinário e 
transitório de proteção dos arrendatários, 
até que terminem as medidas de 
prevenção, contenção e mitigação na 
sequência da crise causada pela pandemia, 
a denúncia de contratos de arrendamento 
fica com efeitos suspensos e o senhorio não 
pode pedir a restituição da casa durante 
este período. Pretende-se, assim, proteger 
o direito à habitação dos inquilinos. Mas 
nada impede que estes terminem o 
contrato, desde que cumpram os prazos 
fixados na lei. 

  A MINHA EMPRESA ENTROU 
EM LAY-OFF E NÃO SEI COMO 

VOU PAGAR A RENDA. POSSO PEDIR 
AO SENHORIO PARA PAGAR MAIS 
TARDE? Sim, mediante algumas condições. 
Foi aprovado um regime excecional que 
permite a suspensão do pagamento das 
rendas a inquilinos que sofram uma quebra 
de rendimentos superior a 20% e cuja taxa 
de esforço com estes encargos seja igual ou 
superior a 35 por cento. As rendas que se 
vençam entre 1 de abril e o mês seguinte 
ao fim do estado de emergência podem 
ser pagas no prazo de 12 meses, em 
prestações correspondentes a um 
duodécimo do valor total.

o contrato na altura da sua renovação, 
comunicando a sua intenção por escrito, 
com uma antecedência mínima que varia 
em função da duração do contrato ou da 
renovação (veja a tabela). 

PRAZOS LEGAIS PARA CESSAÇÃO DE 
CONTRATOS A TERMO CERTO PELO SENHORIO

Duração do contrato 
ou da renovação

Antecedência mínima 
da notificação

6 anos ou mais 240 dias

1 a 6 anos 120 dias

6 meses a 1 ano 60 dias

Inferior a 6 meses 1/3 do prazo da duração 
inicial ou da renovação

Mas a primeira oposição à renovação por 
parte do senhorio apenas produz efeitos três 
anos após a data em que o contrato foi 
celebrado. Por exemplo, se o contrato tinha 
um prazo de um ou dois anos (e o senhorio 
fez a comunicação com a antecedência de 
120 dias sobre qualquer destas datas), em vez 
de o inquilino ter que sair no final de um 
destes períodos, apenas terá que sair no 
terceiro aniversário do contrato. Esta regra 
só não se aplica se o senhorio precisar da 
casa para si ou para um filho.

  O MEU SENHORIO PRETENDE 
PÔR TERMO AO CONTRATO 

DURANTE A CRISE DA COVID-19. 
PODE FAZÊ-LO? Com a declaração do 
estado de emergência, alguns inquilinos 

Em caso de litígio entre inquilinos e senhorios,  
pode recorrer a julgados de paz ou,  
em última instância, aos tribunais.
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Muitos consumidores foram surpreendidos 
pela pandemia da covid-19 quando se 
preparavam para comprar ou vender casa. 
Face à incerteza do futuro, muitos acabaram 
por desistir do negócio, mesmo depois de 
terem celebrado o Contrato de Promessa 
de Compra e Venda (CPCV). 

 Independentemente da situação que 
atravessamos, as regras mantêm-se: não 
cumprir o contrato pode ter custos. 
A cautela exige que o comprador se informe 
de possíveis problemas, como a existência 
de dívidas por parte do vendedor ou defeitos 
de construção da habitação.

DEPOIS DE ASSINAR UM CONTRATO 
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
(CPCV), SOU OBRIGADO A COMPRAR 
A CASA? Pode desistir, mas corre o risco 
de perder o sinal que adiantou. Embora não 
seja obrigatório, o CPCV é uma salvaguarda 
para assegurar a celebração do contrato 
definitivo, num determinado prazo, 
estabelecendo os direitos e os deveres das 
partes envolvidas. O sinal entregue na 
altura de celebrar o contrato funciona 

como uma garantia da sua intenção em 
formalizar a compra do imóvel. Para o caso 
de a escritura não chegar a concretizar-se, 
o CPCV estabelece sanções que se aplicam 
a qualquer das partes. 

Por norma, se o incumprimento partir 
do vendedor, o comprador tem direito a 
receber em dobro o valor do sinal que deu 
inicialmente. Ou seja, se o comprador deu 
um sinal de 25 mil euros, tem direito a 
receber 50 mil euros. Já se for o comprador 
a inviabilizar o negócio, este perde o valor 
do sinal que entregou ao vendedor. Se uma 
das partes não cumprir o contrato, a parte 
lesada pode recorrer ao tribunal, de modo 
a garantir a execução do que havia ficado 
estipulado no CPCV. Caso o comprador 
esteja dependente da aprovação do crédito 
à habitação para comprar a casa, o CPCV 
assegura que, durante esse período, o 
imóvel não é vendido a outro interessado. 
Se estiver à espera da decisão do banco, 
proponha a inclusão de uma cláusula no 
contrato de promessa a especificar que a 
não obtenção de financiamento para a 
aquisição dará lugar à restituição do sinal. 

COMPRAR 
CASA 

Grande parte do rendimento é investido na compra de uma 
casa, pelo que é fundamental reunir toda a informação 

necessária antes de dar o passo decisivo. Eis as respostas às 
principais questões, nomeadamente no contexto da covid-19.
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tudo o que tiver pago e, ainda, a diferença 
entre o preço combinado e aquele pelo qual 
ele acabou por a vender a outra pessoa. 

Exemplo: se o preço combinado para 
o negócio foi de 150 mil euros, mas o 
vendedor acabou por vender a casa a 
outrem por 200 mil euros, poderá ter de 
compensar o primeiro interessado em 
50 mil euros, acrescentando a esse valor 
o sinal e outros montantes pagos 
pelo lesado.

  FIZ UM EMPRÉSTIMO PARA 
COMPRAR CASA COM TAXA 

VARIÁVEL. DADA A CRISE CAUSADA 
PELA COVID-19, HÁ RISCO DE A 
TAXA DISPARAR? Será preferível 
renegociar já as condições com o banco 
optando por uma taxa fixa? Embora se 
tenha observado um aumento dos valores 
da Euribor, fruto da crise económica que se 
está a desenhar, não é expectável uma 
subida muito significativa dos juros nos 
próximos tempos. No sentido de evitar 
o agravar da crise, programas nacionais e 
europeus de estímulo à economia estão 
a ser preparados. Por isso, é possível que 
a Euribor volte a descer ou a manter-se 
baixa. Estas variações afetam os contratos 
de crédito cuja taxa está indexada à 
Euribor, sendo a prestação revista em 
função da variação deste indexante. 
Ao invés, nos contratos com taxa fixa, 
a mesma não sofre variações durante o 
período contratado, mas, por isso, o seu 
valor é superior à alternativa com taxa 

Se o vendedor recusar a cláusula, o 
promitente-comprador deverá, então, 
negociar a entrega de um sinal baixo, 
para que o prejuízo seja menor na 
eventualidade de o negócio não se 
concretizar. Esta opção acarreta alguns 
riscos: o vendedor poderá recusar um 
sinal demasiado baixo ou, ainda que o 
aceite, sentir-se tentado a faltar ao 
prometido e a vender a casa a outrem 
por um preço mais elevado, com as 
consequências indicadas na resposta 
à próxima pergunta. 

CELEBREI UM CPCV DE UMA CASA E 
ENTREGUEI 5 MIL EUROS DE SINAL. 
AGORA, O PROPRIETÁRIO DIZ QUE A 
VAI VENDER A ALGUÉM QUE LHE DÁ 
MAIS DINHEIRO POR ELA. POSSO 
OBRIGÁ-LO A CUMPRIR O 
CONTRATO? Quando o promitente-
-vendedor não cumpre aquilo a que se 
comprometeu, o promitente -comprador 
pode, segundo a lei, optar por um dos 
seguintes procedimentos, de acordo com o 
que lhe for mais favorável:

 impor-lhe a celebração do contrato de 
compra e venda, por meio de uma ação em 
tribunal (execução específica);
 exigir a devolução do sinal, acrescido de 
uma indemnização correspondente ao 
montante deste. Isto é, se entregou 5 mil 
euros, recebe 10 mil;
 se já tiver recebido as chaves da casa, 
além da restituição do sinal poderá exigir 
que o promitente-vendedor lhe devolva 
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do contrato de trabalho ou redução do 
horário devido a lay-off simplificado e a 
trabalhadores independentes com apoio 
extraordinário devido à diminuição de 
atividade –, que não tenham dívidas às 
Finanças e à Segurança Social. Para 
comprová-lo, devem solicitar uma 
declaração de não-dívida nos portais 
na internet de ambas as entidades. 

  NÃO ESTOU ABRANGIDO PELA 
MORATÓRIA, MAS PRECISO DE 

REDUZIR OS ENCARGOS COM OS 
CRÉDITOS. O QUE POSSO FAZER? 
Os principais bancos estão a incluir outros 
créditos, além do da habitação, em 
propostas de moratória próprias, o que 
pode ser uma alternativa. Outra 
possibilidade é tentar renegociar o seu 
crédito com o banco, solicitando a descida 
da taxa de juro, o alargamento do prazo 
de amortização ou a carência de capital. 
Atenção às duas últimas soluções, que 
implicam um acréscimo no custo total 
do crédito.

PARA MUDAR O CRÉDITO À 
HABITAÇÃO PARA OUTRO BANCO 
COM MELHORES CONDIÇÕES, QUE 
CUIDADOS DEVO TER? Mesmo que o 
banco para onde quer mudar o crédito lhe 
ofereça, por exemplo, uma taxa de juro mais 
baixa, convém fazer algumas contas para ter 
a certeza de que a mudança é, de facto, 
vantajosa. Em primeiro lugar, a amortização 
do empréstimo que já possui terá decerto 

variável. Nos créditos à habitação, que 
duram em média 30 anos, geralmente não 
compensa optar por uma taxa fixa por 
períodos curtos, como até 10 anos. 
Nestes casos, é preferível optar por uma 
taxa variável, que se tem mantido em 
terreno negativo, do que ficar preso a uma 
taxa fixa, com prestações mais elevadas. 
A taxa variável indexada à Euribor a 
12 meses garante uma prestação mensal 
fixa durante um ano. Pode analisar a 
situação anualmente e, se necessário, 
renegociar as condições com o banco.

  O GOVERNO APROVOU UMA 
MORATÓRIA PARA O CRÉDITO 

À HABITAÇÃO. COMO FUNCIONA? 
Esta medida permite suspender o 
pagamento das prestações do crédito à 
habitação (capital e juros) até 30 de 
setembro de 2020. O período de 
amortização do empréstimo será alargado 
na mesma medida. Mas há um senão: como 
os juros relativos ao período da suspensão 
são contabilizados e adicionados ao capital 
em dívida, quando retomar o pagamento, 
as prestações sofrerão um ligeiro acréscimo. 

A moratória abrange apenas o crédito 
à habitação própria e permanente, 
deixando de fora outros créditos 
hipotecários e o crédito ao consumo 
(pessoal e automóvel, por exemplo). 
Aplica-se a particulares afetados direta ou 
indiretamente pela covid-19 – por doença, 
isolamento profilático, assistência a filhos 
ou netos, desemprego, suspensão 
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no âmbito dos créditos à habitação, a 
maioria dos bancos costuma obrigar os 
clientes a contratar um seguro 
multirriscos, impondo essa condição 
para concederem o empréstimo. 

Com um conjunto alargado de 
coberturas, este seguro defende os interesses 
do proprietário (e, indiretamente, do banco 
que emprestou o dinheiro), protegendo o 
imóvel contra uma série de eventualidades, 
como incêndio, explosão e queda de raios. 
Regra geral, incluem também coberturas 
de inundação, danos provocados por 
tempestades, aluimento de terras e danos 
por água, podendo ainda optar-se pela 
de fenómenos sísmicos. O custo e a 
abrangência variam, mas, na relação 
emtre o preço e as coberturas, um seguro 
multirriscos será mais favorável do que um 
simples seguro contra incêndio: por 
pouco mais dinheiro, obterá mais 
vantagens. O banco não pode impor 
ao cliente a contratação do seguro 
numa determinada companhia, mas 
geralmente reduz o spread do empréstimo 
se optar pela seguradora com a qual 
trabalha. Em todo o caso, analise e 
compare o seguro proposto pelo banco 
com os de outras companhias e escolha 
o mais vantajoso para si.

COMPREI HÁ UM ANO UMA CASA 
CONSTRUÍDA HÁ 4 ANOS E TEM 
INFILTRAÇÕES. O CONSTRUTOR 
RECUSA-SE A REPARAR OS 
DEFEITOS, PORQUE JÁ NÃO SOU O 

custos acrescidos: normalmente, os bancos 
preveem penalizações pela amortização 
antecipada, seja ela total ou parcial. Estas 
penalizações consistem numa percentagem 
do montante ainda em dívida que não pode 
ultrapassar os 0,5%, nos créditos com taxa 
variável, e os 2%, nos de taxa fixa. Alguns 
bancos também cobram montantes 
elevados (algumas centenas de euros, 
por vezes) pela emissão de um recibo 
comprovativo da liquidação. No entanto, 
se o valor da totalidade das comissões 
cobradas, incluindo a penalização por 
amortização antecipada, ultrapassar os 
limites atrás referidos, o banco estará a 
cometer uma ilegalidade. 

Caso estas regras não sejam respeitadas, 
o cliente deve enviar uma carta registada 
com aviso de receção à administração do 
banco e, eventualmente, com conhecimento 
do gerente do balcão onde pediu o crédito, 
exigindo a devolução dos montantes 
ilicitamente cobrados. Se o banco nada fizer, 
pode recorrer a uma associação de defesa do 
consumidor, como a DECO, ao Banco de 
Portugal ou ainda aos tribunais.

PARA OBTER O EMPRÉSTIMO, 
O BANCO EXIGE-ME UM SEGURO 
MULTIRRISCOS -HABITAÇÃO, MAS 
APENAS PRETENDO UM SEGURO DE 
INCÊNDIO. POSSO? Por lei, só o seguro 
de incêndio é obrigatório, e apenas para os 
edifícios constituídos em propriedade 
horizontal, ou seja, com várias frações 
organizadas num condomínio. Contudo, 
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TENCIONO COMPRAR CASA. 
QUANTO VOU PAGAR 
DE IMPOSTO (IMT)?

Ao comprar casa, o comprador tem de pagar 
o Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis (IMT). Este imposto 
pode envolver quantias elevadas (quase 
5 mil euros para uma casa de 200 mil euros). 
Por isso, é de facto prudente confirmar o 
montante a pagar antes de chegar a acordo 
com o vendedor, não vá o negócio encarecer 
a tal ponto que perca o interesse para si. Sem 
o pagamento do imposto, o negócio não pode 
ser efetuado. E cabe ao comprador fazê-lo, 
através do Portal das Finanças ou no serviço 
de finanças da área onde se situa o imóvel.

Quando o imóvel a comprar é um prédio 
rústico, o valor do IMT corresponde sempre a 
5% sobre o valor de venda, qualquer que este 
seja. Tratando-se da compra de um imóvel 
para habitação, o cálculo é feito com base no 
maior dos seguintes valores, sendo que a taxa 
varia em função do valor do imóvel e de este 
estar situado no Continente ou nas Ilhas:

~ valor patrimonial tributário do imóvel, 
determinado ou a determinar pelas finanças;
~ valor de compra e venda do imóvel.

Simule quanto vai pagar de IMT em 
www.deco.proteste.pt/imt

COMPRADOR ORIGINAL. TEM ESSE 
DIREITO? De modo algum. A garantia de 
um imóvel novo e destinado a habitação  
é válida nos 5 anos a seguir à venda inicial, 
independentemente de o primeiro 
comprador o ter, entretanto, vendido a 
outras pessoas. Durante esse período, o 
construtor é obrigado a eliminar todos os 
defeitos detetados. 

Assim, enquanto proprietário, deverá 
enviar-lhe uma carta registada com aviso de 
receção, no prazo de um ano a seguir à 
deteção dos defeitos, dando-lhe um prazo 
para iniciar as obras de reparação. Mas 
atenção: se o construtor nada fizer até 
três anos depois de receber a sua 
comunicação, já não será obrigado a reparar 
os defeitos do imóvel. Por isso, se este prazo 
estiver a chegar ao fim e o construtor 
persistir em não resolver a questão, contacte 
rapidamente um advogado e avance com 
uma ação em tribunal para o obrigar a 
efetuar a reparação e obter uma 
indemnização pelos prejuízos sofridos. 

No caso de os defeitos serem tão graves 
que não podem esperar pela decisão do 
tribunal (por exemplo, porque chove dentro 
de casa), pode, se tiver meios financeiros 
para o fazer, tomar a iniciativa de os reparar, 
exigindo, depois, que o construtor lhe pague 
as despesas, para o que deverá guardar todas 
as faturas pagas. 

Se o construtor acabar por fazer a 
reparação, mas o problema voltar a surgir, 
poderá fazer nova denúncia, ainda que o 
prazo de garantia já tenha sido ultrapassado.
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anos (consoante se reporte a bens móveis ou 
imóveis – contados a partir do 
fornecimento) para reclamar dos mesmos. 
Se houver substituição por novos materiais, 
esses gozam também de um prazo de 
garantia de dois ou cinco anos, a contar 
do dia da entrega.

A denúncia da falta de conformidade 
deve ser feita no prazo de dois meses 
(no caso de bens móveis), ou de um ano 
(imóveis), a contar da deteção do defeito.

DEIXEI O MEU FATO NUMA 
LAVANDARIA, QUE O DEVOLVEU 
DEFORMADO E MANCHADO. O QUE 
POSSO EXIGIR DA LAVANDARIA? 
Pode exigir uma indemnização 
correspondente ao valor da roupa 
estragada. Este valor será igual ao preço de 
compra, caso a peça seja nova ou com 
muito pouco uso. Se já tiver algum 
desgaste, abate-se a esse preço um valor 
que se considere corresponder ao desgaste 
da peça. Se ainda tiver a fatura da compra, 
será mais fácil provar o valor da mesma. 

Numa empreitada ou prestação de serviço 
há um contrato pelo qual uma das partes se 
obriga em relação à outra a realizar certa 
obra ou serviço, mediante um preço. 
Concretiza-se numa obra, mas também 
pode ser o conserto de um eletrodoméstico, 
a limpeza de uma peça de roupa, ou outro 
tipo de serviço. 

É conveniente ter alguns cuidados, 
pondo por escrito o acordo entre as partes, 
sobretudo quando poderão estar montantes 
elevados em jogo, como nas obras de 
construção ou reparação de uma casa. 

As reparações têm dois anos de garantia. 
Ao constatar um defeito no serviço 
prestado, o consumidor pode exigir a 
eliminação desse defeito ou, se isso não for 
possível, que o trabalho seja refeito. 
Também pode pedir uma redução do preço 
ou a anulação do contrato e, inclusive, 
uma indemnização por eventuais 
prejuízos sofridos.

Caso se manifestem defeitos nos 
materiais utilizados para a execução da 
obra, o consumidor dispõe de dois ou cinco 

EMPREITADAS 
E SERVIÇOS

Infiltrações, prazos ultrapassados, custos 
mais elevados do que os acordados... Resolver 

problemas com os empreiteiros nem sempre é fácil. 
Informe-se bem sobre os seus direitos.
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ao empreiteiro contratado para realizar  
uma obra e que não tomou os cuidados 
necessários para evitar os acidentes. 
Contudo, para a pessoa prejudicada, é 
irrelevante que o buraco na estrada tenha 
resultado da negligência do empreiteiro. 

A câmara municipal, enquanto dona da 
obra, é responsável por todos os danos 
causados durante os trabalhos ou devidos a 
uma má conclusão dos mesmos. Se o 
empreiteiro que realizou o trabalho não 
atuou com os cuidados devidos, e isso 
acaba por provocar danos a terceiros, a 
responsabilidade dele é para com a câmara 
municipal. Esta, por sua vez, responde 
perante o prejudicado e indemniza-o pelos 
danos sofridos, podendo, então, exigir que 
o empreiteiro lhe pague os custos da 
indemnização e outros que tenha tido 
de suportar.

O cidadão prejudicado deve entregar 
um requerimento ao presidente da câmara 
municipal, expondo os factos e exigindo a 
indemnização pelos prejuízos que sofreu. Se 
a resposta for negativa ou não for dada num 
prazo razoável, como, por exemplo, 15 dias 
úteis, a seguir à entrega do requerimento, 
pode pôr uma ação em tribunal, para obter 
a indemnização.

ASSINEI O CONTRATO-PROMESSA 
PARA A COMPRA DE UM 
APARTAMENTO AINDA ANTES DE 
INICIADAS AS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO. AS OBRAS VÃO 
PROLONGAR-SE MUITO ALÉM DO 

Caso surjam problemas, use o livro de 
reclamações ou contacte os nossos 
serviços. Quando se deixa uma peça de 
roupa numa lavandaria, celebra-se um 
acordo (quase sempre verbal) através do 
qual a loja se compromete a efetuar o 
serviço pedido, mediante um preço. Se a 
roupa vier estragada, a responsabilidade é 
da lavandaria, salvo algumas exceções. 
Por exemplo, se a lavandaria seguiu 
escrupulosamente as instruções da 
etiqueta e, apesar disso, a lavagem ou 
limpeza da peça de roupa a danifica, a 
responsabilidade pelos danos não cabe à 
lavandaria, mas sim ao fabricante. Se for o 
caso, poderá ter de o contactar para 
resolver o problema.

PASSEI DE CARRO SOBRE UM 
BURACO NÃO ASSINALADO, O QUE 
DANIFICOU A SUSPENSÃO. POSSO 
EXIGIR QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
ME INDEMNIZE PELOS PREJUÍZOS? 
De facto, a câmara municipal, enquanto 
proprietária da via, terá de assumir a 
responsabilidade pelos danos e indemnizar o 
proprietário do veículo pelos prejuízos 
sofridos. Mas nem sempre é fácil saber ao 
certo a quem pertence a via onde se circula. 
Em caso de dúvida, contacte a câmara 
municipal onde está situada a via. Se esta 
afirmar que a estrada não é municipal, a 
indemnização terá de ser pedida à 
Infraestruturas de Portugal, a entidade 
responsável pelas estradas nacionais.

Por vezes, as câmaras atribuem a 
responsabilidade por ocorrências deste tipo 
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edifício, é necessário apresentar, à câmara 
municipal da área onde este se situa, um 
pedido de operação urbanística que o 
identifique e descreva os trabalhos a efetuar. 
Nos 10 dias a seguir à entrega do pedido,  
o requerente terá de afixar, na fachada do 
prédio, um aviso de modelo oficial, 
mencionando os responsáveis da obra e o 
facto de esta não estar ainda licenciada.

A câmara municipal tem um prazo de 
90 dias para dar uma resposta, se o que 
entregou foi um pedido de informação 
prévia para saber se as obras eram possíveis, 
ou de 30 dias, tratando-se de um 
requerimento para efetuar as obras 
propriamente ditas. Uma vez estes prazos 
ultrapassados, considera-se que existe um 
deferimento tácito. Neste caso, pode 
passar-se à fase seguinte e exigir o alvará e, 
se este não for emitido, recorrer ao tribunal.

Durante o prazo de um ano após a 
aprovação das obras, o requerente deve 
solicitar o alvará de licença de construção, 
sem o qual estas não podem iniciar-se. 
Apresentado o pedido de alvará e pagas as 
taxas devidas, a câmara municipal deverá 
responder até 30 dias depois da 
apresentação do requerimento. Se a câmara 
não se pronunciar neste prazo, o pedido 
considera-se tacitamente aceite.

SE O EMPREITEIRO NÃO INICIAR 
A OBRA NA DATA COMBINADA, 
POSSO ANULAR O CONTRATO? 
Se o empreiteiro não atender às suas 
tentativas de interpelação, o consumidor 

PREVISTO. O QUE PODEREI EXIGIR AO 
CONSTRUTOR? É possível combinar -se a 
venda de um imóvel quando este ainda não 
está construído, existindo apenas em planta. 
Para evitar problemas caso ocorram atrasos 
na conclusão das obras, é aconselhável 
definir no contrato-promessa as penalizações 
para o não cumprimento do prazo de 
assinatura do contrato de compra e venda. 
Por exemplo, por cada dia ou semana de 
atraso, é deduzida uma determinada quantia 
ao preço que se prometeu pagar, o que 
compensa o comprador pela impossibilidade 
de usar a casa. Se, no seu caso, isto não foi 
previsto, só lhe resta esperar que a casa seja 
concluída, se ainda estiver interessado, ou 
pôr termo ao contrato. 

Se assinou o contrato-promessa na 
condição de poder habitá-la na data aí 
definida e, ao chegar a essa data, as obras 
não estão terminadas, pode considerar que 
o construtor não cumpriu a sua parte do 
acordo, o que lhe permite pôr termo ao 
contrato e exigir o dobro do sinal entregue. 

QUAIS AS OBRAS QUE REQUEREM 
UMA AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL? Por norma, as obras de 
conservação não requerem uma licença 
prévia. No entanto, sempre que se pretenda 
efetuar obras no interior ou no exterior de 
um edifício ou das suas frações que 
impliquem alterações da estrutura, do 
aspeto da fachada, dos telhados ou das 
coberturas, ou, ainda, da natureza e cor dos 
materiais de revestimento exterior do 
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dos serviços, para não ser surpreendido com 
valores exorbitantes. Subentende-se que, se 
não o fizer, aceita implicitamente os valores 
que venham a ser cobrados.

A FATURA APRESENTADA PELO 
EMPREITEIRO PODE ULTRAPASSAR 
O ORÇAMENTO INICIAL? Antes de 
contratar a realização de uma obra, peça  
um orçamento detalhado, com todos os 
trabalhos a realizar e o respetivo custo, 
complementado com um contrato de 
empreitada que contenha a indicação dos 
materiais a usar, os prazos a respeitar, as 
datas dos eventuais pagamentos 
intercalares, as penalizações pelos atrasos  
na obra, etc. E deve também ficar claro se os 
valores apresentados já incluem ou não o 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 

Se, durante a realização da obra, se 
chegar à conclusão de que são necessários 
mais trabalhos do que os inicialmente 
previstos, é conveniente elaborar outro 
orçamento apenas para esses trabalhos  
ou adicionar o custo destes ao orçamento 
inicial, depois de aprovados pelo dono 
da obra. 

É fundamental que exista um 
documento em que as obrigações de ambas 
as partes estejam claramente definidas, 
para não subsistirem dúvidas ou equívocos 
e evitar futuros conflitos. 

pode contratar os serviços de outro 
profissional. Como medida de precaução, 
informe-o de que põe termo ao contrato, de 
que essa medida se deve ao atraso da obra e 
das eventuais penalizações que vai aplicar. 
Como as obras não foram sequer iniciadas, a 
penalização consistirá no não pagamento 
do preço combinado, podendo também ter 
em conta os custos da contratação de um 
novo profissional. Esta comunicação deve 
ser feita por escrito, de preferência em carta 
registada com aviso de receção, para que 
não haja dúvidas sobre a sua decisão.

CHAMEI UM CANALIZADOR PARA 
INSTALAR UMA TORNEIRA. 
O SERVIÇO FOI FEITO EM MEIA HORA 
E FORAM-ME COBRADOS 50 EUROS. 
PARECEU-ME EXCESSIVO, PELO QUE 
RECUSEI PAGAR. TINHA O DIREITO 
DE O FAZER? Se não tiver perguntado 
antecipadamente qual o custo do serviço, 
terá de pagar a quantia pedida, a não ser que 
pretenda discutir os honorários do 
canalizador num julgado de paz ou no 
tribunal. Tendo em conta o montante 
envolvido, não vale sequer a pena recorrer à 
peritagem. Tanto as empresas como os 
profissionais independentes estão obrigados 
a informar os clientes sobre o valor dos 
serviços que prestam. Cabe também ao 
cliente ter o cuidado de se informar do custo 

Antes de iniciar uma obra, peça um orçamento detalhado. 
No final, o empreiteiro não poderá exigir-lhe um preço 

superior ao acordado.

Manual do Consumidor.indd   46Manual do Consumidor.indd   46 18/05/2020   16:5818/05/2020   16:58



MANUAL DO CONSUMIDOR 47

mesmo com toda a cautela, podem surgir 
situações inesperadas, em que o empreiteiro 
abandona a obra, por desinteresse ou 
incapacidade de a completar, por exemplo. 

Para prevenir este tipo de ocorrências, 
o melhor será acordar pagamentos 
faseados, ou seja, o dono da obra vai 
fazendo os pagamentos à medida que 
determinadas fases da obra são concluídas. 
Desta forma, conseguirá, pelo menos, 
minimizar o valor dos prejuízos. Não tendo 
existido esta precaução, e tendo sido 
adiantada uma quantia substancial, o 
abandono da obra representa, geralmente, 
um problema sério. Quando isso acontece, 
é indispensável enviar ao empreiteiro uma 
carta registada com aviso de receção, 
dando-lhe um prazo curto para retomar os 
trabalhos, de acordo com o combinado.

Se estes não forem reiniciados, o dono 
da obra considerará o abandono definitivo 
e ficará livre para contratar outro 
empreiteiro e exigir ao que contratou 
inicialmente uma indemnização por todos 
os prejuízos sofridos. Se a indemnização 
não for paga voluntariamente, é 
aconselhável consultar um advogado e, 
se necessário, avançar para tribunal. 
O recurso ao tribunal é particularmente 
importante quando o empreiteiro entra em 
processo de falência, pois dá ao dono da 
obra alguma esperança de ainda vir a 
recuperar, se não a totalidade dos 
prejuízos, pelo menos uma parte do seu 
valor, através da penhora do património do 
empreiteiro, que terá de repartir com 
outros eventuais credores. 

Os preços definidos no orçamento 
obrigam o empreiteiro e o dono da obra. 
Não havendo trabalhos extra, os preços 
inicialmente definidos são aqueles que o 
dono da obra terá de pagar. O empreiteiro 
não pode argumentar ter já passado algum 
tempo (meses ou anos) sobre a data em que 
o orçamento foi elaborado ou ter havido 
aumento do custo dos materiais, exceto se 
estas variações estavam expressamente 
previstas no orçamento inicial. Se não for o 
caso, o empreiteiro não pode aumentar o 
preço, podendo o dono da obra recusar esse 
pagamento extra. 

Se o empreiteiro continuar a insistir, o 
dono da obra deve escrever-lhe uma carta 
registada com aviso de receção, referindo a 
sua vontade de pagar o montante que 
consta do orçamento (e juntando o 
respetivo cheque, caso o pagamento ainda 
não tenha sido efetuado) e nada mais além 
desse valor, porque não foram executados 
quaisquer outros trabalhos que justifiquem 
pagamentos adicionais. Se necessário, pode 
recorrer a uma associação de defesa do 
consumidor, como a DECO, ou a um centro 
de arbitragem de conflitos de consumo.

O EMPREITEIRO QUE CONTRATEI 
FALIU. JÁ ENTREGUEI METADE DO 
PREÇO COMBINADO E AGORA A 
OBRA ESTÁ PARADA. COMO PODEREI 
RESOLVER O PROBLEMA? Ao contratar 
um empreiteiro para realizar uma obra, 
deve ter-se o cuidado de obter referências 
sobre o seu trabalho, para minimizar o risco 
de surpresas desagradáveis. Contudo, 
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das frações pode não estar identificada. 
Nesse caso, será necessário medir a área de 
cada fração e a da totalidade do prédio. 

Como se faz o cálculo? Para uma fração 
de 67,5 m2 num prédio com 2 250 m2, 
a permilagem dessa fração será de 30‰, 
de acordo com o seguinte cálculo:

67,5 × 1 000 = 67 500

2 250 ÷ 67 500 = 0,03 (equivale a 30 por mil)

Este condómino terá então de pagar uma 

proporção de 30‰ das despesas totais. Por 

exemplo, se a despesa total for de 4 mil euros, 

pagará 120 euros (4 000 × 0,03).

Nada impede que se estabeleçam 
esquemas de pagamento diferentes. 
Segundo a lei, as despesas de conservação 
e manutenção das partes comuns 
(pintura da fachada, arranjo do telhado, 
etc.), assim como as relacionadas com os 
serviços de interesse comum (por exemplo, 
elevadores, porteira), podem ser suportadas 
em partes iguais ou na proporção da 
respetiva fruição. Porém, para o efeito, 
deve estar expressamente previsto 

Cada condómino é proprietário da sua 
fração e comproprietário das partes 
comuns do prédio, que devem ser 
administradas em conjunto – a sua gestão 
é assegurada pelo administrador, nomeado 
em assembleia de condóminos. Há 
também que respeitar certas regras de 
convivência, como a de evitar ruídos 
desnecessários ou outras formas de 
incomodar os vizinhos.

COMO DEVEM SER REPARTIDAS AS 
DESPESAS DE CONDOMÍNIO? Regra 
geral, a divisão das despesas comuns de um 
prédio constituído em propriedade 
horizontal é feita de acordo com a 
permilagem. Ou seja, cada condómino 
paga-as na proporção do valor da sua fração. 
Este valor também permite definir o 
número de votos que um condómino tem 
em assembleia. No título constitutivo da 
propriedade horizontal consta, geralmente, 
a permilagem ou a percentagem de cada 
fração, calculada em relação à área total do 
edifício. Nos prédios antigos, a permilagem 

CONDOMÍNIOS 
E VIZINHANÇA

A divisão das despesas comuns do prédio e o respeito por 
certas regras de convivência são alguns aspetos fundamentais 

para viver em harmonia com os vizinhos. Eis algumas das 
questões que mais frequentemente surgem em condomínios.
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decorativos) e com eventuais danos 
provocados por uso indevido. 

DE NOITE, OS LATIDOS DO CÃO  
DOS MEUS VIZINHOS ACORDAM-ME 
FREQUENTEMENTE. O QUE POSSO 
FAZER? Estando a ser prejudicado pelo 
ruído dos vizinhos ou dos seus animais, 
tente resolver o problema dialogando com 
os próprios vizinhos ou com o senhorio 
destes, caso sejam inquilinos, ou com o 
administrador do condomínio. Se o diálogo 
não for eficaz, pode recorrer às autoridades 
policiais (PSP ou GNR). Estas podem 
ordenar a quem produz ruído que deixe de  
o fazer e, se o problema persistir, os 
responsáveis estão sujeitos a coimas que 
podem ir até aos 2 mil euros, no caso de 
particulares, ou até 22 500 euros, para 
pessoas coletivas. Em último caso, pode 
recorrer aos tribunais para que os faltosos 
sejam obrigados a resolver o problema.

A MINHA VIZINHA COSTUMA FAZER 
GRELHADOS NUM SUPORTE POR 
CIMA DO MEU ESTENDAL E JÁ ME 
ESTRAGOU ROUPA. APÓS VÁRIOS 
AVISOS, CONTINUA A FAZÊ-LO. 
COMO POSSO RESOLVER O 
PROBLEMA? É proibido lançar detritos 
sobre as varandas dos vizinhos. É uma 

no regulamento do condomínio ou, em 
alternativa, numa ata da assembleia de 
condóminos os critérios que levaram à 
repartição das despesas. Para serem 
válidos, tanto o regulamento como a ata 
que estipulem algo diferente da regra geral 
deverão ter sido aprovados por um grupo 
de condóminos que represente, pelo 
menos, dois terços do valor do prédio, e 
sem qualquer voto em contrário. Ou seja, 
alguns condóminos podem abster-se, mas 
nenhum pode votar contra. 

O MEU TERRAÇO SERVE DE 
COBERTURA ÀS FRAÇÕES SITUADAS 
POR BAIXO. OS VIZINHOS PODEM 
RECUSAR A PARTILHA DAS 
DESPESAS DE REPARAÇÃO? As 
despesas com a conservação dos terraços 
de cobertura devem ser suportadas por 
todos os condóminos. De facto, protegem 
todas as frações que se encontram por 
baixo e são considerados partes comuns, 
ainda que sejam de uso exclusivo de um 
condómino. Havendo infiltrações ou 
outros danos que ponham em risco a 
proteção do edifício, as obras necessárias à 
sua impermeabilização ou reparação são da 
responsabilidade de todos. O morador com 
uso exclusivo só terá de suportar sozinho 
as despesas com a manutenção do piso (por 
exemplo, limpeza ou colocação de azulejos 

Entre as 23h00 e as 7h00, não se pode emitir ruídos 
que incomodem os vizinhos. As obras só podem ser 
realizadas nos dias úteis, entre as 8h00 e as 22h00. 
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QUEM DEVE PAGAR OS 
TRATAMENTOS? Depois de cair, a 
moradora dirigiu-se ao hospital para ser 
avaliada. Resultado: uma entorse, com 
direito a um mês de fisioterapia e uma 
conta elevada na farmácia. Perguntou-nos 
quem deve pagar as custas do tratamento, 
tendo em conta que caiu nas escadas do 
prédio, parte comum do condomínio. Não 
restando dúvidas de que a queda fora 
causada devido à limpeza das escadas, o 
condomínio é o responsável pelo 
pagamento das despesas de tratamento, 
incluindo consultas médicas, idas ao 
hospital, fisioterapia e farmácia. Nestas 
situações, os condóminos devem confirmar 
junto da administração se existe algum 
seguro multirriscos-condomínio que possa 
ser acionado, uma vez que normalmente o 
mesmo abrange este tipo de acidentes.

MORO NUM RÉS-DO-CHÃO E NÃO 
USO O ELEVADOR. TENHO DE PAGAR 
AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO?
O critério para atribuição destas despesas 
é a possibilidade de uso. Assim, os 
proprietários de frações situadas no 
rés-do-chão só não pagarão as despesas de 
manutenção e conservação dos elevadores 
se não os puderem utilizar como forma 
de acesso à respetiva fração – quando a 
entrada desta se situa ao mesmo nível da 
parte inferior do percurso dos elevadores 
– nem existirem garagens ou terraços. 
Se puderem usar o elevador para ter acesso 
a uma arrecadação ou garagem, já terão de 
pagar, mesmo que só usem as escadas. 

violação da propriedade alheia que, em caso 
de danos, pode mesmo ser punida com 
prisão até 3 anos ou multa. Se decidir seguir 
esta via, será necessário chamar as 
autoridades policiais (PSP ou GNR), que 
poderão intervir para pôr cobro a esses 
comportamentos e tomar nota da 
ocorrência, quando há danos, para eventual 
instauração de um procedimento criminal. 
Também se pode pedir uma indemnização 
pelos prejuízos sofridos. Para evitar estas 
situações, muitos regulamentos de 
condomínio incluem normas precisas sobre 
o comportamento dos moradores, 
responsabilizando os proprietários por 
eventuais danos que venham a provocar nas 
partes comuns ou na propriedade de outros 
vizinhos. E é possível aplicar sanções a 
quem não respeite os direitos dos outros. 
Essas multas são aplicadas em reunião de 
condóminos, sob proposta do 
administrador ou dos lesados, mas é 
necessário que haja provas do que se passou 
(testemunhas, por exemplo), para não se 
cair na arbitrariedade. Uma vez aprovada a 
aplicação da multa, os condóminos visados 
terão de a pagar. Se não o fizerem, o 
administrador pode consultar um 
advogado, de modo a intentar uma ação em 
tribunal para cobrança da dívida. No caso 
dos inquilinos, será o senhorio a impor o 
respeito pelos direitos alheios.

HOUVE UMA QUEDA NO HALL 
DE ENTRADA DO PRÉDIO. O CHÃO 
ESTAVA MOLHADO, DEVIDO À 
LIMPEZA DAS ESCADAS. 
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A pandemia levou muitas empresas a 
renderem-se ao teletrabalho. Outras 
viram-se obrigadas a reduzir a atividade ao 
mínimo, tendo diminuído drasticamente a 
quantidade de colaboradores, ou acabaram 
mesmo por fechar as portas por falta de 
clientes ou por imposição legal. Esta 
situação levantou muitas dúvidas junto dos 
trabalhadores: eis a resposta às principais 
questões.

  POSSO OPTAR PELO REGIME 
DE TELETRABALHO SEM 

O ACORDO DA EMPRESA? Durante o 
período da pandemia, o pedido de 
teletrabalho pode ser da iniciativa do 
empregador ou do trabalhador. Não é 
preciso haver acordo, bastando uma 
comunicação escrita do trabalhador nesse 
sentido, caso as funções exercidas possam 
ser asseguradas neste regime. Se a entidade 
patronal recusar, pode apresentar queixa 
junto da Autoridade para as Condições de 
Trabalho (www.act.gov.pt).

O trabalhador em regime de 
teletrabalho tem os mesmos direitos  

e deveres dos colegas que se deslocam à 
empresa: formação, promoções e progressão 
na carreira, limites do período normal de 
trabalho e reparação de danos por acidente 
de trabalho ou doença profissional. 

Se o contrato nada indicar quanto aos 
instrumentos de trabalho, parte-se do 
princípio de que pertencem ao empregador, 
que assegura a instalação, a manutenção e 
as despesas. O funcionário só pode usá-los 
para trabalhar, a menos que a empresa 
autorize o contrário. 

O subsídio de alimentação mantém-se, 
a menos que os trabalhadores concordem 
que não seja pago, no contexto da covid-19, 
por se tratar de uma situação excecional. 

TRABALHO HÁ MUITOS ANOS NA 
MESMA EMPRESA. O MEU PATRÃO 
AMEAÇA DESPEDIR-ME. O MEU 
POSTO ESTÁ EM RISCO? Na realidade, 
o seu emprego está protegido, porque tem 
um contrato de trabalho sem termo, mesmo 
que não tenha consciência disso. Estes 
contratos não têm um prazo definido para 
vigorarem, o que confere bastante 

QUESTÕES 
LABORAIS

O impacto da covid-19 no mundo laboral é inegável e tem 
gerado muitas dúvidas junto dos trabalhadores. Eis as 

respostas às principais questões sobre teletrabalho, lay-off, 
despedimento, férias e faltas.
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despedimento abranja até 5 ou mais de 
5 trabalhadores. Esta comissão deve receber 
uma cópia da comunicação. Após negociar 
com os representantes dos trabalhadores, 
deve ser elaborada uma ata, que será  
enviada ao Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social.

Se o despedimento se concretizar, o 
trabalhador tem de receber tudo o que 
respeita a férias e subsídios, quer de férias, 
quer de Natal. Se ainda não tiver gozado as 
férias que venceram a 1 de janeiro, terá 
direito a receber um mês de férias e um mês 
de subsídio referente às férias vencidas. 
Acrescem ainda os proporcionais de férias e 
dos subsídio de férias e de Natal referentes 
ao trabalho prestado em 2020. A estes valores 
podem somar-se eventuais compensações ou 
indemnizações a que tenha direito. Em regra, 
a compensação a receber corresponde a 
12 dias de retribuição-base e diuturnidades 
por cada ano completo de trabalho. 
Porém, para contratos celebrados antes  
de 1 de outubro de 2013, o cálculo das 
compensações é diferente.

SE A EMPRESA FALIR E NÃO ME 
PAGAR, O QUE POSSO FAZER?   
Se uma empresa falir, o administrador da 
insolvência, encarregado da gestão do que 
resta da empresa, continua a ter de fazer 
cumprir as obrigações próprias de uma 
entidade patronal. No entanto, não está 
impedido de fazer cessar os contratos dos 
trabalhadores que não sejam indispensáveis 
ao funcionamento da empresa. Estes serão 

estabilidade à relação entre o trabalhador 
e a entidade patronal. Além disso, não 
necessitam de forma escrita, podendo os 
seus elementos principais retirar-se da lei e 
da prática das relações entre o trabalhador e 
a empresa. Ou seja, a prova da existência do 
contrato de trabalho pode ser feita com base 
no valor da retribuição, no horário ou no 
local de trabalho, por exemplo.  Se a 
empresa avançar com o despedimento, deve 
denunciar a situação à Autoridade para as 
Condições do Trabalho e tentar impugnar o 
despedimento em tribunal.

  NUM DESPEDIMENTO 
COLETIVO, QUE 

INDEMNIZAÇÃO VOU RECEBER? 
A situação causada pela covid-19 não veio 
alterar as regras relativas à cessação do 
contrato de trabalho. Só pode haver 
despedimento com justa causa com razões 
que o justifiquem, devendo ser instaurado 
um processo disciplinar ao trabalhador. 
Por isso, o que mais assusta os 
trabalhadores é o despedimento coletivo 
ou a extinção do posto de trabalho. 

Em caso de despedimento coletivo, a 
empresa deve invocar uma das 
circunstâncias previstas na lei (por exemplo, 
redução da atividade ou encerramento total 
ou parcial da empresa) e comunicar por 
escrito aos trabalhadores que poderão ser 
alvo de um despedimento coletivo, além de 
informar as organizações sindicais ou, na 
sua falta, uma comissão representativa com 
um máximo de 3 ou 5 membros, conforme o 
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de pagar 30%, ficando os restantes 70% 
a cargo da Segurança Social. Para o 
apuramento do montante de apoio, são 
considerados a remuneração-base, os 
prémios mensais e os subsídios regulares 
mensais. Saiba quanto vai receber através 
das calculadoras online da Segurança Social: 
www.seg-social.pt/reducao-calculo-do-
valor-da-retribuicao, se houver redução do 
horário de trabalho; ou www.seg-social.pt/
suspensao-calculo-do-valor-da-retribuicao, 
caso haja suspensão da atividade. 

  ESTANDO EM LAY-OFF, POSSO 
EXERCER OUTRA ATIVIDADE? 

Pode, mas deve comunicá-lo ao empregador 
no prazo de cinco dias a contar do início da 
nova atividade e verá reduzida a 
compensação. Se não comunicar, perde 
a totalidade da compensação e terá de 
devolver os montantes já recebidos, ficando 
ainda sob a alçada disciplinar do 
empregador. Só não haverá redução da 
compensação se se tratar de uma atividade 
exercida nas áreas do apoio social, saúde, 
produção alimentar, logística e distribuição. 
O empregador deve comunicar ao Instituto 
da Segurança Social o início da nova 
atividade do seu trabalhador no prazo de 
dois dias a contar da data em que dela 
teve conhecimento.

FUI DESPEDIDA POR CHEGAR 
ATRASADA 3 DIAS SEGUIDOS. 
É LEGAL? Não. Para despedir um 
trabalhador, é necessário respeitar algumas 

indemnizados de acordo com o regime de 
despedimento coletivo. Se o património da 
empresa não for suficiente, os trabalhadores 
podem recorrer ao Fundo de Garantia 
Salarial, através da entrega de um 
requerimento na Segurança Social no prazo 
máximo de um ano a contar da data em que 
o contrato cessou e fazer prova daquilo a 
que têm direito a receber (salários e 
indemnizações). A Segurança Social pagará, 
no máximo, o equivalente a seis meses de 
retribuição, com um limite mensal que 
corresponde ao triplo do salário mínimo 
nacional: 1 905 euros (3 × 635).

  A EMPRESA ONDE TRABALHO 
ENTROU EM LAY-OFF. 

E AGORA? Este mecanismo permite 
suspender o contrato ou reduzir o período 
de trabalho devido a uma situação de crise, 
de modo a assegurar a viabilidade da 
empresa e a manter os postos de trabalho. 
Confirmada a situação de crise empresarial, 
a empresa pode solicitar à Segurança Social 
o apoio extraordinário à manutenção dos 
contratos de trabalho e deve informar os 
trabalhadores por escrito,  com indicação da 
duração previsível da situação. Os delegados 
sindicais e a comissão de trabalhadores 
devem ser ouvidos, se existirem.

Com este apoio, o trabalhador recebe o 
correspondente a dois terços da sua 
retribuição bruta, com um valor mínimo 
igual ao salário mínimo nacional (635 euros) 
e um máximo correspondente ao triplo 
desse valor (1 905 euros). O empregador terá 

Manual do Consumidor.indd   55Manual do Consumidor.indd   55 18/05/2020   16:5818/05/2020   16:58



56 MANUAL DO CONSUMIDOR

reintegração, a receber uma indemnização 
que ficará entre 15 e 45 dias de retribuição-
-base e diuturnidades por cada ano de 
antiguidade na empresa. Em suma, sem 
procedimento disciplinar que cumpra todos 
estes requisitos, o despedimento com justa 
causa será ilegal.

  A EMPRESA PODE OBRIGAR -ME 
A GOZAR FÉRIAS EM JUNHO? 

Sim, pode. Esta dúvida tem surgido com 
frequência, uma vez que houve empresas a 
impor férias durante o período de reclusão 
imposto pela covid-19. As férias devem ser 
marcadas mediante acordo entre o 
empregador e o trabalhador. Falhado o 
acordo, é o empregador que as marca, mas 
só pode fazê-lo entre 1 de maio e 31 de 
outubro. Portanto, não pode obrigar os 
trabalhadores a gozar férias antes de maio, 
nem mesmo numa situação extraordinária 
como a que enfrentamos. A exceção 
respeita apenas às microempresas, as quais 
podem definir as férias em qualquer altura 
do ano. Quem começou a trabalhar 
recentemente, só poderá gozar férias seis 
meses depois de iniciar a atividade e à razão 
de 2 dias úteis por cada mês de trabalho. 

A EMPRESA FECHA EM AGOSTO E 
QUER QUE TIRE FÉRIAS NESSE MÊS. 
E AGORA? Terá de aceitar. É possível que 
pelo menos uma parte das férias tenha, 
realmente, de ser gozada em agosto, 
mesmo contra a vontade do trabalhador. 
Em certos casos, a marcação das férias fica 

formalidades, sob a forma de procedimento 
disciplinar, no caso de despedimento com 
justa causa, ou de um processo 
administrativo, se a entidade patronal optar 
por um despedimento coletivo, por extinção 
do posto de trabalho ou por inadaptação. 
Não é possível sequer a rescisão com aviso 
prévio, só permitida ao trabalhador. 

Quando a entidade patronal entende 
que há justa causa, tem de desencadear um 
procedimento disciplinar, no prazo de 
60 dias a contar do momento em que tem 
conhecimento dos factos, e até 1 ano depois 
de estes ocorrerem. Começa por comunicar 
ao trabalhador a instauração do processo e a 
intenção de despedi-lo, enviando em anexo a 
nota de culpa, que descreve os factos de que 
é acusado. A partir deste momento, o 
trabalhador pode ser suspenso, mas continua 
a receber o salário. Tem 10 dias úteis para 
apresentar a sua defesa por escrito e solicitar 
a realização das diligências que entenda 
necessárias, como a audição de testemunhas. 
Apresentados os argumentos por ambas as 
partes, o empregador tem 30 dias para 
apresentar, por escrito, a sua decisão. Se não 
concordar com ela, o trabalhador pode 
apresentar, no prazo de 5 dias úteis, uma 
providência cautelar em tribunal a pedir a 
suspensão do despedimento. Dispõe, ainda, 
de 60 dias para impugnar o despedimento 
em tribunal, ou seja, para tentar que o 
mesmo seja considerado ilícito. 

Sendo dada razão ao trabalhador, tem 
direito a receber todos os salários desde que 
foi despedido e a ser reintegrado no seu 
posto de trabalho ou, se não optar pela 
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outrem e 10 dias para os independentes). 
O montante a receber corresponde, nos 
primeiros 14 dias, a 100% da remuneração. 
Depois disso, os valores são os referentes ao 
subsídio de doença em situações normais: 
55% até ao 30.º dia; 60% do 31.º ao 90.º dia; 
70% do 91.º ao 365.º dia; 75% a partir do 
366.º dia. Numa cirurgia ou hospitalização, 
o subsídio é devido desde o primeiro dia.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
QUESTÕES LABORAIS

O site da DECO PROTESTE, em  
deco.proteste.pt/dinheiro/emprego, além 
de explorar estas e outras questões laborais, 
disponibiliza simuladores úteis.

Subsídio de desemprego: quanto recebe?

Despedimento: cálculo das indemnizações

condicionada pelo encerramento da 
empresa. Encerramentos mais curtos 
podem ocorrer por ocasião das festas de 
Natal e Ano Novo, durante cinco dias úteis 
consecutivos, ou em segundas e sextas- 
-feiras que fiquem entre o fim de semana  
e um feriado. Para obrigar a tirar férias 
nestas “pontes”, o empregador tem de 
avisar os trabalhadores pelo encerramento 
até dia 15 de dezembro do ano anterior.

POSSO FALTAR AO TRABALHO SEM 
ATESTADO? Se faltar um ou dois dias, mas 
não for ao médico, nem ficar de baixa por 
não se tratar de uma ausência prolongada 
(por exemplo, acordou com uma enxaqueca), 
o trabalhador poderá vir a ter problemas. Há 
empresas que dispensam o atestado médico. 
Outras há que exigem o documento para 
justificar a falta. Se for o caso, procure obter 
uma declaração médica que comprove a 
doença. Em qualquer caso, informe o 
empregador da ausência logo que possível.

  SE FICAR DE QUARENTENA 
POR TER ESTADO COM UM

DOENTE COM COVID-19, TENHO 
DIREITO A SUBSÍDIO? Se ficar em 
isolamento profilático ordenado por uma 
autoridade de saúde e não puder trabalhar 
(nem mesmo em teletrabalho) por haver 
risco de contágio, tem direito a subsídio de 
doença. 

Neste caso, a atribuição do subsídio não 
está sujeita ao período normal de espera 
(3 dias para trabalhadores por conta de 
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SUBSÍDIOS  
PARENTAIS

As mães e os pais trabalhadores podem gozar a licença 
quando nascem os filhos e faltar se estes adoecerem. 

Esclareça as suas dúvidas. 

As regras da proteção na parentalidade 
permitem que o pai esteja cada vez mais 
presente nos primeiros meses de vida do 
bebé. Desde 1 de abril de 2020, o pai tem 
direito a 20 dias úteis nas primeiras 
6 semanas de vida do filho, além de que 
pode partilhar a licença parental após o 
parto com a mãe. 

QUANTOS DIAS PODE O PAI FALTAR 
AO TRABALHO QUANDO O FILHO 
NASCE? O pai tem direito a uma licença 
obrigatória, que, desde o dia 1 de abril de 
2020, é de 20 dias úteis, seguidos ou não, 
nas primeiras 6 semanas de vida do filho. 
Cinco desses dias de licença têm de ser 
usados logo após o parto. Tem ainda direito 
a faltar mais 10 dias úteis, durante a licença 
parental gozada pela mãe. No caso de 
gémeos, a cada um dos períodos acrescem 
2 dias por cada filho além do primeiro. Deve 
receber um subsídio diário de 100% da 
remuneração de referência. Não precisa de 
pedir autorização ao empregador, mas tem 
de comunicar os períodos de ausência e 
respeitar os prazos, para evitar faltas 
injustificadas. Nenhum trabalhador pode 

ser prejudicado por usufruir deste direito, 
seja na remuneração ou na da atribuição de 
prémios por produtividade e assiduidade,  
e na progressão na carreira.

QUAL A DURAÇÃO DA LICENÇA 
PARENTAL APÓS O PARTO? A licença 
parental inicial pode durar 120, 150 ou 
180 dias. Se nascerem gémeos, acrescem 
30 dias por cada um além do primeiro. 
As primeiras 6 semanas após o parto têm de 
ser aproveitadas pela mãe. O resto do tempo 
pode ser gozado por um dos progenitores 
e determina o montante do subsídio.

 Na licença de 120 dias, quem a goza 
recebe 100% da remuneração de referência;
 Se optar por 150 dias, também recebe 
100% desde que, findas as primeiras 6 
semanas, a mãe e o pai gozem cada um, pelo 
menos, 30 dias seguidos ou dois períodos de 
15 dias. Se a mãe aproveitar toda a licença, 
o subsídio é de 80% da remuneração de 
referência. Os últimos 30 dias desta licença 
podem ser aproveitados em simultâneo pelo 
pai e pela mãe. Mas se trabalharem na 
mesma empresa e esta tiver menos de nove 
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médico. Esta dispensa não implica qualquer 
redução na retribuição.

Se deixar de haver amamentação, tanto 
pode ser a mãe, o pai ou ambos a gozar 
alternadamente a redução de horário, mas 
só até a criança completar um ano. Avise a 
entidade patronal com 10 dias de 
antecedência e apresente um documento 
com a decisão conjunta e, se for o caso,  
o período de dispensa aproveitado pelo 
outro progenitor. Deve, ainda, provar que 
este exerce uma atividade profissional e que 
informou a empresa da decisão conjunta.

A QUANTOS DIAS POR ANO TENHO 
DIREITO SE O MEU FILHO ADOECER?
Pode faltar até 30 dias por ano (e mais um 
dia por cada filho além do primeiro), se este 
tiver menos de 12 anos ou sofrer de 
deficiência. Caso tenha 12 anos ou mais, tem 
direito até 15 dias por ano (16, a partir do 
segundo filho). Quando o filho já é maior, 
tem de fazer parte do agregado familiar. 

Em caso de hospitalização, não há limite 
para o número de vezes que pode faltar. 
Deve apresentar à entidade patronal uma 
declaração de presença emitida pelo 
hospital. Tem direito a receber 100% da 
remuneração de referência.

POSSO TRABALHAR A TEMPO 
PARCIAL QUANDO TERMINAR A 
LICENÇA APÓS O PARTO? Sim, pode, 
ou optar por um horário flexível para assistir 
a um filho com menos de 12 anos ou, 

trabalhadores, é necessária a autorização do 
empregador para gozarem estes dias em 
simultâneo.
 Na licença de 180 dias, quem a goza 
recebe 83% da remuneração de referência. 
Para tal, após as primeiras 6 semanas, o pai e 
a mãe têm de partilhar a licença e cada um 
gozar, no mínimo, 30 dias seguidos ou dois 
períodos de 15 dias. Esta licença não pode 
ser usada pela mãe na totalidade. Também 
aqui existe a possibilidade de, entre os 120 e 
os 150 dias, a licença ser aproveitada por 
ambos em simultâneo. O pai e a mãe devem 
informar as entidades patronais até 7 dias 
após o parto, através de uma declaração 
conjunta com os períodos de cada um. 
O mesmo prazo aplica-se se só a mãe 
aproveitar a licença. Tem ainda de juntar 
uma declaração a afirmar que o pai vai 
continuar a trabalhar e não gozará licença.

SE O BEBÉ CONTINUAR A SER 
AMAMENTADO DEPOIS DE 1 ANO, 
MANTÉM-SE A REDUÇÃO DE 
HORÁRIO? No final da licença parental 
inicial, a trabalhadora tem direito a redução 
de horário para amamentação: dispensa 
diária de dois períodos de uma hora ou 
outro período acordado com a empresa, por 
exemplo, 2 horas seguidas. Se forem gémeos, 
acrescem 30 minutos por cada um além do 
primeiro. Se trabalhar a tempo parcial,  
a redução do horário é proporcional, mas 
nunca pode ser inferior a 30 minutos. Este 
direito mantém-se até o bebé fazer um ano 
ou mais, desde que continue a amamentar. 
Nesse caso, terá de apresentar um atestado 
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excecional aos pais que tenham a seu cargo 
um filho ou outro dependente menor de 
12 anos, devido ao encerramento do 
estabelecimento de ensino. O apoio 
também é atribuído caso se trate de filhos 
com deficiência ou doença crónica, 
independentemente da idade. 

No caso dos trabalhadores por conta 
de outrem, as faltas ao trabalho ficam 
justificadas e não perdem qualquer direito 
laboral, a não ser o salário enquanto 
estiverem nesta situação. A falta de 
remuneração é compensada pelo 
pagamento de um apoio excecional 
mensal, ou proporcional, que corresponde 
a dois terços da sua remuneração-base, 
servindo como referência a retribuição do 
mês de fevereiro. Para quem tenha mais 
do que uma entidade patronal, conta o 
somatório das diversas remunerações. 
O apoio é pago em partes iguais pela 
entidade empregadora (ou pelas várias 
entidades, para quem tenha mais de um 
emprego) e pela Segurança Social, a menos 
que o empregador seja uma entidade 
pública (exceto setor empresarial do 
Estado). Neste caso, o pagamento é 
assegurado, na íntegra, pelo empregador.

O limite mínimo do apoio corresponde 
ao salário mínimo nacional (€ 635) e o 

independentemente da idade, se este sofrer 
de deficiência ou doença crónica. Pode 
fazê-lo por 2 anos ou, a partir do terceiro 
filho, durante 3 anos. Em caso de deficiência 
ou doença crónica, o limite passa para 4 anos.  
A retribuição é reduzida proporcionalmente.

Avise o empregador, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 dias. O pedido 
pode ser recusado se a empresa considerar o 
trabalhador indispensável, por exemplo. Isto 
aplica-se ao pedido de trabalho a tempo 
parcial ou com horário flexível. Mas a recusa 
do empregador só é possível com um 
parecer favorável nesse sentido da Comissão 
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

Em caso de doença ou acidente de um 
neto, os avós podem substituir os pais, 

desde que estes não faltem pelo mesmo 
motivo. Recebem 65% da remuneração.

  DEVIDO AO ENCERRAMENTO 
DAS ESCOLAS, TENHO DE 

TOMAR CONTA DOS MEUS FILHOS. 
QUANTO RECEBEREI? Devido à 
covid-19, o Governo criou medidas de apoio 

120 | 150 | 180
Número de dias que pode durar a licença parental. 

Informe o empregador no prazo de 7 dias após o parto.
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E os trabalhadores independentes? 
Também têm direito a este apoio financeiro 
excecional durante o encerramento da 
escola, exceto se coincidir com férias 
escolares. O valor corresponde a um terço 
da base de incidência contributiva mensal 
referente ao primeiro trimestre de 2020. 
Para o efeito, terão de preencher o 
formulário para o pedido de apoio 
extraordinário para trabalhadores 
independentes, disponível no 
portal da Segurança Social Direta, em 
seg-social.pt/covid-19. Deve ser declarado 
na declaração trimestral, estando sujeito à 
respetiva contribuição para a Segurança 
Social. Para um período de 30 dias, o limite 
mínimo é de 438,81 euros (valor do 
Indexante de Apoios Sociais – IAS) e o 
máximo são 1 097,03 euros (valor de 2,5 IAS). 

Por conta de outrem ou independente, 
só um dos pais pode receber este apoio. Se  
a criança ficar doente ou a autoridade de 
saúde impuser o isolamento, aplica-se o 
regime geral de assistência a filho, 
suspendendo-se o pagamento da prestação 
excecional de apoio à família. Ou seja, este 
não pode ser acumulado com a assistência a 
um filho que esteja impedido de frequentar 
a escola. Se o cônjuge estiver em casa em 
teletrabalho, o outro não pode beneficiar 
deste apoio extraordinário.

máximo equivale ao triplo desse montante 
(1 095 euros). A ausência do trabalho, 
quando previsível, deve ser comunicada 
ao empregador com a antecedência 
mínima de cinco dias.  
Se não for previsível, deve ser comunicada 
assim que possível. Não se pode acumular 
este subsídio com o que se recebe se a 
empresa entrar em lay-off.

A justificação das faltas ao trabalho 
manteve-se durante as férias da Páscoa e o 
mesmo acontecerá em futuras pausas 
escolares abrangidas por este regime 
excecional. Contudo, o pagamento do apoio 
é suspenso nesses períodos, exceto para os 
pais cujos filhos frequentem creches ou 
amas registadas na Segurança Social. Para  
os restantes, o apoio só é pago durante 
períodos de atividade letiva. O trabalhador 
pode, neste caso, optar por gozar férias, sem 
necessitar do acordo da entidade patronal. 
Só tem de avisar com dois dias de ante-
cedência. Terá direito ao pagamento do 
salário. O subsídio de férias correspondente 
a esses dias poderá só ser pago até ao quarto 
mês seguinte ao do início do gozo de férias. 
Estas ausências, tal como as dadas nos 
períodos em que deveria haver aulas, não 
são descontadas no limite anual de 
30 dias para assistência a um filho menor 
de 12 anos.

800 204 684 
Se a entidade patronal ignorar os seus direitos, ligue para a linha 

verde da Autoridade para as Condições do Trabalho e da Comissão 
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.
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