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Completando o artigo do mês passado...

O QUE MUDA NOO QUE MUDA NO
LIVRO DE RECLAMAÇÕESLIVRO DE RECLAMAÇÕES
Numa segunda fase, e a partir de 1 de julho de 2018, as 
disposições  relativas  ao  formato  eletrónico  do  livro  de 
reclamações,  passam  também  a  ser  aplicáveis  aos  demais 
fornecedores de bens e prestadores de serviços de outros setores 
de atividades económicas. Destacamos:
1- O  livro  de  reclamações  em  papel  torna-se  obrigatório 
juntamente  com a disponibilização  no  formato  eletrónico,  bem 
como a divulgação de acesso ao mesmo nos respetivos sítios da 
Internet do operador económico (para os operadores económicos 
em que a ASAE é a entidade de controlo de mercado competente, 
esta obrigação só se torna efetiva em 1 de julho de 2018).
2- A reclamação apresentada no Livro de Reclamações Eletrónico 
tem a mesma validade da reclamação  apresentada no livro de 
reclamações em papel.
3- Apesar  dos  operadores  económicos  continuarem  a  estar 
obrigados  a  afixar  no 
estabelecimento,  em 
local bem visível e com 
caracteres  facilmente 
legíveis  a  informação 
de que dispõe de livro 
de  reclamações  e  a 
identificação  da  enti-
dade competente para apreciar as reclamações, o afixo deixou de 
ter modelo definido e publicado pela legislação agora em vigor.
4- Aumenta de 10 para 15 dias úteis para o envio do original da 
folha  de  reclamação  pelo  fornecedor  do  bem,  o  prestador  de 
serviços  ou  pelo  funcionário  do  estabelecimento,  à  entidade 
competente.
5- No caso do consumidor ou utente recuse receber o duplicado 
da reclamação, o fornecedor do bem ou prestador de serviços 
deve  proceder  ao  arquivo  do  duplicado,  com a  menção desta 
recusa.
6-  No  caso  de  alterações  na  morada  do  estabelecimento,  na 
atividade ou respetivo CAE ou na designação do estabelecimento, 
o operador económico pode manter o livro de reclamações, mas 
tem de comunicar eletronicamente à INCM a alteração efetuada, 
para efeitos de averbamento no livro de reclamações.
7- Um nova compra do Livro de Reclamações está prevista em 
caso  de  perda  ou  extravio  do  mesmo,  junto  da  INCM  e 
comunicação  à  entidade  de  controlo.  Durante  o  período  de 
ausência  do  Livro  deve  ser  afixada  comunicação  do  facto  ao 
público em local visível.
8- O encerramento obriga a comunicação à entidade de controle.
9- Passa a ser possível o operador económico poder remeter por 
via eletrónica à entidade reguladora ou entidade fiscalizadora as 
folhas de reclamação digitalizadas, no prazo de 15 dias úteis. O 
operador económico deve manter por um período de três anos, 
um arquivo devidamente organizado dos documentos originais e 
dos comprovativos da respetiva remessa no formato eletrónico (e-
mails), caso contrário, incorre numa contraordenação.
A  partir  de  15  de  Outubro  estão  à  venda  as  folhas  de 
averbamento para colar no Livro de Reclamações (6,00€ já com 
portes).
A  APAMB  vai  sugerir  o  novo  afixo  do  Livro  de 

Reclamações com todas as novas regras implementadas 
a todos os interessados.

Ainda existem dúvidas na aplicação do

REGULAMENTO GERAL DE REGULAMENTO GERAL DE 
PROTECÇÃO DE DADOSPROTECÇÃO DE DADOS
A face visível deste Regulamento 
tem sido  o  envio  das  inúmeras 
comunicações  e  pedidos  de 
consentimento  para  a  guarda  e 
tratamento  dos  seus  dados 
pessoais  que  as  empresas  têm 
enviado,  principalmente  por 
email e carta, aos seus clientes.
No entanto o que é pedido pelo 
Regulamento vai  muito além da 
formalidade do compromisso das 
empresas  em  honrarem  o  seu  papel  de  fiel  depositários  de 
informação tanto pessoal como sensível.

A  CNPD  (Comissão  Nacional  de  Proteção  de  Dados) 
sugere  no  seu  site  10  passos  para  a  aplicação  do 
Regulamento:

Informação aos titulares dos dados
Usar de cuidado e transparência ao informar os seus clientes, 
reformulando impressos, políticas de privacidade na prestação da 
informação
Exercício dos direitos dos titulares dos dados 
Novas exigências dão prazo de validade para resposta ao cliente 
e  direito  à  limitação  do  tratamento,  à  portabilidade, 
esquecimento, retificação e apagamento de dados.
Consentimento dos titulares dos dados
Deve ser obtido e prestada informação para que se cumpra a Lei.
Dados sensíveis 
Importante identificar o tipo de dados a tratar a informação em 
conformidade com os direitos que assistem ao Cliente.
Documentação e registo de atividades de tratamento 
Registo de forma detalhada de todas as atividades ligadas com o 
tratamento de dados.
Contratos de subcontratação 
Objeto de revisão caso a empresa subcontrate outra no âmbito 
da sua atividade.
Encarregado de proteção de dados 
Se aplicável e desejável. Deve ser ponderado existir uma pessoa 
que ocupe a função.
Medidas técnicas e organizativas e de segurança
Permitirá adoptar alterações e correcções para o cumprimento do 
Regulamento com eficácia.
Proteção de dados da conceção à avaliação de impacto
Processo de avaliação contínuo é necessário.
Notificação de violações de segurança 
Adoptar procedimentos para o efeito.

A  APAMB está  em condições  de ajudar  na implementação do 
Regulamento e no esclarecimento de dúvidas.

Tel.: 265 234 190   –   Email: geral@apamb.pt

No respeito pelo Regulamento Geral de Protecção de Dados se desejar deixar de receber a Newsletter da Associação bastará enviar email ou carta com o seu desejo aos 
nossos serviços fazendo referência do seu n.º de associado e nome.
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