
 

 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Gabinete de Atendimento na Loja do Cidadão - Balcão nº19 

Avenida Arriaga, nº 42 – A 

 Horário: das 08:30 às 19:30 horas 

 

Posto de Atendimento ao Cidadão no Porto Santo 

 

 

SEDE 

Rua da Boa Viagem 36 2 º andar 

9060 – 027 FUNCHAL 

 

Telefone: 291 200 240 

Fax: 291 200 241 

E-mail: sdc@madeira.gov.pt 

Site: http://sdc.madeira.gov.pt/ 
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Compras através de telefone e internet  

Celebração de contratos fora de estabelecimentos comerciais  

A fidelização nos contratos de comunicações electrónicas  

Atendimento prioritário  

Apresentação de reclamações  

Caixa multibanco  

Cuidado com os burlões  

Alimentação  

Medicamentos  

Concursos televisivos – “Ligue para o 760…!”  

Aquisição de bens e serviços 

Conselhos úteis  

A consagração dos direitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

 

É a pensar nos 

consumidores 

idosos que o 

Serviço de Defesa 

do Consumidor 

disponibiliza este 

guia prático, que 

contém 

informação sobre 

como exercer os 

seus direitos, 

enquanto 

consumidores, e 

os cuidados a 

observar para 

garantir a sua 

segurança. 

 

● ● ● 
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As políticas destinadas à “terceira idade” tendem a ser, cada vez mais, pró-ativas e o 

consumidor idoso é, hoje, um importante e activo agente de mudança.  

Contudo, em matéria de consumo, os idosos apresentam diversas fragilidades, 

integrando o grupo dos consumidores vulneráveis. 

A Constituição da República Portuguesa consagra no capítulo dos “Direitos e 

Deveres Sociais” os direitos das pessoas idosas, dedicando o seu artigo 72.º à terceira 

idade.  
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 Compare os preços antes de qualquer decisão de compra; 

 Esclareça todas as suas dúvidas. O vendedor está obrigado, por lei, a informar 

os consumidores sobre as características preços e garantia dos bens e serviços; 

 Antes de assinar qualquer contrato, leia atentamente o seu conteúdo e procure  

informar-se acerca das condições e implicações que resultam desses contratos; 

 Tratando-se de contratos pré-elaborados (“contratos de adesão”) o vendedor 

está obrigado a explicar previamente o consumidor todas as cláusulas do 

contrato; 

 Os bens móveis corpóreos (ex. telefone, televisão, frigorífico, etc.) têm uma 

garantia legal de 2 anos. Tal significa que se o bem apresentar algum defeito, 

durante este prazo, pode exigir junto do profissional que este proceda à 

reposição da sua conformidade (solicitando a reparação, a substituição do 

bem, a redução do preço ou a resolução do contrato). 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

CONSELHOS ÚTEIS 
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Se for contactado por 

telefone, com vista à 

aquisição de bens ou 

serviços, saiba que só ficará 

vinculado ao contrato, 

depois de assinar a oferta 

ou enviar o seu 

consentimento escrito ao 

fornecedor de bens ou 

serviços. 

A exigência da forma escrita não se aplica nos casos em que o 

contacto telefónico partir da iniciativa do consumidor. 

 

 Antes da celebração do contrato, devem ser facultadas diversas informações 

importantes, para que possa refletir antes de contratar; 

 Caso se arrependa da compra que efetuou através de telefone ou da internet, 

deve saber que pode voltar atrás e resolver (anular) o contrato. Desde que o 

faça no prazo de 14 dias seguidos, a contar da data da celebração do contrato 

de prestação do serviço ou da entrega do bem; 

 Pode fazê-lo através de vários meios: carta, contacto telefónico e devolução do 

bem, entre outros. Por questões de prova, aconselhamos a que o faça, por 

escrito, mediante carta registada com aviso de recepção. 
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Quando a compra de bens (ex. colchões, 

aspiradores, equipamentos de saúde ou 

bem-estar, etc.) se realizar em sua casa, 

em reuniões, em excursões organizadas 

pelo profissional ou em locais indicados 

por este (ex. hotel, biblioteca, etc.) saiba 

que está a celebrar contratos fora do 

estabelecimento comercial. 

 

 Estes contratos devem ser reduzidos a escrito e conter, em língua portuguesa, 

as mesmas informações que os contratos celebrados à distância; 

 Também dispõe do prazo de 14 dias seguidos a contar do dia da receção do 

bem ou, no caso dos serviços, a partir do dia da celebração do contrato, para 

cancelar o contrato. 

 

 

 

O período máximo de fidelização é de 24 meses, no entanto, as 

empresas devem oferecer a possibilidade de celebrar contratos 

sem fidelização, bem como, contratos com 6 e 12 meses; 

 

Os prestadores de serviços estão obrigados a conservar, no caso 

de celebração de contratos por telefone, a gravação das chamadas 

telefónicas durante toda a vigência do contrato acordado; 

 

Saiba que, se cancelar o contrato durante a fidelização, terá de 

pagar uma penalização por incumprimento contratual. 
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Quando num programa de televisão, o apresentador o convidar a participar num 

concurso através de contacto telefónico, para um número iniciado por 760…, tenha 

especial atenção ao seguinte: 

 

 Estes concursos têm de ter regulamentos que devem ser consultados antes de 

qualquer participação através da realização de chamadas telefónicas; 

 Os prémios não se traduzem em entrega de dinheiro, normalmente 

correspondem à atribuição de um cartão de pagamento a utilizar em compras; 

 O preço das chamadas telefónicas para números iniciados por 760…, não 

traduz o preço total a pagar pelo consumidor, uma vez que ao mesmo acresce 

o IVA. 
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 Faça uma dieta equilibrada e variada, com refeições nas quantidades 

recomendadas pela nova Roda dos Alimentos, 

 “Mexa-se” e ande diariamente; 

 Beba água com frequência e evite bebidas alcoólicas ou com gás; 

 Reutilize as sobras de alimentos consumíveis. 

Na compra dos géneros alimentícios, não se esqueça de ler a informação constante 

do rótulo 

 Saber distinguir as diferentes formas utilizadas nos rótulos para indicação da 

data (validade), pode fazer a diferença entre desperdiçar e aproveitar.  

 

Compete exclusivamente ao médico receitar 

medicamentos sujeitos a receita médica. 

A escolha do medicamento, a dose e os horários da 

toma, só podem ser fixados por um profissional de 

saúde. 

Nunca recorra à automedicação. Peça 

aconselhamento farmacêutico em todas as situações 

em que, não tendo oportunidade de consultar o 

médico, precisa de um medicamento não prescrito. 
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Desde 27 de dezembro de 2016, todas as entidades públicas e privadas com 

atendimento ao público, devem garantir atendimento prioritário ou preferencial, as 

seguintes pessoas.  

 As pessoas com deficiência ou 

incapacidade;  

 • As pessoas idosas (idade igual 

ou superior a 65 anos e que 

apresentem evidente limitação 

das suas funções físicas ou 

mentais).  

 As grávidas;   

 As pessoas acompanhadas de 

crianças de colo, (até aos dois anos).  

 

 Saiba que pode reclamar, por 

exemplo se comprou um artigo e este 

não funciona, ou se teve problemas 

no processo de venda ou entrega. 

Comprou um bem e não ficou 

satisfeito? 

Saiba que pode reclamar. 

Primeiro contacte e tente resolver o 

assunto com o vendedor. 

Se não conseguir, pode apresentar reclamação: 

- No Livro de Reclamações (obrigatório para todos os estabelecimentos de 

comércio instalados com carácter fixo ou permanente, com contacto com o 

público); 

- À entidade de fiscalização ou à entidade reguladora competente, consoante o 

sector em causa (ex. problemas com a compra num estabelecimento comercial 

– reclame na ARAE - Autoridade Regional das Actividades Económicas; 

problemas com o telefone, internet, televisão – dirija-se a ANACOM); 

- No SDC – Serviço de Defesa do Consumidor (presta informação e promove 

uma solução extrajudicial simples, rápida e grátis). 
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 Faça levantamentos com cartão, durante o dia e em caixas automáticas 

instaladas em locais movimentados no interior dos bancos ou em zonas 

comerciais; 

 Cuidado ao digitar o código e não o guarde junto com o cartão; 

 Cuidado com a ajuda de estranhos; 

 Após o levantamento do dinheiro, guarde-o de imediato, tal como o cartão; 

 Confirme os movimentos da sua conta. 
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 Verifique a identidade dos desconhecidos que, sob os mais variados pretextos, 

se lhe apresentam à porta: 

o Bons modos e boa apresentação não chegam; 

o Uniformes só por si não dão garantias; 

o Se tiver dúvidas, faça um telefonema antes de abrir a porta; 

 Não assine quaisquer documentos sem ler; 

 Fale com um familiar ou vizinho quando for abordado por um desconhecido, 

junto à sua residência; 

 Não entregue dinheiro, ouro/jóias ou outro tipo de valores; 

 Nunca confie na divulgação de eventuais avarias feitas por quem lhe aparece 

à porta; 

 Nenhuma das grandes empresas de serviços faz cobranças ao domicílio por 

serviços prestados ou avarias técnicas; 

 Não aceite entrar em viaturas ou acompanhar estranhos; 

 Em caso de dúvida, contacte a Esquadra da Polícia da sua área de residência. 

 


