CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DE LISBOA

RELATÓRIO DE 2016

A - INFORMAÇÃO, MEDIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS

1. Dados Estatísticos

De acordo com o presente Quadro e estatística anexa a este Relatório (anexos
I e II), verifica-se uma siginificativa evolução do número de casos colocados ao
Centro em 2016 (+ 22%) por comparação com o ano de 2015, bem como do
número de informações prestadas, processos instruídos e resolvidos.

2015

• Casos Colocados

2016

3.515

Avaliação
percentual
2016/2015

4.289

+ 22%

• Processos Instruídos

882

1.102

+ 25%

• Processos resolvidos

919

1.006

+ 9%

626
293

771
235

+ 23%
- 20%

• Informações prestadas

2.633

3.187

+21%

• Adesão das empresas
ao sistema Arbitral

1.426

3.047

+ 114%

3

3

por Mediação
por Sentença

• Nº Juristas
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2. Do Gabinete Jurídico
2.1. Funcionamento do Serviço Jurídico

Durante o ano de 2016 o Gabinete Jurídico esteve em funcionamento com a
mesma redução do Quadro de Juristas (apenas 3 colaboradores), que
evidenciaram um considerável esforço individual na gestão dos processos, com
vista a manter uma adequada e atempada tramitação dos mesmos às fases de
Mediação e Arbitragem num prazo médio de resolução entre 40 e 50 dias.
Apesar das limitações inerentes à competência do Tribunal Arbitral, quer em
razão do valor quer da matéria, o Gabinete Jurídico promoveu uma informação
adequada a empresas e consumidores, sobre todas as matérias inerentes às
relações de consumo e à disciplina dos contratos, envidando a mediação de
conflitos mesmo em casos relativos a estabelecimentos situados fora da Área
Metropolitana de Lisboa.
Em 2016 foi de novo desenvolvida uma acção específica de “Apoio aos
consumidores endividados” no âmbito do Eixo C do Fundo para a Promoção
dos Direitos dos Consumidores, tendo o Centro promovido Informação e
Aconselhamento Jurídico aos consumidores endividados, reformulando e
viabilizando o pagamento das prestações dos créditos bancários em dívida e
aconselhando o consumidor na renegociação dos planos de pagamento com as
instituições de crédito.
Por forma a garantir a dinâmica e coerência dos procedimentos a Direcção
vem mantendo funções de gestão directa e individualizada do trabalho
realizado por cada Jurista nomeadamente pelo acompanhamento das
pendências e revisão de todos os processos a submeter semanalmente à
Arbitragem, promovendo reuniões de carácter geral sobre os temas tratados e
sobre as dificuldades encontradas na execução casuística das diferentes
tarefas do Gabinete Jurídico.

A dinâmica imposta ao Gabinete Jurídico conjugada com uma avaliação
contínua e individualizada da acção (anexo III), tornaram-se essenciais ao
acompanhamento e sistematização dos casos e aos resultados obtidos, tendo
em consideração a exiguidade do quadro face ao incremento dos pedidos de
informação e reclamações apresentadas.
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2.2. Formação

A qualificação e experiência dos Juristas continua a ser factor determinante de
uma maior eficácia na triagem, acompanhamento e fundamentação dos casos
colocados, com consequente especialização das decisões proferidas pelo
Tribunal Arbitral, evitando a tramitação de processos sem qualquer
fundamento jurídico adequado.
De referir que durante o ano de 2016 os Juristas participaram em todas as
acções de formação e seminários para os quais o Centro foi convidado não se
tornando possível permitir o acesso dos Juristas a acções que implicassem
custos para o Centro.

2.3. Avaliação Contínua

Manteve-se a avaliação permanente dos Juristas nomeadamente quer quanto
ao número de casos resolvidos face aos processos distribuídos (anexo III) quer
quanto ao grau de celeridade na gestão dos processos e de promoção de
novas adesões das empresas à Arbitragem.

2.4. Origem e Resolução de processos - cooperação institucional

Para além dos casos colocados pelos reclamantes, quer através do site do
Centro, quer por carta, e-mail ou directamente ao Serviço Jurídico, são
recebidos processos remetidos por outras entidades como é o caso da DGC,
DECO, ASAE, ANACOM.

I - Processos remetidos directamente pela DGC e pela DECO
Informações
Reclamações

262
163
Total: 425

Resultado dos Processos de Reclamação DGC e DECO :
-

Resolvidos por mediação:

-

Resolvidos por Sentença Arbitral:

-

Não Resolvidos

107
46
9
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II - Processos remetidos pela ASAE e ANACOM
Informações presenciais e escritas:
Reclamações presenciais e escritas:

177
103
Total: 280

Resultado dos Processos de Reclamação ASAE e ANACOM :
-

Resolvidos por mediação:

85

-

Resolvidos por Sentença Arbitral:

16

-

Não Resolvidos
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III – Processos remetidos por diferentes entidades
Informações presenciais e escritas:
Reclamações presenciais e escritas:

10
10
Total: 20

IV - Processos directamente apresentados pelos Munícipes
Informações presenciais e escritas:
Reclamações presenciais e escritas:

2738
826
Total: 3564

Resultado dos Processos de Reclamação apresentados directamente:
-

Resolvidos por mediação:

591

-

Resolvidos por Sentença Arbitral:

184

-

Não Resolvidos:

-

Em curso

48
3

V - Dos Processos em curso:

De referir ainda que o aumento do nível de processos recebidos em 2016
(4.289) e a manutenção do reduzido quadro de juristas, determinou um
aumento de processos pendentes.
Pendentes (por comparação):
•

66 em 2015

•

112 em 2016
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B - TRIBUNAL ARBITRAL
1. Funcionamento e Procedimento

Por comparação com o ano anterior e face ao aumento de casos recebidos
(4.289) e de processos instruídos (1.102), verificou-se contudo uma
diminuição dos casos resolvidos por Sentença (235) devido à necessidade de
um mais alargado de recurso a relatórios de perícia, dada a especificidade dos
casos em apreço, o que conduz a um maior número de Audiências e à
diminuição do número de Julgamentos com Sentença imediata.
O Juiz Arbitro, face a uma maior sofisticação das matérias em apreço, vem
entendendo por necessário suspender mais Audiências para que sejam
efectuadas peritagens, recolha de elementos, audição de testemunhas ou
quaisquer outras diligências com vista a um melhor esclarecimento dos factos
e adequada decisão.

De referir também a disponibilidade manifestada pelo Juiz Arbitro para
agendamento de arbitragens em dias extra, por forma a evitar o alargamento
dos prazos de pendência dos processos a aguardar tramitação ao Tribunal.
Manteve-se o acréscimo das sentenças de direito face às sentenças de
equidade produzidas pelo Tribunal, situação que se justifica na especialização
do Juiz Árbitro sobre a legislação do consumo quer nacional quer comunitária
e que se revela da maior importância na pedagogia transmitida a empresas e
consumidores, prevenindo assim a litigiosidade futura e contribuindo para uma
melhor acção do Gabinete Jurídico na sua função de aconselhamento, triagem
e instrução de processos.

2. Natureza dos Processos
De referir que conforme resulta do anexo II os processos são de natureza
genérica, evidenciando-se os relativos aos Serviços Públicos Essenciais com
Arbitragem Necessária que ocuparam um agendamento alargado ao Tribunal
Arbitral, apesar do esforço do Gabinete Jurídico em promover a sua resolução
por Mediação, tendo em consideração a orientação jurisprudencial já existente.
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3. Exames Periciais e Pareceres – Cooperação da UACS e dos Reguladores
Sectoriais

Durante o ano de 2016 foram solicitados pelo Tribunal 26 relatórios periciais,
dos quais 24 foram elaborados por peritos designados pela UACS que custeou
os respectivos relatórios e a deslocação dos peritos ao Tribunal, situação que
em muito contribui para a não onerosidade dos processos, no que respeita à
peritagem, para ambas as partes.
O Tribunal solicitou também a emissão de pareceres técnicos designadamente
à Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária
de Lisboa e a peritos especializados em informática.

4. Representação dos consumidores e das empresas

De relevar o apoio que vem sendo prestado ao Centro por parte da Deco na
representação dos consumidores em Tribunal - 19 processos em 2016 mesmo quando esta colaboração é solicitada com urgência e sobre a data do
Julgamento.
De referir a disponibilidade da Sociedade de Advogados Vasco Vieira de
Almeida na representação e/ou acompanhamento "pro bono" de empresas e
consumidores junto do Tribunal Arbitral, sempre que justificadamente
necessário e em cumprimento do Protocolo celebrado em 2005.

C - INFORMATIZAÇÃO

- Renovação do equipamento
Recorrendo a uma parte do financiamento extraordinário da Câmara Municipal
de Lisboa transferido no final de 2015, tornou-se possível renovar uma parte
do equipamento informático melhorando assim a tecnologia de informação
utilizada pelo Centro, bem como a eficiência do trabalhado efectuado.
- Acompanhamento informático
Manteve-se o contrato de prestação de serviços de informática que vem
permitindo a manutenção do equipamento informático indispensável ao bom
funcionamento do Centro e a necessária formação individual aos funcionários
na utilização dos diferentes meios existentes.
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D – COOPERAÇÃO DO CENTRO COM OUTRAS ENTIDADES
1. Conflitos Transfronteiras

Manteve-se a acção do Centro no âmbito da resolução de conflitos
transfronteiras que lhe são apresentados directamente por consumidores
residentes fora de Portugal ou remetidos pelo Centro Europeu do Consumidor
no âmbito da rede ECC-NET.
Manteve-se de igual modo a participação activa do Centro no desenvolvimento
do Protocolo de Cooperação celebrado com congéneres de outros estados
membros da U.E. e promovido e acompanhado pela DG – FISMA (ex. Mercado
Interno) com vista à resolução de litígios transfronteiras emergentes dos
serviços financeiros - rede FIN-NET.
No âmbito da FIN-NET o Centro vem participando com pareceres sobre
iniciativas legislativas da UE, sendo de relevar o resultado da sua intervenção
no que respeita a diferentes projectos de Directivas e Regulamentos,
apresentados e apreciados nas reuniões plenárias, nomeadamente no
respeitante aos trabalhos sobre os projectos de transposição nos vários países
sobre a Directiva relativa aos Meios Alternativos de Resolução de Litígios e de
demais Regulamentação específica sobre os Serviços Financeiros.

2. Outras Acções de Cooperação
2.1. Conferências

Durante o ano de 2016 o Centro foi convidado a intervir em Seminários e
Conferências, promovidos por diferentes organizações, não tendo podido
aceitar a maior parte dos convites internacionais, por exiguidade do
Orçamento.
Só foram aceites os convites com deslocações e estadia
asseguradas pelas entidades promotoras das conferências e reuniões.
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2.2. Debate “Dos 27 Anos de Actividade do Centro – Passado e Futuro”

Em 29 de Novembro o Centro organizou com o apoio da União de Associações
de Comércio e Serviços uma Conferência comemorativa do 27º ano de
actividade do Centro.
Esta
•
•
•
•

Conferência foi realizada no salão nobre da UACS tendo sido oradores:
Dr. Jorge Sampaio - ex-Presidente da República
Dr. Laborinho Lúcio – ex-Ministro da Justiça
Dr. Carlos Manuel Castro – Vereador da Câmara Municipal de Lisboa
Prof. Doutora Susana Videira – Directora-Geral da Direcção-Geral da
Política de Justiça
• Dra. Ana Catarina Fonseca – Directora-Geral da Direcção-Geral do
Consumidor
• Dra. Ana Cristina Tapadinhas – Directora Geral da DECO
bem como a Dra. Carla Salsinha – Presidente da UACS e
a Dra. Isabel Mendes Cabeçadas – Directora do Centro

Neste evento que assumiu grande dignidade pela palavra utilizada foram
enunciadas referências históricas explicativas da criação e desenvolvimento da
acção do Centro de Arbitragem, tendo sido também transmitida informação
sobre as diferentes funções do Centro, no apoio a consumidores e empresas
bem como ao nível da Informação e Resolução de Conflitos, com particular
referência às expectativas em curso sobre o futuro da actividade do Centro.

2.3. Relatórios e Pareceres

O Centro vem cooperando regularmente com os Subscritores do Protocolo de
Cooperação e com outras entidades nacionais e europeias, bem como
directamente com a Comissão Europeia através da DG Justiça, DG Sanco
(Saúde e Consumidores) e DG FISMA (Serviços Financeiros), com resposta a
Questionários e formulação de Pareceres sobre diferentes temas, relacionados
com a prestação de Serviços Financeiros e os Direitos dos Consumidores. Ou
indirectamente por pedidos efectuados às Faculdades como foi o caso de:
• Resposta a questionário para Estudo da Comissão Europeia sobre o
Impacto das Regras Europeias em Matéria de Livre Circulação de
Sentenças e Protecção dos Consumidores, solicitado pelo Professor
Miguel Teixeira de Sousa;
• Entrevista para Estudo da Comissão Europeia sobre Direito do
Consumo – solicitada pelo CNIAC - Professor Jorge Morais Carvalho.

8

CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DE LISBOA

2.4. Cooperação com DGC - Fundo do Consumidor

O Centro candidatou-se em 2016 ao Eixo A e ao Eixo C do Fundo do
Consumidor, integrando respectivamente as Redes: de "Resolução Extrajudicial
de Litígios de Consumo” e de "Apoio ao Consumidor Endividado" obrigando-se
a transmitir à DGC regularmente dados sobre:
•
•

•
•
•

Informação e resolução de conflitos sobre casos apresentados
directamente ao Centro ou remetidos pela DGC e por outras entidades;
Envio regular de toda a jurisprudência proferida pelo Tribunal Arbitral do
Centro sobre os diferentes temas em apreço (ex: viagens organizadas,
serviços públicos essenciais, comércio electrónico, clausulas contratuais
gerais, garantias, vendas à distância e aquisição de bens e serviços
associados ao crédito, saúde);
Relatórios sobre execução financeira dos projectos;
Informação periódica sobre dados estatísticos;
Participação em Seminários, Reuniões e Sessões de Esclarecimento.

2.5. Protocolo de Cooperação com as Câmaras da AML

De referir que o Centro continua a envidar os esforços necessários à
manutenção individual da cooperação com algumas Câmaras da AML através
de Protocolos a celebrar individualmente, por forma a viabilizar o necessário
apoio orçamental.
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E -

PARTICIPAÇÃO DO CENTRO EM CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, ACÇÕES DE
FORMAÇÃO E OUTROS EVENTOS

•

Visita de estudo ao Centro por parte dos alunos do IPAM – Instituto
Português de Administração de Marketing (13 de Janeiro)

•

Acção de Formação a 3 técnicos do GAC de Sesimbra no Centro (20 de
Janeiro)

•

Sessão-Debate com o Dr. Mário Vaz - CEO da Vodafone, promovido pela
APDC (Hotel Dom Pedro Palace, 21 de Janeiro)

•

Visita do Eurodeputado Carlos Coelho ao Centro de Arbitragem (22 de
Janeiro)

•

Conferência “O Sistema Financeiro Português 40000 Milhões de
Imparidades Depois”, organizado pelo IDEFF – Instituto de Direito
Económico Financeiro e Fiscal (Auditório da FDUL, 26 de Janeiro)

•

Acção de Formação a 2 técnicos do GAC de Loures e do CIAC de Vila
Franca de Xira no Centro (27 de Janeiro)

•

Reunião dos Centros de Arbitragem (CACCL, 29 de Janeiro)

•

Conferência “Orçamento de Estado para 2016: Fiscalidade e Economia”,
organizada pela Vieira de Almeida & Associados (Hotel Ritz, 23 de
Fevereiro)

•

Visita do Vereador das Finanças e Recursos Humanos da Câmara Municipal
de Lisboa, Eng. João Paulo Saraiva, ao Centro (25 de Fevereiro)

•

Reunião no Centro com a Direcção Jurídica e Regulação da NOS
Comunicações (3 de Março)

•

Sessão de esclarecimento sobre a “Lei nº144/2015 de 8 de Setembro” aos
alunos do ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Lisboa (8 de Março)

•

Entrevista Jornal de Negócios (10 de Março)

•

Sessão-Debate com Eng. Paulo Neves, CEO da PT Portugal, promovido pela
APDC (Hotel Dom Pedro Palace, 10 de Março)
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•

Reunião sobre a adaptação dos Centros de Arbitragem à Lei nº 144/2015,
de 8 de Setembro, convocada pela DGC (DGC, 11 de Março)

•

Colóquio sobre a protecção dos consumidores na Economia Digital,
organizado pela DGC (Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da
Economia, 15 de Março)

•

Reunião “Steering Committee” da Fin-Net (Bruxelas, 16 de Março)

•

Sessão dos “Encontros do Instituto Europeu” com o Ministro Negócios
Estrangeiros (Fundação Calouste Gulbenkian, 29 de Março)

•

Audiência com o Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, solicitada
pela Comissão de Representação dos Centros de Arbitragem (31 de Março)

•

Reunião Plenária da Fin-Net, promovida pelo DG FISMA (Bruxelas, 22 de
Abril)

•

Audiência com a Secretária de Estado da Justiça, solicitada pela Comissão
de Representação dos Centros de Arbitragem (2 de Maio)

•

Entrevista para o Caderno “País Positivo” do Jornal de Notícias e do Diário
de Notícias (3 de Maio)

•

Visita ao Centro pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Dr.Duarte Cordeiro (5 de Maio)

•

Workshop organizado pela ESMA – Eureopean Securities and Markets
Authority: “The MiFID and MiFID II framework for investor protection: an
exchange of views with the European bodies responsible for out-of-court
dispute resolution” – (Paris 23 Maio)

•

Fórum das Politicas Públicas 2016, organizado pelo ISCTE (Assembleia da
República, 25 e 31 de Maio)

•

Congresso Nacional sobre os Direitos dos Consumidores, organizado por
“Debates & Discursos” (UACS, 16 de Junho)

•

Conferência Internacional “Novas Tendências e Perspectivas da Supervisão
e Regulação do Sector Financeiro – 2016”, organizada pelo CIRSF – Centro
de Investigação em Regulação e Supervisão do Sector Financeiro (Fundação
Calouste Gulbenkian, 23 de Junho)
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•

Entrevista do CNIACC para “Estudo da Comissão Europeia sobre Direito
do Consumo” – (Centro em 12 de Julho)

•

Reunião no Centro com o Director Geral do Grupo CorteFiel (Dr. Paulo
Carvalho) e com o Advogado (Dr. Ricardo Rodrigues Lopes) – (28 de
Julho)

•

Reunião no Centro com o Vereador das Finanças da CML, Eng. João
Paulo Saraiva (8 de Setembro)

•

Reunião na CML sobre “resolução alternativa de conflitos do
arrendamento” com o Assessor do Vice-Presidente da CML (Dr. Ricardo
Veludo), Director Municipal de Gestão do Património Imobiliário (Dr.
António Furtado) e a Directora Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Local (Engª Marta Sotto Mayor) – (16 de Setembro)

•

Reunião no Centro (sobre Postos de Turismo) com elementos da PSP Comandante da Divisão de Transportes Públicos PSP - José Lopes de
Oliveira; Comandante da Divisão de Turismo PSP e SubComissário
Bruno Alves – (20 de Setembro)

•

Encontro Nacional de Árbitros do Consumo, organizado pelo Centro de
Direito do Consumo de Coimbra (Coimbra, 23 de Setembro)

•

Participação de Juristas do Centro em Acção de Formação – Mediação e
faturação de energia, organizada pela ERSE (ERSE, 27 de Setembro)

•

Reunião Plenária FIN-NET (Berlim, 30 de Setembro)

•

Reunião com o Director Executivo do Centro de Arbitragem da
Universidade Autónoma de Lisboa (Centro, 4 de Outubro)

•

Reunião dos Centros de Arbitragem em Guimarães, com vista à
uniformização de procedimentos – 20 de Outubro

•

Conferência Internacional da UACS – “Comércio e Transformação –
Desafios em Movimento” – 25 de Outubro

•

Acção de Formação sobre Contratos de Energia na ERSE, em 25 de
Outubro

•

Participação da Directora do Centro como oradora na Jornada sobre
“Acesso del Consumidor a los Sistemas de Resolución Alternativa de
Conflictos”, organizada pela Repreentação da Comissão Europeia em
Espanha (26 de Outubro)

•

Homenagem ao Sr. Pedro José Del Negro Feist na UACS (27 de
Outubro)
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•

Reunião no ATL – Associação de Turismo de Lisboa com o DirectorGeral, Dr. Vitor Costa (28 de Outubro) - Em representação do Centro
esteve presente a Directora, Dr. Tito Rodrigues e Dra. Margarida
Figueiredo.

•

Reunião com a empresa “The Phone House – Comércio e Aluguer de
Bens e Serviços, Lda.” (Dra. Mariana Sabino – Assistente Jurídico/Legal)
– 2 de Novembro

•

Reunião no Centro (Directora, Dr. Tito Rodrigues e Dra. Margarida
Figueiredo) com a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (Presidente: Dr. Mário Pereira Gonçalves,
Director-Geral: Dr. José Esteves e Secretária-Geral: Dra. Ana Jacinto) –
4 de Novembro de 2016

•

Reunião na AHP – Associação da Hotelaria de Portugal com a
Presidente, Dra. Cristina Siza Vieira (9 de Novembro) - Em
representação do Centro esteve presente a Directora Executiva e o
Presidente da Administração

•

Acção de Formação aos elementos policiais
Metropolitano de Lisboa (10 e 17 de Novembro)

•

Reunião com a Directora-Geral da Direcção-Geral do Consumidor, Dra.
Ana Catarina Fonseca (DGC, 11 de Novembro)

•

Reunião na DGC sobre a implementação da Lei nº 144/2015, Resolução
Alternativa de Litígios de Consumo (21 de Novembro)

•

Acção de Formação – Energia em Mudança: dinâmica da contratação de
electricidade e de gás natural – organizada pela ERSE (ERSE, 22 de
Novembro)

•

Visita da Senhora Directora-Geral da Direcção-Geral do Consumidor ao
Centro (25 de Novembro)

•

Debate Comemorativo “Dos 27 Anos de Actividade do Centro – Passado
e Futuro” – UACS, 29 de Novembro

•

Acção de Formação dos Centros de Arbitragem, promovida pela
Faculdade de Direito na Universidade Nova de Lisboa (2 de Dezembro).

da

PSP

/Comando
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F – ORÇAMENTO 2016 - FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO

1. Plano e Orçamento 2016

Em 3 de Junho e 22 de Setembro de 2016 foram realizadas as Assembleias
Gerais do Centro para aprovação do Plano e Orçamento de Receitas e
Despesas para 2016, bem como do Relatório e Contas de 2015.

2. Da Execução Orçamental 2016

Atenta a síntese da execução orçamental global relativa ao período de Janeiro
a Dezembro 2016 (anexo IV) num valor orçamentado de €306.567,00 e com
uma execução global de €308.627,77 verifica-se um saldo real entre receitas
e despesas de -€2.860,67 (anexos IV e V).
Cumpre referir que tendo vindo a diminuir a comparticipação financeira global
dos Subscritores desde 2010, não seria de novo possível com a previsão de
financiamento dos Subscritores (€241.987,00) assumida na Assembleia Geral
para 2016 executar adequadamente o orçamento previsto e aprovado no
valor de €306.567,00 (trezentos e seis mil e quinhentos e sessenta e sete
euros), sem o recurso a comparticipações complementares.
Razão porque na ausência de outras comparticipações solicitadas
(nomeadamente aos reguladores sectoriais e aos municípios), foi solicitado um
apoio complementar do Ministério da Justiça e da Câmara Municipal de Lisboa
(€29.963,22 + €30.000,00) no sentido de garantir a manutenção da
actividade do Centro e inerente pagamento de salários e outras despesas até
final de Dezembro de 2016, pedidos que foram reconhecidos e aceites (conf.
anexo V – referente à globalidade das comparticipações financeiras).
Cumpre referir que todo o Orçamento de Despesas, já reduzido aquando da
sua previsão, foi executado nas diferentes rubricas com particular contenção,
tendo sido realizadas exclusivamente as despesas correntes relativas ao
regular funcionamento do Centro e aos encargos inerentes aos contratos com
o pessoal, tendo sido assegurado o investimento previsto para a necessária
substituição de computadores, com parte do apoio complementar da Câmara
Municipal de Lisboa.
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CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DE LISBOA
3 – Taxa de utilização dos Serviços do Centro e outros
Foi mantida a “taxa de utilização dos serviços do Centro”, aprovada e
reapreciada nas Assembleias Gerais de 2016.

Da experiência efectuada resultou a aceitação da taxa quer por parte dos
reclamantes quer das empresas.
Era expectativa do Centro que viessem a ser celebrados (com o apoio das
entidades de tutela) Protocolos com os Reguladores dos Serviços Públicos
Essenciais, sobretudo na área da energia e comunicações, cujas reclamações
vêm determinando em termos estatísticos uma percentagem significativa dos
casos colocados (anexo II).
Neste âmbito foi criado um Grupo de Trabalho entre o Ministério da Justiça e o
Ministério da Economia, no sentido de viabilizar a implementação da rede de
arbitragem de consumo e de reforçar a actividade dos Centros de Arbitragem
através de medidas e incitativas que permitam assegurar o equilíbrio e a
sustentabilidade dos Centros, nomeadamente através da contratualização com
as Entidades Reguladoras dos Serviços Públicos Essenciais em função dos
serviços prestados pelos Centros de Arbitragem nestes sectores.

A concluir
Reitera-se o apelo à cooperação das entidades financiadoras e Associados no
sentido de ser garantido o apoio técnico e financeiro necessário à
continuidade da acção do Centro, nomeadamente à contratação de pessoal
indispensável à manutenção da actividade do Centro, que se encontra em
causa face elevado número de casos colocados por comparação com o mesmo
período de 2016 (+ 400 casos).
Este impulso foi consequência das obrigações de informação sobre os meios
alternativos impostas às empresas pela Lei 144/2015, de 8 de Setembro.
Assegurada a sustentabilidade imediata e futura, o Centro poderá continuar a
cumprir o objectivo de serviço ao público que presidiu à sua criação,
informando consumidores e empresas e promovendo uma adequada resolução
dos Conflitos de Consumo, objectivo a que a equipa do Centro tem sabido
corresponder (conforme decorre dos dados estatísticos em anexo) apesar do
esforço contínuo e da incerteza a que tem estado submetido.
Constituirá ainda objectivo do Centro o seu desenvolvimento global e
tecnológico, desde que seja essa a vontade das tutelas governamentais.
Centro de Arbitragem em 31 de Março de 2017
A Administração
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Anexo I

