
Intervenção da Direção-Geral do Consumidor no painel “A perspetiva das 
autoridades reguladoras, de supervisão e de apoio ao consumidor”



Direção-Geral do Consumidor

;



Na prossecução da Política de Defesa do Consumidor…

Artigo 60º da CRP 
Consagração dos direitos dos consumidores

Direitos fundamentais
“Os consumidores têm direito à qualidade dos bens e 
serviços (…), à formação e à informação, à protecção

da saúde, da segurança e dos seus interesses 
económicos, bem como à reparação de danos.”



Direitos fundamentais
Artigo 26º - Direito à reserva da intimidade da vida 
privada;
Artigo 35º - Proteção de dados - “Todos os cidadãos têm o 
direito ao acesso aos dados informatizados que lhes digam
respeito, podendo exigir a sua retificação e atualização e o 
direito de conhecer a finalidade a que se destinam…”
(…)
“É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo 
em casos excecionais previstos na lei” ;



Na prossecução da Política de Defesa do Consumidor…

Estabelece o regime
jurídico de proteção dos 
consumidores definindo no 
seu artigo 3º os seus
direitos

1981 - 1ª Lei sobre a proteção do consumidor
1996  – Lei de Defesa do Consumidor  
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1981 - 1ª Lei sobre a proteção do consumidor
1996  – Lei de Defesa do Consumidor  

Relação contratual de consumo
- compra e venda/prestação de 

serviços – preço;

Direitos do consumidor
• À informação para o consumo 

(antes, durante e depois da celebração)

• À proteção dos interesses
económicos.

(entre outros)
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A proteção do consumidor, incluindo os seus
dados pessoais na relação de consumo   

Direitos do consumidor
• À informação para o 

consumo (antes, durante 
e depois da celebração)

• À proteção dos 
interesses económicos;

Deveres do profissional
• Informar de forma clara, 

objetiva e adequada, sobre as 
características dos bens e 
serviços;

• Atuar com lealdade;
• Apresentar de forma clara e 

precisa, em caracteres 
facilmente legíveis, as 
cláusulas contratuais gerais 
que utilize 



A proteção do consumidor, incluindo os seus
dados pessoais na relação de consumo   

Direitos do consumidor à
proteção dos seus dados 
pessoais: direito à informação
sobre os dados que lhe estão a 
ser solicitados, a finalidade do 
tratamento; acesso; retificação).

O consumidor pode opor-se 
ao tratamento dos seus
dados pessoais

Deveres do profissional

- Respeitar as regras de 
proteção de dados -
Tratamento  de dados deve 
obedecer a finalidade 
determinada, explícita e 
legítima e depende do 
consentimento expresso do 
consumidor;

- Obedecer ao sigilo 
profissional



A proteção do consumidor, incluindo os seus
dados pessoais na relação de consumo   

• Lei n.º 67/98, de 26 de outubro - Lei da Protecção de Dados 
Pessoais;

• Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto - Tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no setor das 
comunicações eletrónicas;

1. As empresas só podem tratar os dados pessoais se o assinante 
ou utilizador tiver dado o seu consentimento prévio e expresso, 
que pode ser retirado a qualquer momento, e apenas na medida 
do necessário e pelo tempo necessário à comercialização de 
serviços de comunicações eletrónicas ou à prestação de serviços 
de valor acrescentado.



A proteção do consumidor, incluindo os seus
dados pessoais na relação de consumo   

(Cont.)

Comunicações não solicitadas

2. Está sujeito a consentimento prévio expresso do assinante que 
seja pessoa singular o envio de comunicações não solicitadas 
para fins de marketing direto, designadamente através da 
utilização de sistemas automatizados de chamada e comunicação 
que não dependam da intervenção humana 



A proteção do consumidor, incluindo os seus
dados pessoais na relação de consumo   

(Cont.)

Listas para efeitos de comunicações não solicitadas

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) mantém uma lista de âmbito 
nacional de pessoas coletivas que manifestem expressamente 
opor-se à receção dessas comunicações.

• Lei n.º 6/99, de 27 de janeiro, publicidade por telefone e 
telecópia

Listas organizada pela AMD
A Associação de Marketing Direto mantém a lista de âmbito 
nacional de pessoas singulares que manifestem expressamente 
opor-se à receção dessas comunicações.



A proteção do consumidor, incluindo os seus
dados pessoais na relação de consumo   

3. Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de outubro regime jurídico 
relativo ao acesso à atividade das instituições de pagamento e à 
prestação de serviços de pagamento

Proteção de dados
Permite o tratamento de dados pessoais pelos sistemas de 
pagamentos e pelos prestadores de serviços de pagamentos na 
medida em que se mostrar necessário à salvaguarda da prevenção, 
da investigação e da deteção de fraudes em matéria de 
pagamentos.

O tratamento de dados pessoais a que se refere o número anterior 
deve ser notificado à Comissão Nacional de Proteção de Dados e 
realizado nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.



Desafios para proteção do 
consumidor na era digital

• Crescimento do mercado digital;

• Novas formas de comunicação;

• Novos produtos e serviços;

• Novas oportunidades;

• Mais escolhas para os consumidores;

• Preocupações quanto aos dados pessoais.

…mas será que os consumidores estão a retirar 
todos os benefícios desta nova era digital? 

http://www.controlintegral.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/comerç-electronic.jpg
http://www.controlintegral.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/comerç-electronic.jpg


Desafios para proteção do 
consumidor na era digital

…será que os consumidores estão a retirar todos os 
benefícios desta nova era digital? 

Não.

Porquê?



Desafios para proteção do 
consumidor na era digital

CONFIANÇA Maior envolvimento dos 
consumidores/papel interventivo
(partilha de informação; gostos, 
comentários que modelam as 
ofertas);

Incertezas sobre a informação
partilhada, utilização e tratamento
dos dados pessoais dos 
consumidores/
Dados pessoais como moeda de 
troca

Necessidade de implementação de 
medidas / maior cooperação entre 
as autoridades.
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Desafios para proteção do 
consumidor na era digital

Para reforçar a confiança dos consumidores no 
mercado digital…



Desafios para proteção do 
consumidor na era digital

Para reforçar a confiança dos consumidores no mercado 
digital…

Estratégia do Mercado Único Digital

1º

Pilar

• Melhor acesso dos consumidores e empresas a 
bens e serviços digitais em toda a Europa

2º

Pilar

• Criação de condições adequadas e de condições de 
concorrência equitativas para o desenvolvimento 
de redes digitais e de serviços inovadores

3º 

Pilar

• Otimização do potencial de crescimento da 
economia digital.



Desafios para proteção do 
consumidor na era digital

Para reforçar a confiança dos consumidores no mercado 
digital…

Estratégia do Mercado Único Digital

Duas propostas de diretivas que visam regulamentar:

• Fornecimento de conteúdos digitais aos consumidores (Exempos: streaming
de música e filmes, downloads de músicas, livros, etc)

- Pagamento do fornecimento de conteúdos digitais em dinheiro e com dados 
pessoais ou outros dados

• Compra e venda de bens online. 



Desafios para proteção do 
consumidor na era digital

Para reforçar a confiança dos consumidores no mercado 
digital…

O Regulamento Geral da Proteção de Dados Pessoais 
deverá estar implementado em maio de 2018
• Direito de ser esquecido: o titular de dados tem direito a 

solicitar que os dados sejam apagados
• Direito de portabilidade: o titular de dados pode solicitar que 

os dados que disponibilizou a um prestador de serviços sejam 
transferidos para outro prestador, desde que tecnicamente 
possível;

• Direito de não sujeição a nenhuma decisão tomada apenas 
com base no tratamento automatizado.



Desafios para proteção do 
consumidor na era digital

Para reforçar a confiança dos consumidores no mercado 
digital…

O Regulamento Geral da Proteção de Dados Pessoais 
deverá estar implementado em maio de 2018

Neste regulamento as coimas são muito elevadas / 
efeito dissuasor da práticas contrárias ao Regulamento.



Palavras chave:

CONFIANÇA

Muito obrigada,
Ana Catarina Fonseca


