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PRESS RELEASE 
 
 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 
 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) em colaboração com a 

ACRA (Associação dos Consumidores da Região Açores) organizou, nesta data, na 

sede da CCAH, uma Acção de Informação sobre diversos temas relacionados com os 

direitos do consumidor, com a participação do Dr. Manuel Fidalgo, do Instituto Europeu 

do Consumidor.  

Foram abordados temas como o “Livro de Reclamações”, “Regime de Garantias 

na Compra e Venda de Bens Móveis” e “Direitos dos Passageiros Aéreos”. 

Na informação dada referente ao “Livro de Reclamações” salientou que o 

Decreto-Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro (diploma que regulamenta o “livro de 

reclamações”, e que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2006), tornou mais acessível 

o direito de queixa; possibilitou a reclamação imediata e no local onde o conflito 

ocorreu; tornou mais célere a resolução de conflitos e aumentou consideravelmente as 

sanções aplicadas. Sendo obrigatório possuir o livro de reclamações nos 

estabelecimentos; e sempre que seja solicitado, facultar o livro imediata e 

gratuitamente ao utente; afixar no estabelecimento, em local bem visível e com 

caracteres legíveis a seguinte informação “Este estabelecimento dispõe de livro de 

reclamações”; e manter durante três anos em arquivo os livros encerrados.  

 Relativamente às “Garantias na Compra e Venda de Bens Móveis”, o Decreto-

Lei nº 67/2003, de 8 de Abril aplica-se ao contrato de compra e venda de bem móvel, 

celebrado entre um profissional ou vendedor e um particular (consumidor), que destine 

o bem adquirido para um uso não profissional. O vendedor tem o dever de entregar ao 

consumidor bens conformes (sem defeitos ou vícios) com o contrato de compra e venda. 

O prazo de garantia é de 2 anos a contar da data da entrega do bem, sendo nulo o acordo 

ou a cláusula contratual que excluam ou limitem os direitos do consumidor.  
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 E por fim a comunicação “Direitos dos Passageiros Aéreos” (Regulamento (CE) 

n.º 261/2004 de 17/02/2005), que estabelece regras comuns para a indemnização e a 

assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de 

cancelamento ou atraso considerável dos voos, que entrou em vigor no dia 17 de 

Fevereiro de 2005. Este Regulamento introduz uma reestruturação profunda nos direitos 

dos passageiros do transporte aéreo quando confrontados com cancelamentos ou atrasos 

dos seus voos, particularmente no que se refere à prestação de assistência, ao mesmo 

tempo que actualiza o Regulamento (CEE) n.º 295/91 reforçando os direitos dos 

passageiros em caso de recusa de embarque. 

 As várias comunicações contribuíram para esclarecer diversas dúvidas dos 

associados e para estes estabelecerem estratégias, com o objectivo de fazerem face às 

novas exigências legislativas. 

 

 

 Angra do Heroísmo, 11 de Maio de 2006. 

 

    

 

   A Direcção 


