Circular nº 26/2018
5 de julho de 2018

ASSUNTO:

Livro de Reclamações Eletrónico (LRE)
Entrada em Vigor

Caros Associados,

Conforme informámos na Circular nº 30/2017, de 10 de agosto, a publicação do
Decreto-Lei nº 74/2017, de 21 de junho, veio alterar o quadro legal, procedendo à 5ª. alteração do
regime aplicável ao livro de reclamações.

Numa primeira fase, apenas os prestadores de serviços públicos essenciais foram obrigados a
disponibilizar o Livro de Reclamações Eletrónico (LRE). No dia 1 de julho de 2018 iniciou-se a 2ª fase
de implementação do LRE em Portugal, em que passaram a ser abrangidos todos os fornecedores de
bens e prestadores de serviços, com atividades económicas objeto de Regulação/ Fiscalização.
Para esta 2ª Fase, os fornecedores de bens e prestadores de serviços dispõem de um ano para
disponibilizar o LRE, período de adaptação que termina a 1 de julho de 2019.

Neste momento, apenas a ASAE está integrada e a funcionar na Plataforma do LRE, por isso, os
operadores económicos cuja atividade seja fiscalizada pela ASAE já poderão fazê-lo, devendo para o
efeito registar-se na Plataforma do LRE.

As

outras

atividades

económicas

objeto

de

regulação

por

parte

das

Entidades

Reguladoras/fiscalizadoras – entre as quais, o IMPIC - serão integradas ao longo do período de
adaptação, de acordo com a calendarização a acordar entre a Direção-Geral do Consumidor
(DGC)/ INCM e a respetiva Entidade Reguladora.

SEDE Lisboa: Rua do Alecrim, n.º 53 - 2º andar - 1200-014 LISBOA | Tel.: +351 213 224 260 | Fax: +351 213 474 576
Del. Porto: Rua Brito Capelo, 1414 - 4450-071 MATOSINHOS | Tel.: +351 222 088 837 | Fax: +351 222 084 879
Del. Guimarães: Rua Alfageme de Santarém n.º 126 – R/C – Urgezes | 4810-490 GUIMARÃES | Telm.: 967 446 860

Para disponibilizar o LRE, o operador económico tem, então, de se registar na Plataforma digital do
LRE, para o que deve aceder à Plataforma do LRE através do link www.livroreclamacoes.pt/entrar.
Após preenchimento de um formulário eletrónico e consequente registo, receberá um e-mail com as
credenciais de acesso, login e password. Para completar o registo deverá ativar a conta e alterar a
password. Para mais informações, poderão consultar o sítio na internet da DGC no link
http://www.consumidor.gov.pt/pagina-de-entrada/livro-de-reclamacoes-opredor-economico.aspx,
onde pode ser descarregado o Manual de Utilizador.

Aos operadores económicos que já disponham de livro de reclamações em papel será oferecido um
livro de 25 reclamações em formato eletrónico. Do mesmo modo, sempre que um operador
económico adquira um livro de reclamações em formato físico à INCM, ser-lhe-á oferecido um livro
de 25 reclamações em formato eletrónico.

A aquisição do LRE é efetuada pelos operadores económicos através da loja online da INCM, estando
disponível nos formatos 25, 250, 500 e 1500 folhas de reclamação redigidas em língua portuguesa e
inglesa.

Os fornecedores de bens e prestadores de serviços devem divulgar nos respetivos sítios na Internet,
em local visível e de forma destacada, o acesso à Plataforma Digital do LRE. Por outro lado, os que
não disponham de sítio (página) na Internet devem ser titulares de um endereço de correio
eletrónico para efeitos de receção das reclamações submetidas através da Plataforma Digital.

Salientamos que o LRE não substitui o livro de reclamações em papel, que deve estar acessível no
estabelecimento (ambos são obrigatórios).

Com os melhores cumprimentos,

A Direção da APIRAC
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