Circular nº 29/2019
9 de julho de 2019

ASSUNTO:

Livro de Reclamações Eletrónico (Nova Atualização)
Alargamento do prazo de registo na plataforma até final de 2019

Caros Associados,
Conforme informámos na Circular n.º 07/2019, de 30 de janeiro, o Registo na Plataforma Digital do
Livro de Reclamações Eletrónico (LRE) dos vários operadores económicos sujeitos a
fiscalização/regulação terminou a 1 de julho de 2019. No entanto, nesse mesmo dia, foi divulgado
um comunicado do Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Defesa do Consumidor alargando o
prazo até final de 2019, sem haver lugar à instauração de processos de contraordenação aos
operadores económicos que ainda não estejam registados. Não obstante, os operadores económicos
devem com a maior brevidade proceder ao registo na plataforma para disponibilizarem o Livro de
Reclamações Eletrónico (LRE).

Comunicado: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=registo-naplataforma-digital-do-livro-de-reclamacoes

A APIRAC vem, também, lembrar os seus Associados que, para além de estarem registados na
Plataforma Digital do LRE, os fornecedores de bens e os prestadores de serviços encontram-se
também obrigados, no caso de disporem de sítios na internet, a divulgar na página de entrada o
acesso à Plataforma Digital, em local visível e de forma destacada.

O regime jurídico aplicável ao livro de reclamações, de acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21
de junho, e da Portaria n.º 201-A/2017, de 30 de junho, estabelece apenas a obrigatoriedade de
divulgar: “o acesso à Plataforma Digital”, conforme consta no n.º 2 do art.º 5.º-B do citado diploma.
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No entanto, no âmbito desta obrigação a Direção-Geral do Consumidor (DGC) elaborou um manual
de utilização do ícone relativo ao LRE, em colaboração com a Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Damos aqui informação quanto aos critérios mínimos de utilização desse ícone:


O ícone do livro de reclamações eletrónico poderá ser usado nas seguintes cores: vermelho,
azul, branco ou preto, disponível em:
https://www.consumidor.gov.pt/pagina-de-entrada/livro-de-reclamacoes-regras-deutilizacao-do-logotipo-do-lre.aspx)



Lettering dos ícones:
o Azul: Pantone 2925
o Vermelho: Pantone 1805
o Fonte: Myriad Pro Semibold
o O ícone deve ter um apontador para https://www.livroreclamacoes.pt/inicio



O prestador de serviços ou fornecedor de bens deve evitar o uso do ícone com uma cor
semelhante ao fundo da página onde este deverá constar. O ícone deve contrastar com o
fundo da página facilitando a sua visibilidade e identificação por parte do consumidor
(exemplo: se o fundo da página for vermelho, o ícone não deverá ser vermelho).



O ícone deverá constar na página inicial (cabeçalho ou rodapé), sendo ainda considerado
como boa prática comercial a sua divulgação na página referente ao apoio ao
consumidor/área de reclamações.



O ícone deverá estar visível e legível, permitindo a sua localização rápida por um utilizador
médio.



Caso a empresa tenha uma plataforma/área interna de reclamações, deve indicar de forma
clara que esta não é equiparada ao Livro de Reclamações Eletrónico, não devendo ser estas
duas formas de reclamar confundíveis ou suscetíveis de induzir em erro o consumidor.

Linha de apoio da DGC/INCM à Plataforma do LRE: 217 810 875.

Mais uma vez, alertamos que o LRE não substitui o livro de reclamações em papel, que deve estar
acessível no estabelecimento, sendo ambos obrigatórios.

Com os melhores cumprimentos,
A Direção da APIRAC
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