Circular n.º 07/2019
30 de janeiro de 2019

ASSUNTO:

Livro de Reclamações Eletrónico (atualização)
Registo na plataforma até 1 de julho de 2019

Caros Associados,

Conforme informámos na Circular nº 26/2018, de 5 de julho, com a publicação do Decreto-Lei nº 74/2017,
de 21 de junho, e da Portaria n.º 201-A/2017, de 30 de junho, entrou em vigor o novo regime jurídico
aplicável ao livro de reclamações.

A segunda Fase de registo iniciou-se no dia 1 de julho de 2018 e termina a 1 de julho de 2019, na qual
estão abrangidos todos os fornecedores de bens e prestadores de serviços com atividades económicas
objeto de Regulação/Fiscalização.

A APIRAC vem informar que, neste momento, para além da ASAE, o IMPIC, I.P. já está também integrado
e a funcionar na Plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico (LRE). Justifica-se, assim, fazer o ponto de
situação aos nossos Associados:

*

Esta informação não dispensa a consulta à legislação em vigor, a necessária confirmação do Código de Atividade
Económica (CAE) da empresa e da sua inter-relação com a Entidade Reguladora/Fiscalizadora correspondente.
Sugerimos ainda a consulta à Plataforma do LRE.
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Para as empresas efetuarem o registo devem aceder à Plataforma do LRE através do link
www.livroreclamacoes.pt/entrar e selecionar a opção registar que dará acesso ao formulário. Após
preenchimento do formulário eletrónico e consequente registo, há lugar ao recebimento de um email
com as credenciais de acesso, login e password. Para completar o registo deverão ativar a conta e alterar
a password.

Para mais informações, consultar o sítio na internet da Direção-Geral do Consumidor no link
http://www.consumidor.gov.pt/pagina-de-entrada/livro-de-reclamacoes-opredor-economico.aspx,

no

qual pode ser descarregado o Manual de Utilizador.

Nota importante: Caso os Operadores Económicos possuam mais do que um CAE, regulados por
diferentes Entidades Reguladora/Fiscalizadora, deverão efetuar o registo com base no CAE Principal, já
que o registo na Plataforma do LRE, neste momento, não permite o registo do Operador Económico em
diferentes Entidades Reguladora/Fiscalizadora. Esta situação de incompatibilidade deve ser reportada ao
suporte da plataforma através do email lre.suporte@incm.pt, identificando o Operador Económico
(denominação social, NIPC e o email de registo na plataforma) e quais os CAEs secundários que não foram
possíveis registar, de forma a que, quando corrigida a situação, os Operadores Económicos possam ser
informados.

Linha de apoio da DGC/INCM à Plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico: 217 810 875.

Lembramos que 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 (que pode
ser um email geral ativo da empresa).

Salientamos 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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