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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2018 

 

I. Introdução 

Num momento em que os mecanismos de RAL colhem um interesse crescente no âmbito do 

acesso à Justiça, o Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto/Tribunal Arbitral 

de Consumo continua a desenvolver a sua atividade de informação, mediação, conciliação e 

arbitragem, sendo que a grande área de conflitualidade continua a centrar-se nos serviços 

públicos essenciais, conforme decorre dos dados estatísticos e da análise das decisões arbitrais 

publicadas no site do CICAP. 

Ao longo do ano de 2018 sentiu-se uma maior aproximação por parte dos agentes económicos 

fruto da legislação relativa aos mediadores de crédito e na sequência da Lei nº 144/2015, de 

8 setembro, tendo o Centro prestado esclarecimentos nesta matéria aos profissionais que o 

solicitaram 

O Centro continuou a integrar a RACE e a apoiar os cidadãos em matéria de informação. 

O Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto integra a rede RAL - Resolução 

Alternativa de Litígios - e a rede de resolução de conflitos on-line (em linha). 

Sendo os mecanismos de resolução alternativa de litígios essenciais para os consumidores e 

profissionais, entendemos que terão de manter as características que os diferenciam - 

simplicidade, celeridade, gratuitidade ou custos reduzidos. 

Em 2018, continuou a suscitar-se a questão da sustentabilidade financeira do Centro de 

Informação de Consumo e Arbitragem do Porto/Tribunal Arbitral de Consumo e a procura de 

soluções que tragam estabilidade ao seu financiamento continuam a exigir uma especial 

atenção da Administração em cooperação com a DGC e a DGPJ. 
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II. Apoio aos cidadãos 

1. Informação, mediação e arbitragem 

O Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto continua a facultar a informação 

em particular e o aconselhamento jurídico essenciais a consumidores e profissionais. 

Efetua mediações, conciliações e instrução dos processos com vista a submissão ao Tribunal 

Arbitral. 

Desde 1 de janeiro de 2018 até ao dia 31 de dezembro de 2018, foram recebidos 3491 pedidos 

de apoio em sede de conflitos de consumo, sendo que um grande número de arquivamentos 

- 2284 - foi efetuado após informação o que confirma a necessidade de um serviço de 

informação que faça consumidores e profissionais cientes de direitos e deveres. 

Continuou a aumentar o número de pedidos entrados em 2018 por correio eletrónico – 1410 

versus 1164 em 2017, aumento muito significativo se atentarmos em que em 2016 se 

registaram 619 pedidos por esta via. O número de pedidos entrados por correio eletrónico em 

2018 representa um aumento de 21,13%. 

Entendemos que o trabalho de sensibilização efetuado pelos colaboradores do CICAP junto 

dos consumidores para que estes submetam os seus pedidos de informação e reclamação na 

própria página do CICAP através de formulário tem contribuído de forma decisiva para esta 

alteração e permite agilizar o tratamento pelo CICAP. 

Não será despiciendo considerar a implementação das medidas previstas na Lei nº 144/2015, 

de 8 de setembro e a construção do novo site do CICAP como fator importante neste aspeto. 

No que concerne às reclamações, os juristas desenvolveram todo um trabalho de mediação 

que permitiu que tendo sido apresentadas 1217 reclamações, 491 processos tenham sido 

resolvidos por acordo em mediação, 101 em sede de conciliação e 165 em arbitragem. Foram 

arquivadas 156 por falta de resposta ou recusa de arbitragem reclamações por desistência dos 

requerentes, 150 sem acordo entre as partes, 151 por falta de resposta ou recusa de 

arbitragem e 12 por outros motivos, sendo as restantes reclamações ficado pendentes para o 

ano de 2018.  
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Para uma melhor análise do trabalho desenvolvido pelo CICAP em 2018 entendemos inserir 

alguns quadros que permitem comparar dados estatísticos. 

 

  2017 2018 Variação % 

Informações telefónicas 399 493 23,56 

Informações presenciais 1907 1560 - 18,2 

Informações escritas 1200 1436 19,66 

Processos de reclamação 1263 1217 - 6,81 

RACE 27 26 -3,7 

Figura 1- Variação da atividade processual nos últimos dois anos 

Este primeiro quadro permite-nos, de forma simples, analisar comparativamente alguns dados 

referentes à atividade do CICAP, sendo patente em 2018 relativamente ao ano anterior, o 

aumento de pedidos de informação de forma escrita – 19,66% 

Relativamente à RACE, o CICAP apenas pode atualmente prestar informação e encaminhar as 

pessoas que a ele recorrem nesta área para outra entidade.  

1.1. Informações  

Relativamente a informações, a análise dos dados permite-nos concluir que continuam a 

aumentar os pedidos escritos de informação que se traduz num aumento de 19,66% 

relativamente a 2017. Dos 1436 pedidos de informação escritos, 1410 chegaram por email 

facto a que não será alheia a possibilidade de os pedidos de informação e de as reclamações 

serem formalizados através do site do CICAP, reestruturado em janeiro de 2016, passando a 

permitir que os pedidos de informação e as reclamações sejam submetidas diretamente 

através dos formulários existentes na página do CICAP. 

 

Processos de informação escritos – 2017 1200 

Processo de informação escritos – 2018 1436 

% (diferença percentual entre os 2 anos) 19,66 

Informações presenciais – 2017 1907 

Informações presenciais – 2018 1560 

% (diferença percentual entre os 2 anos) - 18,2 

Informações telefónicas – 2017 399 

Informações telefónicas - 2018 493 
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% (diferença percentual entre os 2 anos) - 23,56 

Figura 2- Variação das informações prestadas entre 2017 e 2018 

Entendemos ser importante evidenciar a origem das informações por município de residência 

de quem recorre ao CICAP. 

 

 

 MUNICÍPIO PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

C
O
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R
O

T
O

C
O

L
O

 

Maia 249 

Matosinhos 336 

Oliveira de Azeméis 84 

Porto 1290 

S. João da Madeira 23 

Valongo 163 

Vila Nova de Gaia 501 

Subtotal 2646 

S
E

M
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R
O

T
O

C
O

L
O

 

Arouca 3 

Espinho 23 

Gondomar 183 

Paredes 29 

Póvoa do Varzim 23 

Santa Maria da Feira 75 

Santo Tirso 22 

Trofa 17 

Vale de Cambra 2 

Vila do Conde 31 

Outros 437 

Subtotal 845 

TOTAL 3491 

Figura 3- Pedidos de informação em função da área de residência do consumidor (2018) 

Não podemos deixar de chamar a atenção para o facto de existirem Municípios que integram 

a Área Metropolitana do Porto e que têm protocolo com o TRIAVE - Vila do Conde, Póvoa de 

Varzim, Santo Tirso e Trofa - sendo natural que os habitantes dos mesmos recorram 

principalmente ao TRIAVE. 

Resulta deste quadro que o maior número de informações é prestado a munícipes do Porto e 

a consumidores oriundos dos municípios com protocolo com o CICAP e que têm estruturas 

locais de apoio aos consumidores – CIAC`s ou GMIAC`s. 
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1.1.1. Incidência da conflitualidade por atividade económica 

Da análise da atividade do CICAP é evidente uma grande incidência da conflitualidade na área 

dos serviços públicos essenciais, com especial relevo nos prestadores de serviços de 

comunicações eletrónicas, seguida logo dos serviços relacionados com o fornecimento de 

eletricidade, água e gás. 

Atividade Económica 
Ano 

2016 2017 2018 

Comunicações 1152 1143 1075 

Eletricidade/Água/Gás 562 629 562 

Banca 225 197 234 

Eletrodomésticos 208 225 244 

Tecnologias de informação 140 130 140 

Vestuário/Lavandarias 116 119 117 

Automóveis 109 134 121 

Seguros 86 87 89 

Mobiliário 86 93 100 

Saúde 75 85 67 

Transportes 68 124 173 

Construção Civil 38 44 47 

Diversos 729 496 522 

Total 3594 3506 3491 

Figura 4- Conflitualidade por atividade económica (2016-2018) 

1.2. Processos de Reclamação 

1.2.1. Número de processos entrados 

Quanto ao número de processos de reclamação entrados em 2018, verifica-se um decréscimo. 

 

Figura 5- Evolução do nº de processos de reclamação nos últimos 5 anos 

1007 943

1177
1263 1217

2014 2015 2016 2017 2018

Número de processos
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O CICAP abrange a Área Metropolitana do Porto com uma população de 1.727.486 habitantes 

(números de 2015) e a maioria dos processos tratados têm origem nos Municípios que 

celebraram protocolo com o Centro, pelo que se justifica o empenho do CICAP em celebrar 

protocolos com os municípios e com as CIMs. 

1.2.2. Número de processos remetidos por entidades 

Diversas entidades remetem os processos para o CICAP quando se integram no âmbito da 

nossa competência, tendo aumentado significativamente esse número em 2018 -135 - 

relativamente a 2017 - 51. 

Para além dos processos remetidos diretamente e que constam do quadro infra, muitos 

cidadãos procuram o CICAP por indicação destas mesmas entidades. 

 

Entidades 2016 2017 2018 

C
o

m
 P

ro
to

c
o

lo
 CIAC Matosinhos - - 1 

CIAC Valongo - - - 

CIAC Oliveira de Azeméis 21 14 29 

Junta de Freguesia de S. João da Madeira 4 - 2 

Serviço Municipal de Apoio ao Consumidor 1 - - 

Subtotal 26 14 32 

S
e

m
 P

ro
to

c
o

lo
 

DGC/CEC 54 10 2 

DECO 8 21 48 

CIAC`s (Paredes, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Vila 
Nova de Famalicão) 

1 1 1 

CIAB 6 1 12 

CNIACC - 3 28 

Outros (ANACOM, ACP, ERSE, PSP) 1 1 12 

Subtotal 70 37 103 

Total 96 51 135 

Figura 6- Origem dos processos por entidades 

1.2.3. Número de processos de reclamação entrados por Município 

Tal como já referimos, há Municípios que são abrangidos pela competência territorial do CICAP 

e do TRIAVE, verificando-se que o maior número de processos tramitados são oriundos do 

Município do Porto e dos municípios com protocolo com o CICAP e que têm estruturas locais 

de apoio aos consumidores – CIACs ou GMIACs. 
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 MUNICÍPIO 2016 2017 2018 

C
O

M
 P

R
O

T
O

C
O

L
O

 

Maia 85 122 114 

Matosinhos 171 165 152 

Oliveira de Azeméis 42 35 65 

Porto 349 384 346 

S. João da Madeira 14 7 12 

Valongo 66 88 54 

Vila Nova de Gaia 186 240 245 

Subtotal 913 1041 988 

S
E

M
 P

R
O

T
O

C
O

L
O

 

Arouca 3 1 3 

Espinho 9 13 7 

Gondomar 85 78 79 

Paredes 15 10 6 

Póvoa do Varzim 4 8 9 

Santa Maria da Feira 49 37 41 

Santo Tirso 1 8 8 

Trofa 4 7 5 

Vale de Cambra 6 2 1 

Vila do Conde 13 20 13 

Outros 75 38 57 

Subtotal 264 222 229 

TOTAL 1177 1263 1217 

Figura 7- Reclamações em função da área de residência do consumidor (2016-2017) 

1.2.4. Forma de conclusão dos processos de reclamação 

Revela-se da máxima importância saber como terminam os processos de reclamação. 

O gráfico infra permite-nos objetivar a forma como terminaram os processos de reclamação e 

concluir pela importância da mediação no contexto dos meios alternativos de resolução de 

litígios - ADR.  
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Figura 8- Forma de encerramento dos processos de reclamação (2018) 

Na verdade, foram concluídos, em sede de mediação, 490 processos com acordo, 179 sem 

acordo entre as partes, 122 por desistência dos requerentes, 89 por recusa de arbitragem e 

12 por outros motivos. 

Quanto aos processos instruídos para arbitragem, 67 terminaram por recusa de arbitragem, 5 

por desistência dos requerentes, 101 por conciliação das partes e 165 em julgamento arbitral. 

Passamos apresentar um quadro comparativo dos dados referentes a 2017 e 2018 no que 

concerne à forma de conclusão dos processos. 

 

Figura 9- Comparação da forma de conclusão dos processos (em 2017 e 2018) 

O quadro infra permite-nos analisar a variação verificada na forma de conclusão dos processos 

entre 2017 e 2018. 

 

Forma de cessação 2017 %* 2018 %**  Legenda 

Incompetência do Tribunal 2 0,5 0 0  2017 Processos findos em 2017 

Desistência do Requerente 135 10,5 127 10,5  2018 Processos findos em 2018 
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Outros motivos 13 1 12 1  

%* 
Relação do item com o total 
de processos findos em 2017 
(1280) 

Mediação sem acordo 150 11,5 179 14,5  

Mediação com acordo 502 39 490 40  

Recusa de arbitragem 151 12 156 12,5  

%** 
Relação do item com o total 
de processos findos em 2018 
(1230) 

Conciliação 127 10 101 8  

Julgamento 200 15,5 165 13,5  

Total de processos findos 1280 100 1230 100  

Figura 10- Variação absoluta e relativa dos processos de reclamação encerrados em 2017 e 2018 

Relativamente à forma pela qual terminaram os processos, constatamos que a mediação com 

acordo continua a ter o maior peso na resolução dos conflitos e que a recusa de arbitragem 

por parte dos profissionais merece uma especial reflexão, congratulando-nos com o empenho 

que tem existido em alargar o âmbito da arbitragem necessária a todos os conflitos de 

consumo estabelecendo-se um limite para o valor da competência dos Tribunais Arbitrais neste 

aspeto.  

1.2.5. Processos de reclamação por atividade económica 

Os serviços públicos essenciais absorvem a maior parte da atividade do CICAP, com especial 

relevo nos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas. 

 

Daí decorre a necessidade de um diálogo permanente por parte do CICAP com as empresas 

que operam nesta área sensibilizando-as para a alteração de procedimentos. 

 

Aliás, as práticas comerciais destas empresas e a necessidade de intervenção são apontadas 

mais adiante pelo CICAP, em cumprimento do disposto no artº 9, nº 2, al. b) da Lei nº 

144/2015, de 8 de setembro, sob a rubrica “Problemas sistemáticos”. 

Atividade Económica 
Ano 

2016 2017 2018 

Comunicações 482 492 435 

Eletricidade/Água/Gás 230 256 224 

Banca 35 37 38 

Eletrodomésticos 92 107 113 

Tecnologias de informação 81 62 63 

Vestuário/Lavandarias 57 55 59 

Automóveis 27 40 29 

Seguros 18 20 29 
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Mobiliário 33 45 43 

Saúde 17 19 22 

Transportes 22 46 51 

Construção Civil 12 15 21 

Diversos 71 69 90 

Total 1177 1263 1217 

Figura 11- Processos de reclamação por atividade económica (2016-2018) 

1.2.6. Valor médio dos processos de reclamação 

Merece especial atençãoUma preocupação permanente m aspeto importante a merecer 

reflexão, refere-se ao valor médio dos processos tratados. Decorre da análise do gráfico infra, 

que após uma ligeira descida dos valores em 2014 e 2015, subiu o valor médio dos processos 

tratados em 2016, para descer em 2017 e para em 2018 se fixar em 705€. 

 

Figura 12- Valor médio dos processos nos últimos 5 anos 

1.2.7. Tempo de resolução dos processos de reclamação 

Relativamente à diminuição de pendências, o tempo médio de resolução dos processos de 

reclamação foi de 41 dias úteis sendo que os processos findos em 2018 foram 1230 

relativamente aos 1280 do ano de 2017. 
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Figura 13- Tempo médio de duração dos processos nos últimos 5 anos 

2. Satisfação dos utentes 

Relativamente a esta matéria, entendemos por bem aguardar os resultados do inquérito da 

DGPJ. 

 

3. Problemas sistemáticos 

A Lei nº 144/2015, de 8 de setembro dispõe no art. 9, nº 2, al. b) no que concerne às 

obrigações das entidades de RAL o dever de informar relativamente a “Problemas sistemáticos 

ou importantes que ocorram frequentemente e que conduzam a litígios entre consumidores e 

fornecedores de bens ou prestadores de serviços, podendo esta informação ser acompanhada de 

recomendações sobre o modo como esses problemas podem ser evitados ou resolvidos no futuro, a 

fim de melhorar as práticas dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços e de facilitar o 

intercâmbio de informações e das melhores práticas;”. Neste âmbito, temos de referir as práticas 

agressivas utilizadas pelas empresas de comunicações eletrónicas e de energia com vista a 

conquistar novos clientes, dando informações erradas que levam os consumidores a contratar, 

muitas vezes sob a capa de credibilidade da empresa que dizem representar. Daí decorre um 

grande número de processos. Lembramos que todos estes contratos são celebrados ou pelo 

telefone ou através de formulários pré-redigidos, quase sempre com letra minúscula e um 

imenso clausulado que os torna “ilegíveis”. 

Urge disciplinar e acautelar os atuais procedimentos das empresas nesta matéria. 
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4. Trabalho desenvolvido localmente no âmbito dos protocolos 

Fazemos notar que os dados que se seguem revelam apenas a atividade referente a instrução 

dos processos e arbitragem, realizadas nos Municípios aos quais se deslocam os juristas, a 

Diretora e o Juiz-Árbitro de acordo com os protocolos. Trata-se de Municípios que privilegiaram 

uma justiça de maior proximidade para os munícipes. 

MUNICÍPIO ANO 
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A
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MAIA 

2015 3 24 3 10 6 8 

2016 8 26 6 11 13 4 

2017 4 32 3 10 19 4 

MATOSINHOS 

2015 12 63 8 24 33 10 

2016 10 56 11 17 28 10 

2017 10 54 13 22 20 9 

VILA NOVA DE 

GAIA 

2015 11 50 11 20 21 9 

2016 9 52 8 27 15 11 

2017 11 69 10 28 32 10 

Figura 14- Processos tratados pelo CICAP nos próprios Municípios em fase de arbitragem 

Relativamente ao Município de Oliveira de Azeméis, o SIAC que funciona localmente remete 

as reclamações ao CICAP/TAC para instrução e a conciliação e arbitragem são realizadas no 

Porto, por vezes, via Skype a partir do SIAC. 

As reclamações provenientes de S. João da Madeira são remetidas pela Junta de Freguesia 

local para o CICAP para instrução, conciliação e arbitragem. 

Os munícipes de Valongo dirigem-se pessoalmente, por telefone ou email ao CICAP para 

apresentar as suas reclamações, sendo toda a tramitação processual efetuada no CICAP. 

A otimização dos recursos informáticos e a utilização de comunicações eletrónicas têm-se 

revelado da maior importância para agilizar procedimentos. 

Para além deste trabalho, foram realizadas localmente sessões de esclarecimento e 

conferências como adiante se descreve. 
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5. Atividades 

A divulgação sistemática junto dos profissionais e consumidores continua a ser essencial para 

a atividade do Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto. 

O Projeto “Empresa na Hora” tem um papel muito importante na divulgação dos centros de 

arbitragem de conflitos de consumo e dos meios alternativos de resolução de litígios, traduzido 

na adesão plena dos profissionais. 

A Lei nº 144/2015 trouxe uma nova visibilidade aos mecanismos de RAL através dos agentes 

económicos e dos consumidores. 

O CICAP continua a contar com a colaboração das Instituições, designadamente Juntas de 

Freguesia, Tribunais, Esquadras de Polícias e Estabelecimentos de Ensino, que aceitaram 

colocar à disposição dos cidadãos que a elas se dirigem os desdobráveis informativos do Centro 

e, em muitos casos, fazem o encaminhamento das pessoas para o Centro.  

Tem sido feita igualmente publicidade via correio eletrónico dirigida a diversas entidades, 

pedindo a divulgação do CICAP junto dos colaboradores, sócios, associados e dos cidadãos. 

O Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto tem mantido o diálogo com as 

Escolas que o procuram, disponibilizando informação e formação aos formadores escolares e 

aos jovens.  

Assim, o Centro, numa vertente de informação e formação tem acolhido jovens das escolas 

para tomarem contacto com o trabalho que este desenvolve e esclarecerem algumas questões, 

tornando os jovens cientes de direitos e deveres como consumidores e desmistificando a 

dificuldade que sempre se associa à reclamação. 

O Centro apoiou estágios na área dos meios de RAL, trabalho que considera de maior interesse 

como forma de dar a conhecer os centros e as suas competências e ajudar a desmistificar os 

meios alternativos de resolução de conflitos - os ADRs Alternative Dispute Resolution. 

O Centro continuou a promover e participar em reuniões com outros Centros de Arbitragem, 

tendo em vista avaliar o trabalho desenvolvido, inventariar necessidades comuns e definir 

planos de atuação e participou em reuniões promovidas por outros Centros com vista a 

harmonização de procedimentos. 
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O quadro que se segue reflete a intervenção do CICAP ao longo do ano. 

 

DATA EVENTO TEMA LOCAL INTERVENÇÃO 

15  

março 
Sessão de Esclarecimento  Serviços Públicos Essenciais 

Universidade 
Sénior de 

Oliveira de 
Azeméis 

Diretora 

19 
março 

Divulgação das competências 
e funcionamento do CICAP  

Presença de alunos de Solicitadoria 
do IPCA 

CICAP Diretora 

26 
maio 

Congresso comemorativo dos 

25 anos do CACCDC e dos 20 

anos do CDC 

 Coimbra 

Diretora 

e 

Jurista 

11 e 12 

junho 
ADR Assembley 2018  Bruxelas 

Diretora  
e 

Jurista 

15 junho 
Diálogo com os 

Consumidores 
 Lisboa Diretora  

18 

julho  

Reunião de Centros de 

Arbitragem 
 Porto  

21 

novembro 
Sessão de Esclarecimento 

Serviços Mínimos Bancários e das 
Garantias e Resolução de Conflitos 

de Consumo tendo como público 

alvo a população sénior 

Forum de 

Ermesinde 

Sandra Passinhas 

e 
Diretora 

26 

novembro  
Ação de Formação 

Serviços mínimos Bancários e 

Responsabilidade do Fiador 
Matosinhos  Diretora 

27 

novembro 

Curso de Preparação para o 

CEJ 

Garantias nas Empreitadas de 

Consumo 
 Diretora 

6. Outras participações 

 

O CICAP esteve presente na reunião dos Centros de Arbitragem realizada com vista a 

harmonização de procedimentos no dia 4 de maio no Centro de Arbitragem de Lisboa que 

contou com a presença dos representantes de Administrações dos Centros e seus Diretores, 
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tendo contado ainda com a presença da Senhora Diretora-Geral e da Senhora Sub Diretora-

Geral do Consumidor.  

O Centro esteve presente em Coimbra para intervir no Seminário DIJUS - Diálogos 

Interdisciplinares sobre direito e justiça – Ruturas e continuidade na regulação do consumo e 

das famílias” promovido pelo CES, sendo que a mesa redonda “Informação e Resolução de 

Conflitos de Consumo em Portugal” referente ao Seminário “Direito do Consumo e Resolução 

de Conflitos de Consumo” contou com a participação dos representantes dos centros de 

arbitragem de conflitos de consumo de Coimbra, de Lisboa e do Porto. 

Ciente que a Rede apenas se pode construir se houver a participação de todos os centros, o 

CICAP esteve presente no Encontro Nacional de Centros de Arbitragem promovido pela 

Direção-Geral do Consumidor em Leiria com a participação das entidades reguladoras numa 

perspetiva de análise da resolução alternativa de litígios de consumo em sede de serviços 

públicos essenciais.  

Participou, em Barcelos, no Encontro Nacional de Centros de Informação Autárquicos ao 

Consumidor promovido pela DGC. 

O CICAP reuniu com os Municípios de Vila Nova de Gaia e Valongo no âmbito dos protocolos, 

com vista a implementar atividades e a avaliar o trabalho desenvolvido. 

Reuniu com membros da Direção-Geral do Consumidor e da Direção-Geral da Política da 

Justiça. 

Reuniu com representantes de diferentes empresas aderentes ao Tribunal Arbitral, 

designadamente, com empresas da área dos serviços essenciais de interesse geral. 

 

7. Formação de colaboradores 

A formação permanente dos colaboradores do CICAP tem sido efetuada através da sua 

participação de reuniões de trabalho e de debate de novas questões que se colocam em 

matéria de resolução alternativa de litígios. 

No ano de 2018, um dos juristas e uma colaboradora frequentaram um Curso Intensivo sobre 

o Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados ministrado no ISCET. 
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8. Estágios 

O CICAP continuou a fomentar estágios através dos protocolos celebrados com a Universidade 

Portucalense, com a Universidade Fernando Pessoa e o Instituto Superior de Comércio e 

Turismo. 

 

9. Alargamento do âmbito territorial da Associação 

Continua a ser um objetivo do Centro alargar a sua competência aos Municípios da Área 

Metropolitana do Porto e do Distrito do Porto por forma a facultar uma Justiça de proximidade 

em sede de resolução extrajudicial de conflitos. 

O Centro continuou a efetuar diligências junto das Câmaras que ainda não aderiram ao projeto 

e das CIMs tentando sensibilizá-las do interesse que reveste para os cidadãos a proximidade 

deste serviço. 
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III. Conclusões 

A informação é fundamental com vista a um esclarecimento de consumidores e profissionais. 

Há que concluir que a mediação e a conciliação são formas de resolução de conflitos de 

consumo adequadas e pacificadoras. 

Continuamos a salientar que muitos dos conflitos não resolvidos em arbitragem têm como 

requeridas empresas que recusam a arbitragem quando os conflitos não se encontram no 

âmbito da arbitragem necessária. 

Reiteramos a necessidade de repensar a vantagem de se implementar a arbitragem necessária 

para conflitos de consumo até um valor a fixar pelo legislador. 

De notar que, como se impõe, o direito aplicável é o direito de consumo. 

Continua a ser feito um enorme esforço com vista a obter a adesão da AMP ao CICAP/TAC ou 

dos Municípios que a integram. 

A divulgação das competências do CICAP/TAC é fundamental e tem sido importante o apoio 

dos Municípios, Juntas de Freguesia e instituições locais. 

Tem sido determinante para a existência do CICAP o apoio recebido no âmbito dos Projetos 

apresentados ao Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores. 

Igualmente importante tem sido a intervenção do CICAP em diversas manifestações – 

colóquios, conferências, debates colaborando com os Municípios ou Escolas na divulgação da 

legislação de consumo. 

A sustentabilidade financeira do CICAP/Tribunal Arbitral de Consumo continua a ser neste 

momento a principal preocupação. 
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IV. Anexos 

 

1. Contas 

2. Cartazes e fotografias referentes a participações do CICAP 
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