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INTRODUÇÃO 

 

O Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (CICAP), constituído em de 1992, é uma 

pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos e de utilidade pública. 

 

Esta associação, cuja atividade teve início em Maio de 1995, tem por objetivos prestar um serviço de 

informação sobre os direitos e deveres dos consumidores e fornecedores de bens ou prestadores de 

serviços, mediação, conciliação e arbitragem dos conflitos que lhe são submetidos na área do consumo. 

 

O CICAP integra a lista das entidades RAL (resolução alternativa de litígios), conforme definido no artigo 

17º da Lei nº 144/2015 de 8 de Setembro. A sua já longa existência foi e é, dedicada, juntamente com 

outros parceiros, à divulgação dos direitos dos consumidores, à promoção, à implementação, aceitação e 

reconhecimento legislativo do direito do Consumo, regulando-o quer para os consumidores, quer para os 

agentes económicos. 

 

Decorrido mais um ano de atividade importa agora elencar o que foi feito e o que foi possível fazer durante 

o ano atípico de 2020, face à declaração de pandemia, em finais de Fevereiro de 2020, pela Organização 

Mundial de Saúde (O.M.S.) 

A pandemia causada pela COVID-19 e que se instalou à escala mundial implicou uma mudança de 

comportamentos, mentalidades, posturas, atitudes e rotinas dos cidadãos/ consumidores e ainda das 

entidades organizativas, públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, empresas, ou seja, a mudança 

foi transversal a todos os setores, económicos, sociais, culturais, políticos, da sociedade mundial e 

portuguesa. 

 

Entre nós o estado de emergência decretado pela Presidência da República e as medidas extraordinárias e 

de caráter urgente de restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de 

circulação e ao contacto entre pessoas, limitaram o exercício normal da atividade de todos os Centros 

RAL, onde se inclui o CICAP.  

O Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto / Tribunal Arbitral de Consumo atento o 

carácter extraordinário e temporário desta Pandemia - diga-se um temporário que durou o ano todo de 

2020 e, na verdade, nesta altura ainda não se vislumbra o seu fim – colocou em prática um Plano de 

Operacionalização e de Contingência, por forma a enfrentar este surto epidémico e continuar a 

desenvolver a sua atividade, cumprindo todas as normas emanadas da Direção-Geral da Saúde (DGS). 
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Assim, seguindo as orientações da DGS para prevenção e controlo de infeção por COVID-19, a Direção-

Geral da Política de Justiça (DGPJ) determinou a adoção de medidas que condicionam o atendimento aos 

cidadãos em todos os serviços disponibilizados no território nacional, incluindo nos Centros de Arbitragem 

de Conflitos de Consumo. 

As medidas adotadas entraram em vigor no dia 16 de março ordenando-se o cancelamento das sessões 

de consultas jurídicas, conciliação e arbitragem presenciais que se encontravam agendadas, e definindo-

se novos procedimentos de mediação, com recurso a plataformas digitais de conversação com 

transmissão de voz e imagem em tempo real. 

No caso do CICAP foi definido e executado um Plano de Operacionalização e de Contingência que 

permitisse, por um lado combater o surto epidémico, minimizando o contágio entre profissionais e 

consumidores, por outro continuar a prestar os seus serviços aos consumidores, ainda que adaptados à 

nova realidade. 

Tal plano entrou em vigor em 16 de março de 2020, obrigando ao cancelamento das consultas presenciais 

dos consumidores, mas criando-se alternativas ao seu atendimento/aconselhamento através de telefone 

ou de plataformas informáticas, quando as partes tinham meios técnicos para a sua realização. 

O Centro ficou sempre assegurado com os meios informáticos on line, desde logo pela existência de uma 

escala interna para todos os elementos, desde a diretora executiva, aos juristas e administrativas, que 

asseguravam a ida ao centro para ligação dos equipamentos informáticos e o fornecimento das palavras 

passes para acesso a todos os colegas. Isto permitiu que todas as reclamações continuassem a ser 

rececionadas e tramitadas para os juristas que, por sua vez, desencadeavam a fase de mediação. 

O espaço físico do CICAP foi dotado de divisórias acrílicas na secretaria e no gabinete dos juristas para, 

logo que fosse possível, iniciar-se o atendimento presencial; as cadeiras dos profissionais e dos 

consumidores foram revestidas com materiais adequados à desinfeção diária; tendo ainda sido 

disponibilizadas máscaras e luvas descartáveis, bem como gel a todos os colaboradores e público. 

Ao longo do ano e consoante as alterações legislativas que restringiam ou flexibilizavam o confinamento, 

o CICAP adaptou uma sala de audiência para a realização de julgamentos arbitrais. Nesse sentido efetuou 

um protocolo com a Associação dos Comerciantes do Porto que disponibilizou o seu auditório para a 

realização de Audiência de Julgamentos Arbitrais. 

Ora, a adaptação do CICAP com os meios técnicos que possuía à nova realidade vivida, permitiu constatar, 

desde o primeiro momento, um conjunto de problemas resultantes da falta de meios, nomeadamente 

informáticos, de um website e de uma intranet capaz de dar resposta a estes novos desafios, passando 

pela formação de todos os colaboradores e de uma divulgação das novas formas como o CICAP se 

relaciona com todo o seus Stakeholders.  
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Apuradas tais fragilidades o CICAP, no âmbito do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, 

na sua 10ª Fase – Eixo A, apresentou um projeto, que na sua essência, prende-se com a modernização de 

todos os processos geridos pelo CICAP. 

O projeto intitulou-se “ O CICAP rumo ao Sec. XXI” assentou em dois vetores fundamentais: 

- por um lado as novas realidades/necessidades derivadas de um flagelo à escala mundial e que se instalou 

na vida e quotidiano dos cidadãos – a pandemia causada pela COVID-19; 

- por outro lado, a modernização tecnológica do Centro de Arbitragem do Porto adequando as suas 

respostas  às necessidades dos consumidores. 

Tendo em conta estes dois fatores projetou-se o implemento de um conjunto de ferramentas aptas a 

suprir as dificuldades e exigências decorrentes da pandemia e, simultaneamente, com o objetivo de 

qualificar e atualizar os serviços prestados pelo CICAP. 

Acresce que na análise à estrutura e organização interna do Centro foi detetado como ponto fraco o 

número diminuto que constituía o corpo dos juízes árbitros existentes, num total de três, e a consequente 

impossibilidade de se conseguir, em tempo ideal, a redução das pendências processuais. É que se por um 

lado o número de juízes é insuficiente para o número de processos existentes, por outro lado estes juízes 

colaboram com outros Centros RAL, não sendo exclusivos do CICAP. 

Para colmatar esta situação o CICAP colocou no final de novembro no seu website uma campanha de 

recrutamento de juízes árbitros para o exercício dessa mesma função. Candidataram-se 20 candidatos, 

dos quais, após análise dos respetivos Curriculum Vitae e entrevistas pessoais, foram selecionados três 

que passaram então a integrar o corpo de juízes árbitros do CICAP, num total de seis (6). 

O CICAP está convicto que durante o ano de 2021 estará apto a colocar toda a sua pendência em dia, 

assim permita a evolução da pandemia em Portugal. 

Outro ponto fundamental no desenvolvimento do CICAP passa pelas parcerias e protocolos celebrados e 

a celebrar com as mais diversas instituições: autarquias, universidades, escolas secundárias, institutos 

técnicos, ordens profissionais.  

Finalmente foi, é e será sempre, um pilar estruturante no desenvolvimento harmonioso do Centro a 

formação constante do seu “capital” humano, até porque não tem outro já que é uma associação sem 

fins lucrativos. 

Para atingir tal desiderato, o projeto assentou na implementação de novas ferramentas tecnológicas, 

nomeadamente na criação de um novo site, com um Front-Office extremamente amigável para que 

interação com o utilizador seja bastante intuitiva. Perspetivava-se que o novo site fosse otimizado para 

qualquer dispositivo, quer fosse um PC, Tablet ou Smartphone e teria, entre outras as seguintes 

funcionalidades: 

• Apresentação do CICAP, eixos de ação e diretrizes; 
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• Órgãos Sociais, de Gestão, equipa integrante e parceiros; 

• Noticias e blog; 

• Secção para visualizar e descarregar documentos; 

• Calendário de eventos, ações e formações; 

• Serviços prestados e disponibilizados para o consumidor; 

• Links uteis e para plataformas externas; 

• Redes sociais e partilha de artigos; 

• Contactos, localização e formulários; 

• Formulários de reclamações, pedidos de mais informações e fases de processos; 

• Legislação. 

Outro ponto fundamental e para que tudo funcionasse tecnologicamente de forma harmoniosa, era 

necessário renovar o equipamento de cópias e impressão, computadores, sistema de videoconferência 

para realização de reuniões, julgamentos e conferências.  

Tal projeto veio a ser concretizado quer no apoio jurídico aos consumidores, quer na resolução de muitos 

dos conflitos de consumo, quer na divulgação do Centro junto das mais diversas entidades (universidades, 

escolas), e ainda na qualificação formativa dos seus colaboradores, bem como no desenvolvimento 

tecnológico do Centro. 

Assim na concretização material do projeto, o CICAP desenvolveu um novo website  que irá ser divulgado 

entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, destacando-se por apostar nas boas práticas de interface 

de acessibilidade para garantir o acesso inclusivo de todos os cidadãos/consumidores.   

Não é de mais realçar que o CICAP dá, assim, o seu contributo à concretização de um domínio que a Nova 

Agenda do Consumidor, apresentada pela Comissão ao Parlamento Europeu em 13.11.2020, erigiu como 

prioritário – necessidades específicas de determinados grupos de consumidores. Estes grupos de 

consumidores mais vulneráveis necessitam de salvaguardas especificas, e que são os idosos, os jovens e 

as pessoas portadoras de limitações físicas e/ou intelectuais. 

Ainda na área das tecnologias, o CICAP adquiriu novo hardware (dois computadores portáteis), um novo 

equipamento de cópia e impressão e ainda um sistema completo para a realização de vídeo - conferências, 

seja para reuniões, julgamentos arbitrais ou formações. 

Também ao nível da área metropolitana do Porto, o CICAP continuou a reforçar o relacionamento com as 

principais autarquias. 

Assim, em 10 de julho teve lugar uma reunião com o Sr. Vereador Guilherme Aguiar Pinto, da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia. 
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Em 9 de setembro, teve lugar outra reunião, desta feita com o Vice-Presidente Fernando Rocha, da 

Câmara Municipal de Matosinhos. 

No que concerne ao trabalho desenvolvido pelos juristas, estes continuaram a deslocar-se, quando 

permitido, aos centros de informação autárquica ao consumidor, de Vila Nova de Gaia, Matosinhos e 

Maia. Quando impedidos, efetuaram as consultas necessárias via Zoom. 

 

No período de janeiro a dezembro de 2020, deram entrada no CICAP 2882 pedidos de apoio em sede de 

conflitos de consumo, tendo sido formalizadas 1388 reclamações das quais foram arquivadas em 

mediação 482, em conciliação 45 e em arbitragem 138, resultando num total de 665 processos findos. 

Quanto ao Tribunal Arbitral do Porto efetuou, nos períodos autorizados, 176 Julgamentos durante o ano 

pandémico.  

 

No âmbito da divulgação dos serviços que presta, o CICAP continuou a promover as parcerias efetuadas 

com as universidades, institutos técnicos, escolas públicas e colégios privados. 

Em 13 de novembro 2020, no âmbito da parceria existente com o Colégio do Rosário do Porto, o CICAP, 

proporcionou aos alunos do 10º ano informações sobre o que é um Centro RAL, os serviços que dispõe 

para os consumidores, como efetuar uma reclamação e sua tramitação. Os jovens alunos tiveram ainda a 

possibilidade de colocar as suas dúvidas sobre hábitos de consumo e seus direitos, mormente, compras 

on–line.  

No âmbito do protocolo celebrado entre o CICAP e o Instituto Superior de Ciências Empresariais e do 

Turismo (ISCET), aceitamos o tirocínio do estagiário Tiago Matos, pelo período de seis meses. Foi possível 

ao jovem estudante aplicar em ambiente de trabalho os conhecimentos teóricos que foi adquirindo em 

contexto de aula. 

Em 14 de dezembro 2020 o CICAP, na pessoa da sua Diretora, ministrou uma aula sobre resolução 

alternativa de litígios do consumo aos alunos de Direito do Consumo, da Universidade Lusíada do Porto, 

a convite da Sra. Professora Doutora Sandra Passinhas, regente da cadeira já identificada. 

 

Na área da formação dos seus quadros internos, diretora executiva, juristas e secretariado, o CICAP 

marcou presença em muitos dos eventos formativos promovidos pelas entidades reguladoras, pelo 

Centro de Direito de Consumo de Coimbra, em conferências e cimeiras, a saber: 

a) - em 5 e 6 de março, o CICAP, na pessoa da sua diretora executiva, marcou presença na Cimeira do 

Consumidor realizada em Tomar.  

b) - em 4 de junho esteve presente na formação promovida pela ERSE;  
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c) - em 19 de setembro, a diretora executiva iniciou uma formação de 13 sessões, promovida pelo Centro 

de Direito do Consumo de Coimbra, intitulada “ Curso breve de especialização em Direito do Consumidor”, 

terminando em 20 de novembro de 2020.  

No final do curso e tendo em vista a avaliação da auditora, esta apresentou um trabalho final para 

obtenção ou não do seu Certificado com aproveitamento, intitulando-o “ Defesa de Consumidor: entre a 

Prevenção e a Reparação, uma nova agenda.” Neste trabalho, e em súmula, articulou-se a nova agenda 

do consumidor que a Comissão Europeia propôs ao Parlamento Europeu e ao Conselho, em novembro de 

2020, com a capacidade dos Centros RAL portugueses poderem contribuir para a implementação dos 

domínios prioritários definidos na agenda, mas no plano nacional. 

d) - em 14 de outubro o CICAP ( juristas e diretora executiva) estiveram presentes ( Via Zoom) na 

Conferência digital sobre proteção do consumidor e cooperação internacional. 

e) – 20 de novembro, presentes no Workshop ( via Zoom) sobre “ Arbitragem de conflitos de consumo: 

questões práticas”, promovida pelo Centro do Direito do Consumo de Coimbra.  

 

No âmbito da ordenação e logística processual decidiu-se avaliar o arquivo que, em termos legais deve 

ser preservado, eliminando-se os restantes processos já findos. Este processo de avaliação teve o seu 

inicio em meados de Dezembro, tendo transitado tal tarefa para o ano de 2021.A premência desta 

organização prende-se com falta de espaço com que este Centro se debate para os novos processos. 

 

Em jeito de conclusão importa agora efetuar uma análise mais objetiva sobre a movimentação processual 

e a resolução dos conflitos de consumos, no ano de 2020 no CICAP, efetuando a comparação com o ano 

anterior – 2019. 
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ANO 2020 
António 

Sérgio Silva 

Vasco 
Loureiro 

Isabel 
Afonso/Sem 

nome registado 

Anabela 
Barbatto 

Total 

Processos transitados 
de 2019 – Arbitragem 

21 21 1  43 

Processos entrados 
em 2020 

1491 1393 3 3 2890 

Processos concluídos 
em 2020 – Informação 

863 654 3 1 1521 

Processos concluídos 
em 2020 – Mediação 

369 491 1 2 863 

Processos findos em 
2020 – Arbitragem 

    199 

Processos resolvidos 
em 2020 – Mediação 

245 232 1 2 480 

Processos resolvidos 
em 2020 – Arbitragem 

    184 

Processos registados e 
concluídos em 2020 – 
Arbitragem 

    119 
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(1) Inclui 50 processos que foram arquivados em Arbitragem ou por Desistência ou recusa de 

Arbitragem. A diferença de valores entre o quadro de processos resolvidos em 2019, em 

arbitragem (352) e processos registados e concluídos em 2019, nessa mesma fase (402), tem a 

ver com o facto de até 16.08.2019 vigorar a arbitragem voluntária, podendo as requeridas, ou 

agentes económicos, recusar a submissão do diferendo a arbitragem. Ora, com a entrada em vigor 

da Lei 63/2019, de 16.08.2019, que passou a sujeitar os conflitos de consumo de reduzido valor 

económico (até 5.000,00€), por opção do consumidor à arbitragem necessária ou mediação, os 

agentes económicos já são obrigados a resolver o diferendo (até ao montante mencionado) ou 

pela mediação ou pela arbitragem, o que, de futuro, diluirá essa diferença ou mesmo nem exista. 

 

Relativamente à atividade desenvolvida pelo Tribunal Arbitral, composta pelas Senhora e 

Senhores Juízes Árbitros infra identificados, e levando em conta o ano atípico da pandemia 

causada pela doença SARS COVID 19, bem como a diversa legislação que foi sendo decretada pelo 

Executivo, como suspensão de prazo judiciais, a declaração de estados de emergência pelo 

Presidente da República, confinamento total dos cidadãos e demais medidas de proteção e 

prevenção da propagação da doença, é possível apresentar o quadro estatístico com os números 

da atividade desenvolvida. 

 

ANO 2019 
António 

Sérgio Silva 

Vasco 
Loureiro 

Isabel 
Afonso/Sem 

nome registado 

Anabela 
Barbatto 

Total 

Processos entrados 
em 2019 

1325 1217 336  2878 

Processos concluídos 
em 2019 – Informação 

842 644 253  1739 

Processos concluídos 
em 2019 – Mediação 

275 366 53  694 

Processos findos em 
2019 – Arbitragem 

    352 

Processos resolvidos 
em 2019 – Mediação 

174 149 48  371 

Processos resolvidos 
em 2019 – Arbitragem 

    352 

Processos registados 
e concluídos em 2019 
– Arbitragem 

    402 (1) 
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2020 

 

JULGAMENTOS 

REALIZADOS 

PERTENCENTES 

AO PORTO 

CONCLUÍDOS 

POR 

SENTENÇA 

PORTO E 

TAC’S 

SENTENÇAS 

HOMOLOGATÓRIAS 

/INUTILIDADE 

SUPERVENIENTE DA 

LIDE 

PORTO E TAC’S 

SENTENÇAS 

DE 

PROCESSOS 

2019 

PORTO E 

TAC’S 

SENTENÇAS A 

AGUARDAR 

PORTO E 

TAC’S 

PENDENTES 

PORTO E 

TACS 

DR. RUI SAAVEDRA 92 35 28 10 19 16 

DRA. SARA LOPES 

FERREIRA 
127 82 46 19 18 10 

DR. HUGO 

TELINHOS BRAGA 
73 23 8 12 14 14 

 

 

É o que se nos cumpre informar sobre a atividade desenvolvida ao longo do ano de 2020. 


