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          DO CONSUMIDOR

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) organizou por ocasião do Dia Mundial do Direito do 
Consumidor com a IMS Universidade Nova, uma conferência subordinada ao tema “Novos 
Desafios para o Consumidor – Apresentação dos resultados do Estudo sobre a Política de 
Defesa do Consumidor em Portugal ”, no Auditório do Pavilhão do Conhecimento.

A sessão de abertura contou com a intervenção de S. Ex.ª Dr. Pedro Siza Vieira - Ministro 
Adjunto e da Economia, seguindo-se a apresentação do “Estudo sobre a Política de Defesa do 
Consumidor em Portugal”, feita pelo  Dr. Pedro Simões Coelho, Professor da NOVA Informa-
tion Management School da Universidade Nova de Lisboa. Este estudo contou as respos-
tas de mais de 800 consumidores, 300 empresas, duas associações representativas de 
consumidores, duas associações empresariais e 12 entidades reguladoras. 

O estudo incidiu sobre a perceção dos consumidores em matérias de:

- Política de defesa dos Consumidores e sobre a proteção existente em Portugal;
- Legislação de defesa do Consumidor em vigor aplicável nas relações contratuais 
   de consumo;
- Economia digital;
- Conflitos de consumo e soluções existentes para a sua resolução;
- Acesso à informação sobre os seus direitos e perceção sobre as ações e/ou as iniciativas
   que as entidades públicas desenvolvem nesta matéria.

Neste estudo, 69,5% dos consumidores e 89% das empresas declaram estar familiariza-
dos com as leis de Defesa do Consumidor em Portugal.

Sobre o tema “Economia Digital” em Portugal, foi salientado que 46,4% dos consumi-
dores compram produtos/serviços pela Internet, enquanto que 52,3% das empresas de-
senvolvem a sua atividade em ambiente digital, enquanto que 34,6% dos consumidores 
declaram que tiveram problemas com compras online. 

Também foram enumeradas um conjunto de preocupações dos consumidores no âmbi-
to das compras online tais como:

37% - o produto não chega;
28,1% - qualidade do produto;
21,5% - problemas na devolução;
14,9% - problemas com dados;
14,6% - produto errado.

Outro dos temas abordados foi a “Defesa dos direitos na Economia Digital”, este estudo 
revelou que 65% dos consumidores sabem que as compras online são protegidas por direi-
tos específicos, e que 43,9% das empresas têm conhecimento sobre a legislação aplicável 
aos contratos celebrados à distância/internet enquanto que apenas 29,6% das empresas 
sabem que o Livro de Reclamações online vai ser obrigatório para todos os fornecedores 
de bens e serviços com plataforma digital. 

O último tema abordado relacionou-se com “Redes Sociais e Publicidade”, sobre este 
tema foi salientado que 60% dos consumidores e 38,3% das empresas fazem parte de 
alguma rede social, 78,5% dos consumidores consideram os comentários e 77,8% consi-

deram as críticas.
Também foram enumeradas as principais 

finalidades com que as empresas utilizam 
as redes sociais:

76,7% - promoção da empresa/marca;
72,5% - promoção de produtos/serviços;
16,5% - controlo de reclamações;
11,8% - serviços de pós-venda ao cliente.

Seguiu-se o I Painel “A Política Pública 
da Defesa do Consumidor” moderado pela 
Dra. Ana Catarina Fonseca – Diretora-Geral 
da Direção-Geral do Consumidor, com a 
presença da Dra. Cristina Portugal – Pre-
sidente do Conselho de Administração da 
Entidade Reguladora dos Serviços Energé-
ticos (ERSE); Dr. Fernando Coalho – Diretor-
-Adjunto do Departamento de Supervisão 
Comportamental do Banco de Portugal; Dr. 
João Cadete de Matos – Presidente do Con-
selho de Administração da Autoridade Na-
cional de Comunicações (ANACOM); Prof.ª 
Dra. Margarida Lima Rego – Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa; 
Prof.ª Dra. Sandra Passinhas – Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra.

Por ultimo, no âmbito do II Painel deba-
teu-se o tema “Os desafios do Futuro – A 
Economia Digital e os Novos Paradigmas 
do Consumo” que foi moderado pelo Prof. 
Dr. Guilherme Victorino – Nova Information 
Management School da Universidade Nova 
de Lisboa e contou com a presença do Dr. 
Alexandre Nilo Fonseca – Presidente da 
ACEPI – Associação da Economia Digital 
(ACEPI); Dra. Filipa Vasconcelos, Subins-
petora-Geral da Autoridade da Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE); Dr. Francisco 
Véstia - Country Manager da SamyRoad 
Portugal; Dra. Gisela Serafim - Chefe de 
Divisão da Publicidade da Direção-Geral do 
Consumidor; Dr. Paulo Fonseca – Coordena-
dor do Departamento Jurídico e Económico 
da Associação Portuguesa para a defesa do 
Consumidor (DECO).

A sessão encerrou com a intervenção 
do S. Ex.ª Eng. João Torres – Secretário de 
Estado da Defesa do Consumidor. 
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Apresentação da Dr.ª Patricia Cotrim Dir.ª 
do Setor Primário e Consumidores em 
Portugal

OMNICHANNEL – RETAIL SHOW

No passado dia 25 e 26 de março decorreu  o evento Omnichannel na FIL - Feira Internacional 
de Lisboa onde se realizaram diversas conferências com os seguintes objetivos:

•  Dar a conhecer as últimas tendências nas plataformas, físicas ou digitais;
•  Melhor conhecer, comunicar e servir o consumidor;
•  Beneficiar o seu negócio.

Este evento estava focado em  apoiar, guiar e esclarecer todos os que querem mudar 
para esta nova forma de negócio, dando a conhecer melhor as plataformas físicas e digitais, 
e-commerce, marketing digital, visual merchandising, neuromarketing, data science, cyber-
segurança, shopper 5.0, entre outros temas.

Sendo temas de alta relevância a ADIPA não poderia deixar de estar presente nas confe-
rências de maior importância para o setor.

Estivemos presentes no dia 25 de março na conferência “Coinovação e Consumo 
Consciente. Entrega Prémios Consumus Dixit.”. Esta conferência contou com a com 
a moderação de Prof. Dr. José Rousseau – Fórum do Consumo. Relacionado com o tema 
Coinovação, foi apresentado o modelo de negócio da Mercadona pela  Dra. Patricia Cotrim 
Diretora do Setor Primário e Consumidores em Portugal, que  referiu que a Mercadona 
continua focada na inovação. Neste âmbito salientou que para a empresa, o consumidor 
é “O Chefe” sendo o principal objetivo satisfazer as necessidades do “Chefe” através das 
seguintes medidas:

“Lojas com História” projeto que foi 
apresentado pela Dra. Sofia Pereira, da 
Câmara Municipal de Lisboa.

“O Comércio com História na Era da Om-
nicanalidade” tema que foi abordado pela  
Dra. Ana Isabel Saraiva, da  Direção – Geral 
da Administração Escolar.

“As Transformações do Retalho com a di-
gitalização, os seus impactos no retail mix 
e os desafios da capacitação humana” foi 
um tema abordado pelo Dr. António Jorge, 
da  Escola Comércio Lisboa.

“Qualificações baseadas em resultados 
de aprendizagem para o Sector do Co-
mércio e Serviços, incluindo TIC” - estudo 
apresentado pela Dra. Ana Simões e Dr. Rui 
Godinho (CCP-Confederação do Comércio 
e Serviços de Portugal / IESE - Instituto de 
Estudos Sociais e Económicos). 

A terminar, foram apresentados pelo 
Dr. Xav Anderson, da Clockwork City e 
Warwickshire County Council e pela Dra. 
Rachel Baconnet, da Warwickshire County 
Council casos de sucesso na implemen-
tação de estratégias de revitalização do 
comércio urbano.

No mesmo dia decorreu também a ”1ª 
Conferência Rousseau 2019 – Teoria das 
Restrições (TOC): Como acelerar a ob-
tenção de resultados e o crescimento das 
empresas” que contou com a moderação 
do Prof. Dr. José Rousseau – Fórum do 
Consumo, o qual deu inicio à sessão com 
uma breve apresentação onde referiu que 
uma empresa que não se preocupe em 
melhorar os seus processos produtivos 
e administrativos, corre sérios riscos de 
perder rentabilidade, comprometendo 
dessa forma a sua sobrevivência no mer-
cado. Esta sessão também contou com as 
presenças do Dr. Aureo Villagra – Goldratt 
Consulting, Dr. Miguel Teles – Sport Zone, e 
Dr. Rui Dias – Amorim & Irmãos.

•  Lojas e Mercadona Online;
•  Pronto a Comer;
•  Sortido Eficaz;
•  Inovação;
•  Segurança Alimentar e Qualidade;
•  Serviços de Apoio ao Cliente;
•  Alimentação saudável.

Tendo sido apresentado o seu modelo de coinovação onde são captadas  as necessidades 
e definidas soluções para as necessidades dos “Chefes”, foi referido que com base neste 
modelo a taxa de êxito dos novos produtos lançado pela Mercadona é 82% vs. 24% do setor.

Debate com o Prof. Dr. José Rousseau, Dr.ª Patricia Cotrim, Dr. Antóno Gomes e Prof. Aux. 
Dr. Joaquim Casaca

De seguida foi abordado o subtema “Consumo Consciente em Portugal. Apresentação 
dos resultados do 4º estudo nacional”. Neste âmbito foram apresentados os resultados pela 
Prof.ª Dra. Ana Loureiro – U. Lusófona, tendo-se seguido um breve debate com os presentes 
e no qual participaram o Dr. António Gomes – Diretor da GFK Metris e o Prof. Auxiliar Dr. Joa-
quim Casaca – IADE.

No mesmo dia, estiveram também presentes na sessão “Revitalização do Comércio 
Urbano na Era da Omnicanalidade” cuja abertura foi presidida por S. Ex.ª Eng. João Torres 
- Secretário de Estado da Defesa do Consumidor. A sessão foi moderada pelo Dr. Herculano 
Cachinho do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e no seu âmbito 
foram apresentadas/desenvolvidas as seguintes perspetivas:

Debate da ”1ª Conferência Rousseau 2019 – 
Teoria das Restrições (TOC): Como acelerar 
a obtenção de resultados e o crescimento 
das empresas”
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No dia 26 de março, estivemos também presentes na sessão ”O papel das Pessoas no 
Retalho do Futuro – O Impacto das Soft Skills no Retalho” que contou com a moderação de 
Dr. João Coutinho Ferreira – IMR (Instituto de Marketing Research Lda.). Nesta sessão de-
bateram-se os seguintes temas apresentados pela Dra. Ana Penim – INV – Atitude UAUme! 
– “Surpreender e criar valor no retalho”, Dr. André Augusto de Almeida – GS&IMR, Dr. André 
Ribeiro Pires – Grupo Multipessoal. O Dr. João Alberto Catalão – INV – “A Era da Empatia no 
Retalho”, referiu na sua apresentação que “quando sabemos o que é importante para os 
outros abrimos a possibilidade de sermos importantes para eles” .

O Dr. André Pires referiu na sua apresentação que o perfil do profissional dos dias dias de 
hoje deve conter:

•  Criatividade;
•  Pensamento crítico;
•  Capacidade de resolução de problemas;
•  Flexibilidade cognitiva;
•  Orientação ao Cliente;
•  Iniciativa e capacidade de tomada de decisão.

A sessão terminou com um breve debate entre os presentes.

Estivemos também presentes na sessão ”1ª Conferência Omnichannel/7ª Conferência 
Forúm do Consumo e Digital Marketers - Marketplaces Nacionais” que foi moderada pelo 
Dr. Gonçalo Lobo Xavier – APED, na qual o Dr. Gaspar D’Orey – Dott, referiu ser necessário ter 
a humildade de não querer fazer tudo ao mesmo tempo, se não nada fica bem feito. 

Na apresentação feita pela Dra. Paula Alves – FNAC foi referido que 9 dos clientes novos 
vêm do Marketplace da FNAC. Neste âmbito intervieram igualmente o Dr. Paulo Pimenta – 
KuantoKusta, o Dr. Ricardo Monteiro – Fonte Online/Mercadão e Dra. Rita Sousa Marques 
– Worten, que apresentou os seus pontos de vista sobre o tema do debate.

Debate da sessão “O papel das Pessoas no Retalho do Futuro – O Impacto das Soft Skills no 
Retalho”

Debate da sessão “1ª Conferência Omnichannel/7ª Conferência Forúm do Consumo e Digital 
Marketers - Marketplaces Nacionais”

Estivemos igualmente presentes na 
sessão ”1ª Conferência Omnichannel/7ª 
Conferência Forum do Consumo e Digital 
Marketers -Experiência de Compra Digital” 
que foi moderada pelo Dr. Luís Madureira – 
ÜBERBRANDS e contou com as presenças 
da Dra. Adriana Lima – Google , Dr. Luís Mar-
tins – IT People, Dr. Pedro Janela – Wygroup, 
Dr. Pedro Devesa – Worten e Dra. Vera Maia 
– TSE Commerce. 

Nesta sessão a Dra. Adriana Lima apre-
sentou o Google Marketing Plataform 
uma plataforma que permite monitorizar 
as diversas ferramentas da Google como 
Analytics, Data Studio, Optimize, Tag Mana-
ger, entre outras, que permitem conhecer 
melhor os seus consumidores.

Apresentação da Dr.ª Adriana Lima - Business 
Development Manager da Google


