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Livro de reclamações eletrónico 
 

 
Caro Cliente, 

Todos as Organizações que detenham Livro de Reclamações físico (papel) no seu 

estabelecimento, bem como aqueles que tenham presença na Internet 

desenvolvendo uma atividade económica através de um site, têm de ter o Livro de 

Reclamações Eletrónico. 

Ou seja, o Livro de Reclamações Eletrónico destina-se a todos os fornecedores de 

bens e prestadores de serviços que: 

     i. Estejam obrigados a ter Livro de Reclamações físico; 

     ii. Estejam obrigados a ter Livro de Reclamações físico e que também tenham 

representação/presença na Internet, através de um sítio onde desenvolvem também 

a sua atividade económica; 

     iii. Não estando obrigados a ter o Livro de Reclamações físico por não terem 

estabelecimento físico, mas tenham representação/presença na Internet, através de 

um sítio, onde desenvolvem uma atividade económica, abrangida pelo regime 

jurídico do livro de reclamações. 

Na sequência das alterações realizadas pelo Decreto-Lei 74/2017, de 21 de junho, ao 

Decreto-Lei 156/2005, de 15 de setembro, que consagra o regime jurídico do livro de 

reclamações, o Livro de Reclamações Eletrónico encontra-se disponível desde 1 de 

julho de 2017, tendo sido disponibilizado um período de adesão e registo na 

plataforma, compreendido entre 1 de julho de 2018 e 1 de julho de 2019. 

Contudo, muitos Operadores Económicos ainda não se registaram. Desta forma, é 

urgente que os Operadores Económicos procedam com a maior brevidade ao registo 

na plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico acedendo a 

https://www.livroreclamacoes.pt/entrar, de forma a evitar constrangimentos futuros e 

a disponibilizarem o Livro de Reclamações Eletrónico o mais rapidamente possível aos 

consumidores. 

Atualmente, o Livro de Reclamações Eletrónico integra 33 Entidades Reguladoras 

/Fiscalizadoras do Continente e das Regiões Autónomas, e mais de 312 mil empresas. 

Desde 1 de julho de 2017 foram feitas mais de 207.000 reclamações, mais de 1.100 

elogios e mais de 600 sugestões. 
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Registo do Operador Económico/Organização na plataforma do livro de reclamações 

eletrónico 

O Operador Económico/Empresa deve proceder ao registo na plataforma, para tal 

deverá: 

1. Aceder ao portal através do link www.livroreclamacoes.pt/entrar e selecionar a 

opção «Registar»; 

 

2. Selecionar a “Entidade Reguladora/Fiscalizadora” e no campo abaixo 

“Disponível”, o setor de atividade através da escolha do respetivo (s) CAE (s); 
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3. Preencher o formulário de registo; 

 

4. Após submissão, será enviado para o e-mail indicado as credenciais de acesso 

(login e password); 

5. Aceder novamente à plataforma, inserir as credenciais e «entrar». O registo 

apenas fica concluído quando o Operador Económico alterar a credencial 

enviada por email para uma senha sua. 

 

Nota: São oferecidas 25 Reclamações eletrónicas ao fazer o registo na plataforma 

Livro de Reclamações Eletrónico e na compra de Livros físicos. 

 
Funcionalidades da plataforma 

• Receção e consulta da reclamação na área reservada da plataforma; 

• Atualização dos estados da reclamação na área reservada da plataforma; 

• Criação de utilizadores quando existem várias pessoas a fazer o tratamento das 

reclamações; 

• Registo de compras de folhas de reclamações; 

• Gestão dos dados inseridos no registo; 

• Criação de lojas. 
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Consulta e tratamento 

• A reclamação é submetida pelo Consumidor e enviada automaticamente ao 

Operador Económico e à Entidade Reguladora/Fiscalizadora;  

• O Operador Económico acede à reclamação via Backoffice e responde ao 

Consumidor por email (fora da plataforma);  

• Após responder ao Consumidor por email (fora da plataforma), no prazo de 15 

dias úteis, o Operador Económico deve anexar essa resposta à reclamação 

através do Backoffice, atualizando desta forma o estado da mesma; 

• A Entidade Reguladora/Fiscalizadora tem assim acesso à reclamação e à 

resposta que foi dada ao consumidor. 

 

Destinatários do Livro de Reclamações Eletrónico 

O Livro de Reclamações Eletrónico dirige-se aos consumidores e utentes, portugueses 

e estrangeiros, havendo uma versão em inglês na plataforma. 

 

Obrigatoriedade de manter o Livro de Reclamações Físico 

O livro de reclamações físico continua a ser obrigatório para todos os 

estabelecimentos que cumpram os requisitos mencionados nas alíneas a) e b) do n.º 1 

do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, na sua versão atual. 

 

As empresas concessionarias que prestam serviço de fornecimento de refeições em 

escolas devem possuir Livro de Reclamações 

As cantinas/refeitórios dos estabelecimentos do ensino publico estão obrigados a 

possuir e disponibilizar o livro de reclamações. 

 

Onde adquirir o Livro de Reclamações eletrónico 

O Livro de Reclamações em formato eletrónico (um único exemplar por operador, 

independentemente do número de estabelecimentos fixos ou permanentes de que 

disponha ou de efetuar vendas em linha) pode ser adquirido junto da INCM, Imprensa 

Nacional Casa da Moeda na sua loja online, acessível após registo. 
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Valores das coimas aplicadas às contraordenações decorrentes do não cumprimento 

das normas enunciadas no Decreto-Lei 

Os valores das coimas variam entre os 150 euros e os 15.000 euros consoante a 

infração em causa e consoante seja praticada por uma pessoa singular ou coletiva, 

sendo a negligência também punível. 

 

Patrícia Paulo 

Consultora Sénior 

Agosto/2020 

 

SERVIÇOS QUALIWORK 
 

A Qualiwork é uma empresa de consultoria e formação, sendo, desde 2004, certificada pela NP 

EN ISO 9001. Efetuou a transição do seu Sistema de Gestão da Qualidade para a V2015 em abril 

2016 no âmbito de:  

• Prestação de serviços de Consultoria, Formação e Auditoria no âmbito de normas de 

referência nacionais e internacionais a Entidades Públicas e Privadas (Qualidade, ISO 20000 

Gestão de Serviços, Segurança da Informação, Ambiente, Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação IDI, Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar, entre outros)  

• Consultoria em mapeamento de processos  

 

É, desde abril 2009, uma Entidade Formadora certificada pela DGERT, o que permite aos seus 

clientes usufruir de diversas vantagens, sendo a mais notória o facto das formações frequentadas 

serem isentas de IVA e os certificados emitidos aos formandos estarem enquadrado nesta 

certificação. 

 

Para informação mais detalhada sobre estes serviços deverá entrar em contacto com  

 

sonia.vieira@qualiwork.pt - pedro.santana@qualiwork.pt. 

(917842136)             (917843174) 

 
 

Bibliografia/Referências 

• http://www.consumidor.gov.pt 

• https://dre.pt 

• http://www.anacom-consumidor.com 

 

 

O presente documento constitui um resumo e interpretação livre por parte da Qualiwork, Lda 

não dispensando nem substituindo a leitura e interpretação da legislação publicada por parte 

da Organização afetada. 

Esta QWTips é propriedade da QualiWork, Lda. Apenas pode ser utilizada em ações internas à 

entidade cliente recetora da mesma, não podendo ser reproduzido para outras situações salvo 

concordância expressa da QualiWork, Lda. 
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