
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR 
 
O Decreto-lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, vem alterar o regime da informação 
fornecida ao consumidor pelos estabelecimentos comerciais que vendem bens ou 
prestam serviços.  
O decreto altera diversos diplomas em pontos que dizem respeito à informação ao 
consumidor, simplificando e harmonizando obrigações de informação ao consumidor 
que devem estar afixadas nos estabelecimentos comerciais de venda de bens e/ou 
prestação de serviços.  
Destas alterações  destacam-se os seguintes aspetos: 
  

  É obrigatório: 
 Os comerciantes passam a ter de informar os consumidores sobre as entidades 

de resolução alternativa de litígios de consumo apenas quando se tiverem 
comprometido a resolver os seus conflitos através de uma dessas entidades ou 
se a lei os obrigar a recorrer a elas; 

 Afixar o nome e entidade exploradora em estabelecimentos de restauração ou 
de bebidas, à entrada do estabelecimento. 
 

  Deixa de ser obrigatório:  
 Afixar a lotação máxima de pessoas e o tipo de estabelecimento, nos casos da 

restauração ou de bebidas;  
 A informação que os produtos alimentares não embalados, depois de 

comprados, não são suscetíveis de troca ou devolução; 
 Afixar dístico que comprova o pagamento da taxa de segurança alimentar (deve 

ser apresentado o comprovativo de pagamento às entidades fiscalizadoras, 
caso o solicitem, devendo os agentes económicos conservar em seu poder, por 
um período mínimo de 3 anos, o referido comprovativo). 

 Identificar para onde são dirigidos os óleos alimentares que se usam ou 
produzem nas indústrias e nos cafés, restaurantes, hotéis, hostels pensões e 
outros estabelecimentos de hotelaria e restauração. É obrigatório apresentar o 
comprovativo às entidades fiscalizadoras, caso o solicitem. 

 

 Na mediação imobiliária os contratos com cláusulas contratuais gerais passam a 
ser validadas pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção. 
Contudo, será aprovado um modelo de contrato de mediação, o que significa que a 
sua utilização não necessita de aprovação, bastando o envio do contrato para a 
entidade competente (IMPIC). 

 Prevê-se a criação de uma plataforma (até 90 dias após a entrada em vigor do DL) 
para emitir automaticamente os dísticos e modelos obrigatórios por lei, a afixar 
nos estabelecimentos. Esta plataforma irá disponibilizar aos ginásios, a emissão do 
regulamento interno, que quando emitido através desta via, deixa de ser 
necessária a assinatura do diretor técnico. 

 
O presente Decreto-lei entrou em vigor a 1 de julho. 
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