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Resolução Alternativa de 
Litígios de Consumo 

A LEI n.º 144/2015, de 8 de setembro, vem estabelecer o 
enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução 
extrajudicial de litígios de consumo, estabelecendo  o 
enquadramento jurídico da resolução extrajudicial de litigios de 
consumo. 
 
Está assim criado em Portugal a  
 

REDE DE ARBITRAGEM DE CONSUMO 
 
 



Que procedimentos estão 
abrangidos ? 

Os procedimentos de resolução extrajudicial de litigios promovidos 
por uma entidade de RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOs – 
RAL, quando: 
 

 os mesmos sejam iniciados por um consumidor contra um 
fornecedor de bens e serviços; 
 respeitem as obrigações contratuais resultantes de  
contratos de compra e venda ou de prestação de serviços; 
 sejam celebrados entre um fornecedor de bens ou 
prestador de serviços e consumidores estabelecidos e 
residentes em Portugal e na União Europeia. 
 
 



O que são as RAL e onde estão? 

As RAL são entidades as de resolução alternativa de litígios de 
consumo e que estão autorizadas a efetuar a mediação, 
conciliação e arbitragem de litígios de consumo em Portugal. Caso 
o acordo não seja alcançado, pode recorrer-se ao tribunal arbitral. 

 
Têm de estar inscritas na lista de entidades RAL prevista 
pela Lei 144/2015, através da Direção Geral do Consumidor. 
 
A lista de entidades RAL está disponivel  na Direção Geral 
do Consumidor e no Centro Europeu do Consumidor, 
nomeadamente através dos seus sitios eletrónicos da 
internet. 
 
 
 



Quais os nossos deveres? 

Os fornecedores de bens e os prestadores de serviços estão 
obrigados a informar os consumidores do seguinte: 
 
-Lista das entidades RAL disponíveis, ou 
 

-Entidade RAL a que aderiu voluntariamente 
 
 

-Esta informação deverá estar claramente visível ao 
consumidor 
 
 
 



O quê deve estar visível? 

Os fornecedores de bens e os prestadores de serviços estão 
obrigados a informar os consumidores do seguinte: 
 
-Lista das entidades RAL disponíveis, ou 
 

-Entidade RAL a que aderiu voluntariamente 
 

-Esta informação deverá estar claramente visível ao 
consumidor 
 

-A partir de 23 de março de 2016 
 
 
 



Onde deve estar visível? 

No sitio eletrónico dos fornecedores de bens ou prestadores 
de serviços, caso este exista. 
 
Referido nos contratos de compra e venda ou de prestação 
de serviços entre o fornecedor de bens ou prestador de 
serviços e o consumidor, quando estes assumam a forma 
escrita ou constituam contraros de adesão. 
 
Na ausência de contratos escritos, que é o caso: 
 
A informação é prestada através de um letreiro em 
local visível: fixado na parede ou aposto no balcão.  
 
 
 



Existe algum modelo? 

A ANUSA enviará a todos associados um modelo preenchido 
pressupondo que nenhum associado aderiu a um RAL. 
 
Caso tenha aderido voluntariamente a um RAL (processo 
gratuito) deverá produzir a seguinte informação: 
 
“Empresa aderente ao Centro de Arbitragem ____, 
com os seguintes contatos ……… 
 
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a esta 
Entidade de Resolução de Litígios 
Mais inofrmações no Portal do Consumidor 
www.consumidor.pt”                          
(poderá colocar dístico  de aderente) 
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Quem fiscaliza? 

Cabe a ASAE a fiscalização do  cumprimento de informação 
dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços, a 
instrução dos resptivos processos de contraordenação e a 
decisão desses processos, incluindo a aplicação de coimas e 
sanções acessórias se necessário. 
 

ATENÇÃO 
 
A informação prestada sobre as entidades RAL disponíveis 
não dispensa os fornecedores de facultarem aos 
consumidores o Livro de Reclamações, obrigatório nos 
termos do DL 156/2005, de 15 de setembro 
 
 
 
 


