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Introdução
A DECO, ao longo dos seus 47 anos, tem acompanhado a evolução dos direitos dos consumidores bem
como o trabalho de proximidade realizado, localmente, pelas Autarquias Locais. Recentemente, a Lei nº
73/2013 de 12 de setembro redefiniu o regime jurídico das Autarquias Locais reforçando a proteção do
consumidor como uma das suas áreas prioritárias.
A relação da DECO com os consumidores não teria sido possível, porém, sem o apoio das estruturas locais,
sobretudo com aquelas mediante as quais foram celebrados acordos de cooperação ao longo dos anos. É
preciso reconhecer que esta Associação trabalha, diariamente, em cooperação e parceria com Municípios,
Juntas de Freguesias, comunidades intermunicipais, fundações e outras organizações locais e regionais para
apoiar os consumidores de forma próxima e personalizada. A rede de parceiros da DECO conta hoje com
mais de 60 entidades em todo o país, com um trabalho totalmente orientado para as necessidades
específicas dos consumidores em cada território ou região, colocando, assim, ao serviço das comunidades a
experiência e especialização da DECO.
Os mandatos autárquicos que se iniciam serão, certamente, marcados por novos e profundos desafios,
alguns dos quais não tinham sido previstos pelas regiões até então. Na verdade, e sem prejuízo dos desafios
da recuperação pandémica, a pressão em áreas como a sustentabilidade, a transição digital, a habitação e a
inclusão social e financeira dos cidadãos é cada vez maior e os Municípios serão, certamente, chamados a
implementar medidas locais, sendo, como tal, indiscutível que centrar as políticas locais sobre o cidadão é
um objetivo essencial para o seu sucesso.
Na verdade, a nível europeu, em 13 de novembro de 2020, a Comissão Europeia apresentou uma Nova
Agenda do Consumidor tendo em vista reforçar a resiliência europeia para uma recuperação sustentável. De
modo semelhante, enunciou algumas das áreas suprarreferidas como prioritárias, designadamente, a
transição ecológica, a transformação digital e as necessidades específicas de determinados grupos de
consumidores. O novo quadro financeiro plurianual definirá, entretanto, os instrumentos necessários para
garantir que os consumidores beneficiem plenamente do mercado único e estejam habilitados a fazer
escolhas informadas e a desempenhar um papel ativo na transição ecológica e digital.
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Para a DECO é fundamental que as políticas decorrentes da Nova Agenda do Consumidor encontrem um
eco a nível local. Sem prejuízo da aprovação do recente Plano de Recuperação e Resiliência – para o qual as
Autarquias Locais irão desempenhar um papel fundamental – não podemos esquecer que a crise provocada
pela COVID-19 colocou em causa o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Muitos consumidores
perderam o seu rendimento, as suas economias, os seus investimentos particulares e outros encontram-se,
atualmente, em situação de dificuldade, e até mesmo impossibilidade no que respeita ao pagamento das
suas obrigações.
A DECO já desenvolve um trabalho de apoio, consulta, informação e cooperação com algumas Autarquias
Locais, mas existem muitos outros Municípios que ainda não dispõem de estruturas de apoio aos
consumidores pelo que será fundamental que todas as Autarquias Locais reforcem e apoiem as associações
de consumidores através da sua inclusão em grupos de trabalho, plataformas, fóruns e conselhos consultivos
locais, implementando, monitorizando e gerindo medidas de apoio aos consumidores, sobretudo, nas
vertentes supra referidas.
Para o efeito, e sem prejuízo do trabalho já desenvolvido por muitas Autarquias – trabalho esse que a DECO
reconhece e recomenda para outras estruturas locais – a DECO apresenta, agora, a sua Agenda para as
Regiões 21-25 com base nas áreas prioritárias referidas, através de um conjunto de recomendações
essenciais para tornar a proteção do consumidor local mais justa, inteligente e inclusiva.

Ana Tapadinhas,

Diretora-Geral
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1

Transição
Digital
Porquê um futuro mais digital?
Nos dias de hoje muitas das tarefas desempenhadas exigem ou associam, quase sempre, uma ferramenta
digital, seja para comprar uma peça de roupa, escolher um restaurante, viajar ou assistir a um evento cultural.
O mundo digital veio para ficar e traz consigo a intenção de tornar a vida dos consumidores mais fácil,
intuitiva e sem demoras. Por outro lado, a transição digital já é em si mesma uma ferramenta ao serviço do
desenvolvimento sustentado do país, aliás já assumido pelo próprio Plano de Ação para a Transição Digital.
Os planos europeus e nacionais reconhecem que os consumidores devem ser, notoriamente, envolvidos
neste processo de transição digital, pois tal traduzir-se-á, certamente, num conjunto de benefícios para os
mesmos. Contudo, a DECO, que tem acompanhado este movimento, não deixa de sinalizar alguns
riscos/perigos que podem, não só colocar em causa o processo de transição como criar, também, um fosso
entre aqueles que beneficiam deste novo mercado e aqueles que, por falta de literacia e proteção, não
conseguirão usufruir.
É necessário ter presente que a transição digital deve ser tão inclusiva que chegue, não só àqueles que a
pretendem abraçar, como não deixe para trás aqueles que dela não se servirão. Não podemos esquecer que
a Pandemia da Covid-19 levantou o véu a muitas fragilidades tais como a inexistência ou fraca cobertura de
rede, a iliteracia digital, a inexistência de pontos de acesso gratuitos à rede e a equipamentos que dela
dependem, entre outras.
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Acresce salientar que quando não reforçamos a base de uma qualquer ferramenta não logramos alcançar
nunca o sucesso na sua implementação. A meta deverá ser, pois, alcançar uma sociedade mais digital que
permita, por um lado, reinventar o funcionamento e organização da sociedade de consumo e por outro
garantir que esta sociedade se torne mais inclusiva e resiliente.

Portugal no caminho da digitalização
Portugal ocupa, atualmente, o 19.º lugar entre os 28 Estados-Membros da UE no que respeita ao Índice de
Digitalidade da Economia e da Sociedade de 2020. Embora Portugal continue a registar um fraco
desempenho, de acordo com os padrões europeus, em matéria de capital humano (literacia digital) e de
utilização de serviços de internet, o certo é que tem apresentado uma evolução positiva manifestada na
melhoria do nível básico de competência digitais e uma maior percentagem de licenciados em TIC –
Tecnologias de Informação e Comunicação, garantindo, assim, que os nativos digitais beneficiarão
plenamente de um mercado em linha.

O Digital e o poder local: desafios
As Autarquias Locais desempenham o papel mais importante nas relações de proximidade entre o Estados e
os cidadãos. Por sua vez, a transição digital assume o seu expoente máximo por meio do poder local uma
vez que é este que melhor conhece as realidades e necessidades do meio onde atua, nunca esquecendo o
papel não negligenciável das estruturas regionais no fomento e utilização das ferramentas digitais
disponíveis.
O poder local promove e salvaguarda, assim, os interesses das respetivas populações em determinados
domínios. Entre eles e outros, encontram-se a energia, os transportes e comunicações e a defesa do
consumidor. O envolvimento digital na prossecução das atribuições das Autarquias Locais constitui, pois,
uma enorme valia porquanto traduz um verdadeiro contributo para a melhoria das condições de vida dos
cidadãos, assumindo a sua transversalidade aos mais diversos domínios.
Nesta linha de pensamento, também a DECO, durante a crise pandémica da COVID-19, promoveu a sua
transição digital de modo a tornar-se mais próxima dos consumidores. Para além dos projetos desenvolvidos
através da sua rede DECOJovem marcou presença nas redes sociais, lançou o seu sítio institucional online e
inaugurou o seu apoio ao consumidor através de sistemas digitais, por Skype e através da sua linha
WhatsApp, dispondo hoje, de um apoio fácil, intuitivo e sem demoras.
Por isso, e no que concerne à relação entre as Autarquias Locais e os cidadãos, quanto maior for a aposta
numa sociedade digital, mais eficaz será a adesão dos Munícipes e o desenvolvimento regional.
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VOZ DO
CONSUMIDOR
o que os consumidores querem

1

Plano Municipal para
a Transição Digital

3

Considerar prioritário a criação de um Plano

Criar um Gabinete de Apoio ao “Cidadão não

Municipal para a Transição Digital, definindo

digital”, onde o mesmo poderá obter apoio e

metas, estratégias, objetivos e custos a alocar.

acesso e na consulta de informação disponível

Norteado pelo Plano de Ação para a Transição

on-line (Segurança Social Direta, e-fatura, Portal

Digital deve este Plano definir quatro grandes

das Finanças, Banco de Portugal entre outras). É

objetivos estratégicos: a inclusão e capacitação

essencial que os consumidores mais vulneráveis

digital; um melhor acesso à internet, uma maior

possam ter apoio e serem incluídos nos planos

proximidade do poder local com os Munícipes e

digitais,

uma maior segurança nas relações em linha.

2

Gabinete “Cidadão
não Digital”

através

do

reforço

dos

meios

tradicionais.

Plataforma on-line
para celebração de
contratos dos SPE

4

Linha telefónica
de Apoio Social

Criar uma linha telefónica de apoio social,

Conceber uma plataforma em linha, dirigida a

especialmente destinada ao cidadão sem acesso

cidadãos, que lhes permita contratar todos os

à

serviços públicos essenciais à distância. Tendo

contingência da pobreza e aos novos fenómenos

por base a nova realidade do teletrabalho, que

de exclusão e garantindo, assim, uma resposta

permite uma maior mobilidade dos indivíduos e,

mais célere por forma a auxiliar a identificar as

não descurando as necessidades prementes do

respostas sociais no terreno.

movimento migrante, a plataforma em causa
desbloquearia

entraves

como

a

orientação

geográfica e a língua, tornando a Autarquia não
só mais próxima daqueles que a procuram, como
também

daqueles

que,

eventualmente,

a

procurarão.

8

internet,

procurando

adaptá-la

à

nova

Taxa Municipal de
Direitos de Passagem:
isenção das empresas

5

Plataforma on-line
para a reutilização de
equipamentos digitais

7

Isentar as empresas que oferecem redes e

Na mesma linha do referido supra, diligenciar

serviços de comunicações eletrónicas da Taxa

pela criação de uma plataforma em linha tendo

Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) na

em vista a recolha de equipamentos digitais

expansão e substituição das linhas tendo como

usados

contrapartida a garantia do aumento, por parte

carenciadas, potenciando a reutilização de bens

das operadoras de comunicações, de uma

e o acesso de mais famílias a equipamentos

cobertura de rede que permita aos consumidores

digitais.

para

redistribuição

por

famílias

o acesso digital a serviços essenciais.
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A Lei das Comunicações Eletrónicas determina
que

os

direitos

e

encargos

relativos

à

implantação, passagem e atravessamento de
sistemas, equipamentos e demais recursos das

Sítios da internet
das Autarquias
atualizados

Atualizar, permanentemente, os sítios da internet

empresas que oferecem redes e serviços de

das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia,

comunicações eletrónicas podem desencadear

com inclusão de informação relevante e atual,

uma taxa municipal de direitos de passagem

dispondo, assim, de acessos rápidos e intuitivos.

(TMDP). Contudo, na senda do desenvolvimento

Os sites das Câmaras Municipais e Juntas de

da rede de comunicações eletrónicas locais, as

Freguesia deverão conter informação mínima,

Autarquias podem isentar as referidas empresas

designadamente, sobre os contactos e horários

do pagamento da TMDP, devendo, no entanto,

de

exigir que essa isenção se repercuta numa rede

todos

os

atendimento

com qualidade.

serviços
ao

que

público,

disponham

sobre

todos

de
os

programas/projetos de apoio à comunidade local,
sobre equipamentos e facilidades municipais,
bem como informação sobre os meios de

Consumidores com
necessidades
especiais

6

transporte disponíveis e respetivos horários.

9

Proceder a um levantamento dos consumidores
com necessidades especiais que, em face da
sua

vulnerabilidade,

não

disponham

de

Melhorias na rede
Wi-fi e pontos de
acesso à internet

capacidade para adquirir equipamentos digitais

Melhorar e alargar os pontos de acesso gratuitos

adaptados. Após este levantamento a Autarquia

à internet através da rede Wi-Fi em todos os

deverá promover a negociação coletiva para

estabelecimentos,

aquisição dos referidos equipamentos a preços

públicos cuja gestão incumba à Autarquia ou

inferiores aos do mercado. A medida permitirá

mediante

incluir na transição digital todos aqueles que

cumprindo,

embora
recursos

já

envolvidos
financeiros

não
para

espaços

protocolos
assim,

a

e

celebrar

padrões

de

transportes
com

esta,

qualidade

disponham

de

mínimos que incluam uma velocidade mínima

aquisição

de

que permita aos consumidores beneficiar, com

equipamentos especialmente adaptados.

qualidade, do acesso à internet.
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Aplicação móvel de
monitorização pública

10

Melhorias nas
infraestruturas de
rede fixa e Wi-Fi em
ambiente escolar

12

Criar uma aplicação móvel digital que permita
monitorizar situações reportadas pelos Munícipes
referentes a água e saneamento, espaços

Investir na infraestrutura da rede fixa e WiFi de

públicos, poluição e ruído, limpeza e resíduos,

acesso à internet em ambiente do pré-escolar e

fiscalização de obras e infraestruturas bem como

primeiro ciclo, garantindo velocidades de acesso

problemas no âmbito do turismo.

superiores

em

todo

estabelecimentos

11

de

maior

digital.

da

mobilidade por parte dos consumidores com o
apoio de ferramentas digitais que captem e fixem
esta

plataforma

estimulará a competitividade entre os Municípios
e uma maior transparência no setor local.
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Orçamento
participativo
mais digital

Reforçar a utilização de ferramentas digitais de
contacto

nos

orçamentos

participativos,

facilitando, assim, a sua democratização e,
garantindo,

uma

maior

intervenção

a

nível

das

capacitação

e

utilização

das

novas

ganhos significativos no combate à iliteracia

fiscalidade local. Tal incentivará uma maior

Paralelamente,

digitais,

tecnologias por alunos e corpo docente, com

quadrado da habitação, a taxa de ocupação do

residentes.

equipamentos

restrições físicas de utilização permitirá uma

saneamento e resíduos, o valor médio do metro
decorrentes

Paralelamente,

comunicação. Uma conectividade superior e sem

preço do serviço de abastecimento de água,

custos

dos

alunos para as tecnologias de informação e

médio de vida local, nomeadamente, o IMI, o

outros

ensino.

físico

aprendizagens, estimulando, desde o início, os

informação relevante do Município afeta ao custo

e

de

espaço

deverão ser estimuladas as aquisições coletivas

Custo médio de vida
local

Criar uma plataforma que disponha de toda a

subsolo

o

dos

consumidores nas políticas que os têm como
destinatários.
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2

Transição
Ecológica
Porquê um futuro mais sustentável?
Na atual situação climática, é cada vez mais urgente a minimização dos impactos ambientais negativos
causados pois tal comporta custos humanos e monetários devastadores. É imperativo ingressar-se,
rapidamente, num modelo que, ao invés de fazer depender apenas o seu crescimento da sobre-exploração
de recursos finitos, preserve aqueles que já tem em uso, mantendo-os no seu valor económico mais elevado
e por mais tempo.
Para tanto, revela-se fundamental mudar, não só a forma como produzimos, mas também como consumimos.
A produção terá de ser mais eficiente, permitindo à sociedade de consumo produzir mais valor com menos
recursos, e garantir que matérias e produtos voltem à origem, sejam reparados, reutilizados, remanufaturados
e, no final, reciclados. O modo de consumir, por outro lado, terá de ser mais sustentável, implicar escolhas
conscientes e promover a partilha e o combate ao desperdício. Mas não esqueçamos que, de pouco servirão
estratégias de regeneração de uso eficiente dos recursos se a sociedade continuar a estimular um consumo
sem controlo e não existir um investimento em técnicas de produção inovadoras.
Ambicionar um futuro sustentável, permitir-nos-á alcançar a neutralidade carbónica, dispor de uma economia
eficiente e produtiva na utilização dos recursos, próspera, inclusiva e resiliente, e tornar a sociedade mais
dinâmica e inclusiva. Para alcançá-lo, a única forma de organização que deve, pois, (voltar a) nortear a nossa
sociedade será, assim, a economia circular.
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Portugal no caminho da sustentabilidade
A agenda política da União Europeia reflete, cada vez mais, preocupações sobre questões ambientais, e
Portugal mostra-se alinhado com esse percurso.
Para além de diversas Resoluções do Conselho de Ministros, de um Plano de Ação para a Economia Circular
e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica, Portugal subscreveu ainda os compromissos definidos na
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e, enquanto Estado Membro da União Europeia, tem
igualmente implementado os acordos e pactos europeus previstos para esta matéria, como o Pacto Ecológico
Europeu, o Acordo de Paris e a Nova Agenda do Consumidor da Comissão Europeia.
Mas este alinhamento com as políticas definidas não basta. Sendo certo que Portugal tem realizado um
percurso positivo na definição de políticas de promoção do uso eficiente de recursos, seja na gestão e
valorização de fluxos específicos de resíduos, seja na eficiência energética ou no crescimento ecológico, o
facto é que não só algumas medidas ainda se revelam pouco ambiciosas, como muitas não logram a ser
efetivamente implementadas.
Necessário se mostra, pois, colocar em prática o que tanto se planeia e, sobretudo, e de forma
complementar, disponibilizar aos consumidores a literacia, os meios e os incentivos para que, de forma
inclusiva e equitativa, estes possam fazer escolhas de transação mais sustentáveis e, através das mesmas,
serem verdadeiros agentes de mudança.

Disponibilizar aos consumidores a
literacia, os meios e os incentivos
para que estes possam fazer
escolhas mais sustentáveis
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A sustentabilidade e o poder local: desafios
Aos Municípios compete a promoção e salvaguarda dos interesses das respetivas populações, entre outras,
na área do ambiente.
Considerando a emergência e a transversalidade da sustentabilidade e as metas europeias – e mundiais definidas nesta matéria, são muitos os desafios que atualmente as Autarquias enfrentam, considerando a
DECO que estes se verificam, sobretudo, no âmbito do saneamento básico, nos transportes, na promoção do
desenvolvimento, no ordenamento do território e na defesa do consumidor.
Atendendo a essas competências das Autarquias e, bem assim, ao papel de proximidade e influência que
podem desempenhar junto dos Munícipes, aquelas assumem um papel fundamental naquele que é, para a
Associação, o grande desafio para a sustentabilidade: empoderar e capacitar os consumidores e a sociedade
para a transição verde.
Na verdade, em muitos dos domínios ligados à sustentabilidade supra elencados, a DECO tem reivindicado e
desenvolvido ações concretas no âmbito dos direitos e interesses dos consumidores. Salienta-se, como
exemplo, o trabalho da Associação na eficiência energética através de campanhas de informação, medidas
reivindicativas como a fixação de uma tarifa de resíduos não se encontre indexada ao consumo de água ou,
até mesmo, o programa DECOJovem, no âmbito do qual a Associação tem procurado informar e sensibilizar
os jovens e as suas famílias para o desperdício alimentar e os efeitos dos impactes ambientais nas nossas
vidas.
A Pandemia tornou mais evidente as fragilidades da sociedade decorrentes dos impactes provocados pelas
alterações climáticas, mas também a resiliência do planeta e das comunidades perante novos riscos da
natureza. Por isso, e atendendo ao papel das Autarquias no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência,
esta será a melhor oportunidade para tornar as regiões mais eficientes, sustentáveis e com melhores
condições de vida para os seus habitantes.
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VOZ DO
CONSUMIDOR
o que os consumidores querem

Soluções de
autoconsumo de
energia renovável

1

Distribuição de
compositores
comunitários

3

Promover e reforçar a utilização de energia

Implementar mecanismos de compostagem de

renovável, adotando e criando soluções de

resíduos orgânicos, através da distribuição de

autoconsumo

compostores

nas

habitações

a

custos

comunitários

e/ou

controlados ou sociais, seja na modalidade

individuais/domésticos e guias práticos sobre

coletiva ou através de cooperativas de energia.

compostagem,
sensibilização
consumidores

do serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos
ao utilizador final, uma maior eficiência e
melhoria na utilização dos recursos afetos,

de

as

tarifas

de

para

a

sua

implementação

sua

o

respeito

e

defesa

do

ambiente.

pelos Munícipes, a título gratuito, e garantindo a
possibilidade de os seus utilizadores venderem o

horizonte temporal de 5 anos que o diploma
a

a

terrenos municipais para hortas comunitárias

do consumo de água. Porém, o extenso
para

para

Paralelamente, garantir o aproveitamento de

resíduos

urbanos deixarem de ser calculadas em função

prevê

contribuam

e locais, sensibilizando e educando a população

recente Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de
obrigatoriedade

que

autoconsumo e a aquisição de produtos sazonais

taxa desindexada do consumo da água. O
estabelecer

à

Fomentar a redução de resíduos, promovendo o

acelerando a implementação de um regime de

finalmente,

ambiental

Autoconsumo de
produtos locais
sazonais

4

a separação na origem, e garantir, na prestação

veio,

formação

de

produção.

Incentivar a redução da produção de resíduos e

dezembro,

e

ações

comunidade e disponibilizando o fertilizante aos

Melhorias na gestão
de resíduos urbanos

2

promovendo

excesso a parceiros da rede municipal,

muito

provavelmente levará à sua protelação, o que

5

continuará a refletir impactos negativos no
orçamento familiar de muitos consumidores e a
prejudicar o cumprimento das metas europeias.

Gestão da rede
de abastecimento
público de Água

Desenvolver mecanismos para a redução e
controlo das perdas de água nas redes de
abastecimento público em baixa e introduzir
políticas
14

políticas ativas que promovam a otimização do
setor,

nomeadamente,

entidades

gestoras

garantindo

menos

que

as

eficientes

são

penalizadas. Concretamente, importa que a

Criar e promover medidas de incentivo à

monitorização das perdas tenha por referência
um

princípio

sancionatório

de

eficiência

local

se

compensação

automática

através

redução

da

e

o

regime

traduza

numa

aos

da

utilização dos transportes públicos coletivos mais
sustentáveis,

no

nomeadamente,

direcionando

esforços para a requalificação e modernização

consumidores

tarifa

Incentivos para a
utilização de
transportes públicos

8

da rede ferroviária,

ano

subsequente,

Plano Municipal de
Adaptação às
Alterações Climáticas

6

Garantir a implementação de um “serviço público
de transporte de passageiros flexível” (TPF)

Definir estratégias de adaptação do território às

criando-se condições que permitam a sua

alterações climáticas, mormente concebendo o

prestação e o acesso de todos os residentes1

“Plano Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas”

(PMAAC),

e

implementar

as

respetivas medidas aí delineadas, considerando
os

setores

prioritários,

prevenindo

Sistemas de
Mobilidade
de baixo CO2

10

e

minimizando, assim, os seus efeitos.

7

Serviço público de
transporte flexível
de passageiros

9

Promover sistemas urbanos de mobilidade de

Prémios para o
turismo sustentável

baixo carbono, planeando e desenvolvendo uma
rede

de

ciclovias

disponibilização

e

de

segura

e

garantindo

utilização

de

parqueamento

a

postos

Premiar as regiões essencialmente turísticas e

obrigatórios

para

os empreendimentos turísticos que promovam a

estacionamento de bicicletas e trotinetes.

o

eficiência energética e hídrica e a neutralidade
carbónica. Considerando o Plano Turismo +

11

Sustentável 20-23, justifica-se que as Autarquias
premeiam aqueles que melhores desempenhos
ambientais demonstrem, possibilitando, ainda, a
sua extensão a outros vetores específicos do
turismo,

tais

como

praias,

restaurantes

Planos de literacia
para o combate ao
desperdício alimentar

Promover a redução do desperdício alimentar

e

através

espaços de lazer,

de

uma

abordagem

integrada

e

multidisciplinar, concebendo, ou acelerando, a
produção dos Planos Municipais de Combate ao
Desperdício

Alimentar

e

publicando,

regularmente, um relatório de estatísticas dos
níveis de desperdício alimentar,
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12

Comércio local de
frutas e legumes
mais sustentável

Criar mecanismos de incentivo, nos mercados
municipais, de disponibilização de frutas e
vegetais não calibrados, isentando os respetivos
produtores e comerciantes do pagamento da
taxa de ocupação premiando os consumidores
que contribuem para um comércio local mais
sustentável, através de moedas locais digitais
para utilização nesses produtos e serviços,

13

Comércio de bens
em segunda mão

Difundir e incentivar, em espaços municipais, o
comércio de bens usados e os denominados
mercados de trocas, isentando os promotores de
taxas de ocupação e estimulando e reforçando a
reutilização de produtos junto dos consumidores,

14

Avaliação regular do
impacto ambiental

Implementar,
regulamentares

em

todas

autárquicas,

as

iniciativas

uma

avaliação

prévia do impacto ambiental das medidas, por
referência a critérios mínimos, obrigatórios e de
excelência, divulgando os seus resultados de
forma transparente e acessível, e atribuindo
selos de qualidade às normas que se revelem
mais sustentáveis.
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3

Habitação
Porquê um futuro com melhor acesso à habitação?
A crise da COVID-19 conduziu à adoção, pela maioria dos países, de medidas urgentes para proteger a
habitação e, em última análise, da casa morada das famílias. Portugal não ficou indiferente a tal necessidade,
tendo aprovado sucessivas medidas a este nível.
Ainda assim, e de acordo com o que fora publicamente comunicado, em 2020, o setor da habitação foi aquele
que mais reclamações suscitou junto da Provedoria de Justiça, sendo que os destinatários de tais
insatisfações, eram, na sua maioria, os Municípios e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).
Perante este atual cenário, uma nova emergência se levanta e uma nova orientação deverá ser dada para
que os problemas da habitação em Portugal não se agravem. A DECO acredita que este caminho, assente
no desafio de uma recuperação económica, só poderá ser construído através de um trabalho em rede, uma
comunicação estreita e colaborante com todos os agentes envolvidos e, principalmente, através da
participação de todos os consumidores. Só assim se garantirá que nenhum consumidor em Portugal ficará
para trás.
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Portugal no caminho para uma habitação inclusiva
Em 2018, Portugal aprovou a Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), um instrumento que visa
alterar o paradigma habitacional do nosso país, mediante a aprovação de medidas com o objetivo de dar
resposta às famílias com carência habitacional, promover um maior acesso à habitação, apostar na
reabilitação e requalificação e ainda desenvolver uma maior inclusão social e territorial face a novas
oportunidades de escolha habitacionais.
Ora, várias destas medidas foram reforçadas com pacotes legislativos relevantes, que acabaram por vir a ser
aprovados e implementados a nível nacional e local. Contudo e apesar do caminho iniciado ser marcado por
uma perspetiva de inclusão holística, o certo é que têm sido várias as vicissitudes e obstáculos no que diz
respeito ao desenvolvimento, vicissitudes essas que decorreram, em grande parte, do agravamento das
condições económicas das famílias portuguesas, no âmbito da crise económica gerada pela COVID-19.

A habitação e o poder local: desafios
As Autarquias e o poder local desempenham um papel fundamental na sinalização das carências
habitacionais dos seus Munícipes, dada a proximidade com as respetivas comunidades bem como a
possibilidade de implementação de uma política de habitação adequada às reais necessidades dos
consumidores.
Para além de a habitação constituir uma área em que as Autarquias detêm especial atribuição, acresce que a
Lei de Bases da Habitação confere, igualmente, aos Municípios variadíssimas competências, entre elas a de
integrar a política municipal de habitação nos instrumentos de gestão territorial; promover operações de
autoconstrução, autoacabamento e auto reabilitação e incluir os moradores nas decisões sobre a política de
habitação.
Ainda assim, muitos são os desafios com que se confrontam vários Munícipes, quando procuram soluções e
apoios locais que respondam às suas necessidades relacionadas com o acesso, a manutenção e disrupção
do setor da habitação.
A DECO continua a receber, diariamente, vários pedidos de apoio e de esclarecimento por parte de
consumidores, confrontados com dificuldades em manter as suas habitações, em virtude de quebras de
rendimento e impossibilidade de pagamento das respetivas prestações ou rendas, bem como sobre outros
assuntos, nomeadamente, sobre regras e programas existentes no mercado habitacional, para muitos ainda
bastante complexos, confusos e de difícil acesso.
A DECO entende que estas preocupações devem ser priorizadas nas políticas regionais, atendendo à
necessidade de adequar as necessidades da habitação local às exigências decorrentes do impacto financeiro
negativo que toda esta crise de saúde pública veio a refletir no seio das famílias portuguesas.
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VOZ DO
CONSUMIDOR
o que os consumidores querem

Estratégia local
de Habitação

1

4

Balcões Municipais
de Habitação

Adotar uma Estratégia Local de Habitação,

Criar Balcões Municipais da Habitação, com

orientada para o desenvolvimento de uma

atendimento e apoio presencial ao Munícipe na

política inclusiva e sustentável, que integre os

área da Habitação, que garantam, com o apoio

fatores necessários a garantir o acesso, a

de Associações de Consumidores, a informação

informação e a manutenção da habitação dos

acerca das respostas disponíveis num dado

Munícipes, não a deixando esquecida e à mercê

momento, a assessoria para a submissão de

de programas ineficazes,

pedidos de apoio local e nacional, o apoio e
acompanhamento dos Munícipes ao longo de
todo o processo e a informação generalizada

Conselho Local
de Habitação

2

neste setor.

5

Constituir um Conselho Local de Habitação, que
integre várias entidades direta e indiretamente

Regulamentos de
Habitação Social

envolvidas no setor da habitação, estando este
Conselho apto a emitir pareceres sobre a política

Elaborar regulamentos de habitação social,

local de habitação e a apresentar medidas de

devidamente

promoção e proteção dos residentes,

adequados à Lei 13/2019, de 12 de fevereiro e

harmonizados,

equilibrados

e

ao programa de arrendamento apoiado. Muitos
são ainda os regulamentos de habitação social

Pelouro exclusivo
à Habitação

3

que permitem, designadamente, a cobrança de
penalizações de 50% em caso de mora do
arrendatário e exigem critérios mais restritos do
que aqueles que decorrem do Código Civil, o que

Garantir a criação de pelouros exclusivos apenas
na

área

da

Habitação,

construindo

não é aceitável face às limitações económicas

uma

dos destinatários que beneficiem destes apoios.

organização da administração pública local, não
fragmentada e verdadeiramente especializada
neste setor.
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6

Regulamentos para
alojamento estudantil

10

Programas de
arrendamento a
custo acessível

Promover e aprovar regulamentos específicos,

Promover e acelerar o desenvolvimento de

orientados para o alojamento de estudantes, e

programas de arrendamento a custo acessível,

focados nas necessidades específicas destes

decorrente

destinatários, evitando a sua integração noutros

habitacional

programas, de forma fragmentada e confusa.

alojamentos locais em imóveis que possam vir a

do

aproveitamento

público,

ou

da

do

parque

conversão

de

integrar o mercado de arrendamento a custo

7

controlado, alcançando soluções de alargamento

Programas de apoio
para migrantes

da oferta habitacional, por um lado, e por outro,
apoiando

os

titulares

da

exploração

de

alojamento local que tenham sido gravemente
afetados pela crise económica atual.

Desenvolver programas de apoio aos migrantes,
através da adoção de modelos similares ou
equivalentes aos do housing first, e em perfeita
articulação com a Bolsa Nacional de Alojamento

11

Urgente.

8

Programas para obras
de acessibilidade

Implementar
edificado

habitações

desadequadas

uma
a

vez

que

pessoas

pela

à

de

renovação

habitação

melhoria

do

renovação e

social,

do
que

desempenho
melhoria da

envolvente opaca das fachadas e coberturas,
bem como da envolvente envidraçada. A pobreza

as

energética continua a ser uma realidade regional,

com

devendo, por isso, priorizar-se ações no âmbito

deficiência ou mobilidade reduzida continuam a

da habitação social.

ser uma realidade em Portugal.

9

a

energético,

financiamento para obras de desobstrução de
arquitetónicas,

programas

adstrito

privilegiem

Criar programas que facilitem o acesso ao
barreiras

Programas de
renovação
do edificado

Bolsas de apoio para o
pagamento da renda

12

Autoconsumo de
energia renovável
em cooperativas

Criar bolsas de apoio ao pagamento de rendas a

Adotar soluções de autoconsumo, ainda no

consumidores

Pandemia,

âmbito da habitação social, seja na modalidade

atendendo à limitação decorrente das medidas

coletiva ou através de cooperativas de energia,

de apoio ao arrendatário, aplicadas a nível

incluindo as comunidades com menos recursos

nacional, sendo que algumas já se encontram

financeiros neste esforço coletivo de produzir

revogadas e as que existem não cumprem o

energia de forma mais sustentável.

afetados

pela

objetivo de proteção de consumidores inseridos
nesta condição.
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13

Programas para obras
nos imóveis

Ações de fiscalização
das Habitações

15

Criar soluções normativas que possam, em

Reforçar

algumas zonas das cidades, limitar o acesso e a

fiscalização das habitações que não cumprem os

manutenção ao mercado de arrendamento ou de

requisitos

turismo à condição de realização de obras de

designadamente,

melhoria e conservação dos imóveis. Esta

sobrelotação promovendo soluções paralelas

solução permite uma reabilitação efetiva e

que

integrada

necessidades de realojamento.

dos

edifícios,

atribuindo-se

aos

as

competências

necessários

de

sinalizando

possam

cobrir

e

ações

de

habitabilidade,
os

casos

de

temporariamente

Municípios um papel fundamental na fiscalização
e incentivo destas medidas.

14

Áreas para novos
alojamentos locais

16

Designar áreas de contenção, por freguesia, para
a

Inserir, no site do Município, informação sobre os

instalação de novos alojamentos locais,

impondo

limites

relativos

ao

número

Informação atualizada
sobre programas de
acesso à Habitação

programas alusivos ao acesso à habitação e à

de

reabilitação,

estabelecimentos de alojamento local nesse

sem

prescindir

de

informação

relativa às regras básicas sobre os direitos e

território, ao abrigo do artigo 15.º-A da Lei

obrigações dos intervenientes de todos estes

62/2018, de 22 de agosto, principalmente em

programas e apoios.

cidades fustigadas pela gentrificação, por forma
a assegurar-se o equilíbrio necessário entre a
habitação e a retoma económica do turismo
local.
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4

Vulnerabilidade
Económica dos
Consumidores
Porquê um futuro que mitigue a
vulnerabilidade económica dos consumidores?
As famílias portuguesas têm sido severamente afetadas pela Pandemia e continuarão a sofrer os seus efeitos
durante a crise económica. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística em 2019, em
Portugal, 21,6% da população residente encontrava-se em risco de pobreza ou exclusão social. Por outro
lado, de acordo com a ONU a Pobreza “envolve mais do que a falta de recursos e de rendimento que
garantam meios de subsistência sustentáveis. A pobreza manifesta-se através da fome e da malnutrição, do
acesso limitado à educação e a outros serviços básicos, à discriminação e à exclusão social, bem como à
falta de participação na tomada de decisões.” Por esta razão a mesma definiu como primeiro Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável erradicar a pobreza a nível mundial, refletindo-se, assim, a primordial
importância do combate a pobreza e alertando para a necessidade de que os diferentes países implementem
políticas e estratégias para a sua concretização.
É a nível local que a vulnerabilidade financeira das famílias, decorrentes dos problemas da atualidade,
assume uma maior visibilidade, e para tal concorre o envelhecimento das sociedades, dos movimentos
migratórios e da crise económica como a que se vive. Muitas das famílias em situação de vulnerabilidade
financeira permanente ou pontual têm que recorrer à ação social que consubstancia um apoio transversal
dentro
22

dentro de cada uma das grandes áreas de risco – família, saúde, emprego, velhice, deficiência –, agrupando
prestações individuais ou globais, monetárias ou em espécie.ro

Portugal
no
caminho
da
mitigação
da
vulnerabilidade económica dos consumidores
Portugal foi dos países da Europa mais afetados pela quebra salarial, que terá atingido as famílias de forma
gritante, com a maior redução salarial dos 28 países da EU, tendo a massa salarial caído na Pandemia cerca
de 13,5%.
Para dar resposta aos efeitos desta crise foram adotadas algumas medidas tendentes a reduzir os riscos de
ser criada uma situação de grave dano social com a possibilidade de muitas famílias perderem a sua casa de
morada de família, nomeadamente através da instituição das moratórias. Foram também criadas medidas
excecionais para que as famílias não fossem confrontadas com a suspensão dos serviços públicos
essenciais.

A par destas medidas foram reforçadas as respostas socias (apoios sociais) às famílias

confrontados com a redução ou perda dos seus rendimentos.

A vulnerabilidade económica dos consumidores
e o poder local: desafios
Os Municípios são agentes parceiros do Estado na gestão territorial dos problemas e das intervenções no
domínio da ação social. Podem, por isso, desenvolver os seus próprios programas e projetos e gerir
equipamentos sociais através de recursos financeiros próprios. A resposta à Pandemia de Covid 19 por parte
dos Municípios, no âmbito do Plano Municipal de Emergência, foi importante, mas revela-se necessário
continuar a responder aos novos desafios.
Na verdade, a DECO ainda constata que muitos Municípios continuam a privilegiar respostas que assentam
numa abordagem seletiva, significando, por vezes e tão somente, o encaminhamento para outra entidade,
quase sempre uma IPSS. Mas, é necessário que a ação social tenha uma maior proximidade às famílias,
assegurando a resposta imediata às necessidades, mas, também na prevenção das situações de fragilidade
social e na intervenção de continuidade com objetivos de mudança, o que requer poderes, saberes e opções
adequadas aos contextos territoriais. Muitas famílias vivem hoje momentos difíceis, enredados nas teias do
desemprego, das falências, do sobre-endividamento, da desestruturação social e da exclusão. Cabe, pois, às
Autarquias Locais o papel fundamental de serem os parceiros privilegiados na execução das políticas de
combate à exclusão social e na defesa dos consumidores que representam, principalmente os mais
vulneráveis.
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VOZ DO
CONSUMIDOR
o que os consumidores querem

Lista de apoios aos
consumidores
vulneráveis

1
Garantir

uma

proteção

especial

Programa local de
Capacitação
Financeira

4
dos

Criar

um

Programa

Local de

Capacitação

consumidores vulneráveis, incluindo aqueles cuja

Financeira com objetivo de promover a literacia e

vulnerabilidade se deveu ou agravou durante a

auxiliar os consumidores na adoção de decisões

Pandemia, através de uma resposta centralizada,

mais esclarecidas e equilibradas no âmbito das

pois,

suas

muitas

vezes,

revela-se

difícil

ao

escolhas

financeiras. Tal

deverá

ser

consumidor conseguir identificar os vários apoios

implementado através de programas desenhados

existentes, atendendo a que se encontram

e adaptados à realidade local das diferentes

apresentados de forma dispersa.

comunidades.

2

Guia de apoio aos
consumidores
vulneráveis

5

Na mesma senda proceder-se à criação e

Serviços de apoio
e orientação do
consumidor
vulnerável

disponibilização de um “Guia” com informação

Criar serviços que acompanhem e orientem o

relativa aos recursos, equipamentos e serviços

consumidor mais vulnerável, garantindo que este

de apoio social, atualizado periodicamente, para

tem acesso à informação e aos seus direitos,

que os técnicos e os consumidores, em geral,

nomeadamente,

possam dispor de informação atualizada nesta

devidamente encaminhado para os serviços

área.

competentes.

3

Plataformas on-line
de cooperação da
sociedade civil

Desenvolver e apoiar plataformas de cooperação
entre agentes da sociedade civil, empresas e
organismos sociais, tendo em vista o apoio aos
consumidores e a promoção do desenvolvimento
de competências da população e bem-estar
social.
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assegurando

que

será

6

Fundo Municipal de
Emergência Social

Implementar e reforçar o Fundo Municipal de
Emergência Social, tendo em vista a atribuição
de apoio financeiro, de caráter urgente, a
agregados familiares e a pessoas isoladas, que
vivam em situação económico-social precária.
Este mecanismo deverá contemplar medidas
como o apoio alimentar, a comparticipação das
despesas de saúde, dos serviços públicos
essenciais e outras despesas consideradas vitais
à manutenção de uma vida condigna.

7

Tarifário Social
de Água

Criar, manter ou implementar um Tarifário Social
para o abastecimento de água, saneamento e
gestão

de

resíduos,

reforçando-se

o

cumprimento do Decreto-Lei n.º 147/2017 de 5
de dezembro para a água e saneamento, através
de uma resposta promotora da integração social.

8

Redução dos
encargos fiscais
para consumidores
vulneráveis

Orientar a fiscalidade local no sentido de reduzir
ou isentar os encargos dos Munícipes que se
encontrem
rendimentos

em
ou

situação
especial

de

redução

de

vulnerabilidade

económica, tendo em vista a recuperação
financeira das famílias.
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