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As normas que regem a actividade de ourivesaria estão consagradas no Regime Jurídico da Ourivesaria e
das Contrastarias (RJOC), aprovado pela Lei n.º 98/2015 de 18 de Agosto, alterada pelo DL nº 120/2017 de
15-09, com entrada em vigor em 01-11-2017 – acessível em https://www.incm.pt/portal/uco_legis.jsp, das
quais se destacam:

A - Obrigatoriedade de Marcação

B - Licença de Actividade

C - Condições de exposição dos artigos e de venda ao público (arts 62º e 63º do RJOC)

D - Compra e venda de artigos com metal precioso usados – arts. 66º ss do RJOC

Regime Jurídico da Ourivesaria e das Contrastarias (RJOC)

https://www.incm.pt/portal/uco_legis.jsp


Nos termos do Regime Jurídico da Ourivesaria e das Contrastarias (RJOC), um artigo com metal precioso está legalmente marcado quando tiver
apostas:

A. Marca de contrastaria, ou marca equivalente, feita por organismo de ensaio e marcação independente e reconhecido, entendida esta como a marca
oficial que identifica a contrastaria que efectua a marcação do artigo com metal precioso e, em geral, o metal precioso e o toque legal em causa,
atestando a conformidade dos artigos

com os requisitos técnicos legalmente aplicáveis nos termos do RJOC;

A. Marca de responsabilidade, de fabrico e/ou equivalente, aprovada ou depositada na
contrastaria equivalente, feita por organismo de ensaio e marcação independente e reconhecido, entendida esta como a marca identificadora do 
responsável pela
introdução no mercado do artigo com metal precioso;

Nos termos do disposto no artigo 8º nº 2 do Regulamento da Ourivesaria e das Contrastarias (RJOC), considera-se que o procedimento de 
autorização prévia foi efectuado
quando o artigo com metal precioso apresente a marca de contrastaria e a marca de toque, quando aquela não inclua o toque

Nos termos do disposto no artigo 2º nº 2 do Regulamento da Ourivesaria e das Contrastarias (RJOC), o ensaio e a marcação têm carácter 
facultativo no que se refere:

a) Aos ‘artefactos de artista’, definidos como os artefactos com metal precioso que sejam desenhados, produzidos e assinados pelo artista, de edição 
única ou limitada, que contenham
no máximo 10 % de metal precioso, com o limite de produção de 15 artigos por ano, desde que não sejam para ornamentação pessoal

b) Aos ‘artefactos de ourivesaria de interesse especial’, definidos como os artefactos de ourivesaria de reconhecido merecimento arqueológico, histórico 
ou artístico que tenham sido
fabricados antes de 1882 e os que contenham marcas de extintos contrastes municipais

c) Aos ‘artigos com metal precioso usados’, artigos com metal precioso comercializados em segunda mão, desde que tenham comprovadamente mais 
de 50 anos

d) Às matérias -primas destinadas ao fabrico de objectos, nomeadamente barras, chapas, folhas, lâminas, fios, bandas, tubos, excepto quando sejam 
directamente comercializados ao público, caso em que se aplicam as disposições do RJOC, devendo conter as mesmas
garantias que os restantes artigos com metais preciosos

A - Obrigatoriedade de Marcação



A - Obrigatoriedade de Marcação

MARCAS DA CONVENÇÃO

É autorizada a venda no território nacional de artefactos 
de ourivesaria marcados ao abrigo da Convenção sobre o 
Controlo e Marcação de Artefactos de Metais Preciosos 
(Convenção de Viena). A Marca Comum de Controlo (CCM), 
ou Marca da Convenção, é constituída pela estilização de 
uma balança em relevo sobre fundo linear e a indicação do 
toque do artigo com metal precioso em números árabes e 
em milésimas, tudo enquadrado por um desenho que 
indica a natureza do metal precioso.

O sistema de marcação da Convenção é constituído pela 
aposição das seguintes marcas:
• Marca de Responsabilidade;
• Marca de Contrastaria;
• Marca Comum de Controlo (CCM);
• Número de toque, em algarismos árabes.



A - Obrigatoriedade de Marcação

MARCAS DE OUTROS PAÍSES DA UE OU DO EEE

Os artigos com metal precioso provenientes de um Estado Membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu podem ser colocados no 
mercado nacional sem necessidade de ensaio e marcação pela Contrastaria, desde que cumpram cumulativamente os requisitos expressos no artigo 
11º do RJOC:

A. – Tenham apostas as seguintes marcas:
a. Marca de responsabilidade de fabrico ou equivalente;
b. Marca de Contrastaria e marca de toque, quando aquela não inclua o toque;

A. A marca de responsabilidade de um operador económico de outro Estado membro deve estar depositada na Contrastaria nos termos do artigo 
12º do RJOC

A. A marca de contrastaria de outro Estado membro deve ser previamente reconhecida pelo Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ, I. P.), 
mediante parecer favorável do director da Contrastaria, atendendo aos seguintes requisitos cumulativos: 

i) O conteúdo informativo das marcas de garantia de toque, marca de contrastaria e marca de toque, é equivalente ao das marcas de garantia 
de toque estabelecidas no RJOC;

ii) O conteúdo informativo das marcas de garantia de toque, marca de contrastaria e marca de toque, não é susceptível de induzir em erro o 
consumidor;

iii) As condições de marcação das marcas de garantia de toque, aplicadas por um organismo de ensaio e marcação independente no país que 
efectuou o controlo e a garantia de qualidade, são equivalentes às estabelecidas no RJOC.

Os artigos com metais preciosos provenientes de um Estado Membro da União Europeia ou do espaço Económico europeu (EEE) que se encontrem 
dispensados de marcação nos termos da respectiva legislação, mas que não estejam dispensados de marcação ao abrigo da legislação portuguesa, 
devem ser previamente ensaiados e marcados numa Contrastaria Portuguesa ou na Contrastaria do país de origem reconhecida, a fim de poderem 
ser colocados no mercado nacional.



B - Licença de Actividade

Nos termos dos artigos 41ºss do RJOC, os operadores 
económicos do sector da ourivesaria podem iniciar a sua 
actividade após a realização de uma mera comunicação prévia
no Balcão do Empreendedor, acompanhado do pagamento das 
taxas respectivas. Este procedimento
pode ser precedido do pedido de aprovação da marca de 
responsabilidade, quando a mesma seja exigível.

Qualquer alteração dos elementos constantes do título de 
exercício da actividade, deve ser comunicada à Contrastaria, 
através do Balcão do Empreendedor, no prazo máximo de 30 
dias após a sua ocorrência, para efeitos de averbamento.



C - Condições de exposição dos artigos e de venda ao público (arts 62º e 
63º do RJOC) 

Os artigos com metal precioso só podem ser expostos para venda ao público desde que se encontrem legalmente marcados. É permitida a venda
ao público de artigos com metal precioso colocados pela primeira vez no mercado do território nacional, a par da venda de artigos com metal
precioso usados, no mesmo estabelecimento ou ponto de venda, desde que cada tipologia de artigos esteja exposta separadamente.

Quaisquer artigos com metal precioso expostos para venda ao público devem observar os seguintes requisitos a disponibilizar 
imediatamente ao consumidor, em suporte de papel ou electrónico, independentemente de solicitação:

a) Conter a identificação dos respectivos metais preciosos e toques, bem como o peso do metal ou metais preciosos e tipo de materiais
gemológicos presentes;
b) Identificar o país que rege os toques de cada artigo à venda, se conhecido;
c) Os artefactos compostos devem conter a indicação «composto por metal precioso e metal comum»;
d) Os artefactos revestidos ou chapeados sobre metal comum devem conter a indicação «revestido/chapeado sobre metal comum»;
e) As pulseiras e cadeias de metal comum para relógios devem conter a indicação de «metal comum»;
f) Os artigos com metal precioso usados devem conter a indicação «usados».

Os estabelecimentos, ou pontos de venda, de artigos com metais preciosos ao público estão obrigados a possuir uma lupa e uma balança, sujeita
a controlo metrológico.

Nos locais de venda ao público de artigos com metais preciosos, independentemente da sua dimensão, o responsável pelo estabelecimento
está obrigado a:

a) Disponibilizar imediatamente ao consumidor, independentemente de solicitação, a cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio, 
acessíveis mediante ligação ao sítio na Internet do Banco de Portugal;

b) Disponibilizar imediatamente ao consumidor, independentemente de solicitação, em suporte de papel ou electrónico, o quadro de marcas de 
contrastaria de modelo oficial, emitido pela INCM, o qual deve ser actualizado sempre que esta divulgar essa indicação, para atender à protecção
dos consumidores



D - Compra e venda de artigos com metal precioso usados – arts. 66º ss do RJOC 

Sempre que se comercializem artigos de metal precioso usado, no local de venda é obrigatória a disponibilização ao consumidor da lista de 
avaliadores de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos inscritos, gerida e organizada pela INCM, podendo o
consumidor optar por pedir uma avaliação antes de adquirir ou alienar o bem.

Os operadores económicos devem entregar semanalmente, por via postal, fax ou correio electrónico, ao departamento da Polícia Judiciária com 
jurisdição na área do respectivo estabelecimento, as relações completas dos registos de compra e venda dos artigos com metais preciosos 
usados, em modelo aprovado pela Polícia Judiciária.

Os artigos adquiridos pelo operador económico só podem ser alterados ou alienados decorridos 20 dias a contar da entrega destas relações. Estas 
devem ser mantidas pelo operador económico durante o prazo de cinco anos.

Qualquer pagamento relativo a transacções de compra e venda de artigos com metal precioso usados de valor igual ou superior a € 3000
deve ser efectuado através de pagamento por meio electrónico, por transferência bancária ou por cheque, neste caso sempre com indicação do
destinatário ( artigo 68º do RJOC ).

O RJOC foi regulamentado pelas seguintes Portarias:

 Portaria n.º 374-A/2017, de 31 de Outubro, que estabelece as marcas aplicáveis pelas contrastarias, as disposições aplicáveis ao ensaio e 
à marcação e os requisitos técnicos dos artigos com metais preciosos, nos termos do regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias 
(RJOC) (https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114133939/details/maximized?serie=II&day=2017-10-31&date=2017-11-01)

 Portaria n.º 333-B/2017, de 3 de Novembro, que estabelece os elementos instrutórios necessários à aprovação de marca de 
responsabilidade; os elementos instrutórios necessários à obtenção de título para o início e exercício das actividades previstas no 
regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias (RJOC); o modelo dos títulos profissionais dos responsáveis técnicos de ensaiador-
fundidor e dos avaliadores de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos, e os procedimentos aplicáveis à obtenção 
desses títulos; o regime aplicável ao exercício destas actividades, e as condições mínimas do seguro obrigatório para esses profissionais; as 
informações a prestar pelos artistas nos termos do n.º 2 do artigo 63.º do RJOC (https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/114152781/details/maximized?serie=I&day=2017-11-03&date=2017-11-01)

 «Perguntas e Respostas frequentes» (FAQ) do Departamento de Contrastarias da INCM: https://www.incm.pt/portal/uco_faqs.jsp

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114133939/details/maximized?serie=II&day=2017-10-31&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114152781/details/maximized?serie=I&day=2017-11-03&date=2017-11-01
https://www.incm.pt/portal/uco_faqs.jsp


AFIXAÇÃO DE PREÇOS DE VENDA

Estabelece o art. 1º n.º 1 do Dec. Lei n.º 138/90, de 26 de Abril, alterado pelo Dec. Lei n.º 162/99, de 13/05, a obrigatoriedade de todos os bens
destinados à venda a retalho deverem exibir o respectivo preço de venda ao consumidor.

A indicação dos preços de venda deve ser feita de modo inequívoco, fácil e legível, através da utilização de letreiros, etiquetas e listas. Só
podem ser utilizadas listas quando for impossível o uso de letreiros ou etiquetas, ou como meio complementar de marcação dos preços (art. 5º).

Os bens expostos em montras ou vitrines devem ter uma marcação complementar quando as etiquetas não sejam perfeitamente visíveis,
tanto do interior como do exterior da loja.

No que diz respeito aos preços apostos nos objectos de ourivesaria e relojoaria, além do disposto no decreto-lei supra referido, estabelece o
Despacho Normativo n.º 215/78, de 6/9 que:

 Os artigos de pequenas dimensões deverão ser expostos com uma etiqueta;

 Os artigos de grandes dimensões deverão ser expostos com uma etiqueta ou letreiro afixado de forma acessível para o comprador.

No caso dos artigos estarem expostos em montras ou vitrines que confinem com a via pública ou fiquem à entrada do estabelecimento e
a exposição se faça em lotes do mesmo artigo ou de artigos diferentes mas com o mesmo preço, deve ser colocado, além das etiquetas, um
letreiro com a indicação legível do preço de cada unidade.

Sanções por incumprimento: coimas de 249,40 a 3 740,98 euros, no caso de pessoa singular e de 2 493,99 a 29 927,87 euros, no caso de pessoa
colectiva.



AFIXAÇÃO DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 

Deve ser afixado ao público em lugar bem visível do
exterior do estabelecimento.

Para os conjuntos de estabelecimentos, instalados num único
edifício, que pratiquem o mesmo horário de funcionamento,
deve ser afixado um mapa de horário de funcionamento em
local bem visível do exterior.

A fiscalização compete às câmaras, GNR, PSP e ASAE, que
poderão determinar o encerramento imediato do
estabelecimento que se encontre a laborar fora do horário de
funcionamento.



LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

Em Janeiro de 2006, foi instituída a obrigatoriedade de existência e disponibilização do Livro de Reclamações em todos os estabelecimentos
de fornecimento de bens ou de prestações de serviços que tenham contacto com o público, designadamente os constantes do Anexo I ao
Dec. Lei nº 156/2005 de 15/09, na actual redacção dada pelo Dec. Lei nº 74/2017 de 21/6.

O fornecedor de bens ou prestador de serviços é obrigado a:

a) Possuir o livro de reclamações nos estabelecimentos a que respeita a actividade;

b) Facultar imediata e gratuitamente ao utente o livro de reclamações sempre que por este tal lhe seja solicitado;

c) Afixar no seu estabelecimento, em local bem visível e com caracteres facilmente legíveis pelo utente, um letreiro com a seguinte informação:
«Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações»; O Letreiro deve conter ainda, em caracteres facilmente legíveis pelo utente, a
identificação completa e a morada da entidade junto da qual o utente deve apresentar a reclamação. O prestador do
serviços/fornecedor de bens está também legalmente obrigado a informar o consumidor/utente da existência do formato electrónico do
livro de reclamações, devendo divulgar no sítio da internet em local visível e de forma destacada o acesso à plataforma
www.livroreclamacoes.pt na respectiva página web, quando a tenha.

d) Manter, por um período mínimo de três anos, um arquivo organizado dos livros de reclamações que tenha encerrado.

http://www.livroreclamacoes.pt/


LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

Em caso de reclamação:

O fornecedor do bem ou o prestador de serviços tem a obrigação de:

- Destacar do livro de reclamações o Original, que, no prazo de quinze dias úteis, deve remeter à entidade fiscalizadora competente, por via
electrónica ou por correio.

A remessa do original da folha de reclamações pode ser acompanhada das alegações que o fornecedor de bens ou o prestador de serviços
entendam prestar, bem como dos esclarecimentos dispensados ao reclamante em virtude da reclamação. No caso da reclamação lavrada no livro
de reclamações no formado electrónico todos os operadores económicos – de qualquer sector - estão obrigados a responder em 15 dias úteis
ao reclamante.

- Entregar o Duplicado da reclamação ao Utente, conservando em seu poder o Triplicado, que faz parte integrante do livro de reclamações
e dele não pode ser retirado.

O Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de Junho, regulamentado pela Portaria n.º 201-A/2017, instituiu a criação de um Livro de Reclamações on-line,
disponível em www.livroreclamações.pt (Plataforma Digital), que permite aos consumidores apresentar reclamações de forma desmaterializada,
com o mesmo valor que as reclamações apresentadas em formato físico.

A partir de 1 de Julho de 2018 os fornecedores de bens e serviços que exerçam a sua actividade quer através de um estabelecimento físico aberto
ao público, quer através de meios digitais, deverão começar a dispor de Livro de Reclamações nas suas modalidades física e electrónica. Devem,
igualmente divulgar na página web, de forma destacada e em lugar visível, o acesso à Plataforma Digital. Caso não disponham de sítios na Internet
devem ser titulares de endereço de correio electrónico para efeitos de recepção das reclamações submetidas através da Plataforma Digital.
Todavia, no caso de operadores económicos cuja actividade é fiscalizada pela ASAE, foi concedido um período alargado de 1 ano, até 1 de
Julho de 2019, para efectuarem o respectivo processo de registo/adesão e credenciação na Plataforma Livro de Reclamações Electrónico.

 Mais informações em: https://www.consumidor.gov.pt/livro-de-reclamacoes.aspx

http://www.livroreclamações.pt/
https://www.consumidor.gov.pt/livro-de-reclamacoes.aspx


INFORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

As informações sobre a natureza, características e garantias de bens ou serviços oferecidos em mercado nacional, quer as constantes
de rótulos, embalagens, prospectos, catálogos, livros de instruções ou outros meios informativos, quer as facultadas nos locais de venda ou
divulgadas por qualquer meio publicitário, devem ser prestadas em língua portuguesa.

No caso de as informações escritas se encontrarem redigidas em língua ou línguas estrangeiras aquando da venda de bens ou serviços no
mercado nacional é obrigatória a sua tradução integral para língua portuguesa (Dec Lei 238/86 de 19/08, alterado pelo Dec. Lei 42/88 de
06/02).



PROTECÇÃO CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO

 Decreto-Lei n.º 220/08 de 12 de Novembro de 2008 (regime jurídico)
 Portaria n.º 250/08 de 29 de Dezembro de 2008 (regulamento técnico)

O Decreto-Lei n.º 220/2008, no n.º 1 do seu Artigo 17.º (Operações urbanísticas) prevê que “Os procedimentos administrativos respeitantes a
operações urbanísticas são instruídos com um projecto de especialidade de SCIE”. Como consequência do referido artigo qualquer intervenção
num edifício, considerada como uma operação urbanística, implica a necessidade de elaborar um projecto de segurança ao incêndio de acordo
com a actual legislação.

Os edifícios e recintos abrangidos são distribuídos por 12 utilizações - tipo: poderão, em função do seu uso, ser classificados de utilização exclusiva
ou de utilização mista.

Entidades Responsáveis pelas condições de SCIE no caso de edifícios ou recintos:

Em fase de projecto e construção são responsáveis pela aplicação e pela verificação das condições de SCIE:

(a) Os autores de projectos e os coordenadores dos projectos de operações urbanísticas, no decurso da execução da obra;

(b) A empresa responsável pela execução da obra;

(c) O director de obra e o director de fiscalização de obra, quanto à conformidade da execução da obra com o projecto aprovado;



PROTECÇÃO CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO

A responsabilidade pela manutenção das condições de segurança contra risco de incêndio aprovadas e a execução das medidas de
autoprotecção aplicáveis aos edifícios ou recintos é a seguinte:

i. Edifícios habitacionais: é dos respectivos proprietários, com excepção das suas partes comuns na propriedade horizontal, que são da
responsabilidade do administrador do condomínio.

i. Demais edifícios ou recintos: é das seguintes entidades:

a) Do proprietário, no caso do edifício ou recinto estar na sua posse;

b) De quem detiver a exploração do edifício ou do recinto;

c) Das entidades gestoras no caso de edifícios ou recintos que disponham de espaços comuns, espaços partilhados ou serviços colectivos, sendo a
sua responsabilidade limitada aos mesmos.

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) é a entidade competente para assegurar o cumprimento do SCIE, em cujo Portal poderão ser
encontradas informações necessárias à aplicação das obrigações em vigor:

http://www.prociv.pt/SegurancaContraIncendios/Pages/NormaTecnicas.aspx

http://www.proteccaocivil.pt/SegurancaContraIncendios/Pages/IncendioemEdificio.aspx

http://www.proteccaocivil.pt/SegurancaContraIncendios/Pages/PerguntasFrequentes.aspx

http://www.prociv.pt/SegurancaContraIncendios/Pages/NormaTecnicas.aspx
http://www.proteccaocivil.pt/SegurancaContraIncendios/Pages/IncendioemEdificio.aspx
http://www.proteccaocivil.pt/SegurancaContraIncendios/Pages/PerguntasFrequentes.aspx


APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, SISTEMAS DE PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E 
EXTINTORES (Dec. Lei nº 152/05 de 31-08, alterado pelo Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30-11 (Qualificações Mínimas)..

Por conterem gases fluorados, os

sistemas de ar condicionado têm de

ser instalados por um profissional

certificado para o manuseamento

deste tipo de gases ou por uma

empresa de instalação certificada.

Pode consultar as listas de técnicos e

empresas certificados para

intervenções em equipamentos que

contêm gases fluorados no site da

Agência Portuguesa do Ambiente

(APA):

https://apambiente.pt/avaliacao-e-

gestao-ambiental/certificacao

https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/certificacao


SISTEMAS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS 

A Lei n.º 34/2013 de 16 de Maio, alterada e republicada pela Lei n. º46/2019, de 18 deJjulho, conjugada com a Portaria n.º 273/2013, de 20 de 
Agosto, alterada e republicada pela Portaria n. º292/2020, de 18 de Dezembro, prevê a adopção de medidas de segurança obrigatórias para 
sectores económicos específicos, em função do grau de risco da actividade. Assim, os estabelecimentos que exibam, comprem ou vendam 
metais preciosos ou obras de arte devem encontrar-se protegidos, no mínimo, pelas 2 seguintes medidas:

1) - Sistema de videovigilância por câmaras de vídeo para captação e gravação de imagens;

2) - Sistemas de detecção de intrusão (alarme);

Mais informações em: https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/Pages/documentos/licenciamentos.aspx?filter=Ourivesarias

1) Sistema de videovigilância por câmaras de vídeo:

 As gravações de imagem obtidas pelos sistemas de videovigilância são conservadas, em registo codificado, pelo prazo de 30 dias contados
desde a respectiva captação, findo o qual são destruídas (90 dias, no caso de actividade de compra e venda de artigos com metal precioso
usado).

 A monitorização externa do sistema (se ocorrer) terá de ser exclusivamente assegurada em central de recepção e monitorização de alarmes e
videovigilância (CRMAV) de empresa de segurança titular de Alvará C ou entidade titular de licença de autoprotecção C, conforme aplicável
(listagem das empresas e entidades autorizadas disponível em https://sigesponline.psp.pt/);

 No estabelecimento terão de encontrar-se afixados dísticos a informar que o local se encontra protegido com o sistema;
 O sistema somente poderá ser colocado por instalador credenciado (listagem das entidades autorizadas disponível em https://sigesponline)
Mais

https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/Pages/documentos/licenciamentos.aspx?filter=Ourivesarias
https://sigesponline.psp.pt/
https://sigesponline/


SISTEMAS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS 

2)Sistemas de detecção de intrusão (alarme):

Por sua vez, os sistemas de alarme têm que se adaptar às normas aplicáveis do Anexo IX da Portaria n.º 273/2013 alterada e republicada pela
Portaria n. º292/2020, de 18 de Dezembro:

 Obrigatoriedade de comunicação à Força de Segurança — formulário disponível no sítio da PSP
(https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/Pages/homePage.aspx )

 A monitorização externa do sistema (se ocorrer/não obrigatória) terá de ser exclusivamente assegurada em central de recepção e
monitorização de alarmes e videovigilância (CRMAV) de empresa de segurança titular de Alvará C, entidade titular de licença de
autoprotecção C ou central de controlo, conforme aplicável (listagem das empresas e entidades autorizadas disponível em
https://sigesponline.psp.pt/).

 Sistema de alarme de grau 3 (se o sistema for monitorizado externamente) ou grau 2 (sem monitorização externa), com sirene
exterior/audível no exterior

O sistema somente poderá ser colocado por instalador credenciado, com emissão de certificado (listagem das entidades em
https://sigesponline.psp.pt/ )

Dispensa parcial de sistemas de segurança e de requisitos mínimos: As entidades obrigadas a adoptar medidas de segurança podem ser
dispensadas parcialmente das mesmas, mediante requerimento apresentado à Polícia de Segurança Pública, Departamento de Segurança
Privada, Rua da Artilharia 1, n.º 21 – 4.º Andar, 1269 – 003 Lisboa ou via correio electrónico para depspriv@psp.pt, desde que o nível de segurança
seja assegurado por outros sistemas. Contactos: Telefone: 213703900; Correio electrónico: depspriv@psp.pt

Mais informações em :

https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/DocumentosLicenciamento/Ourivesarias%20-%20Inqu%C3%A9rito%20seguran%C3%A7a%20-
%20M80.1.pdf

https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/Pages/homePage.aspx
https://sigesponline.psp.pt/
https://sigesponline.psp.pt/
mailto:depspriv@psp.pt
mailto:depspriv@psp.pt
https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/DocumentosLicenciamento/Ourivesarias - Inqu%C3%A9rito seguran%C3%A7a - M80.1.pdf


RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO
ENTIDADES RAL – Entidades de Resolução Alternativa de Litígios

Os fornecedores de bens e prestadores de serviços- incluindo aqueles que só vendem produtos ou prestam serviços através da Internet – estão
obrigados a informar os consumidores sobre as entidades RAL às quais aderiram voluntariamente.

Estas informações devem ser prestadas de forma clara e acessível e devem constar, cumulativamente:
 no sítio electrónico na Internet dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços (quando exista);
 nos contratos de compra e venda celebrados entre fornecedores de bens ou prestadores de serviços e consumidor, nos casos em que este 

assumam forma escrita ou sejam contratos de adesão;
 noutro suporte duradouro (letreiro afixado na parede ou aposto no balcão de venda ou, em alternativa, na factura ou outro documento 

entregue ao consumidor).

O não cumprimento desta obrigação a partir do dia 23 de Março de 2016 por parte dos fornecedores de bens e prestadores de serviços acarreta 
a possibilidade de aplicação de coimas no valor de 5.000,00 a 25.000,00 euros, no caso de Pessoas Colectivas.

Desde o passado dia 01 de Julho de 2017, os comerciantes, fornecedores de bens ou prestadores de serviços, passaram a ter de informar os 
consumidores sobre as entidades de resolução alternativa de litígios de consumo apenas quando tiverem aderido a uma dessas entidades
ou se a lei os obrigar a recorrer a elas.



RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO
ENTIDADES RAL – Entidades de Resolução Alternativa de Litígios

Esta alteração à obrigatoriedade de informação decorrente da lei sobre a resolução alternativa de litígios de consumo foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de Agosto, que, implementando a medida do SIMPLEX+ 2016 «Informação ao consumidor + simples», visa
simplificar e harmonizar as obrigações de informação ao consumidor que devem estar afixadas nos estabelecimentos comerciais de venda de
bens e/ou prestação de serviços.

Assim, os comerciantes deixaram, desde o passado dia 1 de Julho de 2017, de estar obrigados a informar os consumidores acerca da entidade ou 
entidades de resolução alternativa de litígios de consumo, a não ser que tenham optado por aderir às mesmas.

A partir da referida data só é obrigatório informar os consumidores sobre as entidades RAL (Entidades de Resolução Alternativa de Litígios) a que 
podem recorrer, no caso de empresas aderentes a Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, através de:

 Modelo de dístico fornecido pela RAL a que aderiu (Adesão Plena) afixado no balcão ou na parede, com a menção “ Empresa aderente do
Centro de Arbitragem XXX, com os seguintes contactos …”

 No sítio electrónico na Internet (caso dele disponham) e nos contratos escritos de compra e venda/prestação de serviços que celebrem com o
consumidor, mesmo que constituam contrato de adesão (caso existam) deverão incluir texto semelhante:
“Esta empresa tem Adesão Plena com o Centro de Arbitragem: Designação e contactos”



Actualizado em Julho de 2022

GAB.  JURÍDICO UACS


