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DEBATE 
5m Com Sumo – 14 março 
 

Hoje, há teste! 
 
Propomos hoje um pequeno teste de conhecimentos. Fácil e útil, para que possas saber (se ainda não sabes) o que fazer em três 
situações de consumo: 
 
(deve permitir-se que os alunos tentem responder às perguntas, antes de se revelar a solução) 
 

1 - Imagina que surge um problema com um produto que compraste há algum tempo e que ainda tem seis meses de garantia. 
Supõe também que o produto tem que ser reparado e que a reparação demora um mês. 
 
Quanto tempo de garantia terá o produto quando voltar à tua posse, depois da reparação? 
 
E se a reparação não for possível e o produto tiver de ser substituído por um novo, quanto tempo de garantia válida terá o novo 
equipamento? 
 
Resposta: A contagem do tempo de garantia suspende-se enquanto o produto está a ser reparado. Portanto, quando te for 
devolvido, o produto continuará a ter os mesmos seis meses de garantia que tinha no momento em que se iniciou a reparação. 
Mas, se tiver de ser substituído por um novo, então inicia-se um novo período de garantia legal (de 2 anos) na data de entrega do 
novo produto. 

 

2 - Supõe agora que, ao adquirires um bem ou serviço num estabelecimento comercial, algum dos teus direitos de consumidor não 
foi respeitado e queres usar o livro de reclamações. Para tal, o funcionário da loja exige-te o documento de identificação mas não o 
tens contigo nesse momento. 
 
O que podes fazer? 
 
Resposta: Continuas a ter direito a exigir o livro de reclamações, já que o comerciante não pode recusar-se a apresentá-lo mesmo 
que não tenhas o teu documento de identificação contigo. Mas, ao preencheres a reclamação, e sempre que possível, deves inserir 
os dados do teu documento de identificação pois só assim poderás obter informação sobre o andamento da tua reclamação, 
através da internet, no site oficial do livro de reclamações. 

 

3 - Imagina que algo corre mal com um telemóvel ou uma consola que compraste a um amigo. Não consegues chegar a um 
acordo com ele e sentes-te prejudicado nos teus direitos. 
 
Podes pedir a proteção de uma associação de consumidores? 
 
Resposta: Segundo a lei, consumidores são todas as pessoas que compram bens, para uso pessoal, a alguém que faça da venda a 
sua profissão. Se comprares um produto a um particular e não a um profissional, não és considerado consumidor, e não gozas, 
por isso, dos direitos específicos que protegem os consumidores. Daí que uma associação de consumidores não te possa ajudar 
nesta situação. Se não conseguires resolver o conflito com o teu amigo por outra via, haverá sempre, como há em todos os casos, 
a possibilidade de recorreres aos tribunais. 

 


