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DEBATE 

Clicar e comprar. Será assim tão fácil? 

Com a aproximação das Férias da Páscoa, da Primavera e com a chegada dos dias maiores e mais quentes… 

comprar uns chinelos para uma ida à praia, nas férias, não era mal pensado?! 

Com uma pesquisa simples na web e a rapidez de um clique, encontramos centenas de chinelos, uns mais 

acessíveis, outros menos, mas muitas ofertas aliciantes, num “espaço” a que chamamos comércio online.  

E o que é o comércio online ou e-commerce?  

É toda a compra e venda de mercadorias ou serviços pela Internet, onde as chamadas lojas virtuais 

disponibilizam os seus produtos e formas de pagamento online.  

Se estás a pensar em adquirir um produto pela Internet, fica a saber que as coisas mudaram! As novas regras 

de Proteção dos Consumidores que optam comprar online são muito mais claras e informam melhor o 

consumidor.  

Assim, se vais mesmo comprar esses chinelos, faz uma consulta ao pormenor de toda a informação 

disponível sobre as características da loja online, do vendedor, do produto que vais adquirir (dimensões, 

cores existentes, modo de utilização, da forma como será efetuada a compra e o pagamento), verifica 

também qual o endereço físico (morada) do fornecedor e se existe algum telefone ou e-mail para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Convém ainda saber se há despesas de portes de envio e taxas 

adicionais, bem como o prazo de entrega da mercadoria ou execução do serviço. 

No momento da compra, tem atenção às medidas que o website adota para garantir a privacidade e 

segurança dos usuários. Os indicadores de uma compra segura são o diretório https:\\ e um símbolo de um 

cadeado, no canto superior da página web. Não te esqueças! Não forneças informações pessoais 

desnecessárias para realização da compra.  

Se a página não for segura, não compres!  

E se ocorrer algum problema? Um atraso na entrega ou produtos com problemas? E se te arrependeres da 

compra? Se decidires cancelar ou devolver? Fica a saber que AGORA, depois de efetuada a compra e o 

pagamento, só tens 14 dias após receberes a encomenda em casa, para reclamar! Por isso, verifica os 

procedimentos para a reclamação, devolução do produto e prazo para entrega; e guarda todos os 

documentos comprovativos do pagamento (fatura). Estes são imprescindíveis para provares a tua compra.  

 Abre o olho e fica esperto! 

 

Discute:  

Um dos direitos do consumidor é o direito à informação.  

Já fizeste alguma compra online? Quer dificuldades encontraste? 

Como deves agir numa compra online? Que cuidados de segurança deves ter? 
 


