
	 A	fim	de	tornar	mais	fácil	o	acesso	dos	consumidores	aos	serviços	electrónicos	do	
CC,	bem	como	atendendo	ao	desenvolvimento	da	governação	electrónica,	no	dia	20	
de	Novembro,	o	CC	lançou	uma	plataforma	de	serviços	electrónicos	denominada	
por “Consumidor Online”, que integra os serviços do CC como reclamação, 
informação,	 recolha	 de	 opinião	 e	 divulgação	 de	 actividades,	 publicando	
ainda	 relatórios	 de	 teste	 e	 investigação,	 para	 que	 os	 consumidores	
estejam a par das informações divulgadas pelo CC.

	 	 	 Os	 consumidores	 podem	 ler	 o	 código	 de	 QR	 com	 o	 seu	
telemóvel	para	aceder	à	plataforma,	que	é	simples	de	utilizar	
e	disponível	 em	 chinês	 tradicional,	 chinês	 simplificado,	
português e inglês, facilitando os cidadãos e os turistas 
na	utilização	dos	serviços	do	CC.

CC lança plataforma de 
serviços electrónicos 
“Consumidor Online”(I)

	 	 	 	 Quando	 encontrarem	
uma questão na área de consumo, 

os consumidores podem informar-se ou 
reclamar junto da plataforma, bastando 

preencher os contactos, apresentar a questão 
e	 carregar	 documentos	 comprovativos.	Após	 feita	

a	 verificação,	 o	 caso	 será	 acompanhado	pelo	 CC.	Os	
consumidores podem consultar, a qualquer momento, o 

andamento do caso na plataforma.

1. Entre na página principal da 
plataforma “Consumidor Online” e 

pressione “Reclamação de consumo”;

2. Pressione “Queixa”; 3. Leia a Declaração de Recolha dos Dados Pessoais, 
pressione “Já tomei conhecimento e concordo com 

todas as cláusulas definidas na presente declaração.” 
e a seguir “Continuar”;

Para reclamar, siga os seguintes passos:
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6. Preencha os dados pessoais para 
que o CC possa entrar em contacto e 

acompanhe o caso;

7. Recebida a reclamação, será atribuído 
o número de caso para que o reclamante 

consulte o andamento do caso na plataforma 
“Consumidor Online” sempre que quiser;

4. Preencha a designação, o endereço e, opcionalmente, 
o telefone do estabelecimento reclamado;

5. Nos “Pormenores”, escolha uma das opções 
predefinidas, consecutivamente, na “Categoria de bem ou 
serviço”, na “Natureza de reclamação” e no “Pedido para 

resolver o litígio”, podendo apresentar o decorrer do caso 
e anexar documentos necessários. No final, pressione 

“Continuar”;
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1. Entre na página principal da 
plataforma “Consumidor Online” e 

pressione “Reclamação de consumo”;

3. Preencha o número de caso e o número de 
telemóvel fornecido na apresentação de reclamação. 

A seguir, preencha o código de verificação e 
pressione “Conecte-se”;

2. Pressione “Consulta de Caso” para 
continuar;

4. É mostrado imediatamente o 
andamento do caso.

Para consultar o andamento do caso, 
siga os seguintes passos:

Na	próxima	edição	
apresentaremos como 
utilizar	as	funções	"prestação	
de	opinião",	"Informação	
na	área	de	consumo"	e	
"Actividades	do	CC."
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