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Na sequência do I Encontro Nacional do Movimento do Consumidor, entendeu-se que seria necessário alargar a discussão a 

temáticas que, a nível local, se mostram pertinentes quanto ao futuro do desenvolvimento da protecção dos direitos e da 

promoção dos e interesses dos consumidores. 

Sendo certo que para uma eficaz perspectivação do futuro importa compreender o passado, torna-se essencial abordar e 

debater os modelos de organização da defesa do consumidor nos municípios e nas associações de municípios, quer os 

vigentes, quer os que se possam perspectivar para o futuro. 

Nesta perspectiva, o II Encontro Nacional do Movimento do Consumidor constitui-se como o local onde se poderão sintetizar 

algumas propostas que poderão e, eventualmente, deverão ser entendidas como um contributo para as linhas orientadoras 

de uma política de protecção aos consumidores em Portugal, mormente a nível local. 

Para tanto é, mais uma vez, essencial que todas as entidades, quer da Administração Central, quer da Administração Local, 

quer da Sociedade Civil corporizada nas associações, apostem na promoção da protecção do consumidor e se irmanem em 

torno de objectivos comuns e em intervenções conjugadas, tendo em vista a optimização de recursos e a potenciação da 

eficácia e do alcance das acções que, já hoje, avançam ao longo do país. 

Este Encontro tem como objectivo principal gerar o acordo dos diversos participantes em torno do estabelecimento de 

políticas que levem a consagrar, entre outras, as seguintes medidas: 

O reforço do papel das Autarquias Locais na promoção dos interesses e direitos dos consumidores, nomeadamente através 

da efectiva concretização, prevista na lei desde 1996, dos Serviços Municipais de Informação ao Consumidor SMIC. 

A assumpção, pelo Estado, pelos municípios e pelas associações de acções relevantes de formação, informação e protecção 

dos consumidores. 

O estabelecimento de um plano de sensibilização de todas as entidades (e respectivos representantes) que podem, 

potencialmente, intervir no processo de protecção dos direitos e interesses dos consumidores a nível local. 

A definição do quadro legal da formação inicial de técnicos, visando instituir, à semelhança de praticamente todos os países 

da Comunidade Europeia, um sistema profissionalizado de informação e formação dos consumidores. 

O reforço das acções complementares de formação para Conselheiros de Consumo das autarquias e técnicos das 

associações de consumidores. 

O reforço do debate sobre a defesa do consumidor, através de encontros anuais dos diversos intervenientes neste domínio, 

permitindo a convergência de perspectivas e de processos. 

A promoção de iniciativas intermunicipais de informação e sensibilização das populações para as questões derivadas do 

consumo. 

Palmela, Outubro de 2008 


