Na sequência da nova lei da prioridade no atendimento,

O Portal da Queixa já recebeu mais de 10 reclamações
durante o PRIMEIRO MÊS após a aplicação da lei em vigor
Porto, 30 de janeiro de 2017
Com a entrada do novo Decreto - Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, muitas foram as
dúvidas que se levantaram por parte dos consumidores, relativamente à forma como a
nova lei seria aplicada.
Mesmo estando à tutela do Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), a
responsabilidade em supervisionar e fazer aplicar o novo decreto-lei que institui a
obrigatoriedade de prestar atendimento prioritário a um determinado grupo de
cidadãos, é no Portal da Queixa que a grande maioria dos consumidores fazem chegar
as suas reclamações, relativas à forma errada como as marcas estão a proceder em
relação a esta nova realidade.
AS RECLAMAÇÕES NO PORTAL DA QUEIXA
A maioria das reclamações são dirigidas a hiper e supermercados mas também existem
algumas acerca do atendimento em lojas de vestuário e acessórios. Entre todas existe
um factor em comum: o não respeito da lei e até a negação do direito à prioridade.
Quando os funcionários são questionados acerca da prioridade, como foi um dos casos
no LIDL, informam que tem de ser a própria pessoa a pedir. Contudo, Liliana Prazeres e
Célia Nunes não compreendem tal situação uma vez que é bem visível a sua situação
dado que os seus bebés iam no carrinho e aparentavam ter menos de 2 anos.
Contudo, existem clientes que falam e mesmo assim são ignorados, tal como Carlos
Patrocínio refere. Este teve que esperar com o seu bebé de 8 meses para ser atendido
numa loja da Primark e ainda foi testemunho de uma recusa de atendimento
prioritário a uma grávida que se prenunciou.
Adicionalmente, este direito também se aplica a pessoas com deficiência, neste caso
em particular uma criança com deficiência mental. Mara Santos, a prima do jovem em
questão, afirma que ninguém no Continente, funcionários e clientes, deu prioridade e
ser preciso haver mais consciência.
É também difícil manter ordem nas prioridades, pois existe quem faça prevalecer o seu
direito acima dos outros. Isabel Monteiro encontrava-se na caixa do Pingo Doce pronta
para efectuar o pagamento das suas compras. Entretanto surge um casal com um bebé
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ao colo que se coloca à sua frente. Mesmo não sendo visível Isabel tem problemas de
visão e quando afirmou tal viu o seu direito ser negado, tanto pelos restantes clientes
como a funcionária da caixa.

MARCAS QUE JÁ FORAM ALVO DE RECLAMAÇÕES ACERCA DA NOVA LEI, NOS
ÚLTIMOS 30 DIAS
MARCA

Continente
Pingo Doce
LIDL
Primark
Staples

Nº DE RECLAMAÇÕES

5
2
2
2
1
Dados disponibilizados pelo Portal da Queixa

ALGUNS EXEMPLOS DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS, RELATIVAS À NOVA LEI
http://portaldaqueixa.com/comercio-lojas-shop/continente-atendimento-prioritario-1
http://portaldaqueixa.com/comercio-lojas-shop/continente-discriminacao-social-noatendimento-prioritario
http://portaldaqueixa.com/comercio-lojas-shop/pingo-doce-falta-de-prioridade-notalho
http://portaldaqueixa.com/comercio-lojas-shop/lidl-prioridade-negada
http://portaldaqueixa.com/comercio-lojas-shop/pingo-doce-falta-de-respeito-porprioridade-de-atendimento
http://portaldaqueixa.com/comercio-lojas-shop/continente-nao-prioridade-a-criancacom-deficiencia-mental
http://portaldaqueixa.com/comercio-lojas-shop/staples-desrespeito-pelas-regras-deprioridade
http://portaldaqueixa.com/comercio-lojas-shop/primark-prioridade-nao-respeitada
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SOBRE O PORTAL DA QUEIXA
O Portal da Queixa é uma rede social de consumidores que está online desde 2009, e por isso
permite uma comunicação direta entre os consumidores e as marcas presentes no mercado
nacional. O conceito por detrás do lema “Do problema á solução” tem por base a taxa de
solução das reclamações, que é superior a 96%. O mérito deste sucesso na resolução, é das
marcas e dos consumidores, que consideram ter no Portal da Queixa o caminho para a
solução. Este entendimento permite, por um lado, que os consumidores consigam resolver as
suas insatisfações no consumo e por outro, que as marcas demonstrem que estão próximas
dos seus clientes, resolvendo os seus problemas. Esse desempenho é depois refletido através
do Índice de Satisfação (como é calculado?), que diferencia a marca da sua concorrência
direta.

Os nossos números.
109.000 utilizadores registados (+ de 7.300 novos /mês)
1.700.000 páginas visitadas /mês que representam 10% do universo de utilizadores de internet
em Portugal.
Recebe em média 4.000 reclamações por mês
3.200 marcas presentes na plataforma
+ de 79 mil reclamações recebidas desde 2009
TOP 500 dos sites mais acedidos em Portugal (ranking Alexa)

Website:www.portaldaqueixa.com
Facebook:facebook.com/queixas
Twitter: https://twitter.com/portaldaqueixa

Para mais informações, por favor contacte:
Pedro Lourenço – plourenco@portaldaqueixa.com
+351 939 363 029
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