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Correio Postal e Expresso no topo da lista

Reclamações dos açorianos no
Portal da Queixa aumentaram 55%
As reclamações dos açorianos no Portal da Queixa aumentaram
55% no primeiro trimestre deste ano, segundo revelou ao “Diário dos
Açores”j fonte daquele portal.
No ano passado tinham sido registadas 131 queixas e este ano foram 203.
No topo da lista das queixas (68) está o Correio Postal e Expresso,
que cresceu 172%, provando que os açorianos estão a ser cada vez
mais mal servidos pelos CTT, aliás a empresa que também vem à cabeça como a que mais reclamações recebe dos açorianos.
A seguir vem o Comércio Electrónico, com 42 queixas e com uma
subida de 2% em relação ao trimestre anterior.
As reclamações contras as operadoras de TV, net e telefone aumentaram 12%, com28 queixas, seguindo-se Água, Electricidade e
Gás, com 23 reclamações, um aumento de 64%.
Mas o maior aumento registado pelo Portal da Queixa, 200%, foi
na categoria de Banca e Produtos Financeiros, com e queixas.
Curiosamente a Restauração foi a única categoria que não registou
nenhuma queixa.
Das empresas com sede nos Açores, a SATA Internacional regista
7 queixas.
A nível nacional, no primeiro trimestre de 2018 e face ao período
homólogo, o Portal da Queixa - a maior rede social de consumidores
do país - registou um aumento na ordem dos 51% do número de reclamações relacionadas com o comércio eletrónico.
Um aumento significativo que o Portal da Queixa relaciona com o
aumento na utilização da internet pelos portugueses para realização
das suas compras.
“Hoje em dia, a internet é uma das ferramentas mais utilizadas
pelos portugueses, consequentemente, as experiências de consumo
online aumentaram e, inevitavelmente, as reclamações também. No
primeiro trimestre de 2018, registámos um aumento de 51% do número de reclamações relativas às compras online”, destaca Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa.
No entanto, o aumento das reclamações recebidas durante o período referido abrange diferentes sectores de actividade, nomeadamente,
Comércio Eletrónico, Correio Postal e Expresso, Comércio a Retalho,
Serviços do Estado, Água, Eletricidade e Gás.
As restantes reclamações subdividem-se pelas categorias de formação e educação, cultura e lazer, animais e serviços empresariais diversos.
De acordo com o fundador da maior rede social de consumidores,
“existem inúmeros motivos para os portugueses reclamarem, mas na
sua maioria estão relacionados com os atrasos nas entregas de encomendas, mau serviço prestado, como burlas ou esquemas fraudulentos
online, entre outros.” O Portal da Queixa é uma startup tecnológica
que nasce de um projeto inovador e pioneiro em Portugal. Lançado
em 2009, em 8 anos de existência, já recebeu mais de 170.000 reclamações, apresentadas por uma comunidade de 215 mil utilizadores
registados online. Hoje, assume-se como a maior rede social de consumidores do país e alcança uma posição de referência nacional, na
internet, em matéria de consumo. Actualmente, o Portal da Queixa
é visitado por mais de meio milhão de portugueses, todos os meses,
que procuram a plataforma para comunicar directamente com outros
consumidores, marcas e entidades públicas, bem como, compararem
marcas com base no Índice de Satisfação disponível ao consumidor.
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CTT, MEO e SATA no topo da lista

reclamações dos açorianos
no portal da queixa
aumentam 55%
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Câmara de P. Delgada
atribui medalha
de ouro à Irmandade
do Santo Cristo
regional|Pág. 2

Ponta Delgada regista
os maiores preços na habitação
e Graciosa os mais baixos
regional|Pág. 2

raptou e tentou cortes de 5%
violar menina na coesão e
agricultura
de 14 anos
regional|Pág. 4

“Diário dos Açores”
inclui amanhã edição
especial do Senhor
Santo Cristo dos
Milagres
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