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A presente comunicação apresenta algumas conclusões que foram possíveis a partir da análise da 
forma, do conteúdo e do sentido dos diplomas legais, publicados entre 1974 e Abril de 1994, sobre 
a protecção dos direitos do consumidor.[1]

 

A técnica de pesquisa utilizada na construção do objecto de estudo foi a técnica documental, sendo 
a legislação a fonte primária, as informações recolhidas junto de informadores e a bibliografia 
consultada sobre o tema, fontes secundárias de informação.
 

A técnica de investigação adoptada foi a análise de conteúdo[2], que nos permitiu apreender a 
informação e o seu sentido, uma vez que o conteúdo dos diplomas legais é analisado por meio 
de categorias sistemáticas, simplificando e identificando a informação, permitindo uma descrição 
objectiva e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações dos documentos em estudo.[3]

Introdução

"Com a sociedade de consumo as velhas diferenças económicas deixaram de ter o papel determinante 
por causa da massificação das atitudes de consumo. Não é das diferenças económicas que agora se 
trata, mas das diferenças culturais.” [4]

 

Nas sociedades de “superlotação” de produção o objectivo primordial é comercializar contribuindo para 
o crescimento do consumo e não para a satisfação das necessidades individuais. O mercado tornou-
se assim altamente competitivo colocando à disposição do consumidor um vasto leque de opções 
de produtos, de bens e de serviços. O que consequentemente provocou a especialização de técnicas 
de marketing e de publicidade para estimular o consumo de massas e o acentuar da desigualdade e 
da desproporção dos poderes entre a esfera da produção e a do consumo.
A economia tem agora como finalidade o consumo e não o trabalho; a família deixou de ser uma 
unidade de produção e passou a ser essencialmente unidade de consumo; e na diferenciação 
social predominam as diferenças culturais. Compreender as alterações sociais inerentes ao fenómeno 
do consumo implica conhecer o papel da informação nas actuais sociedades.
Os mass-media desempenham um papel de protagonistas, pois detentores de informação 
orientada, também, segundo os interesses de grupos sociais que exercem poder económico, político 
e cultural, e, autolegitimados porque não são questionados socialmente, os seus efeitos remetem 
para campos simbólico-valorativos. 
Pela espectacularidade da comunicação transmitida a Publicidade exerce um poder de persuasão, 
criando modelos de gosto e promovendo determinados estilos de vida segundo a moda em vigor. Dado 
o curto ciclo de vida dos produtos nas sociedades de consumo, a inovação e a moda predominam 
nas estratégias de marketing e publicidade dos produtos. Segundo Baudillard, a moda surge como 
um código, signo, gosto, mito e reflexo social, num mundo regido pelas leis do efémero e do espectacular.
Nesse contexto, o consumidor passou a ser obrigado a escolher face a um vasto panorama de bens 
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que desconhece. Não consciente do seu poder nas leis de mercado e dos seus direitos de cidadão, 
e, possuidor de “novas necessidades” e de um desejo insaciável de satisfazer a curiosidade pela 
novidade, conduz o seu processo de escolha com o objectivo de maximizar o consumo, isto é, de 
acordo com as suas possibilidades individuais escolhe aquilo que lhe dá mais prazer.
Altera-se, assim, a relação entre os consumidores e os objectos consumidos, pois estes deixam de ter 
um significado de utilidade e satisfação de determinada necessidade, para passarem a dar resposta 
a estímulos e desejos que funcionam segundo uma lógica social onde o valor/signo dos objectos 
emerge como regra mitológica.
Nos espaços públicos o consumo é o palco das relações sociais, regendo os seus ritmos quer nos 
grandes centros de consumo quer no show de exibição da posse de determinados bens de consumo 
que funcionam como símbolos distintos de status de classe.
A diferenciação social é então regida não pelo poder económico face à aquisição de determinado 
objecto, mas pela marcação cultural da sua apropriação. Se a racionalidade característica 
destas sociedade de consumo e comunicação tendem à homogeneização, a apropriação dos bens 
de consumo gera cadências e ritualidades específicas permitindo a heterogeneidade. Diferentes 
práticas, hábitos, ritmos e estilos de vida coabitam em interacção com a relação que se estabelece entre 
o objecto e o sujeito que o apropria. 
Passámos a viver numa sociedade de simulacros onde os objectos são onmipresentes e o consumo 
impõe-se como um milagre (Baudillard). Consumo esse que a posse de determinado valor/signo 
optado pelo “gosto” condicionado à pertença de determinada classe e à manutenção de status 
(ou aspiração de mobilidade social), funciona como uma prática quotidiana que é o conteúdo das 
relações sociais e a base do sistema cultural das sociedades actuais. 

Consumo e Consumidores na Legislação Portuguesa

Um marco importante na política institucional de defesa dos direitos do consumidor constitui a Lei nº 
29/81. Ela realça a responsabilidade do Estado na defesa desses direitos, apresentando a definição 
legal de consumidor e consagrando os direitos fundamentais dos mesmos. 
As grandes mudanças práticas realizam-se, contudo, a partir de 1983 com a criação de alguns 
organismos institucionais que visam assegurar a protecção do consumidor.[5]
Em termos gerais, a legislação relativa à protecção ao consumidor concretiza-se, dominantemente, 
em decretos-lei e respectivas portarias, o que pressupõe, à partida, uma aplicação das normas e 
regras apresentadas nesses documentos. Contempla, de forma explícita ou implícita, duas 
grandes vertentes: a informação[6] e a protecção ao consumidor.[7]
Complementarmente, os eixos orientadores da legislação produzida são:

–               assegurar a protecção do consumidor ao nível da saúde, segurança e práticas desleais e 
abusivas;
–               salvaguardar os direitos de informação/formação, justiça e participação do consumidor.

Conceitos

A análise de conteúdo efectuada demonstra que o “discurso” legislativo se centra em torno 
de determinados conceitos, nomeadamente, “informação”, “qualidade”, “responsabilidade”, “poder” 
e “publicidade”. 
 
Conceitos                                             significado

__________________________________________________________________
Informação                                           — rotulagem/etiquetagem

                                                                — utilização de produtos perigosos

                                                                — efeitos nocivos do consumo de produtos prejudiciais

                                                                — prévia e explícita nos contratos

                                                                — verídica na publicidade

Qualidade                                             — controlo das normas de qualidade

                                                                — de produtos e serviços

                                                                — qualidade do consumo e de vida

                                                                — visa assegurar a performance dos serviços prestados

                                                                — com  o objectivo de proteger a saúde do consumidor
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Responsabilidade                                              — do Estado e das autarquias na criação de                 
instrumentos legais,                                                                               organismos estatais e divulgação de 
informação e apoio jurídico,                                                                             para a protecção do consumidor

                                                                — dos agentes económicos em cumprir o estipulado na 
        legislação

                                                                —  dos consumidores em participarem, através de 
  representatividade, na                                                                definição e defesa dos seus direitos 
legais

Poder                                                     — conseguir um equilíbrio entre o poder da esfera da              
                produção e da                                                                           esfera do consumo

                                                                — a informação (nos rótulos, nas etiquetas, nas 
       instruções, nos folhetos,                                                                     dos contratos...) e a 
veracidade do conteúdo das mensagens                                                                          
     publicitárias,    são instrumentos que permitem ao consumidor uma                                                 
                                     escolha prévia e consciente

Publicidade                                          —  informação verídica e explícita

                                                                —  é um conceito constante em vários diplomas legais 
                remetendo, salvo                                                                     algumas excepções, para o 
estipulado                 no Código da Publicidade

 
São quatro os vectores fulcrais do conteúdo político dos preâmbulos da legislação analisada:

–               Necessidade de adaptar o direito interno às directivas europeias, dada a integração na CEE
–               Salvaguardar os legítimos interesses dos consumidores
–               Assegurar a defesa dos direitos dos consumidores
–               Protecção da saúde e segurança dos consumidores

Categorias Analíticas e Anos de Publicação

Num total de 295 documentos legais, constatamos que quase metade (132) foram publicados entre 
1985-1989. Nos últimos anos (1989-1994) verifica-se um decréscimo do número de 
documentos publicados (87), sendo no entanto este número superior ao atingido até 1985 (76).
 
Ano de Publicação                              Frequência                           Percentagem
_____________________________________________________________

 

1974-1980                                              19                                           6,4%

1980-1985                                              57                                         19,3%

1985-1989                                            132                                         44,7%

1989-1994                                              87                                         29,5%

 
Numa análise conjugada entre as categorias analíticas e os anos de publicação constatamos 
que, independentemente do grupo de anos de publicação e ao longo do período analisado, as 
categorias “organização económica” e “controlo e qualidade” são duas preocupações constantes na 
defesa dos direitos do consumidor.
A partir de 1980, os diplomas publicados preenchem todas as categorias analíticas. Toda a década 
de oitenta é caracterizada pelas duas categorias constantes ao longo da legislação, bem como 
pela “protecção à saúde e segurança”. Salienta-se na categoria “organização económica”, os 
documentos referentes a temas como “viagens”, “habitação time-sharing” e “crédito à habitação”.
O final dessa década marcou uma viragem na produção legislativa relativa ao consumo. Questões 
como saldos, vendas ao domicílio, serviços de telecomunicações de valor acrescentado, segurança 
dos brinquedos, rotulagem, folheto informativo dos medicamentos, crédito jovem à habitação, sistema 
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de compras em grupo, compras a crédito, passam a ser objecto de preocupação legislativa, quer 
por reforço legal, quer por inovação de produção de documentos legais.
Paradoxalmente, se os preâmbulos dos decretos de lei publicados no início da década de oitenta 
vincavam “.. a possível adesão à CEE.. “ como fundamento para a publicação dos vários diplomas, 
a adesão efectiva não introduziu, por si só (contrariamente ao que seria de esperar), 
alterações significativas no discurso e orientação legislativa. A tónica foi alterada para “.. de acordo com 
a directiva da Comunidade Europeia nº...”. É o discurso “to be continued”....

Categorias Analíticas

No que nos foi dado concluir quanto às categorias da legislação é-nos possível afirmar que os 
diplomas legislativos integrados na categoria “informação, educação e representatividade” debruçam-
se, essencialmente, sobre as regras inerentes à rotulagem e etiquetagem dos produtos, não 
contemplando as vertentes relativas à formação do consumidor.[8] 
O conteúdo dos diplomas integrados no tema predominante dessa categoria analítica, transparece 
a preocupação governamental em assegurar ao consumidor a informação sobre os bens de 
consumo, nomeadamente, sobre as características, composição, quantidade, qualidade, data de validade 
e forma de utilização dos mesmos.
Resta-nos saber se a informação divulgada nos rótulos e etiquetas é elucidativa ao receptor da 
mensagem, de forma a lhe permitir rejeitar determinados produtos e seleccionar outros.
Nesta categoria consta também a existência de normas legais sobre a obrigatoriedade legal na 
divulgação de informação em língua portuguesa (Decreto-Lei nº 238/86 e sua reformulação pelo 
Decreto-Lei nº 42/88) e o direito de representatividade dos consumidores através de associações (Lei 
nº 29/81). A salientar que, segundo Beja Santos, as associações defrontam-se com um apoio 
financeiro insuficiente e apresentam uma quase ausência de papel político interveniente.
A “protecção à saúde e segurança” centra-se nas normas preventivas referentes aos produtos 
prejudiciais, perigosos e defeituosos. Predominam as questões referentes à prevenção ao tabagismo e 
os padrões de qualidade e segurança em relação aos produtos perigosos (bombas de Carnaval, 
imitações perigosas, brinquedos, substâncias nocivas nos géneros alimentícios e substâncias 
e preparações perigosas). A salientar o documento legal sobre a responsabilidade civil do produtor.
Esse direito do consumidor é assegurado segundo três vectores: prevenção, reparação e repressão. 
O primeiro vector é concretizado através da imposição de normas legais sobre os padrões de qualidade 
e segurança dos bens de consumo em todas as fases do seu circuito até à sua aquisição por parte 
dos consumidores. 
Tal tarefa é realizada com base nos instrumentos jurídicos e organismos do Estado inerentes ao 
Sistema Nacional de Gestão de Qualidade, como por exemplo o Instituto Português de Qualidade, que 
visa garantir a conformidade dos produtos e serviços em relação às normas de qualidade e segurança, e 
a Comissão para a Segurança de Serviços e Bens de Consumo, que proíbe o fornecimento de bens 
que impliquem perigo para a saúde e/ou segurança dos consumidores.
No entanto, apesar da prevenção continuam a circular no mercado bens de consumo que colocam 
em causa a protecção do consumidor. Neste sentido, perante intervenção judicial recorre-se 
à responsabilidade civil do produtor.
O não cumprimento das normas de qualidade e segurança dos produtos perigosos, por parte dos 
agentes sociais envolventes na sua produção, distribuição e comercialização, remete para 
actividades económicas ilícitas sujeitos a repressão legal. Quando a Comissão para a Segurança 
de Serviços e Bens de Consumo detecta um determinado risco num bem de consumo tem poder 
legal para, caso seja necessário, proibir a circulação desse produto no mercado e informar, através 
dos meios de comunicação social, a opinião pública sobre o facto.
Para que possa garantir o seu objectivo primordial — a protecção — implica um fortalecimento 
dos organismos competentes para o controlo das normas vigentes, bem como, a implementação 
de mecanismos capazes de ultrapassar os obstáculos existentes ao efectivo direito de acesso à justiça. 
Falar sobre “controlo e qualidade” dos produtos é referir-se às disposições legais sobre o controlo 
das normas de qualidade das características, da produção e da comercialização dos bens de consumo. 
Esta categoria analítica inclui um elevado número de diplomas legais, sendo aproximadamente 80% 
dos mesmos referentes aos géneros alimentícios. O controlo das normas de qualidade da produção 
dos medicamentos e dos produtos cosméticos e de higiene corporal são também objecto 
de regulamentação legal.
A preocupação governamental em publicar normas legais referentes a este âmbito, de acordo com 
as directivas da Comunidade Europeia, começava a estar presente a partir 1980, tornando-se explícita 
e constante nos documentos publicados entre 1985-89.
Uma outra categoria que será pertinente ressalvar é a “organização económica” que representa 31,8% 
do total da legislação sobre os direitos do consumidor, abrangendo temas como habitação, preços, 
vendas e serviços.
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A legislação existente visa a protecção dos legítimos interesses económicos dos consumidores, com 
o objectivo de manter equilíbrio de poder entre os diferentes agentes sociais da esfera económica. 
Neste sentido, para além dos documentos legais constituintes desta categoria analítica, a 
legislação existente sobre as actividades económicas ilícitas, claúsulas contratuais, a defesa 
da concorrência e o direito de acesso à justiça visam, também, contribuir para a concretização 
desse objectivo. 
Todavia, parece-nos, que a concretização efectiva desse objectivo implica, também, 
alicerces concretizados na informação/formação dos consumidores e num poder interventivo dos 
mesmos, através de representatividade (associações).
A análise dos documentos legais inseridos nesta categoria, considerando os anos de publicação 
e respectivas componentes temáticas, revela a preocupação em garantir os direitos do consumidor 
perante práticas desleais e abusivas e a tentativa de actualização dos instrumentos legais face 
às mudanças das práticas de consumo, como por exemplo, a expansão do crédito ao consumo, a 
“nova necessidade” de segunda habitação, a “moda” das viagens organizadas e a afirmação da 
presença dos serviços de telecomunicações de valor acrescentado.
Finalmente, a “publicidade” como um método por excelência de informação e orientação ao consumidor 
— no sentido de criar as condições para uma possível liberdade de escolha perante uma ampla oferta 
de produtos e serviços no mercado — é um dos pilares do direito de consumo.
A actividade publicitária, de acordo com o Código da Publicidade, encontra-se legalmente subordinada 
aos princípios de licitude, identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor.[9] O 
não cumprimento desses princípios, bem como das especificidades expostas no referido documento 
legal, converte a publicidade em publicidade enganosa, ou seja, não lícita.
Considerando que a publicidade enganosa pode levar a distorções de concorrência no mercado comum 
e conduzir o consumidor a tomar decisões que lhe podem ser prejudiciais, a Directiva Comunitária 
nº 84/450/CEE, de 10 de Setembro de 1984, tem por objectivo “...proteger os consumidores e as 
pessoas que exercem uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, bem como os interesses 
do público em geral, contra a publicidade enganosa e as suas consequências desleais.”  (artigo 1º). 

Algumas discrepâncias...

Perante um contexto labiríntico de desfasamentos (uns manifestos, outros mais subtis e latentes) entre 
a lei e a sua aplicação, optámos (apesar de termos detectado outras discrepâncias) por apresentar 
alguns que colocam em causa, simultaneamente, o estipulado no Código da Publicidade e o direito 
de informação e protecção dos interesses económicos do consumidor.
A actividade publicitária, devido a factores endógenos e exógenos, converte-se, como é reconhecido, 
num meio que consolida efeitos de persuasão sobre os consumidores, objectivo pretendido 
pelas empresas num forte mercado competitivo. A publicidade enquanto importante factor económico 
é objecto de concorrência desmedida, por parte do sector empresarial multimédia. O não cumprimento 
— na íntegra — do estipulado legalmente ocorre, também, como consequência dos 
mecanismos económicos de concorrência capitalista e evidência formas concretas de publicidade ilícita.

Serviços de telecomunicações de valor acrescentado

De acordo com Maria Josep Ballbé, a telecompra deve ser caracterizada como uma outra forma 
de publicidade, consequente das novas tecnologias de comunicação e das novas técnicas de 
marketing que permitem novas possibilidades publicitárias e de vendas.
A prestação desses serviços é regulamentada por lei sendo explícita a preocupação governamental 
em assegurar os direitos do consumidor; abrangendo também regras referentes à divulgação 
obrigatória de informação expressa sobre o custo mínimo de cada chamada, nomeadamente através 
da publicidade.
Contudo, segundo o testemunho do Dr. Mário Frota, não só a legislação não está a ser cumprida na 
sua globalidade (mais concretamente o estipulado no artigo 7º), como a publicidade destes 
serviços divulgada pelos meios de comunicação social fragiliza o direito do consumidor à informação.
Facilmente nos defrontamos com essa realidade quando observamos a publicidade divulgada 
pela televisão, sobre esse serviço. O conteúdo persuasivo das mensagens ("Telefona já para o.... 
e receberás esta linda bicicleta.” !!) e a rapidez com que circulam as pequeninas letras sobre o 
custo desses serviços, falam por si.

Crédito ao consumo

Actualmente, o crédito ao consumo é um dos múltiplos serviços financeiros oferecidos ao consumidor. 
A sua utilização significa um pagamento que permite consumir antecipadamente, num contexto 
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de “festividade” exacerbada do consumo.
A legislação consultada permitiu-nos verificar a existência de documentos legais que visam assegurar 
a informação, sobre as condições inerentes à utilização do crédito ao consumo, de forma a proporcionar 
ao consumidor mecanismos de protecção dos seus interesses.
"1— Sem prejuízo das normas legais aplicáveis à actividade publicitária, toda a publicidade, ou 
qualquer oferta exibida nos estabelecimentos comerciais, em que um anunciante se proponha 
conceder crédito ou servir de intermediário para a celebração de contratos de crédito e em que 
seja mencionada a taxa de juro ou outro valor relacionado com o custo do crédito deve indicar 
igualmente a TAEG.” (Decreto-Lei nº 359/91 - artigo 5º)
A publicidade divulgada sobre o crédito ao consumo nos estabelecimentos como na televisão, 
não cumprem na íntegra o mencionado no documento legal. A taxa anual e os encargos podem 
atingir aproximadamente 48%, valor que não é apreensível pela informação publicitária divulgada 
“à velocidade da fórmula 1” (Mário Frota). A subtileza da actividade publicitária em aplicar o mencionado 
na lei, facilmente revela a lesão dos interesses económicos dos consumidores, pela ausência de 
uma informação explícita.

Direito de Consumo ou um aglomerado de diplomas legais?

O direito do consumo é um campo legal específico que se cruza com outras disciplinas jurídicas, logo, 
não é necessário um vasto campo legislativo no âmbito da defesa do consumidor, mas sim 
alguns instrumentos que assegurem com eficácia a implementação e manutenção das normas e 
regras legais que visam a protecção do consumidor.
Segundo a perspectiva de João Calvão da Silva “Uma legislação fortemente dispersa e quase 
labiríntica acabaria por em último termo favorecer os especuladores e, se eivada de paternalismo, 
faria perder ao consumidor o sentido da responsabilidade, sem beneficiar dos pretensos 
favores legislativos.”.[10]
Ao longo dos 20 anos de legislação analisados constatamos um empenhamento ostensivo, por parte 
do Governo, em publicar de forma sistemática e regular diplomas referentes ao consumo. 
Duas preocupações estiveram subjacentes a esta prática: a necessidade de adequação do direito 
interno face a uma possível adesão à CEE, ou por uma preocupação de transposição das 
directivas europeias para o direito português.[11]
A integração de Portugal na Comunidade Europeia foi o motor do incremento legislativo neste 
campo jurídico, no entanto, não foi o acto de adesão o  marco da inflexão da produção jurídica. Toda 
a década de 80 foi estigmatizada ou pela possibilidade do acontecimento, ou pela realidade 
concretizada.[12]  
Defrontamo-nos com uma realidade que nos permite afirmar que os consumidores portugueses 
não dispõem de um específico “Direito do Consumo”, mas sim de um vasto campo legislativo 
que apresenta discrepâncias e desarticulações entre a legislação em vigor e a realidade quotidiana 
do consumo. 
Segundo Boaventura de Sousa Santos, o Estado português apresenta uma actuação paralela e 
instável, assente em múltiplas desarticulações e descoincidências. Um paralelismo 
governamental, produzido e consentido na esfera política e, paradoxalmente, legitimado por um 
dos mecanismos da democracia — o sufrágio universal. Remete-nos para a questão da legitimidade 
do poder do Estado e, fundamentalmente, para a fragilidade do poder do regime democrático, 
onde prevalecem os direitos de cidadania e se inserem os direitos do consumidor.
Uma política legislativa de consumo com muito espaço vazio para preencher e dissociada do 
protagonismo dos consumidores. Para que não ocorra apenas, um “efeito simbólico” da 
legislação produzida, a orientação governamental neste âmbito necessita de ter subjacente 
um conhecimento substantivo da realidade social —  o fenómeno do consumo no contexto da 
sociedade portuguesa. 

Alguns Contributos Teóricos...

O eclodir da protecção legal directa e explícita aos consumidores coincide com o emergir da 
designada Sociedade de Consumo, onde o direito à abundância se impõe como lei.
O consumo impõe-se num contexto societal de simulacros, onde a posse de determinado valor/
signo optado pelo gosto, condicionado à pertença de classe e à manutenção de status, funciona como 
uma prática quotidiana que é o conteúdo das relações sociais e a base do sistema cultural das 
actuais sociedades.
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O objecto de consumo enquanto mito é consumido/apropriado como resposta a estímulos e desejos 
que funcionam segundo uma lógica social da sociedade de simulacros.
A luta social rege-se, hoje, pelo valor simbólico. Às “velhas” diferenças
 sociais baseadas na esfera económica corresponde agora a diferenciação social assente, essencialmente e não 
exclusivamente, na distinção cultural pela apropriação dos bens simbólicos de consumo. 

O consumo em abundância não ocorre dissociado do protagonismo dos meios de comunicação social 
e mais concretamente do papel desempenhado pela Publicidade, por eles difundida.
Os meios de comunicação social, entendidos como emissores, ao produzir informação têm 
uma capacidade simbólico-valorativa, construindo significado. Essa capacidade mediática produz 
efeitos cognitivos no consumo da informação difundida.
A Publicidade é um instrumento inerente à economia de mercado, um importante factor económico, 
um condicionante directo ao consumo. Enquanto produto da Sociedade de Consumo e de Comunicação, 
a publicidade configura-se como um processo comunicativo entre o consumo e a cultura (Ballbé).
O conceito de democracia coloca, hoje, em causa a distinção entre Estado/Sociedade Civil. 
Democracia implica a articulação entre representação e participação por parte de todos os cidadãos, 
ou seja, abrange a noção de cidadania social capaz de participar, de forma emancipada, quer na 
defesa dos seus direitos e deveres, quer na opressão dos excessos da regulação da 
modernidade (Boaventura de Sousa Santos).
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[1]
   Este texto resulta de um estudo realizado no âmbito da sociologia da comunicação (ISCTE), efectuado em conjunto e sob orientação 

do Dr. José Luís Garcia.
[2]

  A análise de conteúdo realizada enquadra-se na análise de ocorrências. Num segundo momento, o estudo descritivo-analítico 
dos documentos foi orientado segundo uma análise avaliativa dos atributos do conteúdo das mensagens seleccionadas — unidade de contexto.
[3]

  A construção das categorias classificatórias de análise baseou-se no quadro teórico de suporte, na leitura da legislação em análise e 
em fontes documentais. Os indicadores das categorias foram construídos tendo por base a opção por uma análise temática com três 
unidades de análise : tema (unidade de registo semântica), parágrafo (unidade de contexto) e a unidade de enumeração 
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(enumeração aritmética das unidades de registo).
[4]

  SANTOS, Beja, O Livro dos Consumidores, Colecção «Ensaios e Documentos», Bertrand Editora, Lisboa, 1994,  pág. 19.
[5]

  Em 1983 é criado o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e o Sistema Nacional de Gestão de Qualidade. Três anos depois ocorre 
a criação do Instituto Português de Qualidade e o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo. Em 1987 é criada a Comissão para 
a Segurança de Serviços e Bens de Consumo.
[6]

   Nas cláusulas contratuais, no conteúdo das mensagens publicitárias, nas regras sobre o conteúdo dos contratos e informação prévia 
sobre as características dos produtos e as especificidades dos serviços,etc.
[7]

  O controlo e a qualidade na esfera da produção e/ou comercialização, protecção à saúde e à segurança, responsabilidade civil 
dos produtores, etc.
[8]

  Surge em 1989 um documento legislativo que visa a implementação da temática do ambiente e da defesa do consumidor, nos 
programas escolares. Não encontrámos portaria referente a este documento com o objectivo de o regulamentar.
[9]

  Código da Publicidade, Decreto-Lei nº 330/90, de 23 de Outubro.
[10]

  SILVA, João Calvão de; Responsabilidade Civil do Produtor, Colecção Teses, Almedina, pág.70.
[11]

  Em algumas fases era ainda hipotética.
[12]

  Pela análise factorial de correpondências simples foi possível evidenciar esta afirmação.
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