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SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 
 
 
ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 

DGAV – Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. 

EFSA – Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (European Food Safety 

Authority). 

EFTA – Associação Europeia de Livre Comércio (European Free Trade Association). 

ENEC – Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

EU – União Europeia. 

GOEC – Gabinete de Orientação ao Endividamento do Consumidor. 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IPQ – Instituto Português da Qualidade. 

OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico. 
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I. INTRODUÇÂO 

 

A Educação do Consumidor (EC) inscreve-se numa necessidade intrínseca à sociedade 

de consumo, da informação e do conhecimento, globalizada, na qual o consumo 

representa uma parte considerável do quotidiano dos cidadãos, onde se investem 

significativamente os recursos, o tempo e as atividades de todos. 

 

A EC tem como finalidade que os cidadãos se consciencializem da sua importância 

como consumidores, no que diz respeito à sociedade, à economia e ao ambiente e, 

simultaneamente proporciona conhecimentos para que os cidadãos sejam 

consumidores informados, responsáveis e participativos, interiorizando a necessidade 

da sua proteção e da assunção dos seus direitos. 

 

Pretende-se assim que os indivíduos possam refletir sobre os seus hábitos de 

consumo, concretizados nas suas escolhas e nas suas decisões, tendo em conta os 

desafios ambientais, o respeito pelas outras pessoas, outras culturas e outros países, 

o respeito por si próprios e pelas gerações futuras. Deste modo, a Educação do 

Consumidor contribui, também, para que os consumidores, cujos atos de consumo se 

pretendem mais adequados, confiantes e equilibrados, sejam responsáveis e 

protegidos. 

 

A pertinência da EC, de acordo com a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Económico (OCDE) (2009)1, tem assumido maior relevância ao longo 

do tempo, face à diversidade e complexidade dos mercados em que os consumidores 

operam, devido ao volume intenso de informação com que os consumidores são 

confrontados e ao consequente aumento de escolhas de bens e serviços. Assim, é 

fundamental capacitar os consumidores para enfrentarem os desafios em termos de 

consumo, para compreenderem melhor os mecanismos do mercado e para tomarem 

decisões mais informadas, com vista a melhorar o seu bem-estar. 

 

A proteção e a defesa dos consumidores têm sido objeto das políticas da União 

Europeia (UE), não só no que diz respeito aos direitos e interesses dos consumidores, 

mas também no que diz respeito à proliferação de medidas relativas aos grandes 

                                                            
1  Promoting Consumer Education, Trends, Policies and Good Practices (2009), OCDE, disponível em 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264060098, consultado em 21-02-2018. 
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desafios do consumo e das responsabilidades sociais, económicas e ambientais daí 

decorrentes, no contexto do desenvolvimento sustentável. 

Relativamente à área do consumo, no artigo 169.º do Tratado sobre o funcionamento 

da União Europeia (Lisboa, 2007)2 na sua versão consolidada, a União Europeia(UE) 

estipula que "a União contribuirá para a proteção da saúde, segurança e interesses 

económicos dos consumidores, para promover os direitos de informação, educação e 

o direito de organizar os consumidores a fim de salvaguardar os seus interesses." 

 

A UE desenvolve uma política europeia dos consumidores, baseada em dois 

princípios, identificados no já referido Tratado de Lisboa, por um lado, a adoção de 

medidas para proteger a saúde, a segurança e os interesses económicos dos 

consumidores e, por outro lado, a integração das exigências em matéria de defesa 

dos consumidores na definição e execução das políticas e ações da União Europeia. 

 

A política europeia dos consumidores é regularmente atualizada, em função de 

eventuais mudanças aos níveis social, económico e ambiental, bem como em função 

de novos dados e pareceres científicos. Ainda no âmbito da política europeia dos 

consumidores, a Comissão Europeia pode propor nova legislação, após a avaliação do 

potencial impacto da sua aplicação e da realização de vasta consulta com as 

principais partes interessadas.3 

 

A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas4, 

entre os 17 objetivos definidos para o desenvolvimento sustentável, inclui o 

consumo, de uma forma específica, no objetivo 12 – Produção e Consumo 

Sustentáveis. Para este objetivo são definidas metas que visam garantir padrões de 

consumo e produção sustentáveis, nas quais são abordadas as várias dimensões do 

desenvolvimento sustentável (social, económica, ambiental), promovendo a 

implementação do objetivo em causa, os mecanismos necessários à sua 

implementação e envolvendo a responsabilidade de todos os países signatários. 

 

                                                            
2 Cf. União Europeia (2012). Tratado sobre o funcionamento da União Europeia (Versão Consolidada). JO C 346, de 
20.10.2012.Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT, consultado em 
15.02.2018. 
3 Cf. Comissão Europeia (2016). Compreender as Políticas da União Europeia: Consumidores. Disponível em 
https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/2f0e7c29-0d03-11e6-ba9a-01aa75ed71a1, consultado em 
15.02.2018 
4 Cf. Centro de Informação Regional das Nações Unidas para a Europa Ocidental (2016). Agenda 2030 de Desenvolvimento sustentável. 
Disponível em https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf, consultado em 21.02.2018. 
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Refira-se que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão interligados nas 

suas finalidades e no percurso para as alcançar, evidenciando-se a ligação de quase 

todos eles à área do consumo. 

 

Em Portugal, a Educação do Consumidor surge enquadrada no art.º 3.º e no art.º 6.º 

da Lei de Defesa do Consumidor (Lei n.º 24/1996, de 31 de julho, na sua redação 

atual), onde se estabelece o direito à informação e à educação para o consumo, 

consignando, assim, a EC como um dos direitos do consumidor. 

 

A EC é um dos domínios da educação para a cidadania que assume, de forma 

transversal, uma posição inequívoca na promoção de conhecimentos, de capacidades, 

de atitudes e valores, bem como no desenvolvimento de competências 

imprescindíveis para que os cidadãos possam responder aos desafios da sociedade do 

séc. XXI. 

 

No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania (ENEC) (2017)5 o 

domínio educação para o consumo encontra-se no grupo de domínios de educação 

para a cidadania obrigatórios, a trabalhar na componente do currículo Cidadania e 

Desenvolvimento, em, pelo menos, dois ciclos do ensino básico. 

Este domínio consta, na ENEC, associado à educação financeira, reforçando o 

princípio de que todos os domínios a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento 

devem ser abordados de forma sistémica, tendo por base uma visão holística da 

pessoa. 

 

A importância da EC em meio escolar prende-se com o facto de crianças e jovens 

serem consumidores de bens e serviços, de forma precoce, constante e progressiva, o 

que implica a necessidade de conhecimentos, capacidades fundamentais, atitudes e 

valores, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, fundamentadores de 

escolhas criteriosas e informadas e promotores do bem-estar, no presente e no 

futuro. 

 

 

REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

                                                            
5  Cf. AAVV (2017). Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Disponível em 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pdf, consultado em 
21.02.2018. 
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O Referencial de Educação do Consumidor (REC) foi elaborado como resposta à 

necessidade da existência de um documento orientador que facilite a abordagem da 

Educação do Consumidor, na senda da outros Referenciais para domínios da Educação 

para a Cidadania, que a Direção-Geral da Educação (DGE) tem vindo a produzir, em 

colaboração com outros organismos e instituições públicas e com diversos parceiros 

da sociedade civil.  

 

Em 2014 foi celebrado um Protocolo entre a DGE, do, à época, Ministério da 

Educação e Ciência, e a Direção-Geral do Consumidor (DGC), do Ministério da 

Economia. 

 

A parceria entre estas duas instituições era já uma realidade, atualizada e 

aprofundada por este protocolo, cuja finalidade é o estabelecimento da cooperação 

a nível técnico, científico, pedagógico e logístico, no sentido de promover a 

Educação do Consumidor em todos os níveis de educação e ciclos de ensino. 

 

Deste modo, fortaleceu-se o valor da cooperação entre organismos públicos e 

reforçou-se a implementação de projetos e abordagens curriculares da Educação do 

Consumidor no quadro da relação entre a escola e a comunidade. 

 

Posteriormente foi criado um grupo de trabalho para a conceção do Referencial de 

Educação do Consumidor que integrou elementos da DGE e da DGC, ao qual se juntou 

a DECO – Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor. 

 

Reconhecendo que o mercado juvenil é um dos mercados mais dinâmicos e com 

impacto na economia, reconhecendo que a atual geração é marcadamente 

tecnológica, constituída por jovens com acesso a informação diversificada 

proveniente de diferentes fontes, reconhecendo que os atuais jovens consumidores 

nasceram já num mundo sem fronteiras, quer físicas (enquanto cidadãos da UE), quer 

virtuais, face à existência e dinâmica da internet e considerando ainda que os jovens 

participam ativamente nas decisões de compra da família, e conhecem alguns 

produtos melhor do que os próprios pais, a DGC tem investido, nos últimos anos, na 

formação e educação ao consumidor mais jovem, procurando assim despertar desde 

cedo o interesse e reconhecimento da importância dos direitos do consumidor. A par 

das suas iniciativas, a DGC produz regularmente brochuras alusivas a diversos temas, 

em formato físico e/ou digital que divulga por toda a rede de parceiros nacionais que 

integram o designado Sistema de Defesa do Consumidor – onde se incluem as 
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associações de consumidores, as entidades de resolução alternativa de litígios de 

consumo, as autarquias locais, os reguladores setoriais, permitindo assim uma maior 

capilaridade territorial da informação. 

 

O envolvimento da DECO neste processo decorreu, entre outros aspetos, da sua larga 

experiência na missão de defesa dos legítimos interesses e direitos dos consumidores, 

desenvolvendo um vasto conjunto de atividades. De referir ainda o importante 

trabalho desenvolvido pela DECO junto da comunidade educativa, através do 

programa de educação do consumidor – DECOJovem, dirigido a todos os alunos e 

professores das escolas do Ensino Básico e Secundário, com o objetivo de promover e 

apoiar atividades e projetos na área da EC. Este programa conta hoje com a adesão 

de um elevado número de escolas (mais de 2700) que desenvolvem projetos e outras 

atividades que reforçam a educação do consumidor na escola e na comunidade. 

 

À semelhança dos outros referenciais já publicados pela DGE, o REC constitui-se 

como um guia orientador para a abordagem de diferentes dimensões do domínio do 

consumo, propondo aos docentes dos vários níveis de educação e ensino as 

competências consideradas essenciais para que as crianças e os jovens se constituam 

como cidadãos consumidores ativos, conhecedores, com comportamentos de 

consumo informados e responsáveis, promotores do seu bem-estar. 

 

Deste modo, com o Referencial de Educação do Consumidor pretende contribuir para 

elevar o nível de competências, mobilizando os conhecimentos e o desenvolvimento 

de atitudes e valores, no domínio do consumo, das crianças e dos jovens que 

frequentam a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário, não sendo 

despiciente a importância do impacto desta ação para o seu desenvolvimento como 

cidadãos consumidores ao longo da vida. 

 

É de salientar que a construção do REC teve em conta que a abordagem deste 

domínio da educação para a cidadania deve privilegiar o desenvolvimento dos 

princípios, dos valores e das áreas de competência estabelecidas no Perfil dos Alunos 

à saída da escolaridade Obrigatória (PA)6. Neste contexto, refira-se os princípios 

Adaptabilidade e Ousadia, bem como Sustentabilidade, que encontram expressão em 

vários temas, designadamente O consumo no mundo digital e o consumo sustentável; 

tomam-se ainda como exemplo os valores Responsabilidade e Integridade e 

                                                            
6 Cf. AAVV (2017). Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação: Lisboa. 
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Cidadania e Participação, que estão presentes transversalmente em todo o 

documento; finalmente evidencia-se o tratamento dado às áreas de competência 

Informação e Comunicação, Relacionamento Interpessoal e Bem-estar, Saúde e 

Ambiente, ao longo do REC. 

 

Importa ainda referir a necessária interdependência e complementaridade da EC com 

outros domínios, numa visão holística e ampla da educação para a cidadania, tendo 

como referência temáticas comuns, valores comuns e finalidades comuns. Ao longo 

deste documento existem remissões para outros Referenciais, designadamente para o 

Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, o Referencial de 

Educação Financeira, o Referencial de Educação para os Media e o Referencial de 

Educação para a Saúde, não deixando, no entanto, de sublinhar-se que a 

complementaridade pode ser estabelecida com qualquer um dos restantes 

referenciais. 

 

Este Referencial constitui-se também como uma importante ferramenta para outras 

entidades e agentes educativos com interesse em intervir neste domínio específico 

da educação para a cidadania, por exemplo, na produção de recursos e materiais 

pedagógico-didáticos ou na formação inicial e contínua de docentes. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO REFERENCIAL 

 

O REC, constituído como um todo coerente, está organizado por níveis de educação e 

por ciclos de ensino - educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

ensino secundário, apresentando uma proposta específica de EC, para cada nível de 

educação e ensino. 

 

Nesta sequência, o REC destina-se a docentes de todos os níveis de educação e 

ensino, podendo ser utilizado no seu todo ou parcialmente, de forma flexível, em 

diversificados contextos, no seu todo ou em parte, sequencialmente ou não, 

constituindo-se como um guia para a implementação da EC em meio escolar. 

 

Para a sua elaboração foram identificados temas globais, que integram subtemas, 

tendo-se definido para cada um destes últimos um objetivo, especificado em 

descritores de desempenho. Estes descritores integram um conjunto de 
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conhecimentos, capacidades, atitudes/valores e comportamentos considerados 

necessários para a consecução do respetivo objetivo. 

Assim, no REC são apresentados oito temas, a partir dos quais se identificam os 

subtemas a serem trabalhados: 

 

1. O consumo: Enquadramento e Evolução; 

2. Os Direitos e Deveres do Consumidor; 

3. O Consumo de Bens e Serviços; 

4. A Segurança de Produtos e Serviços e a Saúde dos Consumidores; 

5. Marketing e Publicidade; 

6. As Famílias, a Gestão Financeira e o Consumo; 

7. O Consumo Sustentável; 

8. O Consumo no Mundo Digital. 

 

Os temas apresentados foram definidos tendo por base referentes nacionais e 

internacionais, a evolução dos conceitos e das questões em debate no âmbito da EC, 

a sua importância tendo em consideração a educação dos consumidores e a sua 

relevância face aos grandes desafios da atualidade. 

 

Os temas e subtemas marcam presença, muitas vezes, em todos os níveis de 

educação e ciclos de ensino, sendo, no entanto, o seu tratamento, no que diz 

respeito aos descritores, alvo de um maior aprofundamento e, mesmo nos casos em 

que os descritores têm uma formulação idêntica, pressupõe-se uma abordagem mais 

complexa, progressiva, adequada aos diferentes níveis etários e aos conhecimentos 

já adquiridos por alunos e alunas no domínio da EC. 

 

O REC integra dois quadros, no primeiro é apresentada uma síntese dos resultados de 

aprendizagem para cada tema do Referencial (Quadro I), no segundo quadro 

identificam-se os subtemas e respetivos objetivos de cada um dos temas globais, 

assinalando-se a sua abordagem nos níveis de educação e ciclos de ensino (Quadro II). 

 

O Referencial de Educação do Consumidor inclui, ainda, a lista de siglas e acrónimos 

utilizados, um glossário e uma bibliografia essencial, suportes para a formação e a 

ação docente. 
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II. Temas e Síntese dos Resultados de Aprendizagem 
Temas Resultados de Aprendizagem

O Consumo: 
Enquadramento 
e Evolução 

- Os/as alunos/as compreendem os aspetos fundamentais do consumo, da sua génese até à atualidade, tendo em conta a sua 
complexidade, contextualizando-o na sociedade de consumo, da informação e do conhecimento, bem como compreendem a 
importância da proteção dos cidadãos consumidores. 
- Os/as alunos/as são capazes de exemplificar dimensões do conceito de consumidor, importantes para que os consumidores 
possam garantir o seu exercício da cidadania. 
- Os/as alunos/as revelam atitudes favoráveis à sua proteção enquanto consumidores, reconhecendo o papel de diversas entidades 
no sentido de a promover e assegurar. 

Os Direitos e 
Deveres dos 
Consumidores 

- Os/as alunos/as identificam os Direitos do Consumidor presentes na legislação portuguesa e equacionam os deveres do 
consumidor, bem como compreendem os mecanismos de resolução de conflitos na área do consumo. 
- Os/as alunos/as são capazes de analisar situações em que os direitos do consumidor podem ser tidos em consideração, 
reconhecendo formas e mecanismos de resolução de problemas de consumo. 
- Os/as alunos/as revelam atitudes proativas enquanto cidadãos consumidores, em situação de desrespeito dos seus direitos e 
consequentes na ação, quer se trate de reclamação ou de resolução de conflitos, ou ainda da assunção dos seus deveres como 
consumidores. 

O Consumo de 
Bens e Serviços 

- Os/as alunos/as compreendem a relação entre o consumo e a satisfação de necessidades, caracterizando o ato de consumo, as 
diferentes modalidades de venda, reconhecendo ainda a importância dos serviços públicos essenciais. 
- Os/as alunos/as são capazes de distinguir o essencial do supérfluo, reconhecendo a importância de atos de consumo informados e 
esclarecidos, com a consciência de que diferentes modalidades de venda poderão ter associados diferentes tipos de proteção do 
consumidor. Revelam ainda a capacidade de reconhecer a essencialidade de determinados serviços públicos. 
- Os/as alunos/as revelam atitudes responsáveis e equilibradas face ao ato de consumo de bens e serviços. 

A Segurança 
dos Produtos e 
Serviços e a 
Proteção da 
Saúde dos 
Consumidores7 

- Os/as alunos/as compreendem que a saúde e a segurança dos consumidores é um direito inalienável, em termos dos produtos 
alimentares, dos produtos não alimentares e dos serviços. Conhecem ainda mecanismos de controlo e fiscalização da segurança de 
bens e serviços. 
- Os/as alunos/as são capazes de, face a um conjunto de bens e serviços, reconhecer a saúde e a segurança como critérios a ter 
em conta nas escolhas. 
- Os/as alunos/as manifestam-se face ao respeito pela saúde e pela segurança, tendo em conta os respetivos mecanismos de 
controlo e fiscalização, enquanto consumidores de bens e serviços. 

O Marketing e 
Publicidade 

- Os/as alunos/as compreendem a relação existente entre o marketing, a publicidade e as escolhas de consumo, conhecendo 
diferentes meios e regras de comunicação comercial. 
- Os/as alunos/as são capazes de refletir sobre os limites éticos da publicidade, identificando técnicas persuasivas da publicidade 
que incentivam o consumidor à compra. 
- Os/as alunos/as revelam uma atitude atenta às mensagens e aos efeitos da publicidade, tendo em consideração as regras legais e 
os limites éticos da mesma como critério para a escolha de bens e serviços. 

As Famílias, a 
Gestão 
Financeira e o 
Consumo8 

- Os/as alunos/as compreendem que as decisões de consumo têm de ter em conta os recursos financeiros, que devem ser geridos 
de acordo com o orçamento. Reconhecem ainda a importância da poupança e da informação específica no que diz respeito aos 
produtos e serviços financeiros, considerando a sua complexidade. Especificamente sobre o aceso ao crédito, os/as alunos/as 
consciencializam-se da existência de responsabilidades, custos, riscos e vantagens, relacionando-os com a problemática do 
endividamento e do sobreendividamento. 
- Os/as alunos/as são capazes de refletir sobre a importância de estabelecer prioridades de consumo tendo em conta os recursos 
financeiros disponíveis e a importância da poupança. São ainda capazes de caracterizar bens e serviços financeiros, do ponto de 
vista da sua complexidade, reconhecendo a necessidade de uma informação específica, acessível, clara e objetiva. 
- Os/as alunos/as consideram importante adequar comportamentos de consumo face aos recursos disponíveis, tendo em conta que 
as decisões de consumo têm de equacionar riscos e incertezas financeiras. Revelam uma atitude atenta no que diz respeito à 
poupança, à necessidade de informação específica para o consumo de produtos e serviços financeiros e no recurso ao crédito. 

O consumo 
Sustentável9 

- Os/as alunos/as compreendem que o consumo sustentável é uma das dimensões do desenvolvimento sustentável, relacionando a 
produção e o consumo. Compreendem a perspetiva ética do consumo e formas de consumo promotoras da partilha e do 
desenvolvimento sustentável. 
- Os/as alunos/as são capazes de identificar as principais questões do desenvolvimento sustentável relacionadas com a produção e 
o consumo, bem como com a preservação dos recursos naturais, reconhecendo novas formas de consumo, mais sustentáveis. 
- Os/as alunos/as reconhecem-se enquanto participantes nos processos de desenvolvimento sustentável, assumindo 
comportamentos de consumo coerentes com a sua visão do mundo sustentável. 

O consumo no 

Mundo Digital10 

- Os/as alunos/as compreendem o fenómeno da economia digital e os aspetos relevantes a ter em conta no consumo online. 
Compreendem ainda a diversidade dos riscos digitais para os consumidores. 
- Os/as alunos/as são capazes de relacionar a economia digital com o mercado global, consciencializando-se da importância da 
informação específica e da constante vigilância relativas ao consumo online. Reconhecem ainda o dever de respeitar os direitos de 
autor. 
- Os/as alunos/as revelam uma atitude atenta e responsável face aos riscos inerentes ao consumo online, salvaguardando a 
confidencialidade dos seus dados. Revelam uma crescente interiorização de atitudes e valores que evidenciam o respeito pelas 
regras de segurança e privacidade e pelos direitos de autor no mundo digital. 

  

                                                            
7Remete-se para AAVV (2017). Referencial de Educação para a Saúde, Direção-Geral da Educação. Disponível em 
http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia, consultado em 21.02.2018. 
8 Remete-se para AAVV (2013). Referencial de Educação Financeira para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e a Educação 
e Formação de Adultos, Direção-Geral da Educação. Disponível em http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia, 
consultado em 21.02.2018. 
9 Remete-se para AAVV (2018). Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino 
Secundário, Direção-Geral da Educação. Disponível em http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia, consultado 
em 21.02.2018. 10

 Remete-se para AAVV (2014). Referencial de Educação para os Media para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário, 
Direção-Geral da Educação. Disponível em http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia, consultado em 
21.02.2018. 
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II. Temas, Subtemas e Objetivos 

Diferentes Níveis de Educação e Ciclos de Ensino 

Temas Subtemas Objetivos 
Pré-

Esc. 

1.º 

CEB 

2.º 

CEB 

3.º 

CEB 

E. 

Sec. 

O Consumo: 

Enquadramento 

e Evolução 

Evolução Histórica do 

Consumo 
Compreender a evolução histórica do 
consumo 

X X X X X 

A Sociedade de Consumo Caracterizar aspetos da Sociedade de 
Consumo 

X X X X X 

O Consumo na Sociedade 

da Informação e do 

Conhecimento 

Caracterizar a sociedade da 
informação e do conhecimento 
relativamente ao consumo 

X X X X X 

A proteção dos 

consumidores 
Compreender a importância da 
proteção dos consumidores 

X X X X X 

As Dimensões do Conceito 

de Consumidor 
Caracterizar as diversas dimensões 
do conceito de consumidor 

X X X X X 

Os Direitos e 

Deveres dos 

Consumidores 

Os Direitos do Consumidor 

na Legislação Portuguesa 

Caracterizar o quadro normativo dos 
direitos do consumidor na legislação 
portuguesa

X X X X X 

Os Deveres do Consumidor Problematizar a existência dos 
deveres do consumidor 

 X X X X 

Os Conflitos de Consumo e 

a sua resolução 
Reconhecer a existência de conflitos 
de consumo 

X X X X X 

Os Mecanismos de 

Resolução de Conflitos de 

Consumo 

Conhecer os mecanismos de 
resolução de conflitos de consumo 

 X X X X 

O Consumo de 

Bens e Serviços 

O consumo e a Satisfação 

de Necessidades 

Compreender o consumo 
relativamente à satisfação de 
necessidades 

X X X X X 

O Ato de Consumo Caracterizar o ato de consumo X X X X X

As Modalidades de Venda 
Caracterizar diferentes modalidades 
de venda de bens e de prestação de 
serviços 

X X X X X 

Os Serviços Públicos 

Essenciais 

Reconhecer a essencialidade de 
determinados serviços para o bem-
estar do consumidor 

X X X X X 

A Segurança dos 

Produtos e 

Serviços e a 

Proteção da 

Saúde dos 

Consumidores 

O Direito à Saúde e à 

Segurança dos 

Consumidores 

Reconhecer a saúde e a segurança 
dos consumidores como um direito 
inalienável 

X X X X X 

A Segurança e a qualidade 

dos Produtos Alimentares 

Compreender a importância da 
segurança e da qualidade dos 
produtos alimentares para uma vida 
saudável e sustentável 

X X X X X 

O Controlo e a Fiscalização 

da Segurança Alimentar 

Conhecer mecanismos de controlo e 
de fiscalização da segurança 
alimentar 

 X X X X 

A Segurança e Qualidade 

dos Produtos Não 

Alimentares 

Compreender a importância da 
segurança e da qualidade dos 
produtos não alimentares para a 
saúde e a segurança dos 
consumidores 

X X X X X 

O Controlo e a Fiscalização 

da Segurança de Produtos 

Não Alimentares 

Conhecer mecanismos de controlo e 
de fiscalização da segurança de 
produtos não alimentares 

 X X X X 

A Segurança e a Qualidade 

na Prestação de Serviços 

Compreender a importância da 
segurança e da qualidade na 
prestação de serviços para a saúde e 
a segurança dos consumidores 

X X X X X 
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      Temas, Subtemas e Objetivos 

Diferentes Níveis de Educação e Ciclos de Ensino (continuação) 
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Temas Subtemas Objetivos 
Pré-

Esc. 

1.º 

CEB 

2.º 

CEB 

3.º 

CEB 

E. 

Sec. 

O Marketing e a 

Publicidade 

A Relação do Marketing e 
da Publicidade com o 

Consumo 

Relacionar publicidade, marketing e 
consumo 

X X X X X 

Meios de Comunicação 
Publicitária 

Compreender diferentes meios de 
comunicação publicitária 

X X X X X 

Regras Aplicáveis à 
Comunicação Comercial 

Compreender regras aplicáveis à 
comunicação comercial 

X X X X X 

As Famílias, a 

Gestão 

Financeira e o 

Consumo 

Planeamento e Gestão 
doméstica 

Relacionar a gestão do orçamento 
com o consumo 

X X X X X 

Direito dos Consumidores 
à Informação Financeira 

Compreender a necessidade de 
informação sobre produtos e serviços 
financeiros 

 X X X X 

O Consumo de Produtos e 
Serviços Financeiros 

Entender a complexidade inerente ao 
consumo de produtos e de serviços 
financeiros 

 X X X X 

A Importância da 
Poupança 

Compreender a importância da 
poupança para os consumidores 

X X X X X 

Os Consumidores e o 
Acesso ao Crédito 

Saber que existem responsabilidades, 
custos, riscos e vantagens no crédito 

X X X X X 

O Endividamento e o 
Sobreendividamento 

Compreender os riscos e as 
consequências do endividamento e 
do sobreendividamento 

  X X X 

O Consumo 

Sustentável 

O Consumo e o 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Interpretar o consumo sustentável 
como uma das dimensões do 
desenvolvimento sustentável 

X X X X X 

A Produção e o Consumo 
Sustentável 

Relacionar a produção sustentável 
com o consumo sustentável 

X X X X X 

O Consumo e os 
Recursos Naturais 

Compreender a importância dos 
comportamentos de consumo 
relativamente à preservação dos 
recursos naturais 

X X X X X 

O Consumo Ético e o 
comércio Justo 

Caracterizar a perspetiva ética do 
consumo 

 X X X X 

O Consumo Colaborativo 
e Economia de Partilha 

Compreender a existência de formas 
alternativas de consumo promotoras 
da partilha e da sustentabilidade 

 X X X X 

O Consumo no 

Mundo Digital 

 

A Economia Digital: o 
Desenvolvimento das 
Tecnologias e Media 

Digitais 

Caracterizar o fenómeno da economia 
digital 

 X X X X 

A Compra de Bens e a 
Prestação de Serviços 

online 

Compreender fatores essenciais a ter 
em conta na compra de bens e 
serviços online 

 X X X X 

Riscos Digitais 
Compreender a diversidade e a 
extensão dos riscos digitais para os 
consumidores 

 X X X X 

O Consumo e os Direitos 
de Autor no Mundo Digital 

Reconhecer o dever de o consumidor 
respeitar os direitos de autor 

 X X X X 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
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Educação Pré-Escolar 

Temas, Subtemas, Objetivos e Descritores de Desempenho 

 

1 - O Consumo: Enquadramento e Evolução 

 

 

Evolução histórica do consumo 

 Compreender a evolução histórica do consumo 

 

1. Compreender as noções de consumo e de consumidor. 

2. Apresentar exemplos de atos de consumo. 

3. Identificar espaços de consumo. 

4. Reconhecer que se consomem bens de muitas partes do globo. 

 

 

A Sociedade de Consumo 

 Caracterizar aspetos da Sociedade de Consumo 

 

1. Compreender a importância do consumo no dia-a-dia dos cidadãos. 

2. Identificar bens e serviços que “todos” consomem. 

3. Reconhecer o que é a publicidade, a partir de exemplos. 

4. Identificar espaços que se relacionam com o consumo. 

 

 

O Consumo na sociedade da informação e do conhecimento 

 Caracterizar a sociedade da informação e do conhecimento relativamente ao 

consumo 

 

1. Entender a importância da informação para as escolhas de consumo. 

2. Identificar a internet como um meio para efetuar compras. 

 

A proteção dos consumidores 

 Compreender a importância da proteção dos consumidores 

 

1. Reconhecer que o que o que consumimos tem que ser seguro para a saúde. 



 

 

 
17 

 

 

A proteção dos consumidores 

 Compreender a importância da proteção dos consumidores 

 

2. Apreender que o que consumimos tem que ser seguro para a saúde. 

 

As dimensões do conceito de Consumidor 

 Caracterizar as diversas dimensões do conceito de consumidor 

 

1. Descrever o comportamento de um consumidor durante uma compra. 

2. Compreender que as escolhas do consumidor implicam consequências. 

 

 

2 - Os Direitos e Deveres dos Consumidores 

 

 

Os Direitos do Consumidor na legislação portuguesa 

 Caracterizar o quadro normativo dos direitos do consumidor na legislação 

portuguesa 

 

1. Reconhecer que existem direitos que protegem quem compra. 

2. Compreender que o que consumimos não pode ser prejudicial. 

 

 

Os Conflitos de Consumo e a sua resolução 

 Reconhecer a existência de conflitos de consumo  

 

1. Compreender que existem conflitos de consumo. 

2. Saber que os conflitos de consumo se podem resolver. 

3. Identificar situações que podem originar reclamações dos consumidores. 
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3- O Consumo de Bens e Serviços 

 

 

O consumo e a satisfação de necessidades 

 Compreender o consumo do ponto de vista da satisfação de necessidades 

 

 

1. Ser capaz de distinguir necessidades e desejos 

2. Perceber que existem diferentes motivos para comprar bens 

 

 

O ato de consumo 

 Caracterizar o ato de consumo 

 

1. Saber que existem informações sobre os bens e serviços (etiquetas, rótulos, 

instruções, entre outros.) 

2. Expressar a sua opinião sobre os motivos que levam à aquisição de um produto 

 

 

As modalidades de venda 

 Caracterizar diferentes modalidades de venda de bens e de prestação de 

serviços 

 

1. Distinguir diferentes modalidades de venda: no estabelecimento, pelo 

telefone, pela internet. 

 

 

Os serviços públicos essenciais 

 Reconhecer a essencialidade de determinados serviços para o bem-estar do 

consumidor 

 

1. Compreender a importância de alguns serviços públicos essenciais: água, 

eletricidade, televisão, telefone, internet, entre outros. 
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4- A Segurança dos Produtos e Serviços e a Proteção da Saúde dos Consumidores 

 

 

O direito à saúde e à segurança dos consumidores 

 Reconhecer a saúde e a segurança dos consumidores como um direito 

inalienável 

 

1. Saber que os produtos não podem apresentar perigo para a saúde e segurança 

dos consumidores. 

 

A segurança e a qualidade dos produtos alimentares 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos 

alimentares para uma vida saudável e sustentável 

 

 

1. Saber a importância de consumir alimentos saudáveis. 

2. Saber onde são produzidos alguns alimentos que consumimos. 

3. Saber que os alimentos podem estar contaminados. 

4. Identificar como devem ser escolhidos alguns alimentos que compramos. 

5. Saber que algumas das suas escolhas são influenciadas por técnicas de venda. 

6. Identificar regras de higiene alimentar no manuseamento de alimentos. 

 

 

A segurança e a qualidade dos produtos não alimentares  

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos não 

alimentares para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

1. Identificar de produtos potencialmente perigosos para a saúde e a segurança 

dos consumidores. 

2. Conhecer alguns pictogramas de perigo. 

3. Identificar comportamentos seguros relativamente a produtos não 

alimentares, ex: detergentes. 

4. Saber que existem produtos que exigem a utilização de equipamento de 

proteção individual. 
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5. Identificar produtos relativamente aos quais existem regras específicas de 

segurança, como os medicamentos. 

 

 

A segurança e a qualidade na prestação de serviços 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade na prestação de 

serviços para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

1. Identificar potenciais perigos em alguns serviços para a saúde e a segurança 

dos consumidores. 

2. Reconhecer regras de segurança nos espaços de jogo e recreio. 

 

 

 

5 - O Marketing e a Publicidade 

 

 

A relação do marketing e da publicidade com o consumo 

 Relacionar marketing, publicidade e consumo 

 

1. Saber para que serve a publicidade. 

2. Identificar anúncios publicitários. 

3. Perceber que a publicidade influencia o consumo. 

 

 

Meios de comunicação publicitária 

 Compreender diferentes meios de comunicação publicitária 

 

1. Identificar a existência de anúncios em diferentes suportes: televisão, rádio, 

revista/jornal, internet, outdoor, entre outros. 
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Regras aplicáveis à comunicação comercial 

 Compreender regras legais aplicáveis à comunicação comercial 

 

1. Saber que a publicidade tem regras legais. 

2. Expressar opinião sobre alguns anúncios. 

 

 

 

6 - As famílias, a gestão financeira e o consumo 

 

 

Planeamento e gestão financeira 

 Relacionar a gestão do orçamento com o consumo 

 

1. Saber que, para comprar, temos de ter dinheiro. 

2. Relacionar os consumos domésticos com os recursos financeiros da família. 

 

 

A importância da poupança para os consumidores 

 Compreender a importância da poupança para os consumidores 

 

1. Identificar objetivos da poupança. 

 

 

Os consumidores e o acesso ao crédito 

 Saber que existem responsabilidades, custos, riscos e vantagens do crédito  

 

1. Saber o que é um empréstimo. 
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7. O Consumo sustentável 

 

 

O Consumo e o desenvolvimento sustentável 

 Interpretar o consumo sustentável como uma das dimensões do 

desenvolvimento sustentável 

 

1. Identificar problemas ambientais decorrentes do consumo. 

2. Exemplificar ações que promovem um consumo sustentável. 

 

 

A produção e o consumo sustentável 

 Relacionar a produção sustentável com o consumo sustentável 

 

1. Identificar materiais recicláveis. 

2. Conhecer a existência do rótulo europeu e da etiqueta energética dos 

equipamentos. 

 

 

O consumo e os recursos naturais 

 Compreender a importância dos comportamentos de consumo relativamente à 

preservação dos recursos naturais 

 

1. Expressar a opinião sobre o desperdício da energia e da água. 

2. Identificar medidas de uso eficiente dos recursos: utilização da água, 

consumo de energia, reciclagem de materiais. 

3. Saber que existe a hierarquia dos resíduos: prevenção e redução, 

reutilização, reciclagem e outros tipos de valorização e eliminação. 

4. Identificar energias renováveis. 

5. Reconhecer a necessidade de combater o desperdício alimentar. 

6. Falar sobre os diferentes modos como as pessoas se deslocam no quotidiano 

e suas consequências ambientais. 
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EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR 
 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Temas 

Subtemas 
Objetivos 
Descritores de Desempenho 
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1.º Ciclo do Ensino Básico 

Temas, Subtemas, Objetivos e Descritores de Desempenho 

 

1 - O Consumo: enquadramento e evolução 

 

 

Evolução histórica do consumo 

 Compreender a evolução histórica do consumo 

 

1. Compreender os conceitos de consumo e de consumidor. 

2. Reconhecer que somos todos consumidores. 

3. Exemplificar várias formas de consumo: comprar na loja, pelo telefone, pela 

internet, entre outros. 

4. Reconhecer a influência da globalização no consumo. 

 

 

A Sociedade de Consumo 

 Caracterizar aspetos da Sociedade de Consumo 

 

1. Compreender o conceito de sociedade de consumo. 

2. Conhecer os conceitos de produção em massa e de consumo massificado. 

3. Perceber que a publicidade motiva o consumo. 

4. Identificar espaços que se relacionam com o hiperconsumo. 

 

 

O Consumo na sociedade da informação e do conhecimento 

 Caracterizar a sociedade da informação e do conhecimento relativamente ao 

consumo 

 

1. Reconhecer a importância da informação para as escolhas de consumo. 

2. Identificar a origem de alguns bens de consumo (origem dos bens e origem das 

componentes). 

3. Identificar a internet como uma forma de consumo. 
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A proteção dos consumidores 

 Compreender a importância da proteção dos consumidores 

 

1. Compreender que os consumidores precisam de proteção no mercado. 

2. Conhecer a existência de organizações nacionais que protegem os 

consumidores. 

3. Saber que existem meios de proteção dos consumidores. 

 

 

As dimensões do conceito de Consumidor 

 Caracterizar as diversas dimensões do conceito de consumidor 

 

1. Descrever o comportamento de um consumidor durante uma compra. 

2. Compreender que as escolhas do consumidor podem ter consequências. 

3. Compreender a relação entre o consumo e a produção. 

4. Compreender que alguns consumidores podem ser vulneráveis nas escolhas de 

consumo. 

5. Ter a noção de consumo responsável. 

 

 

 

2 - Os Direitos e Deveres dos Consumidores 

 

 

Os Direitos do Consumidor na legislação portuguesa 

 Caracterizar o quadro normativo dos direitos do consumidor na legislação 

portuguesa 

 

1. Identificar direitos do consumidor. 

2. Identificar entidades que prestam informação e apoio aos consumidores. 

3. Compreender que os direitos dos consumidores têm uma dimensão europeia. 

 

  



 

 

 
26 

 

 

Os Deveres do Consumidor 

 Problematizar a existência dos deveres do consumidor 
 

1. Dar exemplos de deveres do consumidor. 

 

 

Os Conflitos de Consumo e a sua resolução 

 Reconhecer a existência de conflitos de consumo  

 

1. Compreender o que é um conflito de consumo. 

2. Entender que existem regras que contribuem para a prevenção de conflitos. 

3. Reconhecer que os conflitos de consumo se podem resolver. 

4. Saber que se tem direito à reclamação. 

5. Identificar situações que podem originar reclamações dos consumidores. 

6. Saber como deve ser feita uma reclamação. 

7. Identificar a função do Livro de Reclamações (LR). 

 

 

Os Mecanismos de Resolução de Conflitos de Consumo 

  Conhecer os mecanismos de resolução de conflitos de consumo 

 

1. Saber que existem entidades que ajudam os consumidores a resolver 

conflitos de consumo. 

2. Entender que os Tribunais são entidades que podem resolver os conflitos de 

consumo. 

 

3- O Consumo de Bens e Serviços 

 

 

O consumo e a satisfação de necessidades 

 Compreender o consumo do ponto de vista da satisfação de necessidades 

 

1. Distinguir bens necessários e bens supérfluos. 

2. Reconhecer que existem fatores de natureza diversa que influenciam o 

consumo. 
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O ato de consumo 

 Caracterizar o ato de consumo 

 

1. Saber que a decisão de compra tem etapas. 

2. Identificar informações sobre os bens e serviços: etiquetas, rótulos, 

instruções, entre outros. 

3. Exemplificar alguns critérios de escolha no ato de consumo. 

4. Compreender que o consumo não termina no ato de compra. 

 

 

As modalidades de venda 

 Caraterizar diferentes modalidades de venda de bens e de prestação de 

serviços 

 

1. Conhecer vendas de bens e prestação de serviços no estabelecimento, fora 

do estabelecimento e a distância. 

2. Relacionar diferentes modalidades de venda com níveis e tipos de proteção 

do consumidor. 

 

 

Os serviços públicos essenciais 

 Reconhecer a essencialidade de determinados serviços para o bem-estar do 

consumidor 

 

1. Saber que alguns serviços públicos essenciais são importantes para o bem 

estar quotidiano: água, eletricidade, televisão, telefone, internet, entre 

outros. 
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4- A segurança dos produtos e serviços e a proteção da saúde dos consumidores 

 

 

O direito à saúde e à segurança dos consumidores 

 Reconhecer a saúde e a segurança dos consumidores como um direito 

inalienável 

 

1. Compreender que os produtos e serviços não podem apresentar perigo para a 

saúde e a segurança dos consumidores. 

2. Saber que determinados produtos e serviços têm regras específicas de 

segurança. 

3. Reconhecer que as empresas são responsáveis pela segurança dos produtos e 

serviços que comercializam. 

 

 

A segurança e a qualidade dos produtos alimentares 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos 

alimentares para uma vida saudável e sustentável 

 

1. Reconhecer a importância de consumir alimentos saudáveis. 

2. Identificar diferentes modos de produção dos alimentos. 

3. Exemplificar produtos alimentares que se caracterizam pela inovação. 

4. Saber que existem intermediários na cadeia de abastecimento alimentar. 

5. Saber que os alimentos podem estar contaminados. 

6. Identificar alguns critérios de escolha dos produtos alimentares. 

7. Conhecer a importância da rotulagem dos produtos alimentares para uma 

escolha saudável. 

8. Conhecer as regras de higiene e segurança alimentar na compra, na 

conservação, no manuseamento, na confeção e no consumo. 

 

 

O controlo e a fiscalização da segurança alimentar 

 Conhecer mecanismos de controlo e fiscalização da segurança alimentar 

 

1. Saber que existem entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança 

dos alimentos a nível nacional. 
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A segurança e a qualidade dos produtos não alimentares  

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos não 

alimentares para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

1. Dar exemplos de produtos potencialmente perigosos para a saúde e a 

segurança dos consumidores. 

2. Reconhecer a essencialidade da informação e da rotulagem dos produtos não 

alimentares para uma escolha segura: Marcação CE, pictogramas de 

segurança, instruções de montagem e de utilização, instruções de 

conservação, … 

3. Exemplificar comportamentos seguros na utilização, na conservação e no 

manuseamento dos produtos. 

4. Saber que existem produtos que exigem a utilização de equipamento de 

proteção individual. 

5. Conhecer produtos relativamente aos quais existem regras específicas de 

segurança, como os medicamentos, os suplementos alimentares, entre 

outros. 

 

 

O controlo e a fiscalização da segurança de produtos não alimentares 

 Conhecer mecanismos de controlo e fiscalização da segurança de produtos não 

alimentares 

 

1. Conhecer a necessidade de avaliação de riscos dos produtos não alimentares. 

 

 

A segurança e a qualidade na prestação de serviços  

 Compreender a importância da segurança e da qualidade na prestação de 

serviços para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

 

1. Identificar serviços potencialmente perigosos para a saúde e a segurança dos 

consumidores. 

2. Reconhecer a importância da informação para uma escolha segura na 

utilização de serviços pelos consumidores. 
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3. Reconhecer regras de segurança nos espaços de jogo e recreio. 

 

5 - O Marketing e a Publicidade 

 

 

A relação da publicidade e do marketing com o consumo 

 Relacionar marketing, publicidade e consumo 

 

1. Enumerar objetivos da publicidade. 

2. Exemplificar anúncios publicitários. 

3. Saber que o marketing e a publicidade são atividades económicas. 

4. Identificar diferentes formas de publicidade. 

5. Perceber que a publicidade fomenta atitudes e comportamentos. 

6. Compreender que existem restrições legais e limites éticos da publicidade. 

 

Meios de comunicação publicitária 

 Compreender diferentes meios de comunicação publicitária 

 

1. Distinguir vários suportes publicitários. 

2. Reconhecer a existência de anúncios na Internet. 

3. Saber que a publicidade digital pode recolher dados pessoais. 

 

 

Regras aplicáveis à comunicação comercial 

 Compreender regras aplicáveis à comunicação comercial 

 

1. Saber que existem regras legais relativamente à publicidade. 

2. Identificar os princípios presentes no código da publicidade. 

3. Expressar opinião sobre alguns anúncios, exemplificando casos de 

publicidade enganosa. 
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6 – As famílias, a gestão financeira e o consumo 

 

 

Planeamento e gestão financeira 

 Relacionar a gestão do orçamento com o consumo 

 

1. Identificar prioridades de consumo face ao dinheiro que temos. 

2. Perceber que o consumo doméstico deve ser pensado em família, atendendo 

aos recursos financeiros disponíveis. 

3. Saber que um orçamento perspetiva o que se pode consumir. 

4. Reconhecer que as escolhas individuais relativamente ao consumo têm 

consequências individuais e familiares. 

 

 

O Consumo de produtos e de serviços financeiros 

 Compreender a complexidade inerente ao consumo de produtos e de serviços 

financeiros 

 

1. Reconhecer que existem diversos meios de pagamento. 

2. Saber que existem produtos e serviços bancários. 

3. Exemplificar tipos de seguros. 

 

 

A importância da poupança para os consumidores 

 Compreender a importância da poupança para os consumidores 

 

1. Identificar objetivos da poupança. 

 

 

Os consumidores e o acesso ao crédito 

 Saber que existem responsabilidades, custos e vantagens do crédito 

 

1. Saber que um empréstimo implica o pagamento de juros. 

2. Definir crédito ao consumo. 

3. Saber o que é uma dívida. 
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7. O Consumo sustentável 

 

 

O consumo e o desenvolvimento sustentável 

 Interpretar o consumo sustentável como uma das dimensões do desenvolvimento 

sustentável 

 

1. Definir consumo sustentável. 

2. Definir pegada ecológica. 

3. Identificar atos individuais de consumo com impacto coletivo e ambiental. 

4. Exemplificar ações que promovem o consumo sustentável. 

 

A Produção e o consumo sustentável 

 Relacionar a produção sustentável com o consumo sustentável 

 

1. Ter uma noção de como funciona a economia circular. 

2. Conhecer o rótulo ecológico europeu e a etiqueta energética dos 

equipamentos, entre outros, para a tomada de decisão de consumo. 

 

 

O consumo e os recursos naturais 

 Compreender a importância dos comportamentos de consumo relativamente à 

preservação dos recursos naturais 

 

1. Relacionar o consumo com os limites dos recursos naturais e os limites dos 

ecossistemas. 

2. Compreender a importância do uso eficiente dos recursos: utilização da 

água; consumo de energia; reciclagem de materiais. 

3. Conhecer a hierarquia dos resíduos: prevenção e redução, reutilização, 

reciclagem e outros tipos de valorização e eliminação. 

4. Identificar energias renováveis. 

5. Reconhecer a necessidade de combater o desperdício alimentar. 

6. Saber o que é mobilidade sustentável: transportes elétricos, transportes 

coletivos e transportes não motorizados. 
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O consumo ético e o comércio justo 

 Compreender a perspetiva ética do consumo 

 

1. Saber que os produtos são oriundos de países diversos. 

 

 

O consumo colaborativo e economia de partilha 

 Compreender a existência de formas alternativas de consumo promotoras da 

sustentabilidade 

 

1. Exemplificar formas de consumo partilhado. 

2. Exemplificar formas de consumo colaborativo. 

 

 

 

8. O consumo no mundo digital 

 

 

A compra de bens e a prestação de serviços online 

 Compreender fatores essenciais a ter em conta na compra de bens e serviços 

online 

 

1. Explicar porque se efetuam compras online. 

2. Reconhecer a necessidade de vigilância relativamente às mensagens 

publicitárias e às práticas comerciais desleais online. 

 

 

Riscos digitais 

 Compreender a diversidade e a extensão dos riscos digitais para os 

consumidores 

 

1. Exemplificar riscos associados à economia digital. 

2. Saber o que são dados pessoais. 

3. Identificar algumas ofertas online que têm como objetivo único a recolha de 

dados pessoais. 
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4. Reconhecer a necessidade de proteção dos seus equipamentos e programas 

informáticos. 

5. Reconhecer a importância das regras de segurança e privacidade nas redes 

sociais e no mundo digital. 

 

 

O consumo e os direitos de autor no mundo digital 

 Reconhecer o dever de o consumidor respeitar os direitos de autor 

 

1. Definir direitos de autor. 

2. Saber o que é a contrafação. 
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2.º Ciclo do Ensino Básico 

Temas, Subtemas, Objetivos e Descritores de Desempenho 

 

1 - O Consumo: enquadramento e evolução 

 

 

Evolução histórica do consumo 

 Compreender a evolução histórica do consumo 

 

1. Compreender os conceitos de consumo e de consumidor. 

2. Reconhecer que somos todos consumidores. 

3. Identificar as principais etapas da evolução do consumo, da troca direta ao 

consumo digital. 

4. Reconhecer\ da importância da globalização no consumo. 

 

 

A Sociedade de Consumo 

 Caracterizar aspetos da Sociedade de Consumo 

 

1. Compreender o conceito de sociedade de consumo. 

2. Conhecer os conceitos de produção em massa e de consumo massificado. 

3. Definir publicidade e marketing. 

4. Apreender a noção de hiperconsumo. 

5. Compreender que consumir pode implicar escolhas complexas. 

 

 

O Consumo na sociedade da informação e do conhecimento 

 Caracterizar a sociedade da informação e do conhecimento relativamente ao 

consumo 

 

1. Apreender o conceito de sociedade da informação e do conhecimento. 

2. Compreender que é importante estar informado para escolher bens e produtos 

de consumo. 

3. Saber que a produção e consumo de bens têm uma escala global. 

4. Identificar a internet como uma forma de consumo. 
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A proteção dos consumidores 

 Compreender a importância da proteção dos consumidores 

 

1. Perceber a importância da proteção dos consumidores. 

2. Identificar organizações nacionais de proteção dos consumidores. 

3. Saber que existem meios de proteção dos consumidores. 

4. Conhecer instituições públicas de proteção dos consumidores. 

5. Conhecer o papel de entidades da sociedade civil na proteção dos 

consumidores. 

 

 

As dimensões do conceito de Consumidor 

 Caracterizar as diversas dimensões do conceito de consumidor 

 

1. Enunciar características do consumidor atual. 

2. Reconhecer a responsabilidade de cada um como consumidor. 

3. Estabelecer relações entre o consumo e a cidadania. 

4. Reconhecer que há consumidores vulneráveis nas escolhas de consumo. 

5. Definir consumo responsável. 

 

 

 

2 - Os Direitos e Deveres dos Consumidores 

 

 

Os direitos do Consumidor na legislação portuguesa 

 Caracterizar o quadro normativo dos direitos do consumidor na legislação 

portuguesa 

 

1. Identificar direitos do consumidor. 

2. Identificar entidades que prestam informação e apoio aos consumidores. 

3. Compreender que os direitos do consumidor têm uma dimensão europeia. 
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Os deveres do consumidor 

 Problematizar a existência de direitos do consumidor 

 

1. Identificar deveres do consumidor. 

 

Os Conflitos de Consumo e a sua resolução 

 Reconhecer a existência de conflitos de consumo. 

 

1. Definir conflito de consumo. 

2. Entender que existem regras que contribuem para a prevenção de conflitos de 

consumo. 

3. Reconhecer a relevância da informação para o consumidor na resolução de 

problemas. 

4. Reconhecer a importância do direito à reclamação. 

5. Exemplificar situações que podem originar reclamações dos consumidores. 

6. Saber como deve ser feita uma reclamação. 

7. Identificar a função do Livro de Reclamação (LR). 

 

 

Os Mecanismos de Resolução de Conflitos de Consumo 

  Conhecer os mecanismos de resolução de conflitos de consumo 

 

1. Identificar os mecanismos de resolução de conflitos de consumo: a 

mediação, a conciliação e a arbitragem. 

2. Identificar entidades que ajudam o consumidor a resolver conflitos de 

consumo fora dos tribunais. 

3. Conhecer o papel dos tribunais enquanto entidades de resolução judicial de 

conflitos de consumo. 
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3- O Consumo de Bens e Serviços 

 

 

O consumo e a satisfação de necessidades 

 Compreender o consumo do ponto de vista da satisfação de necessidades 

 

1. Identificar bens e serviços que são necessários e outros que são supérfluos. 

2. Reconhecer que existem fatores de natureza diversa que influenciam o 

consumo. 

3. Identificar necessidades criadas pelas empresas e pelo mercado. 

 

 

 

O ato de consumo 

 Caracterizar o ato de consumo 

 

1. Identificar as etapas do processo de tomada de decisão de compra. 

2. Saber que a informação sobre os bens e serviços é importante para orientar 

os atos de consumo. 

3. Exemplificar alguns critérios de escolha no ato de consumo. 

4. Compreender que o consumo não termina no ato de compra. 

5. Identificar direitos e deveres do consumidor no “pós-compra”. 

 

 

As modalidades de venda 

 Caracterizar diferentes modalidades de venda de bens e de prestação de 

serviços 

 

1. Conhecer vendas de bens e prestação de serviços no estabelecimento, fora 

do estabelecimento e a distância. 

2. Relacionar diferentes modalidades de venda com níveis e tipos de proteção 

do consumidor. 
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Os serviços públicos essenciais 

 Reconhecer a essencialidade de determinados serviços para o bem-estar do 

consumidor 

 

1. Identificar os serviços públicos essenciais. 

 

 

 

4- A segurança dos produtos e serviços e a proteção da saúde dos consumidores 

 

 

O direito à saúde e à segurança dos consumidores 

 Reconhecer a saúde e a segurança dos consumidores como um direito 

inalienável 

 

1. Compreender que os produtos e serviços não podem apresentar perigo para a 

saúde e para a segurança dos consumidores. 

2. Compreender a importância de normas legais que protegem a saúde e a 

segurança dos consumidores. 

3. Saber que os vários operadores económicos têm responsabilidade na 

segurança de produtos e serviços. 

 

 

A segurança e a qualidade dos produtos alimentares 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos 

alimentares para uma vida saudável e sustentável 

 

1. Reconhecer a importância de consumir alimentos saudáveis. 

2. Conhecer diferentes modos de produção dos alimentos que consumimos. 

3. Reconhecer o papel da tecnologia e da inovação na alimentação. 

4. Identificar intermediários na cadeia de abastecimento alimentar. 

5. Identificar riscos de contaminação dos alimentos. 

6. Conhecer critérios de escolha dos produtos alimentares. 

7. Reconhecer a importância da rotulagem dos produtos alimentares para uma 

escolha equilibrada e promotora de saúde. 
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8. Reconhecer que existem alegações nutricionais e alegações de saúde. 

9. Saber que existe marketing alimentar dirigido a crianças que influencia os 

seus hábitos alimentares. 

10. Conhecer regras de higiene e segurança alimentar na compra, na 

conservação, no manuseamento, na confeção e no consumo. 

 

 

O controlo e a fiscalização da segurança alimentar 

 Conhecer mecanismos de controlo e fiscalização da segurança alimentar 

 

1. Conhecer entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança dos 

alimentos a nível nacional: DGAV e ASAE. 

2. Saber o que é uma crise alimentar. 

 

 

A segurança e a qualidade dos produtos não alimentares  

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos não 

alimentares para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

1. Identificar produtos potencialmente perigosos para a saúde e a segurança 

dos consumidores. 

2. Reconhecer a essencialidade da informação e da rotulagem dos produtos não 

alimentares para uma escolha segura: Marcação CE, pictogramas de 

segurança, instruções de montagem e de utilização, instruções de 

conservação, … 

3. Adotar comportamentos seguros na utilização, na conservação e no 

manuseamento dos produtos. 

4. Saber que existem diferentes normas técnicas que garantem a segurança dos 

produtos não alimentares. 

5. Conhecer produtos relativamente aos quais existem regras específicas de 

segurança, como os medicamentos, os suplementos alimentares, os 

piercings, as tatuagens, entre outros. 
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O controlo e a fiscalização da segurança de produtos não alimentares 

 Conhecer mecanismos de controlo e fiscalização da segurança de produtos não 

alimentares 

 

1. Conhecer entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança dos 

produtos não alimentares: ANEC, ASAE, INFARMED, IPQ, DGC, entre outros. 

2. Perceber a necessidade de avaliação de riscos de produtos não alimentares e 

seus critérios. 

 

 

A segurança e a qualidade na prestação de serviços  

 Compreender a importância da segurança e da qualidade na prestação de 

serviços para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

1. Identificar serviços potencialmente perigosos para a saúde e a segurança dos 

consumidores. 

2. Reconhecer a informação para uma escolha segura na contratualização e 

utilização de serviços pelos consumidores. 

3. Saber que existem entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança da 

prestação de serviços. 

4. Exemplificar casos específicos de segurança em determinadas atividades de 

aventura e de ar livre, em espetáculos, em eventos desportivos, em parques 

de diversão, em ginásios, em serviços de estética, piercings e tatuagens, 

entre outros. 

 

5 - O Marketing e a Publicidade 

 

 

A relação do marketing e da publicidade com o consumo 

 Relacionar publicidade, marketing e consumo 

 

1. Conhecer os objetivos do marketing e da publicidade. 

2. Consciencializar-se da influência do marketing e da publicidade no 

comportamento do consumidor. 
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3. Reconhecer o papel do marketing e da publicidade na economia como 

atividades económicas. 

4. Realizar a análise de um anúncio publicitário. 

5. Compreender que existem restrições legais e limites éticos à publicidade. 

 

 

Os meios de comunicação publicitária 

 Compreender diferentes meios de comunicação publicitária 

 

1. Distinguir diversos suportes publicitários. 

2. Reconhecer a existência de anúncios na internet. 

3. Compreender estratégias de marketing viral e da publicidade 

comportamental. 

4. Reconhecer a presença e os efeitos da publicidade nas redes sociais e 

noutras plataformas digitais. 

5. Consciencializar-se da importância da privacidade e proteção de dados no 

mundo digital. 

 

 

Regras aplicáveis à comunicação comercial 

 Compreender regras aplicáveis à comunicação comercial 

 

1. Saber que existem regras legais face aos efeitos persuasivos da publicidade. 

2. Identificar os princípios presentes no código da publicidade. 

3. Identificar exemplos de publicidade enganosa. 

 

 

 

6 – As famílias, a gestão financeira e o consumo 

 

Planeamento e gestão doméstica  

 Relacionar a gestão do orçamento com o consumo 

 

1. Reconhecer as prioridades de consumo face aos recursos financeiros 

disponíveis. 
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2. Compreender a importância de refletir sobre o consumo doméstico para uma 

gestão adequada dos recursos financeiros. 

3. Compreender a importância da elaboração de um orçamento para uma gestão 

equilibrada das finanças familiares e pessoais. 

4. Consciencializar-se de que as opções financeiras têm repercussões no 

orçamento familiar. 

 

 

Direito dos consumidores à informação financeira 

 Compreender a necessidade de informação sobre produtos e serviços 

financeiros 

 

1. Saber que deve ser garantido o acesso à informação sobre produtos financeiros. 

2. Saber que os produtos e serviços financeiros são objeto de contrato. 

3. Saber que podem existir diferentes ofertas para o mesmo produto 

financeiro. 

4. Identificar entidades que aceitam reclamações relativamente a produtos 

financeiros. 

 

 

O consumo de produtos e serviços financeiros 

 Compreender a complexidade inerente ao consumo de produtos e serviços 

financeiros 

 

1. Saber que se encontram à disposição dos consumidores diversos meios de 

pagamento. 

2. Saber que existem produtos e serviços bancários com diferentes finalidades. 

3. Distinguir tipos de seguros. 

 

 

A importância da poupança para os consumidores 

 Compreender a importância da poupança para os consumidores 

 

1. Elencar objetivos da poupança. 
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Os consumidores e o acesso ao crédito 

 Saber que existem responsabilidades, custos e vantagens do crédito aos 

consumidores 

 

1. Saber que um empréstimo implica o pagamento de juros. 

2. Conhecer utilizações do crédito. 

3. Saber que existe informação específica no recurso ao crédito. 

 

 

O endividamento e o sobreendividamento 

 Compreender os riscos e as consequências do endividamento e 

sobreendividamento 

 

1. Definir endividamento e do sobreendividamento. 

2. Saber que o endividamento comporta riscos. 

3. Identificar consequências individuais, económicas e sociais de uma situação de 

sobreendividamento. 

4. Compreender que os consumidores devem atuar, em caso de endividamento ou 

sobreendividamento. 

 

7. O Consumo sustentável 

O consumo e o desenvolvimento sustentável 

 Interpretar o consumo sustentável como uma das dimensões do 

desenvolvimento sustentável 

 

1. Relacionar o conceito de consumo sustentável com o conceito de 

desenvolvimento sustentável: dimensão económica, social e ambiental. 

2. Definir pegada ecológica. 

3. Compreender que os atos individuais de consumo têm impacto coletivo e 

ambiental. 

4. Reconhecer a importância dos comportamentos para o consumo sustentável. 

 

 

A produção e o consumo sustentável 

 Relacionar a produção sustentável com o consumo sustentável 
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1. Apreender o conceito de economia circular como forma de preservar os 

recursos e a biodiversidade. 

2. Perceber que as escolhas do consumidor são determinantes para a promoção 

da economia circular. 

3. Saber o que é a obsolescência programada. 

4. Conhecer a rótulo ecológico europeu e a etiqueta energética dos 

equipamentos, entre outros. 

5. Saber o que é o Greenwashing, como forma de promoção comercial. 

 

 

O consumo e os recursos naturais 

 Compreender a importância dos comportamentos de consumo relativamente à 

preservação dos recursos naturais 

 

1. Relacionar o consumo com os limites dos recursos naturais e com os limites 

da capacidade de resistência dos ecossistemas. 

2. Consciencializar-se da importância do uso eficiente dos recursos: água, 

energia, entre outros. 

3. Conhecer a hierarquia dos resíduos: prevenção e redução, reutilização, 

reciclagem e outros tipos de valorização e eliminação. 

4. Reconhecer a importância da produção e do consumo de energias renováveis 

para a preservação dos recursos naturais. 

5. Debater o desperdício alimentar do ponto de vista do consumidor. 

6. Compreender a necessidade de uma mobilidade sustentável que dê relevo 

aos transportes elétricos, aos transportes coletivos e aos transportes não 

motorizados. 

 

 

O consumo ético e o comércio justo 

 Compreender a perspetiva ética do consumo 

 

1. Saber o que é o consumo ético. 

2. Aprender o conceito de comércio justo. 

3. Saber que os produtos são oriundos de países diversos. 
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O consumo colaborativo e economia de partilha 

 Compreender a existência de formas alternativas de consumo promotoras da 

partilha e da sustentabilidade 

 

1. Conhecer os conceitos de consumo colaborativo e de economia de partilha. 

2. Exemplificar formas de consumo colaborativo e de economia de partilha: a 

troca, a venda, o aluguer, a oferta, os bancos de tempo, as compras em 

grupo, entre outros. 

 

 

 

8. O consumo no mundo digital 

 

 

A economia digital: o desenvolvimento das tecnologias e media digitais 

 Caracterizar o fenómeno da economia digital 

 

 

1. Identificar razões da expansão da economia digital. 

2. Compreender a utilização das tecnologias e media digitais nas compras 

online. 

3. Conhecer a motivação do consumidor para efetuar compras online. 

4. Saber que existem limitações à neutralidade da internet. 

 

 

A compra de bens e a prestação de serviços online 

 Compreender fatores essenciais a ter em conta na compra de bens e serviços 

online 

 

 

1. Conhecer cuidados a ter nas compras de bens e serviços online. 

2. Consciencializar-se da importância da informação exata e completa sobre 

meios de pagamento, garantias, direito de arrependimento, entre outros. 

3. Reconhecer a necessidade de vigilância relativamente às mensagens 

publicitárias e práticas comerciais online. 
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Riscos digitais 

 Compreender a diversidade e extensão dos riscos digitais para os consumidores 

 

1. Problematizar os riscos associados à economia digital: esquemas 

fraudulentos, mensagens spam, o phishing, o malware, o anúncio de 

amostras grátis.  

2. Saber que os dados pessoais são valiosos para as empresas e utilizados nas 

decisões de marketing. 

3. Identificar ofertas online que possam ter como objetivo a recolha de dados 

pessoais. 

4. Reconhecer a necessidade de proteção dos equipamentos e programas 

informáticos. 

5. Reconhecer a importância das regras de segurança e privacidade nas redes 

sociais e no mundo digital. 

 

 

O Consumo e os direitos de autor no mundo digital 

 Reconhecer o dever de o consumidor respeitar os direitos de autor 

 

1. Saber o que são direitos de autor. 

2. Reconhecer a importância dos direitos de autor para a proteção das obras e 

da justa remuneração dos autores. 

3. Compreender o fenómeno da proliferação da contrafação no mundo digital. 
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3.º Ciclo do Ensino Básico 

Temas, Subtemas, Objetivos e Descritores de Desempenho 

 

1 - O Consumo: enquadramento e evolução 

 

 

Evolução histórica do consumo 

 Compreender a evolução histórica do consumo 

 

1. Explicitar os conceitos de consumo e de consumidor. 

2. Reconhecer que somos todos consumidores. 

3. Caracterizar as principais etapas da evolução do consumo, da troca direta ao 

consumo digital. 

4. Relacionar o fenómeno da globalização com o consumo. 

 

 

A Sociedade de Consumo 

 Caracterizar aspetos da Sociedade de Consumo 

 

1. Definir sociedade de consumo. 

2. Relacionar a produção em massa com o consumo massificado. 

3. Refletir sobre o papel da publicidade e do marketing na escolha de bens e 

serviços. 

4. Definir hiperconsumo. 

5. Refletir sobre o ato de consumo face à complexidade do mercado. 

6. Definir consumismo e consumerismo. 

 

 

O Consumo na sociedade da informação e do conhecimento 

 Caracterizar a sociedade da informação e do conhecimento relativamente ao 

consumo 

 

1. Definir sociedade da informação e do conhecimento. 

2. Compreender a influência da informação e do conhecimento no consumo. 

3. Identificar consequências da globalização na produção, na distribuição e no 

consumo. 
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4. Caracterizar os “novos consumidores” no mundo digital. 

5. Relacionar a mobilidade do indivíduo nas escalas regional e mundial com a 

produção e o consumo. 

 

 

A proteção dos consumidores 

 Compreender a importância da proteção dos consumidores 

 

1. Conhecer a origem do movimento de proteção e defesa dos consumidores. 

2. Conhecer entidades nacionais e internacionais de proteção dos consumidores. 

6. Conhecer meios de proteção de consumidores. 

7. Reconhecer o papel de instituições públicas na proteção dos consumidores. 

8. Reconhecer o papel de entidades da sociedade civil na proteção dos 

consumidores. 

 

 

As dimensões do conceito de Consumidor 

 Caracterizar as diversas dimensões do conceito de consumidor 

 

1. Enunciar características do consumidor atual. 

2. Compreender que a escolha de bens e serviços é um momento de 

responsabilidade individual e coletiva. 

3. Reconhecer o papel do consumidor no âmbito da cidadania. 

4. Compreender a importância do consumidor como agente do mercado. 

5. Compreender que há consumidores pouco capacitados para fazerem as 

melhores escolhas. 

6. Reconhecer que o consumidor só está protegido no consumo de bens e serviços 

lícitos. 

7. Compreender o conceito de consumidor responsável. 

 

 

  



 

 

 
52 

 

 

2 – Os direitos e deveres do consumidor 

 

 

Os direitos do consumidor na legislação portuguesa 

 Caracterizar o quadro normativo dos direitos do consumidor na legislação 

portuguesa 

 

1. Compreender a evolução dos direitos do consumidor a nível nacional e 

europeu. 

2. Conhecer os direitos do consumidor consagrados na legislação portuguesa. 

3. Conhecer entidades que prestam informação e apoio aos consumidores. 

4. Compreender que as políticas europeias de defesa do consumidor têm 

efeito na legislação portuguesa. 

 

 

Os deveres do consumidor 

 Problematizar a existência dos deveres do consumidor 

 

1. Compreender os deveres versus os direitos do consumidor. 

2. Consciencializar-se da importância do exercício dos deveres do consumidor. 

 

 

Os conflitos de consumo e a sua resolução 

 Reconhecer a existência de conflitos de consumo 

 

1. Definir conflito de consumo. 

2. Consciencializar-se da importância da prevenção de conflitos de consumo. 

3. Consciencializar-se da relevância da capacitação do consumidor para a 

resolução de problemas através da informação e da formação. 

4. Compreender que a reclamação é um exercício de cidadania. 

5. Compreender que a legitimidade da reclamação decorre do incumprimento 

dos direitos do consumidor. 

6. Conhecer os requisitos essenciais da reclamação. 

7. Compreender a finalidade do LR enquanto instrumento ao serviço dos 

consumidores. 
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8. Compreender a obrigatoriedade da presença do LR junto de todos os 

fornecedores e prestadores de serviços. 

9. Conhecer o Livro de Reclamações Eletrónico. 

 

 

Os mecanismos de resolução de conflitos de consumo 

 Conhecer os mecanismos de resolução de conflitos de consumo 

 

1. Exemplificar os mecanismos de resolução de conflitos de consumo: mediação, 

conciliação e arbitragem. 

2. Conhecer entidades que apoiam os consumidores na resolução de conflitos de 

consumo fora dos tribunais. 

3. Conhecer o papel dos tribunais enquanto entidades de resolução judicial de 

conflitos de consumo. 

 

 

 

3 – O consumo de bens e serviços 

 

 

O consumo e a satisfação das necessidades 

 Compreender o consumo do ponto de vista das necessidades 

 

1. Problematizar a escolha de consumo relativamente ao necessário e ao 

supérfluo. 

2. Caracterizar fatores que influenciam o consumo: económicos, sociais, 

psicológicos, culturais, entre outros. 

3. Identificar necessidades de consumo criadas pelas empresas e pelo mercado. 

 

 

O ato de consumo 

 Problematizar o consumo do ponto de vista das necessidades 

 

1. Identificar as etapas do processo de tomada de decisão de compra. 
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2. Reconhecer a importância de realizar atos de consumo informados e 

esclarecidos. 

3. Exemplificar alguns critérios de escolha no ato de consumo. 

4. Reconhecer a importância da fatura relativa à compra de bens ou prestação 

de serviços. 

5. Compreender que o consumo não termina no ato de compra. 

6. Exemplificar direitos e deveres do consumidor na “pós-compra”. 

 

 

As modalidades de venda 

 Caracterizar diferentes modalidades de venda de bens e de prestação de serviços 

 

1. Distinguir vendas de bens e prestação de serviços no estabelecimento, fora do 

estabelecimento e a distância. 

2. Relacionar diferentes modalidades de venda com níveis e tipos de proteção do 

consumidor. 

3. Refletir sobre os riscos e vantagens da compra de bens com redução de preço: 

promoções, liquidações, blackfriday, entre outros. 

 

 

Os serviços públicos essenciais 

 Reconhecer a essencialidade de determinados serviços para o bem-estar do 

consumidor 

 

1. Definir serviços públicos essenciais. 

2. Conhecer os serviços públicos essenciais legalmente consagrados. 

3. Compreender que a maioria dos serviços públicos essenciais é oferecida pelo 

mercado liberalizado. 

4. Saber que existe proteção específica dos consumidores relativa a serviços 

públicos essenciais. 
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4 – A segurança dos produtos e serviços e a proteção da saúde dos consumidores 

 

 

O direito à saúde e à segurança dos consumidores 

 Reconhecer a saúde e a segurança dos consumidores como um direito inalienável 

 

1. Compreender que os produtos e serviços não podem apresentar perigo para a 

saúde e para a segurança dos consumidores. 

2. Compreender a importância de normas legais que protegem a saúde e a 

segurança dos consumidores. 

3. Saber que os vários operadores económicos têm responsabilidade na 

segurança de produtos e serviços. 

 

 

A segurança e a qualidade dos produtos alimentares 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos alimentares 

para uma vida saudável e sustentável 

 

1. Reconhecer a importância de consumir alimentos saudáveis. 

2. Conhecer diferentes modos de produção dos alimentos que consumimos. 

3. Refletir sobre a inovação alimentar no âmbito da segurança alimentar. 

4. Identificar intermediários na cadeia de abastecimento alimentar. 

5. Reconhecer a existência de risco de contaminação dos alimentos ao longo da 

respetiva cadeia alimentar: contaminações biológicas, químicas e físicas. 

6. Conhecer diferentes critérios de escolha dos produtos alimentares. 

7. Reconhecer a importância da informação e da rotulagem dos produtos 

alimentares para uma escolha saudável. 

8. Saber o que são alegações nutricionais e alegações de saúde. 

9. Compreender a influência do marketing alimentar nos hábitos alimentares de 

crianças e jovens. 

10. Conhecer regras de higiene e segurança alimentar: na produção, na 

conservação, no manuseamento, na confeção e no consumo. 
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O controlo e a fiscalização da segurança alimentar 

 Conhecer os mecanismos de controlo e fiscalização alimentar 

 

1. Conhecer entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança dos alimentos: 

EFSA, DGAV e ASAE. 

2. Relacionar o impacto das crises alimentares na confiança dos consumidores e 

dos operadores económicos. 

 

 

A segurança e a qualidade dos produtos não alimentares 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos não 

alimentares para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

1. Conhecer produtos potencialmente perigosos para a saúde e a segurança dos 

consumidores. 

2. Reconhecer a essencialidade da informação e da rotulagem de produtos não 

alimentares para uma escolha segura: marcação CE, pictogramas de segurança, 

instruções de montagem e de utilização, instruções de conservação, entre 

outros. 

3. Adotar comportamentos seguros na utilização, na conservação e no 

manuseamento de produtos. 

4. Exemplificar produtos que exigem a utilização e equipamento de proteção 

individual. 

5. Saber que existem diferentes sistemas de normalização que garantem a 

segurança dos produtos não alimentares. 

6. Conhecer casos específicos de segurança relativamente a produtos não 

alimentares, como medicamentos, suplementos alimentares, piercings, 

tatuagens, entre outros. 

 

O controlo e a fiscalização da segurança de produtos não alimentares 

 Conhecer os mecanismos de controlo e segurança de produtos não alimentares  

 

1. Conhecer entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança dos produtos 

não alimentares: ASAE, INFARMED, IPQ, DGC, entre outros. 
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2. Explicitar a necessidade de avaliação de riscos de produtos não alimentares e 

alguns dos seus critérios. 

 

 

A segurança e a qualidade na prestação de serviços 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade na prestação de serviços 

 

1. Identificar serviços potencialmente perigosos para a saúde e a segurança dos 

consumidores. 

2. Reconhecer a importância da informação para uma escolha segura na utilização 

de serviços pelos consumidores. 

3. Saber que existem entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança da 

prestação de serviços. 

4. Explicitar casos específicos de segurança em determinadas atividades de 

aventura e de ar livre, em parques de diversão, em espetáculos, em eventos 

desportivos. 

 

 

 

5 – O marketing e a publicidade 

 

 

A relação do marketing e da publicidade com o consumo 

 Relacionar marketing, publicidade e consumo 

 

1. Enumerar objetivos do marketing e da publicidade. 

2. Consciencializar-se da influência do marketing e da publicidade no 

comportamento do consumidor. 

3. Reconhecer o papel do marketing e da publicidade na economia e nos media. 

4. Caracterizar diferentes formas de publicidade: patrocínios, colocação de 

produtos, testemunhos, comparativa, subliminar, institucional, entre outros. 

5. Perceber a interação entre a moda, as marcas, a criação de tendências e o 

consumo. 

6. Refletir sobre as restrições legais e os limites éticos da publicidade. 
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Meios e comunicação publicitária 

 Compreender diferentes meios de comunicação publicitária 

 

1. Caracterizar os diferentes suportes de comunicação publicitária. 

2. Conhecer especificidades publicitárias nos media digitais. 

3. Compreender estratégias do marketing viral e da publicidade comportamental. 

4. Reconhecer a presença e os efeitos da publicidade nas redes sociais e noutras 

plataformas digitais. 

5. Consciencializar-se da importância da privacidade e da proteção de dados face 

à publicidade no mundo digital. 

 

 

Regras aplicáveis à comunicação comercial 

 Compreender regras aplicáveis à comunicação comercial 

 

1. Reconhecer a necessidade da existência de regras legais face aos efeitos 

persuasivos da publicidade. 

2. Identificar os princípios presentes no código da publicidade. 

3. Exemplificar casos de publicidade enganosa. 

 

6 – As famílias, a gestão financeira e o consumo 

 

 

Planeamento e gestão doméstica  

 Relacionar a gestão do orçamento com o consumo 

 

1. Reconhecer as prioridades de consumo face aos recursos financeiros 

disponíveis. 

2. Compreender a importância de estratégias de consumo doméstico para uma 

gestão adequada dos recursos financeiros. 

3. Compreender a importância da elaboração de um orçamento para uma gestão 

equilibrada das finanças familiares e pessoais. 

4. Consciencializar-se de que as opções de consumo têm repercussões no 

orçamento familiar. 
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5. Entender que as decisões de consumo têm de ter em conta os riscos e 

incertezas do ponto de vista financeiro. 

 

 

O direito dos consumidores à informação financeira 

 Compreender a necessidade de informação sobre produtos e serviços financeiros 

 

1. Consciencializar-se da necessidade de informação acessível, clara e objetiva 

relativamente a produtos e serviços financeiros. 

2. Saber que os produtos e serviços financeiros são objeto de contrato. 

3. Saber que é necessário comparar diferentes ofertas de produtos e serviços 

financeiros. 

4. Saber que o consumidor informado mais facilmente identifica a fraude 

financeira. 

5. Saber como reclamar, identificando as entidades reguladoras relativamente a 

produtos e serviços financeiros. 

 

 

O consumo de produtos e serviços financeiros 

 Compreender a complexidade inerente ao consumo de produtos e serviços 

financeiros 

 

1. Discutir a relação entre os diversos meios de pagamento e o consumo. 

2. Compreender que existe uma relação de consumo com as instituições 

financeiras. 

3. Identificar produtos e serviços financeiros. 

4. Saber que alguns produtos e serviços financeiros são complexos e têm 

associados riscos. 

5. Reconhecer o objetivo da contratação de um seguro para fazer face ao risco e à 

imprevisibilidade. 
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A importância da poupança 

 Compreender a importância da poupança para os consumidores 

 

1. Entender a poupança como forma de alcançar objetivos a médio e a longo 

prazo. 

2. Conhecer a importância da poupança face ao risco e à imprevisibilidade. 

3. Identificar produtos de aplicação da poupança. 

 

 

Os consumidores e o acesso ao crédito 

 Saber que existem responsabilidades, custos, riscos e vantagens do crédito 

 

1. Relacionar o consumo com a capacidade financeira no recurso ao crédito. 

2. Consciencializar-se da existência da dívida no recurso ao crédito. 

3. Conhecer as diferentes formas de acesso ao crédito por parte dos 

consumidores. 

4. Compreender a importância da informação, acessível e clara, no recurso ao 

crédito. 

5. Entender as responsabilidades decorrentes do recurso ao crédito e as 

consequências do incumprimento dos compromissos de crédito. 

 

 

O endividamento e o sobreendividamento 

 Compreender os riscos e as consequências do endividamento e do 

sobreendividamento 

 

1. Saber o que é o endividamento e o sobreendividamento. 

2. Reconhecer formas de prevenção dos riscos face ao endividamento. 

3. Reconhecer consequências individuais, económicas e sociais de uma situação de 

sobreendividamento. 

4. Reconhecer como os consumidores devem atuar em caso de 

sobreendividamento. 

5. Saber que existem mecanismos legais de prevenção e de regularização do 

incumprimento do crédito. 

6. Identificar entidades de informação e apoio aos consumidores, em caso de 

sobreendividamento: Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, GOEC, DGC, 

DECO. 
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7 – O consumo sustentável 

 

 

O consumo e o desenvolvimento sustentável 

 Interpretar o consumo sustentável como um das dimensões do desenvolvimento 

sustentável 

 

1. Relacionar o consumo sustentável com o desenvolvimento sustentável: 

dimensões económica, social, ambiental, entre outros. 

2. Compreender o conceito de pegada ecológica. 

3. Compreender que os atos individuais de consumo têm impacto coletivo e 

ambiental. 

4. Reconhecer a importância de determinados comportamentos e escolhas para o 

consumo sustentável. 

5. Reconhecer a importância da informação sobre os produtos para escolhas mais 

sustentáveis. 

 

 

A produção e o consumo sustentável 

 Relacionar a produção sustentável com o consumo sustentável 

 

1. Apreender o conceito de economia circular como forma de preservar os 

recursos e a biodiversidade. 

2. Perceber que as escolhas do consumidor são determinantes para a promoção da 

economia circular. 

3. Compreender a importância da produção ecológica dos produtos. 

4. Conhecer diferentes formas de obsolescência programada. 

5. Compreender a importância do rótulo ecológico europeu e da etiqueta 

energética dos equipamentos, entre outros, a ter em conta na tomada de 

decisão de consumo. 

6. Problematizar a utilização do Greenwashing como forma de promoção 

comercial. 
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O consumo e os recursos naturais 

 Compreender a importância dos comportamentos de consumo relativamente à 

preservação dos recursos naturais 

 

1. Relacionar o consumo com os limites dos recursos naturais e com os limites da 

capacidade de resistência dos ecossistemas. 

2. Consciencializar-se da importância do uso eficiente dos recursos: utilização da 

água, consumo de energia, reciclagem de materiais, entre outros. 

3. Conhecer a hierarquia dos resíduos: prevenção e redução, reutilização, 

reciclagem e outros tipos de valorização e eliminação. 

4. Reconhecer a importância da produção e do consumo de energias renováveis 

para a preservação dos recursos naturais. 

5. Explicitar formas de combater o desperdício alimentar do ponto de vista do 

consumidor. 

6. Compreender a necessidade de uma mobilidade sustentável que dê relevo aos 

transportes elétricos, aos transportes coletivos e aos transportes não 

motorizados. 

 

 

O consumo ético e o comércio justo 

 Compreender a perspetiva ética do consumo 

 

1. Relacionar o consumo ético com o respeito pelos Direitos Humanos. 

2. Explicitar o conceito de comércio justo. 

3. Problematizar até que ponto as iniciativas de responsabilidade social de 

empresas influenciam as escolhas do consumidor. 

4. Equacionar a origem nacional dos produtos como possível critério para a 

escolha do consumidor. 

 

 

O consumo colaborativo e a economia de partilha 

 Compreender a existência de formas alternativas de consumo que são promotoras 

da sustentabilidade 

 

1. Conhecer os conceitos de consumo colaborativo e de economia de partilha. 
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2. Exemplificar formas de consumo colaborativo e de economia de partilha: a 

troca, o aluguer, a venda, a oferta, os bancos de tempo, as compras em grupo, 

entre outros. 

3. Problematizar o consumo colaborativo como atividade económica. 

4. Enumerar razões motivadoras do consumo colaborativo e da economia de 

partilha. 

5. Compreender os futuros desafios em relação ao consumo colaborativo e à 

economia de partilha, no que diz respeito aos direitos dos consumidores. 

 

 

 

8 – O consumo no mundo digital 

 

 

A economia digital: o desenvolvimento das tecnologias e media digitais 

 Caracterizar o fenómeno da economia digital 

 

1. Definir economia digital no mercado global. 

2. Explicitar as razões da expansão da economia digital. 

3. Compreender a utilização das tecnologias e media digitais nas compras online. 

4. Problematizar a motivação do consumidor para efetuar compras online. 

5. Saber que existem limitações à neutralidade da internet. 

 

 

A compra de bens e a prestação de serviços online 

 Compreender fatores essenciais a ter em conta na compra de bens e serviços 

online 

 

1. Conhecer cuidados a ter em conta na compra de bens e serviços online. 

2. Consciencializar-se da importância da informação exata e completa sobre 

meios de pagamento, garantias, direito de arrependimento, entre outros. 

3. Interiorizar a necessidade de vigilância relativamente às mensagens 

publicitárias e práticas comerciais online. 

4. Reconhecer a existência de alguns logótipos que podem consolidar a confiança 

dos consumidores. 
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5. Conhecer as regras e os cuidados a ter ao efetuar pagamentos online. 

6. Conhecer as diferentes formas de reclamação relativamente ao consumo 

online. 

 

 

Riscos digitais 

 Compreender a diversidade e a extensão dos riscos digitais para os consumidores 

 

1. Conhecer riscos associados à economia digital: esquemas fraudulentos, 

mensagens spam, phishing, malware, anúncio de amostras grátis, … 

2. Consciencializar-se do valor dos dados pessoais para as empresas, com o 

objetivo de serem utilizados em decisões de marketing. 

3. Reconhecer que existem ofertas online que têm como objetivo único a recolha 

de dados pessoais. 

4. Consciencializar-se de que a internet não tem um regulador que supervisione a 

sua ação. 

5. Reconhecer a necessidade de proteção dos equipamentos e programas 

informáticos. 

6. Reconhecer a importância das regras de segurança e privacidade no mundo 

digital. 

 

 

O consumo e os direitos de autor no mundo digital 

 Reconhecer o dever do consumidor respeitar os direitos de autor 

 

1. Definir direitos de autor, morais e patrimoniais. 

2. Reconhecer a importância dos direitos de autor para a proteção das obras e da 

justa remuneração dos autores. 

3. Saber que existe legislação sobre a cópia privada. 

4. Relacionar o consumo digital com o fenómeno da proliferação da contrafação. 
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Ensino Secundário 

Temas, Subtemas, Objetivos e Descritores de Desempenho 

 

1 - O Consumo: enquadramento e evolução 

 

 

Evolução histórica do consumo 

 Compreender a evolução histórica do consumo 

 

1. Explicitar os conceitos de consumo e de consumidor. 

2. Consciencializar-se de que somos todos consumidores. 

3. Caracterizar a sociedade de consumo da sua génese até à atualidade. 

4. Analisar o consumo na sociedade da informação e do conhecimento no 

mundo globalizado e na economia digital. 

 

 

A Sociedade de Consumo 

 Caracterizar aspetos da Sociedade de Consumo 

 

1. Explicitar o conceito de Sociedade de Consumo. 

2. Relacionar a produção em massa com o consumo massificado. 

3. Refletir sobre o papel do marketing e da publicidade na escolha de bens e 

serviços. 

4. Caracterizar o fenómeno da hiperescolha e do hiperconsumo. 

5. Ponderar o ato de consumo face à complexidade do mercado de bens e 

serviços. 

6. Distinguir os conceitos de consumismo, de consumerismo e de consumo 

sustentável. 

 

 

O Consumo na sociedade da informação e do conhecimento 

 Caracterizar a sociedade da informação e do conhecimento relativamente ao 

consumo 

 

1. Problematizar o conceito de sociedade da informação e do conhecimento. 
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2. Compreender o consumo na sociedade da informação e do conhecimento. 

3. Refletir sobre os efeitos da mundialização da produção e/ou da distribuição no 

consumo. 

4. Problematizar o impacto da globalização nos modelos de produção e nos 

padrões de consumo. 

5. Equacionar o papel das TIC na emergência de novos modelos de consumo. 

6. Refletir sobre a mobilidade do indivíduo à escala regional e mundial na sua 

relação com a produção e o consumo. 

 

 

A proteção dos consumidores 

 Compreender a importância da proteção dos consumidores 

 

1. Reconhecer a importância e a origem do movimento de proteção e defesa dos 

consumidores. 

2. Reconhecer o papel de entidades nacionais e internacionais de proteção dos 

consumidores. 

3. Conhecer mecanismos de proteção de consumidores. 

4. Discutir o papel de instituições públicas na proteção dos consumidores. 

5. Discutir o papel de entidades da sociedade civil na proteção dos consumidores. 

 

 

As dimensões do conceito de consumidor 

 Caracterizar as diversas dimensões do conceito de consumidor 

 

1. Explicitar características do consumidor atual. 

2. Compreender que a escolha de bens e serviços é um momento de 

responsabilidade individual e coletiva. 

3. Problematizar o papel do consumidor no âmbito da cidadania. 

4. Problematizar a importância do consumidor como agente económico. 

5. Problematizar a vulnerabilidade dos consumidores. 

6. Refletir que o consumidor só está protegido no consumo de bens e serviços 

lícitos. 

7. Refletir sobre o conceito de consumidor responsável. 
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2 - Os Direitos e Deveres dos Consumidores 

 

 

Os Direitos do Consumidor na legislação portuguesa 

 Caracterizar o quadro normativo dos direitos do consumidor na legislação 

portuguesa 

 

1. Compreender a evolução dos direitos do consumidor a nível internacional e 

europeu. 

2. Descrever os direitos do consumidor consagrados na legislação portuguesa. 

3. Caracterizar entidades que prestam informação e apoio aos consumidores. 

4. Problematizar o efeito das políticas públicas de defesa do consumidor na 

legislação portuguesa. 

5. Refletir sobre valores subjacentes aos direitos do consumidor. 

 

 

Os Deveres do Consumidor 

 Problematizar a existência dos deveres do consumidor 

 

1. Compreender os deveres do consumidor versus os direitos do consumidor. 

2. Problematizar a importância do exercício dos deveres do consumidor. 

 

 

Os Conflitos de Consumo e a sua resolução 

 Reconhecer a existência de conflitos de consumo  

 

1. Explicitar o que é um conflito de consumo. 

2. Consciencializar-se da importância da prevenção e da gestão de conflitos de 

consumo. 

3. Problematizar a relevância da capacitação do consumidor para a resolução de 

problemas, através da informação e da formação. 

4. Compreender que a reclamação é um exercício de cidadania. 

5. Reconhecer que a legitimidade da reclamação decorre do incumprimento dos 

direitos do consumidor. 

6. Conhecer os requisitos essenciais da reclamação. 
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7. Compreender a finalidade do LR, enquanto meio ao serviço dos 

consumidores. 

8. Refletir sobre a importância da obrigatoriedade da existência do LR junto de 

todos os fornecedores e prestadores de serviços. 

9. Conhecer o Livro de Reclamações Eletrónico. 

 

 

Os Mecanismos de Resolução de Conflitos de Consumo 

  Conhecer os mecanismos de resolução de conflitos de consumo 

 

1. Caracterizar os mecanismos de resolução de conflitos de consumo: a 

mediação, a conciliação e a arbitragem. 

2. Refletir sobre o papel das entidades que apoiam os consumidores na 

resolução extrajudicial de conflitos de consumo: os Centros de Arbitragem 

de Conflitos de Consumo; os Centros Autárquicos de Informação ao 

Consumidor; as Associações de Consumidores; as Entidades Reguladoras. 

3. Reconhecer o papel dos Tribunais na resolução judicial de conflitos de 

consumo. 

4. Conhecer os mecanismos judiciais específicos de resolução de conflitos de 

consumo: as ações de tipo representativo e as ações coletivas. 

 

 

 

3- O Consumo de Bens e Serviços 

 

 

O consumo e a satisfação de necessidades 

 Compreender o consumo relativamente à satisfação de necessidades 

 

1. Problematizar as escolhas de consumo relativamente ao necessário e ao 

supérfluo. 

2. Problematizar fatores que influenciam o consumo: sociais, económicos, 

comportamentais, culturais, entre outros. 

3. Problematizar a existência de necessidades induzidas/criadas pelas 

empresas e pelo mercado. 
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O ato de consumo 

 Caracterizar o ato de consumo 

 

1. Refletir sobre as decisões de compra tendo em conta as suas etapas. 

2. Argumentar sobre a importância de realizar atos de consumo informados e 

esclarecidos. 

3. Saber procurar a informação necessária para a escolha adequada e criteriosa 

de bens e serviços. 

4. Reconhecer a importância da futura relativa à compra de bens ou prestação 

de serviços. 

5. Compreender que o consumo não termina no ato de compra. 

6. Exemplificar alguns direitos e deveres do consumidor na “pós compra”. 

 

 

As modalidades de venda 

 Caraterizar diferentes modalidades de venda de bens e de prestação de 

serviços 

 

1. Distinguir vendas de bens e prestação de serviços no estabelecimento, fora 

do estabelecimento e a distância. 

2. Reconhecer que diferentes modalidades de venda poderão determinar 

diferentes níveis e tipos de proteção do consumidor. 

3. Refletir sobre os riscos e vantagens da compra de bens com redução de 

preço: promoções, liquidações, blackfriday … 

 

 

Os serviços públicos essenciais 

 Reconhecer a essencialidade de determinados serviços para o bem-estar do 

consumidor 

 

1. Problematizar a natureza do conceito de serviços públicos essenciais. 

2. Conhecer os serviços públicos essenciais legalmente consagrados. 

3. Compreender que a maioria dos serviços públicos essenciais é oferecida pelo 

mercado liberalizado. 

4. Discutir o alargamento do conceito de serviços públicos essenciais a outros 

serviços: saúde; educação; transportes. 
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4- A segurança dos produtos e serviços e a proteção da saúde dos consumidores 

 

 

O direito à saúde e à segurança dos consumidores 

 Reconhecer a saúde e a segurança dos consumidores como um direito 

inalienável 

 

1. Demonstrar que os produtos e serviços não podem apresentar perigo para a 

saúde e para a segurança dos consumidores. 

2. Compreender a importância do quadro normativo que protege a saúde e a 

segurança dos consumidores no que diz respeito à saúde e à segurança: 

normas legais e normas técnicas. 

3. Reconhecer a responsabilidade dos vários operadores económicos na 

segurança de bens e serviços. 

 

A segurança e a qualidade dos produtos alimentares 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos 

alimentares para uma vida saudável e sustentável 

 

1. Reconhecer que o consumo adequado contribui para uma alimentação 

saudável. 

2. Reconhecer que os diferentes modos de produção dos alimentos devem 

garantir a segurança e controlo da qualidade dos alimentos que consumimos. 

3. Problematizar a inovação alimentar no âmbito da segurança alimentar. 

4. Identificar intermediários na cadeia de abastecimento alimentar. 

5. Reconhecer a existência de riscos de contaminação dos alimentos ao longo 

da respetiva cadeia: contaminações biológicas, químicas e físicas. 

6. Conhecer diferentes critérios de escolha dos produtos alimentares. 

7. Reconhecer a essencialidade da informação e rotulagem dos produtos 

alimentares para uma escolha saudável. 

8. Conhecer as alegações nutricionais e as alegações de saúde. 

9. Problematizar a influência do marketing nos hábitos alimentares de crianças 

e jovens. 

10. Conhecer regras de higiene e segurança alimentar na compra, na 

conservação, no manuseamento, na confeção dos alimentos e no consumo. 
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O controlo e a fiscalização da segurança alimentar 

 Conhecer mecanismos de controlo e fiscalização da segurança alimentar 

 

1. Conhecer entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança dos 

alimentos: DGAV, ASAE, EFSA, entre outros. 

2. Explicar impactos das crises alimentares na confiança dos consumidores e 

dos operadores económicos. 

 

 

A segurança e a qualidade dos produtos não alimentares 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade dos produtos não 

alimentares para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

1. Reconhecer produtos potencialmente perigosos para a saúde e a segurança 

dos consumidores. 

2. Reconhecer a essencialidade da informação e da rotulagem dos produtos não 

alimentares para uma escolha segura: marcação CE, pictogramas de 

segurança, instruções de montagem e de utilização, instruções de 

conservação, entre outros. 

3. Adotar comportamentos seguros na utilização, na conservação e no 

manuseamento dos produtos. 

4. Exemplificar produtos que exigem a utilização de equipamento de proteção 

individual. 

5. Conhecer os diferentes sistemas de normalização que garantem a segurança 

dos produtos não alimentares: Normas Portuguesas - NP, Normas Europeias - 

NE e Normas Internacionais - ISO, entre outros. 

6. Reconhecer casos específicos de segurança de produtos não alimentares 

como os medicamentos, os suplementos alimentares, entre outros. 

 

 

O controlo e a fiscalização da segurança de produtos não alimentares 

 Conhecer mecanismos de controlo e fiscalização da segurança de produtos não 

alimentares 

 

1. Conhecer o papel de entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança 

dos produtos não alimentares a nível nacional e a nível europeu: ASAE, 

INFARMED, IPQ, DGC, entre outros. 
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2. Refletir sobre a avaliação de riscos dos produtos não alimentares e seus 

critérios. 

3. Refletir sobre critérios de avaliação de risco em contexto escolar. 

 

 

A segurança e a qualidade na prestação de serviços 

 Compreender a importância da segurança e da qualidade na prestação de 

serviços para a saúde e a segurança dos consumidores 

 

1. Reconhecer serviços potencialmente perigosos para a saúde e a segurança 

dos consumidores. 

2. Reconhecer a essencialidade de informação para uma escolha segura na 

contratualização e utilização de serviços pelos consumidores. 

3. Conhecer entidades que salvaguardam a qualidade e a segurança da 

prestação de serviços a nível nacional e a nível europeu: ASAE, IPQ, DGC, 

entre outros. 

4. Explicitar regras específicas de segurança em determinadas atividades de 

aventura e de ar livre, em espetáculos, em eventos desportivos, em parques 

de diversão, em ginásios, em serviços de esteticismo, piercings e tatuagens, 

entre outros. 

 

 

 

5 - O Marketing e a Publicidade 

 

 

A relação do marketing e da publicidade com o consumo 

 Relacionar marketing, publicidade e consumo 

 

1. Enumerar objetivos do marketing e da publicidade. 

2. Consciencializar-se da influência do marketing e da publicidade nos 

comportamentos do consumidor. 

3. Reconhecer o papel do marketing e da publicidade na economia e nos 

media. 
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4. Caracterizar diferentes formas de publicidade: comparativa, subliminar, 

institucional, patrocínios, ajuda à produção, colocação de produtos, 

testemunhos, entre outros. 

5. Refletir sobre restrições legais e limites éticos da publicidade. 

 

 

Meios de comunicação publicitária 

 Compreender diferentes meios de comunicação publicitária 

 

1. Caracterizar os diferentes suportes de comunicação publicitária. 

2. Conhecer especificidades publicitárias nos media digitais. 

3. Compreender estratégias do marketing viral e da publicidade 

comportamental. 

4. Reconhecer a presença e os efeitos da publicidade nas redes socias e noutras 

plataformas digitais. 

5. Problematizar a importância da privacidade e proteção de dados no mundo 

digital. 

 

 

Regras aplicáveis à comunicação comercial 

 Compreender regras aplicáveis à comunicação comercial 

 

1. Reconhecer a necessidade da existência de regras face aos efeitos 

persuasivos da publicidade. 

2. Identificar os princípios presentes no código da publicidade. 

3. Conhecer as restrições legais à publicidade. 

4. Problematizar a importância da necessidade de restrições à publicidade. 

5. Compreender a existência de estratégias de autorregulação e de códigos de 

conduta no mercado que podem estabelecer limites éticos à publicidade. 

6. Identificar exemplos de publicidade enganosa. 

 

 

 

6 – As famílias, a gestão financeira e o consumo 

 

Planeamento e gestão financeira 

 Relacionar a gestão do orçamento com o consumo 
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1. Problematizar a prioridade de consumo face aos recursos financeiros 

disponíveis. 

2. Discutir estratégias de consumo doméstico para uma gestão adequada dos 

recursos financeiros. 

3. Compreender a importância da elaboração de um orçamento para uma gestão 

equilibrada das finanças familiares e pessoais. 

4. Consciencializar-se de que as opções de consumo têm repercussões no 

orçamento familiar. 

5. Reconhecer que as decisões de consumo têm de ter em conta riscos e 

incertezas do ponto de vista financeiro. 

 

 

Direito dos consumidores à informação financeira 

 Compreender a necessidade de informação sobre produtos e serviços 

financeiros 

 

1. Consciencializar-se da importância da informação acessível, clara, e objetiva 

relativamente a produtos e serviços financeiros. 

2. Identificar os termos e as condições de um contrato de um produto financeiro. 

3. Consciencializar-se da importância da comparação entre os produtos e serviços 

financeiros disponíveis no mercado e a sua negociação. 

4. Consciencializar-se de que o consumidor informado mais facilmente identifica a 

fraude financeira. 

5. Saber como reclamar, identificando as entidades reguladoras relativamente a 

produtos e serviços financeiros. 

 

O consumo de produtos e serviços financeiros 

 Compreender a complexidade inerente ao consumo de produtos e de serviços 

financeiros 

 

1. Problematizar a relação entre os diversos meios de pagamento e o consumo. 

2. Compreender que existe uma relação de consumo com as instituições 

financeiras. 

3. Reconhecer a diversidade de produtos e serviços financeiros existentes no 

mercado. 
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4. Reconhecer que alguns produtos e serviços são complexos e têm associados 

riscos. 

5. Reconhecer o objetivo da contratação de um seguro para fazer face ao risco 

e à imprevisibilidade. 

A importância da poupança 

 Compreender a importância da poupança para os consumidores 

 

1. Entender a poupança como forma de alcançar objetivos de médio e longo 

prazo. 

2. Consciencializar-se da importância da poupança face ao risco e à 

imprevisibilidade. 

3. Reconhecer que existem no mercado aplicações de poupança com diferentes 

remunerações. 

 

 

Os consumidores e o acesso ao crédito 

 Saber que existem responsabilidades, custos, riscos, e vantagens no crédito 

 

1. Refletir sobre o consumo face à capacidade financeira no recurso ao crédito. 

2. Consciencializar-se da existência da dívida no recurso ao crédito. 

3. Conhecer diferentes formas de acesso ao crédito por parte dos consumidores. 

4. Compreender a essencialidade da informação acessível, clara e objetiva no 

recurso ao crédito. 

5. Entender as responsabilidades decorrentes do crédito e as consequências do 

incumprimento dos compromissos do crédito. 

 

 

O endividamento e o sobreendividamento 

 Compreender os riscos e as consequências do endividamento e 

sobreendividamento 

 

1. Distinguir o endividamento do sobreendividamento. 

2. Compreender formas de prevenção dos riscos face ao endividamento. 

3. Problematizar consequências individuais, económicas e sociais de uma situação 

de sobreendividamento. 

4. Reconhecer como os consumidores devem atuar em caso de 

sobreendividamento. 
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5. Reconhecer a existência de mecanismos legais de prevenção e de regularização 

do incumprimento face ao crédito. 

6. Enunciar entidades de informação e apoio aos consumidores em caso de 

sobreendividamento: Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, GOEC, DGC, 

DECO, … 

 

7. O consumo sustentável 

 

 

O Consumo e o desenvolvimento sustentável 

 Interpretar o consumo sustentável como uma das dimensões do 

desenvolvimento sustentável 

 

1. Equacionar o conceito de consumo sustentável no âmbito do 

desenvolvimento sustentável: dimensão económica, dimensão social e 

dimensão ambiental. 

2. Refletir sobre o conceito de pegada ecológica. 

3. Problematizar a relação entre o consumo e o ambiente. 

4. Reconhecer que os atos de consumo têm impacto coletivo e ambiental. 

5. Compreender a necessidade de adotar comportamentos de consumo 

sustentáveis. 

 

 

 

A produção e o consumo sustentável 

 Relacionar a produção sustentável com o consumo sustentável 

 

1. Explicitar o conceito de economia circular como forma de preservar os 

recursos e a biodiversidade. 

2. Perceber que as escolhas do consumidor são determinantes para a promoção 

da economia circular. 

3. Compreender a importância da produção ecológica dos produtos. 

4. Problematizar as diferentes formas de obsolescência programada. 

5. Compreender a importância do rótulo ecológico europeu e da etiqueta 

energética dos equipamentos, entre outros, para a tomada de decisão de 

consumo sustentável. 
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6. Problematizar a utilização do Greenwashing e de outras formas de marketing 

ambiental como forma de promoção comercial. 
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O consumo e os recursos naturais 

 Compreender a importância dos comportamentos de consumo relativamente à 

preservação dos recursos naturais 

 

1. Relacionar o consumo com os limites dos recursos naturais e com os limites 

da capacidade de resistência dos ecossistemas. 

2. Consciencializar-se da importância do uso eficiente de recursos: utilização 

da água, consumo de energia, reciclagem de materiais, entre outros. 

3. Reconhecer a hierarquia dos resíduos: prevenção e redução; reutilização; 

reciclagem; outros tipos de valorização e eliminação. 

4. Reconhecer a importância da produção e do consumo das energias 

renováveis para a preservação dos recursos naturais. 

5. Explicitar formas de combater o desperdício alimentar do ponto de vista do 

consumidor. 

6. Equacionar a necessidade de uma mobilidade sustentável que dê relevo aos 

transportes elétricos, aos transportes coletivos e aos transportes não 

motorizados. 

 

 

O consumo ético e o comércio justo 

 Compreender a perspetiva ética do consumo 

 

1. Relacionar a perspetiva ética do consumo com o respeito pelos Direitos 

Humanos. 

2. Explicitar o conceito de comércio justo. 

3. Problematizar até que ponto as iniciativas de responsabilidade social 

influenciam as escolhas do consumidor. 

4. Problematizar a origem nacional dos produtos como critério para a escolha 

do consumidor. 

 

 

O consumo colaborativo e economia de partilha 

 Compreender a existência de formas alternativas de consumo promotoras da 

partilha e da sustentabilidade 
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1. Conhecer os conceitos de consumo colaborativo e de economia de partilha. 

2. Exemplificar formas de consumo colaborativo e de economia de partilha: a 

troca, a venda, o aluguer, a oferta, os bancos de tempo, as compras em 

grupo, entre outros. 

3. Problematizar o consumo colaborativo e a economia de partilha como 

atividades económicas e negócios disruptivos. 

4. Explicitar as razões motivadoras do consumo colaborativo e da economia de 

partilha. 

5. Problematizar futuros desafios em relação ao consumo colaborativo, à 

economia de partilha e aos direitos dos consumidores. 

 

 

 

8. O consumo no mundo digital 

 

 

A economia digital: o desenvolvimento das tecnologias e media digitais 

 Caracterizar o fenómeno da economia digital 

 

1. Definir o conceito de economia digital no mercado global. 

2. Explicitar as razões da expansão da economia digital. 

3. Problematizar a utilização das tecnologias e media digitais nos atos de 

compras: meios de procura, comparação de produtos e compras online. 

4. Problematizar a motivação do consumidor para efetuar compras online. 

5. Compreender que existem limitações à neutralidade da internet. 

 

 

A compra de bens e a prestação de serviços online 

 Compreender fatores essenciais a ter em conta na compra de bens e serviços 

online 

 

1. Refletir sobre os cuidados a ter nas compras de bens e prestação de serviços 

online. 

2. Consciencializar-se da importância da informação exata e completa sobre 

meios de pagamento, garantias, direito de arrependimento, entre outros. 

3. Interiorizar a necessidade constante de vigilância relativamente às mensagens 

publicitárias e práticas comerciais online. 
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4. Reconhecer a existência de alguns logótipos que podem consolidar a confiança 

aos consumidores. 

5. Conhecer as regras e os cuidados a ter ao efetuar pagamentos online. 

6. Conhecer as diferentes formas de reclamação relativamente ao consumo 

online, designadamente a existência de uma plataforma para a resolução de 

litígios online na UE e na EFTA. 

7. Reconhecer a ação das entidades fiscalizadoras da publicidade online e das 

vendas online. 

 

 

Riscos digitais 

 Compreender a diversidade e extensão dos riscos digitais para os consumidores 

 

1. Problematizar os riscos associados à economia digital, designadamente: 

esquemas fraudulentos, mensagens spam; o phishing, o malware, o anúncio 

de amostras grátis, entre outros. 

2. Consciencializar-se de que os dados pessoais são valiosos para as empresas e 

utilizados nas decisões de marketing. 

3. Reconhecer que existem ofertas online que têm como objetivo único a 

recolha de dados pessoais. 

4. Consciencializar-se de que a internet não tem um regulador para 

supervisionar a sua ação. 

5. Reconhecer a necessidade de proteção dos equipamentos e programas 

informáticos. 

6. Reconhecer a importância das regras de segurança e privacidade no mundo 

digital. 

 

 

O consumo e os direitos de autor no mundo digital 

 Reconhecer o dever de o consumidor respeitar os direitos de autor 

 

1. Definir direitos de autor, morais e patrimoniais. 

2. Reconhecer a importância dos direitos de autor para a proteção das obras e 

da justa remuneração dos autores. 

3. Compreender os principais aspetos da legislação sobre a cópia privada. 

4. Relacionar o consumo digital com o fenómeno da proliferação da 

contrafação. 
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 ACOP- Associação de Consumidores de Portugal 

http://acop.planetaclix.pt/ 

 

 ACRA- Associação dos Consumidores da Região dos Açores  

https://www.acra.pt/pt/ 

 

 ACSET- Associação de Consumidores de Setúbal  

https://pt-pt.facebook.com/acsetsetubal/ 

 

 APUSBANC Consumo - Associação Portuguesa de Usuários de Serviços Bancários  

http://www.apusbanc.com.pt/site/?page_id=37 

 

 BEUC – Organização de Consumidores Europeia 

www.beuc.eu 

 

 Circular Economy - Portugal 

https://www.circulareconomy.pt/ 

 

 Economia circular – Ministério do Ambiente 

 www.eco.nomia.pt 

 

 Comissão Europeia - Consumidores 

https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_pt 

 

 Conselho Nacional do Consumo 

https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/conselho-nacional-do-consumo.aspx 

 

 Consumer Classroom 

https://www.consumerclassroom.eu/pt/o-que-e-a-educa%C3%A7ao-do-consumidor 

 

 

 

 Consumers International  
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www.consumerinternational.org 

 

 DECO- Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor  

https://www.deco.proteste.pt/ 

 

 DECOJovem – Educação do Consumidor 

https://decojovem.pt/  

 

 DGC - Direção-Geral do Consumidor 

https://www.consumidor.gov.pt/ 

 

 DGE – Direção-Geral da Educação 

http://www.dge.mec.pt/educacao-do-consumidor 

 

 ECC Net - Centro Europeu do Consumidor 

https://cec.consumidor.pt/ 

 

 EFSA - Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efsa_pt 

 

 EFTA - Associação Europeia de Livre Comércio  

http://www.efta.int/  

 

 IPQ – Instituto Português da Qualidade 

www.ipq.pt/ 

 

 OCDE Consumers 

             http://www.oecd.org/sti/consumer/ 

 

 Rede de Apoio ao Consumidor Endividado 

https://www.consumidor.gov.pt/informacao-ao-consumidor2/rede-de-apoio-

aoconsumidor-endividado.aspx 

 

 UGC- União Geral de Consumidores 

http://ugc.pt/noticias/index.php/ 
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 União Europeia – Consumidores 

https://europa.eu/european-union/topics/consumers_pt 

 

 United Nations environment – education and training 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/education-training 

 

 
 


