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                                                                            Consumo Responsável 
 

 
 
O conceito de sociedade de consumo 
surge após a Revolução Industrial com o 
desenvolvimento das técnicas de 
produção, que deram origem a um 
aumento exponencial dos produtos, isto 
é, foram criadas grandes quantidades de 
bens, mas o aumento da capacidade 
produtiva levou ao inevitável: como 
escoar essas grandes quantidades que 
agora eram produzidas? Foram então 
criadas, induzidas novas necessidades nos 
consumidores, fazendo-os crer que todos 
os produtos eram bens de primeira 
necessidade, para tal recorreram à 
publicidade, ao marketing, às técnicas de 
venda, às facilidades de pagamento e a 
outras atividades semelhantes. Desta 
forma  surge o conceito de consumismo. 
 
Consumo é algo inevitável, precisamos 
dele para satisfazer as nossas 
necessidades básicas (como a 
alimentação e o vestuário), porém deve 
ser feito em consciência pois se começar 
a ser descontrolado traz consequências 
severas para os indivíduos e para as 

famílias. 
 
A Constituição da República Portuguesa e a Lei de Defesa do Consumidor, Lei n.º 24/96 de 
31 de Julho,  atribuem aos consumidores um conjunto de direitos: à qualidade dos bens e 
serviços, à protecção da saúde e segurança física, à formação e educação para o consumo, 
entre outros, existindo regras básicas que são essenciais a ter em conta na hora de comprar 
um produto/serviço: 

Antes de comprar deve: 

 Informar-se, se as características do produto/serviço  se adequam à sua necessidade. 
 Comparar preços. 
 Informar-se sobre as condições de troca. 
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 Informar-se sobre a garantia e a assistência pós-venda. 
 Se necessário, pedir orçamento escrito e descriminado. 
 Se houver contrato escrito, pedir tempo para o ler atentamente. Não decidir de 

imediato. 
 Informar-se sobre as condições de entrega do bem e eventuais custos. 
 Evitar tomar decisões de compra por impulso, sobretudo nas vendas na rua, à porta, por 

telefone, em excursões, etc... é preferível ter tempo para pensar melhor e aconselhar-se. 

Quando receber o produto/serviço 

 Ver se as condições do contrato estão de acordo com o que pretende. 
 Verificar o produto no acto da entrega. 
 Ver qual o documento que serve de garantia. 
 Guardar a factura/recibo, ela(e) é sempre necessária(o) em caso de troca ou reclamação. 

 
Estes direitos são complementados quando os consumidores, atores com responsabilidade 
social, assumem um conjunto de deveres, vejamos quais: 

- ter uma consciência crítica, informando-se sobre o que estão a comprar em cada momento e 
analisando a relação preço-qualidade dos bens e serviços em questão; 

- ser capaz de agir e reclamar quando é necessário, evitando a indiferença perante situações 
abusivas; 

- ter consciência ambiental, compreendendo o impacto das suas práticas de consumo no 
ambiente e a necessidade de proteção dos recursos naturais; 

 
Face às reflexões acima enumeradas, é importante ter em atenção que o consumo deve ser 
sempre adequado às necessidades do bem a adquirir tendo em conta recursos que dispõem, 
racionalizando os impulsos e as promoções publicitárias apelativas. Ao consumo consciente, 
informado e organizado dá-se o nome de consumerismo, este termo designa um tipo de 
atitude oposta ao consumismo e que se caracteriza por um consumo racional, controlado e 
responsável e que tem em contas as consequências económicas, sociais, culturais e 
ambientais do próprio acto de consumir. 
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