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cidadão lesado é a de que o Estado assegure os

conciliação ou, quando esta frustrada, emitindo

mecanismos de reposição da justiça, seja entre
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incumbências prioritárias do Estado, como refere
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o prestador de serviços ou o fornecedor de
bens, requerido no processo e notificado para a
tentativa de conciliação, decisão arbitral e
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Como resultado, o consumidor, que

É, entretanto, fundamental que se
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Competência territorial: Municípios de

Com tais medidas, acautelar-se-iam melhor os

Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe,

interesses dos consumidores.

Guimarães,
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Famalicão, Santo Tirso, Trofa, Vila do
NB – O Centro de Arbitragem de Conflitos de

Conde e Póvoa de Varzim

Consumo do Vale do Ave, com sede em

Competência em razão do valor: €

Guimarães, é um dos meios disponíveis.

3.740,98

