
ALGUNS FACTOS

A ESCOLHA É SUA 

48% dos consumidores inquiridos preferem 

receber documentos em formato físico.* 

Dois em cada três consumidores portugueses, 

que preferem receber documentos em formato 

físico, referem como principais razões:

• Não ter acesso a computador ou internet

• Ser mais fácil o acesso à informação.*

A maioria dos consumidores inquiridos recebe 

correspondência do Estado (Segurança Social, 

Autoridade Tributária, vales, reformas).*

* Estudo efetuado pela Pitagórica junto de indivíduos de ambos os 
sexos, com mais 18 de anos, residentes em Portugal. 

   A recolha de informação foi efetuada telefonicamente (utilizando o 
sistema CATI) tendo-se obtido uma amostra de 600 indivíduos, 
com uma margem de erro de ± 4%, num intervalo de confiança de 
95%. O trabalho de campo foi efetuado entre os dias 14 e 24 de 
abril de 2019.

SABIA QUE? 

A afirmação "O fabrico de papel destrói as 

florestas" é um mito.

O facto é:

• A área florestal europeia aumentou 

quase 17 milhões de hectares nos últimos 

20 anos, o que representa um aumento 

anual superior a 11 vezes à ilha da Madeira. 

Fonte: UNECE, 2010

INTERNET PARA TODOS?

23% dos indivíduos em Portugal com idade 

entre 16 e os 74 anos, nunca utilizaram a 

internet – seja em casa, no trabalho ou

em qualquer outro lugar, para fins particulares 

ou profissionais. 

Fonte: EUROSTAT, 2018

Saiba mais em

 www.keepmepostedportugal.pt

KEEP ME POSTED -
O DIREITO À
ESCOLHA DO CIDADÃO

QUE CAMPANHA É ESTA ?

A Keep Me Posted – O Direito à Escolha do 

Cidadão é uma campanha que replica em 

Portugal a campanha europeia Keep Me Posted 

EU. A campanha promove o direito do cidadão de 

escolher a forma como quer receber informação 

importante dos prestadores de serviços – seja 

em papel, digital, ou ambos – sem qualquer 

penalização.

Não é uma campanha contra o digital.

É uma campanha de pró-escolha do cidadão. 

Tem, a nível europeu, o apoio de grupos de 

consumidores, representantes dos cidadãos que 

possam estar em desvantagem pela falta de 

escolha ou que, simplesmente, não concordam 

com o facto de lhes ser imposta a opção do digital.



PROMOVER O DIREITO
À ESCOLHA DO CIDADÃO 

COMPROMISSO

O compromisso da campanha passa por:

• Oferecer aos cidadãos o direito a receber a 

informação em papel como oferta padrão.

• Não penalizar o cidadão pela preferência em 

receber a correspondência em papel:

• Sem custos extra

• Sem mudar a frequência de envio

• Sem dificultar a reversão para

correspondência em papel.

• Requerer previamente o consentimento dos 

cidadãos antes de deixar de enviar os 

documentos em papel.

PORQUE DEVO
APOIAR A CAMPANHA 
KEEP ME POSTED -
O DIREITO À 
ESCOLHA DO CIDADÃO

O DIREITO À 
ESCOLHA DO CIDADÃO

Alguns cidadãos preferem receber as faturas 

e os extratos bancários em papel, por razões de 

segurança, conveniência, falta de acesso à internet 

ou, até, falta de conhecimentos informáticos. 

Outros preferem correio eletrónico por razões 

práticas. De qualquer modo, é importante que os 

consumidores tenham o direito a escolher.

PARTICIPE!

A longa lista de apoiantes da campanha europeia 

inclui membros do Parlamento Europeu, associações 

e organizações internacionais, entre outras.

Mantenha-se a par da campanha, visitando o nosso 

website e recebendo atualizações:

ENTRE EM CONTACTO
Keep Me Posted – O Direito à Escolha do Cidadão
Largo do Casal Vistoso, 2-D, Esc. D
1900-142 Lisboa, Portugal

info@keepmepostedportugal.pt             
www.keepmepostedportugal.pt

www.keepmepostedportugal.pt


