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A Merthyr Tydfil Housing Association (MTHA) está empenhada em tratar eficientemente 
quaisquer preocupações ou queixas que possa ter relativamente ao nosso serviço. Procuramos 
esclarecer quaisquer questões sobre as quais não tenha uma certeza. Se possível, corrigiremos 
os erros que possamos ter cometido. Prestaremos qualquer serviço a que tenha direito e que 
nós não tenhamos fornecido. Se nalgum aspeto errámos, pediremos desculpa e procuraremos 
reparar o erro. Procuramos também aprender com os nossos erros e utilizar a informação obtida 
para melhorar os nossos serviços.

O que é uma queixa?

Uma queixa é:

• Uma expressão de insatisfação ou preocupação

• Escrita ou comunicada oralmente ou por qualquer 
outro método

• Feita por um ou mais membros do público

• Sobre algo que a MTHA fez ou não fez

• Ou sobre a qualidade do serviço fornecido

• O que requer uma resposta

• Relativa à própria MTHA, a alguém que atue em 
nosso nome, ou a uma parceria em que estejamos 
envolvidos.

1 Um “membro do público” é definido como qualquer pessoa que 
receba um serviço da MTHA ou a quem a MTHA tenha negado um 
serviço a que a pessoa tinha direito – pode ser um indivíduo ou um 
grupo de pessoas.

2 Uma decisão “devidamente tomada” é uma decisão a que se 
tenha chegado seguindo corretamente as leis, as políticas e os 
procedimentos relevantes, p. ex. a cobrança de danos causados 
numa das nossas casas.

Uma queixa não é:

• Um pedido inicial de serviço, como a comunicação 
de um cano roto

• Um recurso interposto contra uma decisão 
“devidamente tomada”

• Um meio de procurar mudar a legislação ou uma 
decisão política “devidamente tomada”

• Uma forma de exercer pressão sobre grupos ou 
organizações com vista a promover uma causa.

Quando utilizar esta política?
Quando nos expressar as suas preocupações ou nos apresentar uma queixa, nós responderemos geralmente 
da forma a seguir explicada. Contudo, poderá às vezes ter o direito legal de interpor recurso, por isso, em vez de 
investigarmos a sua preocupação, explicar-lhe-emos como poderá interpor recurso. A sua preocupação poderá 
às vezes dizer respeito a assuntos que não são decididos por nós (p. ex. assistência social) e nesse caso nós 
informaremos de como poderá dar a conhecer as suas preocupações.

Esta política também não é aplicável a assuntos relacionados com a Proteção de Dados.

Contactou-nos anteriormente?
Se é a primeira vez que nos contacta para obter um serviço (p. ex. para comunicar uma torneira avariada, 
marcar uma visita, etc.) esta política não é aplicável. Deve dar-nos primeiro a oportunidade de responder ao seu 
pedido. Se pedir um serviço e não ficar satisfeito(a) com a resposta, poderá comunicar-nos a sua preocupação 
da forma a seguir descrita.
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Resolução informal
Se possível, acreditamos que é preferível tratar as questões imediatamente em vez de tentar resolvê-las mais 
tarde. Se tem uma preocupação, comunique-a à pessoa com quem está a tratar. Essa pessoa tentará resolver o 
assunto imediatamente. Se houver lições a tirar do tratamento da sua preocupação, esse membro do pessoal 
chamará a nossa atenção para isso. Se o membro do pessoal não for capaz de ajudar, explicará porquê e você 
poderá então pedir uma investigação formal.

Como expressar formalmente uma preocupação 
ou apresentar uma queixa
Pode expressar a sua preocupação de qualquer das seguintes formas:

• Pode pedir uma cópia do nosso formulário de queixa ao membro do pessoal que está a contactar. Diga-
lhe que quer que tratemos formalmente a sua preocupação.

• Se deseja apresentar a sua queixa pelo telefone, contacte o nosso funcionário encarregado de queixas 
(Complaints Officer) através do número 01685 352831

• Pode usar o formulário que se encontra no nosso site da Internet em www.mtha.org.uk

• Pode enviar-nos um e-mail para complaints@mtha.org.uk

• Pode escrever-nos para o seguinte endereço:        
MTHA, 11-12 Lower High Street, Merthyr Tydfil, CF47 8EB

Procuramos ter formulários de preocupações e queixas disponíveis em todos os nossos locais de prestação 
de serviço e nas nossas áreas públicas, bem como em locais apropriados na comunidade. As cópias desta 
política e o formulário de queixa estão disponíveis em Galês, Polaco e Português e em formato áudio, em 
caracteres grandes, etc., mediante pedido.

Tratamento da sua preocupação
• Confirmaremos formalmente a receção da sua preocupação no prazo de 2 dias úteis e diremos 

como tencionamos tratá-la.
• Perguntar-lhe-emos como gostaria que comunicássemos consigo e se tem algumas necessidades 

específicas – por exemplo, se é portador(a) de alguma deficiência.
• Trataremos a sua preocupação de forma aberta e franca.
• Asseguraremos que os seus futuros contactos connosco não são afetados pelo facto de ter expresso 

uma preocupação ou apresentado uma queixa.

Normalmente, só poderemos tratar as suas preocupações se elas nos forem comunicadas no prazo de 
seis meses. Isto porque é melhor tratar de preocupações quando as questões ainda estão frescas na 
mente de todos.

Poderemos, excecionalmente, ser capazes de tratar de preocupações que nos sejam comunicadas 
após este prazo. Terá, porém, de nos dar razões fortes pelas quais não pode comunicar-nos a sua 
preocupação mais cedo e nós necessitaremos de ter informação suficiente sobre o assunto para 
podermos considerá-lo devidamente. (Em todo o caso, independentemente das circunstâncias, não 
examinaremos quaisquer preocupações sobre questões que tenham ocorrido há mais de três anos).

Se está a expressar uma preocupação em nome de outra pessoa, necessitaremos do acordo dessa 
pessoa para que você aja em nome dela.
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O que acontece se houver mais 
do que uma entidade envolvida?
Se a sua queixa envolve mais do que uma entidade (p. ex. 
o prestador de assistência social ou a autoridade local), nós 
trabalharemos geralmente com eles para decidir quem deverá 
tomar a liderança no tratamento das suas preocupações.

Se a sua queixa é relativa a uma entidade que trabalhe em nosso 
nome (p. ex. um empreiteiro de reparações), poderá desejar abordar 
a questão informalmente com eles primeiro. Se, no entanto,  
desejar expressar formalmente a sua preocupação ou a sua  
queixa, nós trataremos nós próprios do assunto e dar-lhe-emos  
uma resposta.or complain formally, we will look into this ourselves 
and respond to you.

Investigação
Iremos dizer-lhe a quem pedimos que examinasse a sua preocupação ou queixa. Se a sua preocupação 
for simples, pediremos geralmente a alguém do serviço que a examine e lhe dê uma resposta. Se for mais 
grave, poderemos usar alguém de outro local da Associação ou, nalguns casos, nomear um investigador 
independente.

Dir-lhe-emos o que entendemos ser a sua preocupação e pedir-lhe-emos que confirme que o nosso entender 
está correto. Pedir-lhe-emos também que nos diga qual o resultado que deseja. A pessoa que examinar a sua 
queixa necessitará geralmente de ver os ficheiros que temos que sejam relevantes para a sua queixa. Se não 
quer que isto aconteça, é importante que nos diga.

Se houver uma solução simples para o seu problema, poderemos perguntar-lhe se está disposto(a) a aceitá-la. 
Por exemplo, se tiver pedido um serviço e nós concordarmos imediatamente, proporemos prestar o serviço em 
vez de investigar e produzir um relatório.

Procuramos resolver as preocupações o mais rapidamente possível e esperamos tratar da grande maioria no 
prazo de 10 dias úteis. Se a sua queixa for mais complicada, iremos:

• Informá-lo(a) dentro deste prazo das razões por que pensamos que poderá levar mais tempo a investigar.

• Dizer-lhe quanto tempo esperamos levar.

• Dizer-lhe em que ponto da investigação estamos e

• Mantê-lo(a) regularmente atualizado.

A pessoa que estiver a investigar as suas preocupações procurará antes de mais apurar os factos. A dimensão 
da investigação dependerá do grau de complexidade e gravidade das questões que tenha levantado.

Nalguns casos, podermos pedir um encontro consigo para falar das suas preocupações. Ocasionalmente, 
poderemos sugerir mediação ou outro método para tentar resolver litígios.

Examinaremos as provas relevantes. Isto poderá incluir ficheiros, notas tomadas de conversas, cartas, e-mails 
ou qualquer coisa que possa ser relevante para a sua preocupação específica. Se necessário, falaremos com o 
pessoal ou outras pessoas envolvidas e examinaremos as nossas políticas e qualquer direito conferido por lei e 
orientação legal.
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Resultado
Se investigarmos formalmente a sua queixa, iremos 
informá-lo(a) do resultado da investigação pelo 
meio de comunicação da sua preferência. Isto 
poderia ser por carta ou por e-mail, por exemplo. Se 
necessário, produziremos um relatório mais longo. 
Explicaremos como e por que razão chegámos às 
nossas conclusões.

Se descobrirmos que errámos, dir-lhe-emos em quê e 
por que razão aconteceu. Procuraremos remediar a 
forma como o erro o(a) afetou.

Se descobrirmos uma falha nos nossos sistemas 
ou na forma como procedemos, dir-lhe-emos qual 
é a falha e como planeamos fazer alterações para 
impedir que volte a acontecer.

Se tivermos errado, apresentaremos sempre as 
nossas desculpas.

Retificar a situação
Se não prestámos um serviço que você deveria 
ter recebido, procuraremos prestá-lo agora, se 
possível. Se houve alguma coisa que não fizemos 
como deve ser, procuraremos corrigi-lo. Se foi 
prejudicado(a) em resultado de um erro da nossa 
parte, tentaremos colocá-lo(a) na posição em que 
teria estado se tivéssemos agido corretamente.

Se teve de pagar um serviço que deveria ter 
recebido da nossa parte, procuraremos geralmente 
compensar o seu prejuízo.

Provedor de justiça
Se não conseguirmos resolver a sua queixa, pode queixar-se ao provedor de justiça para os serviços públicos 
do País de Gales (Public Services Ombudsman for Wales). O provedor de justiça é independente de todas as 
entidades governamentais e pode examinar a sua queixa se você acreditar que, você mesmo, ou a pessoa em 
nome da qual está a apresentar a queixa:

• Foi tratado(a) injustamente ou recebeu um mau serviço por motivo de falha da parte da entidade que o 
prestou

• Foi pessoalmente prejudicado(a) por uma falha de serviço ou foi tratado(a) injustamente.

O provedor de justiça espera que nos comunique primeiro as suas preocupações e nos dê a oportunidade de 
corrigir a situação. Pode contactar o provedor de justiça pelos seguintes meios:

• Telefone: 0845 601 0987

• Email: ask@ombudsman-wales.org.uk

• Site na internet: www.ombudsman-wales.org.uk

• Escrevendo para: Public Services Ombudsman for Wales
            1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ

Existem outras organizações que tratam de queixas, por exemplo, o Welsh Language Commissioner (Comissário 
para a Língua Galesa), sobre serviços em Galês. Podemos fornecer-lhe informação sobre estas organizações.



Aprender com a experiência
Encaramos seriamente as suas preocupações e as suas queixas e procuramos aprender com os nossos erros. 
Todas as queixas são monitorizadas e analisadas regularmente por gestores e pelo Conselho de Administração.

Quando há necessidade de fazer alterações, nós elaboramos um plano de ação que determina o que faremos, 
quem o irá fazer e até quando pensamos tê-lo feito. Iremos informá-lo(a) quando tiverem sido feitas as 
alterações que prometemos.

O que acontece se eu precisar de ajuda
O nosso pessoal procurará ajudá-lo(a) a comunicar-nos as suas preocupações. Se necessitar de mais assistência, 
procuraremos pô-lo(a) em contacto com alguém que possa ajudar. Poderá desejar contactar a Shelter ou 
Citizens Advice, que talvez possam ajudar.

Também pode usar esta política relativa a preocupações e queixas se tiver menos de 18 anos. Se precisar de 
ajuda, poderá falar com alguém na linha de ajuda Meic (telefone 080880 23456, www.meiccymru.org) ou 
contactar o Comissário para a Infância do País de Gales (Children’s Commissioner for Wales). A informação 
para contacto é:

• Telefone: 01792 765600

• Email: post@childcomwales.org.uk

• Site na internet: www.childcom.org.uk

• Escrevendo para: Children’s Commissioner for Wales,
            Oystermouth House, Phoenix Way, Llansamlet, Swansea, SA7 9FS

O que esperamos da
sua parte
Em alturas de aflição ou angústia, algumas 
pessoas podem ter um comportamento diferente 
do habitual. Poderão ter existido circunstâncias 
perturbadoras ou angustiantes na origem de uma 
preocupação ou queixa. Nós não consideramos o 
comportamento inaceitável pelo simples facto de 
uma pessoa ser vigorosa ou determinada.

Acreditamos que todos os queixosos têm direito 
a ser ouvidos, compreendidos e respeitados. No 
entanto, consideramos também que o nosso pessoal 
tem os mesmos direitos. Esperamos, portanto, que 
seja educado(a) e use de cortesia no seu tratamento 
connosco. Não toleraremos comportamento 
agressivo ou abusivo, exigências irrazoáveis ou 
persistência irrazoável. Temos uma outra política 
para gerir situações em que nos pareça que as ações 
de alguém são inaceitáveis.
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Apêndice 1 Formulário de Preocupação/Queixa

A: Os seus dados

Apelido: Nome(s) próprio(s) Título: Sr./Sra./Menina/se outro, 
é favor indicar:

Endereço e código postal:

Endereço de e-mail:

Telefone para contacto durante o dia:

Telemóvel:

Indique, por favor, qual dos métodos acima prefere para contacto.

Postar Email Número de telefone para contato diurno Número de telemóvel

As suas necessidades: se a forma como habitualmente lidamos com queixas lhe dificulta a si a utilização do 
serviço, se, por exemplo, o Inglês ou o Português não é a sua primeira língua, ou se precisar de nos contactar de 
um modo específico, informe-nos para podermos considerar como poderemos ajudá-lo(a).

Este formulário deve normalmente ser preenchido pela pessoa que teve o problema. Se está a preencher 
o formulário em nome de outra pessoa, preencha a secção B. Note que, para dar seguimento à queixa, 
necessitaremos de confirmar primeiro que está autorizado(a) a agir em nome da pessoa em causa.

B:

Nome completo da pessoa que teve o 
problema:

Endereço e código postal:

Qual é a sua relação com essa pessoa:

Por que razão está a apresentar a queixa 
em nome dele(a):
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C: Sobre a sua preocupação/queixa (Continue as suas respostas às perguntas seguintes numa ou mais  
    folhas separadas, se necessário).

C.1  Nome do departamento/secção/serviço a que se refere a queixa:

C.2  O que pensa que eles fizeram mal, ou não fizeram?

C.3  Descreva como sofreu ou foi pessoalmente afetado(a):

C.4  O que pensa que deveria ser feito para corrigir a situação?

C.5 Quando se deu conta do problema pela primeira vez?

C.6  Já comunicou a sua preocupação ao pessoal responsável por prestar o serviço? Se o fez, dê   
 pormenores breves de como e quando o fez.

C.7  Se passaram mais de 6 meses desde que se deu conta do problema pela primeira vez, indique a   
 razão pela qual não se queixou antes.

Se tem alguns documentos que apoiem a sua preocupação/queixa, junte-os a este formulário.

Assinatura:

Data:

Quando tiver preenchido este formulário, envie-o para:

Governance Manager
Merthyr Tydfil Housing Association

11-12 Lower High Street
Merthyr Tydfil, CF37 8EB

Email: complaints@mtha.org.uk


