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As chamadas poderão ser gravadas para fins comerciais legais.  

Stonewater é um nome comercial de Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited e Stonewater (5) Limited. Sociedades de Caridade Registadas com o N.º 20558R, 
19412R e 31527R respetivamente. Reguladora de Habitação Social Registada com o N.º L1556, L0173 e 4717 respetivamente · Membros da Federação Nacional 
de Habitação 

Sede Social: Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited e Stonewater (5) Limited, Suite C, Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 
 

GUIA PARA FAZER UMA 
RECLAMAÇÃO 

POSSO FAZER UMA RECLAMAÇÃO? 

Pode fazer uma reclamação se estiver insatisfeito(a) com os serviços da 
Stonewater, incluindo no caso de: 
 

• Ter informado a Stonewater de um serviço de que precisa, e nós não termos 

respondido de forma apropriada. 

• Um dos nossos parceiros de serviços não ter resolvido um problema ou ter 

agido de forma inapropriada. 

• A Stonewater ter tratado incorretamente um relatório de comportamento 

antissocial. 

• A política da Stonewater ter sido infringida ou incorretamente seguida. 

 

Em algumas circunstâncias, não poderemos investigar a sua reclamação, incluindo 
por já estarmos a investigar a questão. Detalhamos as situações em que podemos 
e em que não podemos investigar a sua reclamação na nossa Política de 
Reclamações, Elogios e Comentários*. 

 

Se não pudermos investigar a sua reclamação, iremos explicar-lhe o motivo e 
encaminhá-lo(a) para o Serviço de Mediação da Habitação (Housing Ombudsman 
Service), para ter apoio. 
 

E SE EU FOR UM(A) CLIENTE DA STONEWATER LEGAL & GENERAL? 

A Stonewater é um dos sócios gerentes da Legal & General. Isso significa que 
gerimos mais de 500 casas em seu nome. Isto inclui a gestão das reclamações dos 
clientes. Fazemo-lo ao trabalharmos em parceria com a Legal & General para 
resolver as suas preocupações tão rapidamente quanto possível. Para o fazermos, 
disponibilizamos a o processo e a Política de Reclamações da Legal & General, 
que pode ler no sítio Web da Stonewater Legal & Geral. 

 
Na prática, um(a) cliente da Stonewater Legal & General pode reclamar 
exatamente das mesmas formas que qualquer outro cliente da Stonewater. A 
única diferença será que pode receber uma resposta mais rapidamente, e que as 
reclamações que passam para a fase 2 são coordenadas diretamente pela Legal 
& General. 
 
Vamos sempre certificar-nos de que sabe quando pode esperar uma resposta, e 
quem irá entrar em contacto, e vamos responder a quaisquer perguntas que 
possa ter, enquanto analisamos a sua reclamação. 
 



-2- 

 
COMO FAÇO UMA RECLAMAÇÃO? 

Pode fazer uma reclamação de qualquer uma das seguintes formas: 

• Indo ao nosso sítio Web stonewater.org/supporting- you/making-a-
complaint/ 

• Ligando para o nosso Centro de Apoio ao Cliente, através do n.º 01202 319 
119 

• Enviando-nos um email para customerfeedback@stonewater.org 

• Enviando-nos uma mensagem privada através dos nossos canais das 

redes sociais. Para a sua privacidade, não podemos processar a sua 
reclamação em publicações ou comentários públicos. 

• Escrevendo-nos para Stonewater, Suite C, 

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

CORRIGIR OS PROBLEMAS 

Há muitas coisas que podemos fazer para corrigir os problemas, se eles existirem. 

Podemos: 

• Pedir desculpa e apresentar uma explicação ou mais informação 
• Garantir que quaisquer reparações necessárias são levadas a cabo 

• Aprender com a sua reclamação e melhorar os nossos serviços 

• Garantir que os nossos colegas têm mais orientação e apoio para ajudarem 

outros clientes 

 

Retificações 

Estamos comprometidos a fazer com que os nossos serviços funcionem para os 
nossos clientes. Ao recebermos a sua reclamação, iremos perguntar-lhe qual o 
seu método preferencial de contacto, para facilitar o nosso contacto durante o 
processo da reclamação. Se requerer quaisquer retificações ou apoio adicionais, 
instamos a que os discuta com a pessoa responsável pela gestão da sua 
reclamação. 

 

O PROCESSO DE RECLAMAÇÕES 

Primeira fase 

Quando recebermos a sua reclamação, iremos entrar em contacto consigo através 
de um gestor de reclamação para conversar sobre a sua reclamação e sobre como 
podemos corrigir a situação. Iremos escrever esta informação numa carta de 
confirmação, que será enviada nos 2 dias úteis seguintes. Em seguida, iremos 
trabalhar com as áreas de serviço para conduzir uma investigação sobre o que 
aconteceu e como podemos corrigi-lo. Esta resposta será enviada para si no prazo 
de 10 dias úteis. Nos casos em que for necessário mais tempo, iremos mantê-lo(a) 
a par. 
 

Segunda Fase 

Se não estiver satisfeito(a) com o resultado da primeira fase da sua reclamação, 

mailto:customerfeedback@stonewater.org
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pode passar para a segunda fase do nosso processo de reclamações. Terá de o 
fazer no prazo de 15 dias úteis após receber a nossa averiguação. Um membro 
da nossa equipa principal irá analisar o seu caso, com o objetivo de entrar em 
contacto consigo num prazo de 10 dias úteis. Nos casos em que for necessário 
mais tempo, iremos mantê-lo(a) a par. 

 

PAINEL DE RECLAMAÇÕES DO CLIENTE (OPCIONAL) 

Se não estiver satisfeito(a) com o resultado da segunda fase, o seu caso pode ser 
analisado pelo Painel de Reclamações do Cliente (PRC). O PRC é um grupo 
independente de Clientes da Stonewater. 
 

Na qualidade de grupo voluntário, os seus membros reúnem-se e analisam o seu 
caso para garantir que a Stonewater segue os seus próprios processos 
corretamente na análise da sua reclamação. Se pretender passar o seu caso para o 
PRC, terá de nos informar no prazo de 15 dias úteis após receber a nossa 
resposta da segunda fase. 

 

Iremos organizar um painel o mais rapidamente possível, assim que decida passar 
o seu caso para este passo, e iremos mantê-lo(a) a par durante todo o processo. O 
painel fará recomendações num prazo de 5 dias úteis após a reunião de análise do 
seu caso, e a Stonewater entrará em contacto consigo com a nossa resposta às 
recomendações do PRC num prazo de 5 dias úteis adicionais. 

 
O MEDIADOR DA HABITAÇÃO: 

Pode, em qualquer fase, encaminhar a sua reclamação para o Serviço de 
Mediação da Habitação para obter apoio e orientação. Se não estiver satisfeito(a) 
com a nossa resposta, na segunda fase, à sua reclamação, pode pedir ao 
Serviço de Mediação da Habitação para investigar o nosso tratamento da sua 
reclamação. O Serviço de Mediação da Habitação irá então analisar a sua 
pretensão, e a forma como nós respondemos, e determinará se respondemos de 
forma apropriada e em linha com o Código de Tratamento de Reclamações e 
com as nossas políticas. 
 

Pode contactar o Serviço de Mediação da Habitação através: 

• Do seu sítio Web: housing-ombudsman.org.uk 

• Por correio eletrónico: info@housing-ombudsman.org.uk 

• Por telefone: 0300 111 3000 (9h15 - 17h15, de segunda a sexta-feira) 

• Pelo correio: Housing Ombudsman Service, PO Box 152, Liverpool 
L33 7WQ. 

 
Para saber mais sobre como a Stonewater trata as reclamações, ou para obter 
mais informações e recomendações, incluindo sobre a nossa política de 
reclamações, vá a stonewater.org/supporting-you/making-a-complaint/ 
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