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MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

As medidas europeias de proteção do consumidor visam proteger a saúde, a segurança e
os interesses económicos e jurídicos dos consumidores europeus, independentemente do
local onde vivam, para onde se desloquem ou onde façam as suas compras no seio da
UE. As disposições da UE regulam quer transações físicas quer o comércio eletrónico,
contêm regras de aplicação geral e ainda disposições que incidem sobre produtos específicos,
nomeadamente medicamentos, organismos geneticamente modificados, produtos do tabaco,
cosméticos, brinquedos e explosivos.

BASE JURÍDICA

Artigos 114.º e 169.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)

OBJETIVOS

— Garantir a todos os consumidores na União, independentemente do local onde vivam, para
onde se desloquem ou onde façam as suas compras, um elevado nível comum de proteção
contra riscos e ameaças à sua segurança e aos seus interesses económicos;

— Reforçar a capacidade de os consumidores defenderem os seus interesses.

REALIZAÇÕES

A. Proteção da saúde e da segurança do consumidor
1. Ações comunitárias no domínio da saúde pública e do tabaco (ver ficha 5.5.3.)
2. Géneros alimentícios (ver ficha 5.5.5.)
3. Medicamentos (ver ficha 5.5.4.)
4. Segurança geral dos produtos e supervisão do mercado
A Diretiva 2001/95/CE prevê um sistema de segurança geral dos produtos por força do qual
qualquer produto de consumo introduzido no mercado, mesmo não estando abrangido por
nenhuma legislação específica, tem de respeitar determinadas normas relativas à prestação
de informações aos consumidores, às medidas para evitar riscos à segurança, ao controlo da
segurança dos produtos e à rastreabilidade. Caso determinado produto represente um risco
grave que exija uma ação imediata, o Estado-Membro em causa tem de informar sem demoras
a Comissão através do RAPEX, um sistema de alerta rápido que permite o intercâmbio de
informações entre os Estados-Membros e a Comissão.
5. Segurança de produtos cosméticos, explosivos para utilização civil e brinquedos
A Diretiva relativa aos produtos cosméticos (Diretiva 76/768/CEE do Conselho), juntamente
com todas as respetivas alterações e adaptações, foi substituída pelo Regulamento relativo
aos produtos cosméticos (Regulamento (CE) n.º 1223/2009). Este regulamento garante a

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.5.4.pdf
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segurança dos produtos cosméticos e a proteção dos consumidores através da aposição das
listas de ingredientes e de uma rotulagem com mais informação. A maioria das disposições
do novo regulamento entrou em vigor em 11 de julho de 2013. Os requisitos de segurança
para explosivos para utilização civil e produtos similares (como artigos de pirotecnia) estão
definidos nas Diretivas 93/15/CEE, 2008/43/CE, 2004/57/CE e na Decisão 2004/388/CE,
recentemente reformuladas pela Diretiva relativa aos explosivos para utilização civil (2014/28/
UE) e também pela Diretiva relativa aos artigos de pirotecnia (2013/29/UE). Os requisitos
de segurança dos brinquedos (por exemplo, riscos mecânicos, toxicidade e inflamabilidade e
brinquedos em produtos alimentares) são fixados pela Diretiva 2009/48/CE; o Comité Europeu
de Normalização (CEN) revê as normas em vigor e elabora novas normas.
6. Sistemas europeus de fiscalização e troca de informações
As Decisões 93/683/CEE e 93/580/CEE criaram o Sistema Europeu de Vigilância sobre
Acidentes Domésticos e de Lazer (EHLASS), para a recolha de informações sobre acidentes
que ocorrem em ambiente doméstico e que ocorrem durante atividades de lazer, bem como o
Sistema comunitário de troca de informação a respeito de determinados produtos que podem pôr
em risco a saúde e a segurança dos consumidores (excluindo produtos farmacêuticos e produtos
para fins comerciais).
B. Defesa dos interesses económicos dos consumidores
1. Serviços da sociedade da informação, comércio eletrónico e pagamentos eletrónicos
transfronteiras
A Diretiva 2000/31/CE (diretiva relativa ao comércio eletrónico) abrange a responsabilidade
dos prestadores (estabelecidos na UE) de serviços em linha (entre empresas, entre empresas e
consumidores e serviços prestados sem encargos para o destinatário e que são financiados, por
exemplo, através de receitas de publicidade ou por patrocínios), transações eletrónicas em linha
(televendas interativas de bens e serviços e, em especial, centros de compras em linha), e ainda
outras atividades em linha, como a divulgação de notícias, bases de dados e serviços financeiros,
serviços profissionais (por exemplo, advogados, médicos, contabilistas e agentes imobiliários),
serviços de entretenimento (vídeo a pedido), marketing direto e publicidade, e serviços de
acesso à Internet. A Diretiva 97/5/CE relativa às transferências transfronteiras e o Regulamento
(CE) n.º 2560/2001 relativo aos pagamentos transfronteiros garantem que os encargos devidos
pelos pagamentos transfronteiras em euros (transferências de fundos transfronteiras, transações
através de um instrumento de pagamento eletrónico transfronteiras e cheques transfronteiras)
são equivalentes aos previstos para os pagamentos efetuados nessa moeda dentro de um Estado-
Membro.
2. Televisão sem fronteiras
A Diretiva 89/552/CEE (alterada pela Diretiva 2007/65/CE) garante a liberdade de circulação
de serviços de radiodifusão e preserva determinados objetivos de interesse público, tais como a
diversidade cultural, o direito de resposta, a defesa dos consumidores e a proteção de menores.
As suas disposições dizem respeito, por exemplo, a publicidade a bebidas alcoólicas, tabaco
e medicamentos, televendas e programas que envolvam pornografia ou violência extrema. Os
acontecimentos de grande relevância para a sociedade devem ser difundidos livremente e sem
serem sujeitos a codificação, mesmo que os canais de televisão por assinatura («pay-TV»)
tenham adquirido direitos exclusivos.



Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 3

3. Contratos de venda à distância e contratos negociados fora da sede da empresa, venda de
bens de consumo e respetivas garantias e cláusulas abusivas em contratos
A partir de 13 de junho de 2014, a Diretiva relativa aos direitos dos consumidores (2011/83/UE),
de 25 de outubro, substitui a Diretiva 85/577/CEE do Conselho, que estabelece as normas para
os aspetos comuns dos contratos à distância e dos contratos celebrados fora do estabelecimento
comercial. Também altera a Diretiva 93/13/CEE do Conselho relativa a cláusulas contratuais
abusivas e a Diretiva 1999/44/CE relativa a certos aspetos da venda de bens de consumo e das
garantias a elas relativas. A nova diretiva reforçou os direitos dos consumidores, através da
definição de normas relativas à informação a prestar aos consumidores, da regulação do direito
de retratação e da harmonização de certas disposições contratuais.
A Diretiva 2002/65/CE regula a comercialização à distância de serviços financeiros prestados
a consumidores.
4. Práticas comerciais desleais e publicidade comparativa e enganosa
A Diretiva 12005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais (das empresas face aos
consumidores), proíbe práticas enganosas e agressivas, práticas pouco escrupulosas — «sharp
practices» (como vendas sob pressão, marketing enganoso e publicidade enganosa) e práticas
que recorram à coação (independentemente do local de aquisição ou venda). A diretiva inclui
critérios para determinar as práticas comerciais agressivas (assédio, coação ou influência
indevida) e uma «lista negra» de práticas comerciais desleais. A Diretiva 2006/114/CE relativa
à publicidade enganosa e comparativa proíbe a publicidade enganosa. Estabelece igualmente
as condições em que a publicidade comparativa é autorizada. Uma comunicação da Comissão
de 27 de novembro de 2012 (COM(2012)0702) propõe a revisão da Diretiva 2006/114/CE de
modo a dar resposta às lacunas no texto e a destacar o problema das práticas enganosas dos
editores de diretórios de empresas.
5. Responsabilidade decorrente de produtos defeituosos e indicação dos preços
A Diretiva 85/374/CEE, alterada pela Diretiva 99/34/CEE, estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva ou responsabilidade não culposa do produtor em caso de danos
causados por um produto defeituoso. Cabe ao consumidor lesado, caso pretenda pedir
indemnização, a prova do dano, do defeito no produto e do nexo causal entre o defeito e o dano
causado, dentro de um prazo de três anos. A Diretiva 98/6/CE relativa a preços unitários obriga
os comerciantes a indicar o preço de venda e o preço por unidade do produto, com o intuito de
facilitar e melhorar as comparações de preço e quantidade entre produtos colocados no mercado.
A Diretiva 1999/44/CE estabelece garantias de produtos para os consumidores, assegurando que
os comerciantes que vendem bens de consumo na UE sejam obrigados a remediar os defeitos
existentes no momento da entrega e que se tornem aparentes no prazo de dois anos.
6. Crédito ao consumo
A Diretiva 2008/48/CE visa assegurar a uniformização a nível da proteção dos direitos de que
goza o consumidor no mercado único. Fornece um conjunto de informações claras a serem
disponibilizadas aos consumidores em tempo útil, antes da celebração do contrato, e como parte
integrante do contrato de crédito. Os credores têm de utilizar a mesma informação normalizada
em matéria de crédito aos consumidores, isto é, um formulário contendo toda a informação
relevante relativa ao contrato, incluindo o montante total do crédito e a taxa anual de encargos
efetiva global. Os consumidores podem exercer o direito de retratação do contrato de crédito
sem indicar qualquer motivo, num prazo de 14 dias de calendário a contar da data de celebração
do contrato. Têm ainda a possibilidade de, em qualquer momento, reembolsar antecipadamente
o crédito, caso em que o credor pode exigir uma indemnização justa e justificada objetivamente.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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7. Viagens organizadas e direito de utilização a tempo parcial de bens imóveis
A Diretiva 2015/2302 protege os direitos fundamentais dos consumidores que reservem viagens
organizadas (incluindo o direito a plena informação antes da reserva, o direito de transferir a
reserva para outra pessoa se o próprio não puder ir e o direito a reembolso e repatriação se o
organizador abrir falência), bem como os direitos dos consumidores que reservem outros tipos
de viagens combinadas, nomeadamente combinações escolhidas pelo próprio num sítio Web,
de voo mais hotel ou aluguer de viatura.
A Diretiva 2008/122/CE, sobre contratos de utilização periódica de bens, de aquisição de
produtos de férias de longa duração, de revenda e de troca, prevê a obrigação por parte do
comerciante de prestar informação sobre os elementos do contrato e o direito de rescindir
o contrato, sem custos e sem indicar o motivo, no prazo de catorze dias de calendário. A
diretiva contém igualmente uma lista de verificação da informação pré-contratual, que envolve
a utilização de modelos de formulários disponíveis em todas as línguas da UE. Em 12 de março
de 2014, o Parlamento aprovou a proposta de diretiva relativa às viagens organizadas e aos
serviços combinados de viagem, que revoga a Diretiva 90/314/CEE.
8. Transportes aéreos
Os Regulamentos (CE) n.º 261/2004 e (CE) n.º 2027/97 (na última redação que lhe foi dada)
estabeleciam regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes
aéreos, em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos, e
para a responsabilidade das transportadoras aéreas (passageiros e bagagem) em caso de acidente.
O Regulamento (CEE) n.º 2299/89 (na última redação que lhe foi dada), relativo a sistemas
informatizados de reserva (SIR) para produtos de transporte aéreo, criou obrigações para os
vendedores de sistemas (todas as transportadoras devem participar numa base equitativa) e
para as transportadoras (transmitir informação oportuna e atempada a todos os sistemas). O
Regulamento (CEE) n.º 2409/92 estabeleceu critérios e procedimentos comuns para fixar as
tarifas aéreas de passageiros e de carga cobradas pelas transportadoras aéreas pelos serviços
aéreos dentro da Comunidade. O Regulamento (CE) n.º 2320/2002 (na última redação que lhe
foi dada) estabeleceu regras comuns no domínio da segurança da aviação civil, no seguimento
dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.
9. Mercados de energia
O terceiro pacote de legislação relativa ao mercado da energia da UE (aprovado em 2009) foi
adotado para melhorar o funcionamento do mercado interno da energia e resolver problemas
estruturais, abrangendo cinco domínios principais, incluindo uma maior transparência nos
mercados de retalho, a fim de beneficiar os consumidores. A Diretiva 2012/27/UE confere aos
consumidores de energia a capacidade de gerir melhor o consumo energético, garantindo um
acesso fácil e gratuito aos dados sobre o consumo através de contadores individuais. A Diretiva
2010/30/UE destina-se a assegurar que informações complexas sobre o consumo de energia e
o desempenho de determinados aparelhos domésticos sejam apresentadas num formato claro e
compreensível, para que os consumidores possam tomar decisões de compra informadas e optar
pelos aparelhos mais eficientes. No mercado interno de energia da UE, todos os cidadãos têm o
direito de ter a sua casa ligada às redes de energia e de escolher livremente qualquer fornecedor
de gás ou eletricidade que preste serviços na sua área.
10. Rede dos Centros Europeus de Consumo (Rede CEC ou «Euroguichets») e o portal «A
sua Europa»
A Rede CEC dá aos consumidores informação e apoio no âmbito das transações transfronteiras.
Trata-se de uma rede que trabalha com outras redes europeias, nomeadamente a FIN-NET
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(assuntos financeiros), a Solvit (mercado interno) e a Rede judicial europeia em matéria civil
e comercial.
O portal «A sua Europa» fornece informações abrangentes aos consumidores sobre direitos
contratuais, serviços de telecomunicações e Internet, produtos e serviços financeiros, práticas
desleais, aprovisionamento energético e resolução de litígios em matéria de consumo[1].
C. Proteção dos interesses jurídicos dos consumidores
1. Procedimentos de resolução alternativa de litígios (RAL) e resolução de litígios em linha
Os procedimentos de RAL são compostos por mecanismos para resolução extrajudicial, que
auxiliam consumidores e comerciantes a resolver litígios, sobretudo através da intervenção de
um terceiro como, por exemplo, um mediador, árbitro ou provedor. A Recomendação 98/257/
CE, a Decisão n.º 20/2004/CE e a Resolução do Conselho 2000/C 155/1 de 25 de maio de
2000 estabelecem os preceitos a seguir nos procedimentos de RAL, visando assegurar a cada
consumidor individual vias de recurso menos onerosas e mais céleres. A Diretiva 98/27/CE
relativa às ações inibitórias em matéria de proteção dos interesses dos consumidores (na última
redação que lhe foi dada) aproxima as legislações existentes a nível nacional e da UE e, com
o intuito de proteger os interesses coletivos dos consumidores, estabelece a «ação inibitória»,
que pode ser intentada junto do tribunal nacional competente contra infrações cometidas por
agentes económicos de outros países. A Diretiva 2013/11/UE, de 21 de maio de 2013, sobre
a resolução alternativa de litígios de consumo, oferece aos consumidores a possibilidade de
recorrerem a entidades de resolução alternativa de litígios de qualidade para todos os tipos
de litígios contratuais relacionados com compras efetuadas em linha ou fora de linha, a nível
nacional ou transfronteiras.
O Regulamento (UE) n.º 524/2013, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução de litígios de
consumo em linha, permite que os consumidores e comerciantes da UE resolvam litígios em
linha resultantes de compras nacionais e transfronteiras através de uma plataforma de resolução
de litígios à escala da UE a que as entidades RAL podem aderir desde fevereiro de 2016.
2. Rede judiciária europeia em matéria civil e comercial e obrigação de cooperação por parte
das autoridades nacionais
A Decisão 2001/470/CE estabeleceu uma rede judiciária europeia a fim de simplificar a vida dos
cidadãos perante litígios transfronteiras, reforçando os mecanismos de cooperação judiciária
europeia entre Estados-Membros em matéria comercial e civil e fornecendo-lhes informações
práticas para facilitar o seu acesso à justiça. O Regulamento (CE) n.º 2006/2004 estabeleceu
uma rede de autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação da UE relativa à
defesa dos interesses do consumidor que, desde 29 de dezembro de 2005, estão obrigadas a
cooperar a fim de assegurar o cumprimento da legislação da UE e, em caso de infrações no
interior da UE, a pôr cobro a qualquer infração recorrendo a instrumentos jurídicos adequados,
como ações inibitórias.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O processo legislativo ordinário (anterior codecisão) e o alargamento dos domínios legislativos
a serem adotados no Conselho através de deliberação por maioria qualificada concederam
poderes ao Parlamento para participar ativamente no desenvolvimento e reforço da legislação
comunitária de defesa do consumidor e, simultaneamente, equilibrar os interesses dos mercados
com os dos consumidores. Por exemplo, em 23 de junho de 2011, o Parlamento adotou por

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
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maioria absoluta (615 a favor, 16 contra e 21 abstenções) a Diretiva relativa aos direitos
dos consumidores, a qual reforçou os direitos dos consumidores relativamente aos contratos
celebrados fora do estabelecimento comercial, introduziu uma maior transparência a nível dos
preços, proibiu o recurso às caixas previamente preenchidas e clarificou o fornecimento de
informações em conteúdos digitais, com o objetivo de aumentar a confiança dos consumidores
europeus. Em 13 de fevereiro de 2013, a pedido do Parlamento, a Comissão apresentou o Pacote
da Segurança dos Produtos e Fiscalização do Mercado, que visa aperfeiçoar os sistemas de
fiscalização do mercado existentes nos Estados-Membros. Em 15 de abril de 2014, o Parlamento
aprovou o pacote em plenário. O Parlamento desempenhou igualmente um papel fundamental
no alargamento do âmbito de aplicação da diretiva relativa à resolução de litígios em linha, com
o intuito de oferecer aos Europeus formas acessíveis e baratas de resolver litígios jurídicos.
Além de aprovar legislação, o Parlamento debate regularmente questões relativas à defesa dos
consumidores, dando origem a resoluções não legislativas, como a de 4 de fevereiro de 2014,
sobre a aplicação da Diretiva relativa às práticas comerciais desleais e a de 23 de outubro de
2012, sobre os direitos dos passageiros em todos os modos de transporte.
Para mais informações, consultar o estudo preparado para a Comissão do Mercado Interno e
da Proteção dos Consumidores (IMCO) do Parlamento intitulado «EU Mapping: Overview of
IMCO related legislation»[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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