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MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

As medidas europeias de proteção do consumidor têm por objetivo proteger a saúde
e a segurança, assim como os interesses económicos e jurídicos dos consumidores
europeus, independentemente do local onde residam, para onde se desloquem
ou onde façam as suas compras na UE. As disposições da UE regulamentam
tanto as transações físicas como o comércio eletrónico e preveem igualmente
regras de aplicação geral e disposições relativas a produtos específicos, tais
como 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
residam, para onde se desloquem ou onde façam as suas compras na UE - um
elevado nível comum de proteção contra riscos e ameaças à sua segurança e aos
seus interesses económicos e reforçar a capacidade de os consumidores defenderem
os seus interesses.

RESULTADOS

A. Proteção da saúde e da segurança dos consumidores
1. Ações da UE no domínio da saúde pública e do tabaco (2.2.4)
2. Géneros alimentícios (2.2.6)
3. Medicamentos (2.2.5)
4. Segurança geral dos produtos e fiscalização do mercado
A Diretiva 2001/95/CE prevê um sistema geral de segurança dos produtos ao abrigo
do qual qualquer produto de consumo colocado no mercado, mesmo que não esteja
abrangido por legislação setorial específica, tem de cumprir determinadas normas em
matéria de prestação de informação ao consumidor, medidas de prevenção de riscos e
controlo da segurança dos produtos e respetiva rastreabilidade. No caso de um produto
representar um risco sério que exija uma ação imediata, o Estado-Membro em causa
tem de informar, de imediato, a Comissão através do sistema de alerta rápido RAPEX,
que permite a troca de informações entre os Estados-Membros e a Comissão. Em
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junho de 2021, a Comissão adotou uma proposta de regulamento relativo à segurança
geral dos produtos com vista a rever a Diretiva Segurança Geral dos Produtos (DSGP).
O regulamento proposto assegurará a continuidade com a DSGP estabelecendo que
os produtos de consumo têm de ser «seguros», impondo determinadas obrigações aos
operadores económicos, incluindo os mercados em linha, e estabelecendo disposições
relativas à elaboração de normas em apoio da obrigação geral de segurança. O
regulamento proposto atualizará e modernizará o quadro geral relativo à segurança
dos produtos de consumo não alimentares e garantirá condições de concorrência
equitativas para as empresas.
5. Segurança de produtos cosméticos, de explosivos para utilização civil e de
brinquedos
O Regulamento (CE) n.º 1223/2009 garante a segurança dos produtos cosméticos e a
proteção dos consumidores através da aposição de uma lista de ingredientes e de um
rótulo com informações. Grande parte das disposições do regulamento entrou em vigor
a 11 de julho de 2013. Os requisitos de segurança para explosivos para utilização civil
e produtos similares estão definidos nas diretivas 93/15/CEE, 2008/43/CE e 2004/57/
CE, e na Decisão 2004/388/CE, recentemente reformuladas pela Diretiva relativa aos
explosivos para utilização civil (2014/28/UE) e pela Diretiva relativa aos artigos de
pirotecnia (2013/29/UE). Os requisitos de segurança dos brinquedos são fixados pela
Diretiva 2009/48/CE. A revisão e a elaboração das normas relevantes incumbem ao
Comité Europeu de Normalização (CEN).
6. Comunicações a preços acessíveis para as empresas e os consumidores (2.1.8)
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) inclui a
responsabilidade dos prestadores (estabelecidos na UE) de serviços em linha,
transações eletrónicas em linha e ainda outras atividades em linha, como a divulgação
de notícias, bases de dados e serviços financeiros, serviços profissionais, serviços
de entretenimento (vídeo a pedido), marketing direto e publicidade e serviços de
acesso à Internet. Esta diretiva será atualizada pelo futuro Regulamento Serviços
Digitais. A Diretiva (UE) 2015/2366 relativa às transferências transfronteiriças e o
Regulamento (UE) 2021/1230 relativo aos pagamentos transfronteiriços garantem que
os encargos devidos pelos pagamentos transfronteiriços em euros sejam equivalentes
aos previstos para os pagamentos efetuados nessa moeda no interior de um Estado-
Membro.
2. Televisão sem fronteiras
A Diretiva 2010/13/UE garante a liberdade de circulação dos serviços de radiodifusão,
preservando, simultaneamente, determinados objetivos de interesse público, como
a diversidade cultural, o direito de resposta, a proteção dos consumidores e a
proteção de menores. As disposições desta diretiva dizem respeito, por exemplo, à
publicidade a bebidas alcoólicas, tabaco e medicamentos, assim como a televendas
e programas que envolvam pornografia ou violência extrema. Os acontecimentos de
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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.
3. Contratos negociados à distância e contratos negociados fora dos
estabelecimentos comerciais, venda de bens e garantias e cláusulas abusivas nos
contratos
Desde 13 de junho de 2014, a Diretiva relativa aos direitos dos consumidores (2011/83/
UE) substitui a Diretiva 85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97/7CE. Também altera
a Diretiva 93/13/CEE do Conselho relativa a cláusulas abusivas nos contratos e a
Diretiva 1999/44/CE relativa a certos aspetos da venda de bens de consumo e das
garantias a ela relativas. Esta nova diretiva reforçou os direitos dos consumidores,
nomeadamente definindo normas relativas à informação a prestar aos consumidores,
regulamentando o direito de retratação e harmonizando certas disposições contratuais.
A Diretiva 2002/65/CE regulamenta a comercialização à distância de serviços
financeiros prestados aos consumidores.
4. Práticas comerciais desleais e publicidade comparativa e enganosa
A Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais (por parte 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 utilizam a coação como meio de venda.
Esta diretiva inclui critérios para determinar 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. Também estabelece as condições em que a publicidade
comparativa é autorizada. A Comunicação da Comissão de 27 de novembro de 2012
(COM(2012)0702) propõe a revisão da Diretiva 2006/114/CE para colmatar as lacunas
no texto e centra-se no problema das práticas enganosas por parte de editores de
diretórios de empresas. No final de 2019 foi adotada a Diretiva (UE) 2019/2161, a fim de
assegurar uma melhor aplicação e a modernização das regras da União em matéria de
defesa dos consumidores. Esta nova diretiva altera a Diretiva 93/13/CEE do Conselho
(relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores) e as
Diretivas 98/6/CE (relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos
preços dos produtos oferecidos aos consumidores), 2005/29/CE (relativa às práticas
comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno) e
2011/83/UE (relativa aos direitos dos consumidores) do Parlamento Europeu e do
Conselho. No que diz respeito às práticas desleais, em abril de 2022, a Comissão
do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (IMCO) realizou uma audição
pública sobre a defesa dos direitos dos consumidores quando fazem compras fora
da UE, procurando identificar os desafios que os consumidores enfrentam quando
compram fora da UE.
5. Responsabilidade decorrente de produtos defeituosos e indicação dos preços
A Diretiva 1999/34/CE estabelece o princípio da responsabilidade objetiva ou
responsabilidade não culposa do produtor em caso de danos causados por um produto
defeituoso. Caso o consumidor lesado pretenda pedir uma indemnização, cabe-lhe
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provar, no prazo de três anos, o dano, o defeito no produto e o nexo causal entre
o defeito e o dano causado. A Diretiva 98/6/CE relativa a preços unitários obriga os
comerciantes a indicarem o preço de venda e o preço por unidade do produto para
melhorar e facilitar comparações em matéria de preço e de quantidade entre produtos
colocados no mercado. A Diretiva 1999/44/CE estabelece garantias para os produtos
adquiridos pelos consumidores na medida em que assegura que os comerciantes que
vendem bens de consumo na UE são obrigados a remediar os defeitos existentes no
momento da entrega e que se tornem aparentes no prazo de dois anos. Esta diretiva
foi atualizada em 2011 e posteriormente revogada e substituída pela Diretiva (UE)
2019/771.
6. Crédito ao consumo e crédito hipotecário
A Diretiva 2008/48/CE garante que os credores têm de utilizar a mesma informação
normalizada europeia em matéria de crédito aos consumidores, isto é, um formulário
contendo toda a informação relevante relativa ao contrato, nomeadamente o custo do
crédito e a taxa anual efetiva cobrada. Os consumidores gozam do direito de retratação
de um contrato de crédito sem indicação de motivo no prazo de 14 dias a contar da data
de celebração do contrato, e têm a possibilidade de reembolsarem antecipadamente,
em qualquer momento, o crédito, sendo que nesse caso o credor pode exigir uma
indemnização justa e objetivamente justificada. Em junho de 2021, a Comissão
Europeia propôs uma atualização das regras em vigor (COM(2021)0347). A proposta
alarga o âmbito de aplicação da atual diretiva relativa aos créditos aos consumidores,
que passa a abranger uma gama maior de produtos que podem representar um risco
para os consumidores. Promove também uma redução da quantidade de informação
que é fornecida aos consumidores pela publicidade e centra-se na questão de como
e quando a informação pré-contratual é apresentada aos consumidores. A proposta
melhora também as regras através das quais a solvabilidade é avaliada e pede
aos Estados-Membros que promovam a educação financeira e garantam que os
consumidores disponham de aconselhamento sobre o endividamento.
A Diretiva 2014/17/UE relativa aos contratos de crédito aos consumidores para imóveis
de habitação estabelece um quadro comum para os acordos que abranjam o crédito ao
consumo garantido por hipoteca ou de outra forma ligado a um imóvel para habitação.
Esta diretiva visa criar um mercado único eficiente para o crédito hipotecário em
benefício dos consumidores e estabelece condições para assegurar um elevado nível
de profissionalismo por parte dos mutuantes e dos intermediários de crédito[1].
7. Viagens organizadas e direito de utilização a tempo parcial de bens imóveis
A Diretiva (UE) 2015/2302 protege os direitos fundamentais dos consumidores que
reservem viagens organizadas, bem como os direitos dos consumidores que reservem
outros tipos de viagens combinadas, nomeadamente combinações de voo mais hotel
ou aluguer de viatura escolhidas pelo próprio num sítio Web. 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

[1]A investigação relevante inclui Wiewiórowska A. et al.,Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European
Consumers (Contribuição para o crescimento: aspetos jurídicos da proteção dos consumidores), Publicação para a Comissão
do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e Científicas e da
Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2019.
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prestar informações sobre os elementos do contrato e o direito de rescisão do contrato,
sem custos e sem indicação do motivo, no prazo de 14 dias de calendário.
8. Transportes aéreos
Os regulamentos (CE) n.º 261/2004 e (CE) n.º 2027/97 (conforme alterados)
estabeleceram regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros
de transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso
considerável dos voos, assim como para a responsabilidade das transportadoras
aéreas em caso de acidente. O Regulamento (CE) n.º 80/2009 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 (transmissão de informação oportuna e
atempada a todos os sistemas). O Regulamento (CE) n.º 80/2009 introduziu critérios
e procedimentos comuns para a fixação das tarifas aéreas e de carga aérea cobradas
pelas transportadoras aéreas nos serviços aéreos no interior da Comunidade. O
Regulamento (CE) n.º 300/2008 estabelece regras comuns no domínio da segurança
da aviação civil na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.
9. Mercados da 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 dar
resposta a problemas estruturais. Este pacote abrange cinco domínios fundamentais,
nomeadamente uma maior transparência nos mercados de retalho em benefício dos
consumidores. A Diretiva 2012/27/UE permite aos consumidores de energia gerirem
melhor o seu consumo, garantindo um acesso fácil e gratuito aos dados sobre o
seu consumo através de contadores individuais. O Regulamento (UE) 2017/1369
tem por objetivo assegurar que informações complexas sobre o consumo de energia
e o desempenho de determinados aparelhos domésticos sejam apresentadas num
formato claro e compreensível para permitir aos consumidores poderem tomar
decisões de compra informadas e optar pelos aparelhos mais eficientes. No mercado
interno de energia da UE todos os seus cidadãos têm o direito de ter a sua casa ligada
às redes de energia e de escolher livremente um fornecedor de gás ou de eletricidade
que ofereça serviços na sua zona.
10. Rede de Centros Europeus de Consumo (Rede CEC ou «Euroguichets») e o
portal «A sua Europa»
A Rede CEC tem por objetivo prestar aos consumidores informações e apoio no
âmbito de transações transfronteiras. Trata-se de uma rede que coopera com outras
redes europeias, nomeadamente a FIN-NET (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 em matéria de direitos
contratuais, serviços de telecomunicações e Internet, produtos e serviços financeiros,
práticas desleais, aprovisionamento energético e resolução de litígios em matéria de
consumo. O Portal Digital Único (Regulamento (UE) n.º 2018/1724) veio introduzir
novas melhorias.
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C. Proteção dos interesses jurídicos dos consumidores
1. Procedimentos de resolução alternativa de litígios e resolução de litígios em linha
Os procedimentos de resolução alternativa de litígios (RAL) são mecanismos de
resolução extrajudicial que ajudam os consumidores e os comerciantes a resolverem
litígios, nomeadamente através de um terceiro, como, por exemplo, um mediador,
um árbitro ou um provedor. A Recomendação 98/257/CE, a Decisão n.º 20/2004/
CE e a Resolução do Conselho 2000/C 155/1, 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 2009/22/CE relativa às ações
inibitórias em matéria de proteção dos interesses dos consumidores aproxima as
legislações existentes a nível nacional e da UE e, para 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 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 todo o tipo de litígios contratuais
relacionados com compras efetuadas em linha ou fora de linha, tanto a nível nacional
como transfronteiras. O Regulamento (UE) n.º 524/2013 sobre a resolução de litígios
de consumo em linha permite que os consumidores e os 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 incumbidas da
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 criou uma rede judiciária europeia para simplificar a vida dos
cidadãos em caso de 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 criou uma rede de autoridades nacionais responsáveis pela aplicação
efetiva da legislação da UE relativa à defesa dos interesses do consumidor que, desde
29 de dezembro de 2005, são obrigadas a cooperar para assegurar o cumprimento
da legislação da UE e, em caso de infrações no interior da UE, pôr cobro a qualquer
infração recorrendo a instrumentos jurídicos adequados, tais como ações inibitórias.
3. Ações coletivas destinadas a proteger os interesses coletivos dos consumidores
A Diretiva 2009/22/CE harmonizou as ações inibitórias tendo em vista a proteção
dos interesses coletivos dos consumidores. A Diretiva 2014/104/UE assegurou que
qualquer pessoa que tenha sofrido danos provocados por uma infração ao direito da
concorrência pode exercer efetivamente o direito a pedir uma reparação integral. A
Diretiva (UE) 2020/1828 alargou o âmbito do sistema de ações inibitórias, por forma a
abranger vários instrumentos horizontais e setoriais da UE relevantes para a proteção
dos interesses coletivos dos consumidores e definiu procedimentos de reparação
compensatória.
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D. Medidas adotadas na sequência do surto de COVID-19
Devido às crescentes irregularidades nas ofertas em linha durante a pandemia, as
autoridades responsáveis pela proteção dos consumidores nos Estados-Membros,
com o apoio da Comissão, emitiram uma posição comum sobre a cooperação no
domínio da proteção do consumidor (CPC), em que pediam às plataformas em linha
que tomassem medidas eficazes para remover campanhas de marketing ilegais. Uma
comunicação conjunta intitulada «Combater a desinformação sobre a COVID-19: repor
a verdade dos factos» destacou ainda a necessidade de combater a desinformação
para proteger os consumidores.
Na sequência das perturbações causadas pela reintrodução de controlos fronteiriços e
de restrições de viagem, a Comissão emitiu, em 18 de março de 2020, orientações para
garantir uma aplicação coerente em toda a UE dos direitos dos seus consumidores.
A UE é a única região do mundo em que os cidadãos estão protegidos por um
conjunto exaustivo de direitos dos passageiros – quer viajem de avião, de comboio, de
barco ou de autocarro. As transportadoras têm de oferecer um reembolso (reembolso
de bilhetes) ou um reencaminhamento aos passageiros cujo serviço tenha sido
cancelado.

PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento está ativamente envolvido no desenvolvimento e no reforço da
legislação da UE em matéria de defesa do consumidor, equilibrando simultaneamente
os interesses do mercado e os dos consumidores. As medidas de proteção dos
consumidores estão incluídas na Nova Agenda do Consumidor para 2020-2025, no
Novo Acordo para os Consumidores, no Pacto Ecológico Europeu e no Plano de Ação
para a Economia Circular, entre outras iniciativas.
Os consumidores europeus beneficiam ainda de ações e de instrumentos que reforçam
vários aspetos do mercado interno da UE. Estes incluem um número considerável
de instrumentos desenvolvidos no âmbito da iniciativa para o mercado único digital,
a qual combina medidas estritamente orientadas para o consumidor com medidas
de configuração do mercado: o Regulamento relativo às tarifas de itinerância, o
Regulamento relativo à promoção da conectividade à Internet nas comunidades locais,
o Regulamento relativo à portabilidade transfronteiras dos serviços de conteúdos
em linha, o Regulamento relativo à entrega transfronteiras de encomendas, o
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o Regulamento relativo ao bloqueio
geográfico, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, o Regulamento relativo
ao livre fluxo de dados não pessoais e a Diretiva relativa aos direitos de autor no
mercado único digital[2].
O Parlamento solicitou uma revisão da Diretiva Segurança Geral dos Produtos
na sua Resolução, de 25 de novembro de 2020, sobre garantir a segurança dos
produtos no mercado único. Insistiu com a Comissão para que atualize e estabeleça

[2]A investigação relevante inclui Wiewiórowska A. et al.,Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European
Consumers (Contribuição para o crescimento: aspetos jurídicos da proteção dos consumidores), Publicação para a Comissão
do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e Científicas e da
Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2019.
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regras de fiscalização do mercado alinhadas para os produtos harmonizados e não
harmonizados colocados no mercado offline ou online e as adeque à era digital e
adapte as regras em matéria de segurança dos produtos para permitir responder
aos desafios das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, os produtos
conectados e a robótica.
O Parlamento tem vindo a realizar uma série de debates sobre a proteção dos
consumidores à luz da revolução digital. A pedido da Comissão IMCO, o Departamento
Temático das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida organizou, em
18 de fevereiro de 2020, um seminário intitulado «E-Commerce rules, fit for the digital
age» (Regras do comércio eletrónico adequadas à era digital), que foi acompanhado
por uma série de estudos[3] sobre o futuro Regulamento Serviços Digitais. Os peritos
e as partes interessadas insistiram na necessidade de implementar medidas sólidas
de proteção do consumidor para os mercados em linha através da Lei dos Serviços
Digitais.
Recentemente foram levadas a cabo várias investigações relacionadas com a
proteção dos consumidores. Em 27 de outubro de 2020 foi apresentado aos deputados
um estudo[4] intitulado «Loot boxes in online games and their effects on consumers,
in particular young consumers» (Caixas de recompensa em jogos em linha e os
seus efeitos nos consumidores, em particular nos consumidores jovens), a que se
se seguiram sessões de perguntas e respostas. As «loot boxes» são elementos
dos jogos de vídeo a que se acede normalmente através do jogo, ou que podem
ser pagas opcionalmente com dinheiro real. Uma vez que utilizam mecanismos de
recompensa aleatórios, receia-se que possam funcionar como porta de entrada para
o jogo, podendo afetar particularmente os jovens consumidores.
Um briefing[5] publicado em janeiro de 2021, intitulado «Reimbursement and
compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement» (Reembolso e indemnização em caso de cancelamento ou atraso do
transporte: direitos e sua aplicação) descreve os direitos dos consumidores ao abrigo
do direito da UE em caso de cancelamento do transporte, com uma referência
específica à pandemia de COVID-19, para além de fornecer orientações práticas para
os consumidores.
Um estudo[6] sobre o impacto da publicidade direcionada sobre os anunciantes,
o acesso ao mercado e a escolha dos consumidores explora a dinâmica do

[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection (Regulamento Serviços Digitais: oportunidades e desafios para o Mercado Único Digital e a proteção dos
consumidores), Publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático
das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. et al., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers (Caixas
de recompensa em jogos em linha e os seus efeitos nos consumidores, em particular nos consumidores jovens), Publicação
para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e
Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2020.
[5]Maciejewski, M. et al., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement (Reembolso e indemnização em caso de cancelamento ou atraso do transporte: direitos e sua aplicação),
Publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas
Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2021.
[6]Fourberg, N et al., Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice
(Publicidade em linha: o impacto da publicidade direcionada sobre os anunciantes, o acesso ao mercado e a escolha dos
consumidores), Publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático
das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2021.
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mercado da publicidade em linha. Em relação à proteção dos consumidores, analisa
a questão de como certas características, como a publicidade personalizada, a
publicidade microdirecionada e comportamental e os incentivos digitais, podem ter
efeitos sobre os preços e a escolha dos consumidores. O estudo conclui que
as técnicas de direcionamento podem beneficiar os consumidores adequando os
anúncios aos seus interesses. No entanto, a publicidade direcionada suscita também
várias preocupações, a falta de transparência sobre a utilização dos dados dos
consumidores, o seu direcionamento para grupos de consumidores vulneráveis e os
elementos da sua conceção que tentam dirigir os consumidores para decisões que
colidem com os seus interesses. No que diz respeito, em particular, aos padrões
obscuros, em março de 2022, a Comissão IMCO realizou uma audição pública com o
objetivo de identificar os riscos que esta prática implica para os consumidores.
Em 28 de outubro de 2021, a Comissão IMCO realizou uma audição pública sobre a
dupla qualidade dos bens no mercado único. Os peritos (por exemplo, de associações
de consumidores e de organizações empresariais) realçaram os desafios que as
práticas de dupla qualidade representam para os consumidores e a indústria, por
exemplo no que se refere à informação dos consumidores sobre a diferenciação dos
bens. Foi também debatida a questão de como sensibilizar os consumidores para este
problema.
Um mês mais tarde, em 9 de dezembro de 2021, a Comissão IMCO votou o projeto
de relatório sobre a aplicação da Diretiva Brinquedos que garante que apenas os
brinquedos seguros possam ser colocados no mercado da União.
Em fevereiro de 2022, foi publicado um estudo[7] sobre o impacto dos
influenciadores na publicidade e na proteção dos consumidores no mercado único.
Investiga em que medida os influenciadores são responsáveis pela divulgação de
informações enganosas e pela promoção de produtos não seguros. A indústria
de marketing influenciadora, que cresceu significativamente nos últimos anos,
utiliza frequentemente mensagens enganosas para atrair consumidores vulneráveis.
Os recentes acordos políticos provisórios sobre o Regulamento Serviços Digitais
e o Regulamento Mercados Digitais centram-se no aumento da transparência
e na regulamentação dos controladores de acesso de plataformas em linha,
respetivamente, dois domínios sensíveis na esfera de atividade dos influenciadores.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. et. al., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market,
publicação destinada à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas
Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2022.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/risks-from-the-use-of-dark-patterns-for-/product-details/20220223CHE09961
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/dual-quality-of-goods-in-the-single-mark/product-details/20211019CHE09564
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703350/IPOL_STU(2022)703350_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703350/IPOL_STU(2022)703350_EN.pdf

	Medidas de proteção do consumidor
	Base jurídica
	Objetivos
	Resultados
	Papel do Parlamento Europeu


