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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre produtos com uma duração de vida mais longa: vantagens para os consumidores e 

as empresas 

(2016/2272(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 

artigo 114.º, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, 

nomeadamente, os seus artigos 191.º, 192.º e 193.º, e a referência ao objetivo de 

utilização prudente e racional dos recursos naturais, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de junho de 2008, intitulada 

«Plano de Ação para um Consumo e Produção Sustentáveis e uma Política Industrial 

Sustentável» (COM(2008)0397), 

– Tendo em conta a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de outubro de 2009, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de 

conceção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia, 

– Tendo em conta o plano de trabalho da Comissão em prol da conceção ecológica para o 

período 2016-2019 (COM(2016)0773), designadamente o objetivo de definir requisitos 

mais específicos aos produtos e mais horizontais em domínios como a possibilidade de 

reparação, a durabilidade, a escalabilidade, a conceção para a desmontagem e a 

facilidade de reutilização e de reciclagem; 

– Tendo em conta a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

maio de 2010, relativa à indicação do consumo de energia e de outros recursos por parte 

dos produtos relacionados com a energia, por meio de rotulagem e outras indicações 

uniformes relativas aos produtos, 

– Tendo em conta a Decisão n.º 1386/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de novembro de 2013, relativa a um programa geral de ação da União para 2020 em 

matéria de ambiente «Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta» (Sétimo 

Programa de Ação da União em matéria de Ambiente), 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o tema «Por 

um consumo mais sustentável: O ciclo de vida dos produtos industriais e informação do 

consumidor a bem de uma confiança restabelecida (parecer de iniciativa)»1, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de janeiro de 2011, intitulada 

«Uma Europa eficiente em termos de recursos – Iniciativa emblemática da estratégia 

Europa 2020» (COM(2011)0021), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de setembro de 2011, intitulada 

                                                 
1 JO C 67 de 06.03.2014, p. 23. 
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«Roteiro para uma Europa Eficiente na utilização de recursos» (COM(2011)0571), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 9 de abril de 2013, intitulada 

«Construir o Mercado Único dos Produtos Ecológicos – Facilitar uma melhor 

informação sobre o desempenho ambiental de produtos e organizações» 

(COM(2013)0196), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2014, intitulada «Para 

uma economia circular: programa para acabar com os resíduos na Europa» 

(COM(2014)0398),  

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de dezembro de 2015, intitulada 

«Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular» (COM(2015)0614) e o 

Pacote «Economia Circular», que prevê, nomeadamente, a revisão das diretivas 

relativas aos resíduos (Diretiva 2008/98/CE), a embalagens e resíduos de embalagens 

(Diretiva 1994/62/CE), à deposição de resíduos em aterros (Diretiva 1999/31/CE), aos 

veículos em fim de vida (Diretiva 2000/53/CE), às pilhas e acumuladores e respetivos 

resíduos (Diretiva 2006/66/CE) e aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 

(Diretiva 2012/19/UE), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 22 de novembro de 2016, intitulada 

«Próximas etapas para um futuro europeu sustentável – Ação europeia para a 

sustentabilidade» (COM(2016)0739), 

– Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre 

certos aspetos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais 

(COM(2015)0634),  

– Tendo em conta a Diretiva 2011/86/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, 

– Tendo em conta a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos 

consumidores no mercado interno, 

– Tendo em conta o relatório do BEUC, de 18 de agosto de 2015, intitulado «Durable 

goods: More sustainable products, better consumer rights – Consumer expectations 

from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda» (Bens duradouros: 

Produtos mais sustentáveis, melhores direitos dos consumidores – Expectativas dos 

consumidores quanto à agenda da UE para a eficiência dos recursos e a economia 

circular) 

– Tendo em conta o estudo do Comité Económico e Social Europeu, de 29 de março de 

2016, intitulado «Les effets de l'affichage de la durée d'utilisation des produits sur les 

consommateurs» (Efeitos da afixação da duração da utilização dos produtos para os 

consumidores), 

– Tendo em conta o estudo realizado em julho de 2016, a pedido da Comissão do 

Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores do Parlamento, intitulado «A longer 

life time for products: benefits for consumers and companies» (Produtos com uma 
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duração de vida mais longa: Vantagens para os consumidores e as empresas), 

– Tendo em conta a síntese do Centro Europeu dos Consumidores, de 18 de abril de 2016, 

intitulada «L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation» 

(A obsolescência programada, ou os desvios da sociedade de consumo), 

– Tendo em conta a norma austríaca ONR 192102, intitulada «Label of excellence for 

durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances» (Rótulo de 

excelência para os aparelhos elétricos e eletrónicos duradouros e concebidos para 

facilitar as reparações), 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 

Consumidores e o parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar (A8-0000/2017), 

A. Considerando que o plano de trabalho da Comissão em prol da conceção ecológica para 

o período 2016-2019 contém uma referência à economia circular e à necessidade de 

resolver os problemas de sustentabilidade e reciclabilidade; 

B. Considerando que a adoção, pelo Comité Económico e Social Europeu (CESE), de um 

parecer sobre a duração de vida dos produtos demonstra o interesse que os atores 

económicos e a sociedade civil têm por este assunto; 

C. Considerando que o estudo encomendado pela Comissão do Mercado Interno e da 

Proteção dos Consumidores demonstra que é necessário impulsionar a economia 

circular, nomeadamente através das políticas públicas; 

D. Considerando o aparecimento de um modelo económico baseado na utilização que 

permite reduzir as externalidades ambientais e sociais negativas de um modelo baseado, 

essencialmente, na propriedade dos bens; 

E. Considerando a perda de postos de trabalho em muitos setores industriais na Europa e a 

necessidade, por um lado, de relocalizar uma parte da produção e, por outro, de 

promover o setor da reparação, a fim de gerar empregos não deslocalizáveis; 

F.  Considerando o papel do mercado de segunda mão para a economia social e local e para 

a inserção no mercado de trabalho de pessoas em situação de dificuldade; 

G. Considerando a necessidade, tanto económica como ambiental, de preservar as 

matérias-primas e limitar a produção de resíduos, elementos que o conceito de 

responsabilidade alargada do produtor procurou ter em conta; 

H. Considerando que, como frisado pelo Eurobarómetro de junho de 2014, 77 % dos 

consumidores na União Europeia procuram reparar os seus bens, em vez de os substituir 

por novos; 

I. Considerando que a perda de confiança dos consumidores na qualidade dos produtos 

prejudica as empresas europeias e que a proposta da Comissão de alargar a presunção 

de conformidade dos bens a 24 meses vai no bom sentido; 
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J. Considerando a insuficiência e a disparidade da informação aos consumidores sobre a 

sustentabilidade e a possibilidade de reparação dos produtos, embora o estudo do CESE, 

de março de 2016, tenha estabelecido uma correlação positiva entre a indicação da 

duração de vida dos produtos e o comportamento dos consumidores; 

K. Considerando a multiplicação das iniciativas nacionais para resolver o problema da 

obsolescência prematura dos bens e a necessidade de conceber uma estratégia comum 

para o Mercado Único; 

L. Considerando que a duração de vida dos suportes digitais é crucial para a reutilização 

dos aparelhos eletrónicos e que, face à aceleração da obsolescência informática, a 

faculdade de adaptação destes últimos é necessária para que preservem a sua 

competitividade no mercado; 

Conceber produtos sólidos, sustentáveis e de qualidade  

1. Solicita à Comissão que defina critérios de resistência mínimos por categoria de 

produto, desde a conceção, cooperando com o Comité Europeu de Normalização de 

Eletrónica e Eletrotécnica (CENELEC) para desenvolver normas relativas à robustez do 

produto, à possibilidade de reparação, à capacidade de evolução, etc.; 

2. Apela a uma modulação da contribuição ecológica em função de critérios de 

prolongamento do tempo de vida dos produtos, recompensando os esforços dos 

fabricantes com melhor desempenho; 

3. Solicita a criação de um programa europeu que apoie as atividades de empresas que 

desenvolvem conceitos modulares, facilmente desmontáveis e permutáveis; 

Sistematizar a possibilidade de reparar 

4. Insta a Comissão a desenvolver o direito a reparar os produtos: 

- incentivando, prioritariamente, a reparação dos bens no quadro da garantia, exceto se a 

reparação não for oportuna ou se se confirmar que representa um custo adicional, 

- assegurando um direito à portabilidade do período de garantia equivalente aos prazos de 

reparação, 

- proibindo a inamovibilidade das peças essenciais ao bom funcionamento do produto e 

indicando o caráter reparável do produto nas suas «características essenciais»,  

- generalizando a obrigação de fornecer manuais de manutenção e reparação no momento 

da compra, 

- dando início a um processo de normalização das peças sobressalentes e ferramentas 

necessárias para a reparação, a fim de melhorar o rendimento dos serviços de reparação, 

- partilhando informações sobre a disponibilidade das peças e os manuais de reparação, 

entre outros, eventualmente através da criação de uma plataforma digital;  

5. Considera que é crucial garantir a disponibilidade das peças sobressalentes essenciais ao 
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bom funcionamento dos bens, quer:  

- garantindo o acesso a peças individuais, em vez de conjuntos de peças, 

- através de uma obrigação, para quem introduz produtos no mercado, de fornecer as 

peças essenciais a um preço e num prazo razoável, durante um período mínimo, 

- desenvolvendo uma forma clara e harmonizada de mostrar a disponibilidade – ou não – 

e o período de disponibilização das peças sobressalentes dos bens; 

6. Incentiva os Estados-Membros a adotarem medidas fiscais em prol da reparação e 

venda em segunda mão e a preverem formações no domínio da reparação; 

7.  Recorda que a possibilidade de recorrer a reparadores independentes deve existir 

sempre, nomeadamente proibindo os sistemas técnicos ou informáticos que impeçam a 

reparação fora dos circuitos autorizados; 

8. Incentiva a reutilização de peças no mercado de segunda mão e salienta a importância 

de investir na impressão 3D, a fim de criar peças a pedido dos profissionais e dos 

consumidores que procedam a reparações, salientando ainda a importância de incentivar 

a difusão livre dos planos das referidas peças; 

Promover um modelo económico vocacionado para a utilização 

9. Exorta a Comissão a dar ênfase ao desenvolvimento da economia da funcionalidade e a 

realizar um estudo dos impactos, das alavancas e dos obstáculos existentes, por família 

de produtos, no âmbito do desenvolvimento deste modelo económico; 

10. Insta os Estados-Membros a: 

- organizarem consultas com as partes interessadas para rever o modelo de venda baseado 

na utilização, para proveito de todos, 

- a intensificarem os seus esforços de simplificação regulamentar e a terem uma política 

fiscal favorável ao desenvolvimento da economia da funcionalidade, através de taxas de 

IVA reduzidas, isenções fiscais ou fundos de dotação que tornem atrativos o aluguer, a 

troca e o empréstimo de objetos; 

- a apoiarem os órgãos de poder local e regional que se aventurem na economia 

colaborativa e da funcionalidade; 

11. Exorta os Estados-Membros a impulsionarem a economia da funcionalidade nas suas 

políticas públicas, a obrigarem a que seja tida em consideração a sustentabilidade dos 

produtos nos mercados públicos e a aumentarem a taxa de reutilização dos 

equipamentos da administração; 

12. Exorta a Comissão a afirmar a importância da sustentabilidade dos produtos no âmbito 

da promoção da economia circular e a incentivar financeiramente as inovações sociais e 

económicas favoráveis à reutilização, à economia da utilização e à reparação;  

13. Insta a Comissão a considerar os aparelhos elétricos e eletrónicos reutilizáveis e 
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recondicionáveis como recursos e não como resíduos, a fim de facilitar a sua 

transmissão às associações e empresas sociais que valorizam esses bens e os respetivos 

componentes; 

Garantir uma melhor informação dos consumidores 

14. Convida a Comissão a melhorar a informação sobre a sustentabilidade dos produtos 

através: 

- da promoção de um rótulo europeu que inclua informações sobre a sustentabilidade, a 

conceção ecológica, a capacidade de modulação dos componentes para acompanhar o 

progresso e a capacidade de reparação do bem, 

- da introdução obrigatória da afixação da duração de utilização prevista, com base em 

critérios normalizados estabelecidos por um painel de intervenientes, 

- da criação de um contador de utilização nos produtos de consumo mais pertinentes, 

nomeadamente os grandes eletrodomésticos, 

- de um estudo do impacto do alinhamento da afixação da duração de vida com a duração 

do período de garantia legal; 

15. Incita à ajuda aos órgãos de poder local e regional, às empresas e às associações, a fim 

de realizar campanhas de sensibilização dos consumidores para o prolongamento da 

vida dos produtos, nomeadamente através de conselhos de manutenção, reparação, 

reutilização, entre outros; 

Condenar a obsolescência programada  

16. Solicita uma definição de obsolescência programada, técnica ou informática, que 

permita proibir os produtos cujo termo de vida tenha sido prematuramente provocado; 

apela, neste sentido, a proteger melhor juridicamente os chamados «denunciantes»; 

Reforçar o direito à garantia legal de conformidade 

17. Insta a Comissão a melhorar a confiança dos consumidores: 

- mantendo a garantia legal de 24 meses como limite mínimo a partir do qual os 

Estados-Membros podem prever disposições nacionais mais protetoras, 

- alargando a garantia legal de conformidade para além do atual mínimo de dois anos 

para as famílias de produtos que consomem energia, com base no estudo do ciclo de 

vida dos produtos efetuado no quadro da conceção ecológica e introduzindo, de forma 

progressiva para que as empresas possam respeitar as regras, um mínimo de cinco anos 

para os bens como os grandes eletrodomésticos e os bens móveis duradouros, 

- garantindo a informação formal do consumidor através do contrato de venda, 

relativamente ao seu direito à garantia legal, e promovendo programas de informação 

sobre este direito,  

- simplificando a prova do ato de compra para o consumidor, associando a garantia ao 
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objeto e não ao comprador, através de uma generalização da prova digital de garantia; 

18. Solicita a criação de um mecanismo de apresentação de queixas, a nível europeu, em 

caso de não aplicação dos direitos à garantia, a fim de facilitar o controlo da aplicação 

das normas europeias pelas administrações; 

Proteger os consumidores da obsolescência dos programas informáticos 

19. Aguarda a definição de normas padronizadas relativas à duração de vida mínima dos 

programas informáticos e solicita uma maior transparência a respeito da capacidade de 

evolução dos aparelhos; 

20. Propõe a definição de um período de utilização razoável abaixo do qual seja proibida a 

não disponibilização de atualizações de segurança nos sistemas operativos; 

21.  Apela à introdução de uma penalização no quadro da contribuição ecológica se as 

atualizações de programas informáticos indispensáveis ao funcionamento de um 

aparelho não forem disponibilizadas, e solicita que estas sejam reversíveis e objeto de 

informação quanto às consequências no funcionamento do aparelho; 

22. Promove a modularidade das peças, incluindo do processador, mediante uma 

abordagem de normalização, que permita garantir que os bens não fiquem 

desatualizados; 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A sustentabilidade dos bens, elemento fundamental para os consumidores 

A questão da sustentabilidade dos bens tem várias vertentes: 

- a falta de robustez e a possibilidade de reparação dos bens, 

- a longevidade do programas dos produtos informáticos, 

- a informação ao dispor do comprador. 

A confiança dos consumidores no que respeita à robustez dos produtos foi abalada. A 

diminuição da qualidade dos produtos de baixo custo e a mediatização de fenómenos 

particularmente escandalosos, embora em princípio, marginais, contribuíram para deteriorar a 

confiança. Segundo um inquérito recente efetuado por uma associação de consumidores 

franceses, 92 % dos inquiridos estão convencidos de que os eletrodomésticos ou produtos de 

alta tecnologia são deliberadamente concebidos para não durar. 

Os consumidores europeus não têm praticamente nenhuma informação sobre a fiabilidade dos 

produtos. Tendo perdido a referência «preço» que associava o custo à qualidade, recorrem 

com mais facilidade a produtos de qualidade inferior provenientes de países emergentes, 

acelerando o nivelamento económico por baixo. Esta situação penaliza as empresas europeias 

que vendem frequentemente produtos de qualidade superior e mais sustentáveis. 

Além disso, a generalização dos objetos conectados e da dependência dos utilizadores das 

novas tecnologias colocam a difícil questão social da obsolescência acelerada dos programas 

informáticos e dos suportes. Os cidadãos mais desfavorecidos são as primeiras vítimas da 

obsolescência acelerada dos produtos: devido à falta de liquidez, recorrem prioritariamente a 

produtos de baixo custo, que sofrem avarias mais rapidamente, sendo assim duplamente 

penalizados. 

A possibilidade de reparação dos bens, um desafio económico  

Para além da resistência dos bens, é a impossibilidade de os reparar que descontenta os 

consumidores e que também afeta o setor da reparação, que todos os anos perde mais 

empregos na Europa. 

A possibilidade de reparação dos bens é afetada por vários fatores problemáticos: 

- a falta de acesso às peças sobressalentes e o seu preço excessivo, 

- o custo da mão de obra em relação aos produtos importados e de baixo custo, 

- a falta de informação adequada para reparar e manter os bens, 

- a complexidade crescente, nomeadamente informática e eletrónica, 

- as barreiras à entrada para os reparadores independentes e os consumidores que 

procedem a reparações, 
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- a natureza dos produtos e dos respetivos componentes, que pouco se prestam a 

reparações, 

- a fraqueza dos serviços de substituição dos bens durante a reparação. 

Assim, segundo um inquérito Eurobarómetro de 2014, 77 % dos cidadãos europeus preferem 

reparar os seus bens em vez de os substituir por novos produtos, mas são finalmente 

obrigados a substituí-los ou a deitá-los fora porque o custo e o serviço de reparação são 

desencorajadores. 

Em termos de emprego, os obstáculos à reparação fazem baixar o número de reparadores em 

atividade:  

- nos Países Baixos, foram suprimidos 2 000 lugares neste setor em 7 anos; 

- na Alemanha, num ano, 13 % das lojas de reparadores de rádios e televisões fecharam;  

- na Polónia, o número de reparadores desceu 16 % em dois anos...  

Paralelamente a este declínio, as oficinas de reparação gratuitas ou os sítios Internet de 

autorreparação são cada vez mais populares. Existe, por conseguinte, uma verdadeira procura 

no domínio da reparação. 

O setor da reparação representa uma fonte de empregos não deslocalizáveis que poderiam ser 

valorizados se os produtos fossem concebidos para durar e ser reparados e o serviço 

repensado para se adaptar melhor às necessidades dos consumidores. Valorizar a reparação, 

em vez da substituição, nomeadamente no âmbito da garantia legal, é um desafio ecológico, 

dado que a substituição sistemática implica deitar fora equipamentos ainda recentes e não 

incentiva os fabricantes a conceberem produtos mais robustos. 

Em suma, muitos aparelhos avariados não são reparados (até 44 %, no caso dos aparelhos 

elétricos e eletrónicos). Apoiar o setor da reparação representa, portanto, um potencial de 

emprego e uma redução considerável dos resíduos e da poluição, além de uma melhoria 

significativa do poder de compra dos consumidores, bem como uma vantagem comercial para 

as empresas europeias. 

Uma abordagem global: rumo a uma economia da utilização 

A duração de vida dos produtos depende de uma constelação de atores interdependentes: 

fabricantes, fornecedores, distribuidores, consumidores e, até, Estados. A abordagem do ponto 

de vista do prolongamento da vida dos produtos deve contribuir para o desenvolvimento de 

um modelo económico baseado num equilíbrio entre as necessidades dos consumidores, as 

necessidades dos industriais e os desafios ambientais. 

Embora a conceção dos produtos seja um elemento essencial da duração de vida dos mesmos, 

o modelo de venda desempenha igualmente um papel importante. Em plena emergência, a 

economia da funcionalidade e a economia colaborativa proporcionam-nos novas 

oportunidades para melhorar a qualidade e a sustentabilidade dos produtos colocados no 

mercado. Ao favorecer a utilização e não a propriedade, a atenção centra-se na experiência do 

serviço, e não na taxa de renovação dos bens. Esta economia da utilização é reforçada pelas 
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ferramentas digitais que facilitam as trocas no seio de comunidades de confiança e podem 

originar ganhos económicos e ambientais significativos. 

Este modelo insere-se no quadro global da economia circular. A Comissão procurou, assim, 

com o pacote legislativo dedicado a este tema em 2015, apoiar o desenvolvimento deste 

modelo virtuoso que preserva recursos, reduz resíduos e cria empregos numa economia mais 

competitiva. 

Tal modelo, se acompanhado de uma política de formação adequada, geraria novas 

oportunidades de trabalho a todos os níveis de qualificação. 

No setor da reutilização e da reparação, estima-se que potencial de criação de emprego seja de 

296 lugares por cada 10 000 toneladas de bens usados. Sabendo que um terço dos bens 

recolhidos nos centros de reciclagem de resíduos poderiam ser reutilizáveis, poderiam ser 

criados mais de 200 000 empregos locais se apenas 1 % dos resíduos urbanos na Europa 

fossem preparados para a reutilização ou reutilização.  

Ora, a reutilização, frequentemente menosprezada em benefício da reciclagem, representa 

uma forma de prolongar o ciclo de vida dos produtos, recolocando-os no circuito económico 

com poucas transformações. Estudos recentes mostram que, se as empresas europeias 

privilegiassem a reutilização dos seus computadores em vez da sua reciclagem, a Europa 

poderia criar 10 500 novos empregos não deslocalizáveis, evitando anualmente a emissão de 

cerca de 6 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa e a utilização de 44 milhões de 

m³ de água, sem contar as matérias-primas. 

Se repensarmos os modos de produção, de venda e de consumo na perspetiva do aumento da 

duração de vida dos produtos, é possível criar condições favoráveis a um relançamento da 

atividade no mercado europeu. Dado o aumento previsível do custo dos recursos, uma gestão 

racional dos mesmos é incontornável, nomeadamente mediante a gestão dos produtos em fim 

de vida. Uma estratégia industrial orientada para a sustentabilidade dos produtos amortizaria o 

custo das matérias-primas, permitindo antecipar retornos sobre o investimento e benefícios 

positivos, nomeadamente associados à fidelização dos clientes.  

Por último, os poderes públicos tem igualmente um papel a desempenhar, incentivando as 

boas práticas industriais, mas também mostrando o exemplo nas suas políticas de aquisições e 

apoiando a sensibilização dos cidadãos, através das associações, por exemplo, para um 

consumo responsável e uma melhor manutenção dos produtos. 

A sustentabilidade dos produtos enquanto desafio público e político 

Vários relatórios europeus e trabalhos legislativos nos Estados-Membros demonstraram a 

importância de abordar a aceleração problemática da renovação dos bens.  

O parecer da Comissão Consultiva das Mutações Industriais do Comité Económico e Social 

Europeu, de 17 de outubro de 2013, foi o ponto de partida para uma convergência de pontos 

de vista e sugeriu uma série de recomendações consensuais. Enuncia, assim, as diferenças 

entre a obsolescência programada «técnica», em sentido estrito, a obsolescência indireta, a 

obsolescência de incompatibilidade e a obsolescência psicológica, resultado de campanhas 

publicitárias. 
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O parecer foi a fonte de inspiração para um estudo do CESE sobre os efeitos, para os 

consumidores, da visualização da duração da utilização dos produtos. O referido estudo 

confirma, nomeadamente, que 92 % dos europeus querem que seja afixada a duração de vida 

(ou de utilização) dos produtos. Demonstra também a que ponto a competitividade das 

empresas europeias passa, em parte, por um regresso da confiança dos consumidores nas 

empresas. 

Estes trabalhos europeus refletem as políticas públicas desenvolvidas nos Estados-Membros. 

- A Bélgica foi pioneira, com a adoção, em fevereiro de 2012, de uma resolução do 

Senado para combater a obsolescência programada dos produtos relacionados com a 

energia. Esta resolução recomenda, entre outros, o estabelecimento, a nível europeu, de 

uma rotulagem da duração de vida dos produtos relacionados com o consumo de 

energia (lâmpadas, computadores, telemóveis, por exemplo) e do facto de serem 

reparáveis. 

- Em paralelo a iniciativas de empresas nacionais, a França fez evoluir a sua legislação 

com uma lei, de agosto de 2015, relativa à transição energética, que fez da 

obsolescência programada um delito, e com uma lei, de março de 2014, relativa ao 

consumo, que esclareceu os direitos dos consumidores em matéria de garantia legal de 

conformidade e de disponibilidade de peças sobressalentes. 

- A legislação dos Países Baixos estipula que os dois anos previstos pela garantia legal de 

conformidade são apenas um limite mínimo. Determinados bens, como os automóveis, 

as máquinas de lavar roupa ou outros produtos considerados sustentáveis podem 

oferecer uma garantia de conformidade mais alargada, baseada na duração de vida 

média que o consumidor pode legitimamente esperar do produto. 

- A Finlândia permite igualmente uma prorrogação da duração da garantia no âmbito do 

«Consumer Protection Act». Nos termos do seu preâmbulo, a falta de conformidade que 

resulta do fabrico de um produto, por exemplo de um veículo, de materiais de 

construção ou de aparelhos eletrodomésticos, mesmo que se manifeste mais de dois 

anos após a entrega do bem, é da responsabilidade do vendedor. Este modelo é 

semelhante ao sistema neerlandês. A determinação da duração de vida do bem – a partir 

de critérios como o preço do bem e dos componentes, a utilização ou a frequência de 

utilização – fica a cargo de um mediador. Nenhuma lista foi criada pelo legislador no 

que se refere à «duração de vida esperada» para produtos específicos. No entanto, os 

casos individuais podem ser analisados à luz das recomendações do «Consumer Dispute 

Board». 

- Em Espanha, a «Resolução de Madrid», sobre as práticas de excelência no domínio do 

consumo colaborativo e da obsolescência programada, foi votada em 24 de junho de 

2014, durante uma conferência sobre os novos modelos de consumo organizada pelo 

CESE. 

- Na Áustria, foi elaborado um rótulo de excelência para os produtos elétricos e 

eletrónicos concebidos de forma sustentável e que permita reparações. 
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- Por último, a Suécia tomou uma série de medidas fiscais que entram em vigor em 

janeiro de 2017 e visam reforçar o setor da reparação, da reciclagem e da economia 

circular. Preveem: 

 diminuir o custo das reparações, reduzindo de 25 para 12 % a taxa de IVA 

aplicável a certos bens (bicicletas, calçado ou vestuário), 

 permitir aos consumidores que escolhem a solução de reparação de 

eletrodomésticos deduzir 50 % do custo da mão de obra dos seus impostos, 

 tributar os produtos que contenham materiais não ou dificilmente reparáveis e 

recicláveis. 

Este dispositivo é concebido como um investimento que antecipa a redução dos custos 

associados à poluição, ao desperdício, à gestão dos resíduos e ao desemprego, que são mais 

importantes. 

 


