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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

(2016/0000(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de janeiro de 2016, intitulada «Rumo a um Ato 

para o Mercado Único Digital»1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de maio de 2016, sobre a Estratégia para o 

Mercado Único2, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de junho de 2016, sobre «Uma 

Agenda Europeia para a Economia Colaborativa» (COM(2016)0356), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 25 de maio de 2016, intitulada «As 

plataformas em linha e o mercado único digital: Oportunidades e desafios para a 

Europa» (COM(2016)0288), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 28 de outubro de 2015, intitulada 

«Melhorar o Mercado Único: mais oportunidades para os cidadãos e as empresas» 

(COM(2015)0550), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 6 de maio de 2015, intitulada 

«Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa» (COM(2015)0192), 

– Tendo em conta o Conselho «Competitividade», de 29 de setembro de 2016, e as suas 

conclusões, 

– Tendo em conta a Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno («Diretiva Serviços»)3, 

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 

junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, 

em especial do comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva relativa ao comércio 

eletrónico»)4, 

– 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 e que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as 

Diretivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho («Diretiva 

                                                 
1 Textos aprovados, P8_TA(2016)0009. 
2 Textos aprovados, P8_TA(2016)0237. 
3 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36. 
4 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
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relativa às práticas comerciais desleais»)1, 

– Tendo em conta a Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de novembro de 2009, que altera a Diretiva 2002/22/CE relativa ao serviço universal e 

aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, a Diretiva 2002/58/CE relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção 

da privacidade no setor das comunicações eletrónicas e o Regulamento (CE) 

n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela 

aplicação da legislação de defesa do consumidor («Diretiva relativa aos direitos dos 

consumidores»)2, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 25 de maio de 

2016, relativo às orientações para a aplicação da Diretiva relativa às práticas comerciais 

desleais (SWD(2016)0163), 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e que revoga 

a Diretiva 95/46/CE («Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados»)3, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 7 de dezembro de 2016, intitulado 

«A economia colaborativa e as plataformas em linha: Visão partilhada dos municípios e 

das regiões»4, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 15 de dezembro 

de 2016, sobre a economia colaborativa5, 

– 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 (A8-0000/2017), 

A. Considerando que a economia colaborativa tem registado um rápido crescimento nos 

últimos anos, em matéria de utilizadores, transações e receitas, alterando a forma como 

os produtos e serviços são fornecidos e, em muitos setores económicos, representando 

um desafio para as empresas há muito estabelecidas; 

B. Considerando que todas estas mudanças radicais têm um impacto significativo no 

panorama jurídico, por tornarem indistintas as linhas existentes entre consumidores e 

fornecedores, trabalhadores por conta de outrem e por conta própria, bem como entre a 

prestação de serviços profissional e não-profissional, representando, por isso, um 

desafio para muitos setores fundamentais da legislação da UE; 

Considerações gerais 

                                                 
1 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22. 
2 JO L 337 de 18.12.2009, p. 11. 
3 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1. 
4 ECON-VI/016. 
5 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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1. Congratula-se com a comunicação da Comissão sobre uma agenda europeia para a 

economia colaborativa e salienta que esta deve constituir um primeiro passo para uma 

estratégia da UE mais abrangente e ambiciosa nesta matéria; 

2. Considera que, se desenvolvida de forma responsável, a economia colaborativa pode 

criar numerosas oportunidades para os cidadãos e consumidores, que beneficiam com o 

aumento da concorrência, os serviços personalizados e os preços mais baixos; 

3. Concorda com o facto de a economia colaborativa poder também criar novas 

oportunidades empresariais, emprego e aumentar o crescimento, podendo desempenhar 

um papel importante no sentido de tornar o sistema económico não só mais eficiente, 

mas também sustentável do ponto de vista social e ambiental; 

4. Reconhece, ao mesmo tempo, que a economia colaborativa está a ter impacto profundo 

nos modelos empresariais há muito estabelecidos; salienta o risco da existência de 

normas jurídicas diferentes para o mesmo tipo de agentes económicos; manifesta a sua 

preocupação com o risco de uma diminuição da proteção do consumidor, dos direitos 

dos trabalhadores e do cumprimento das obrigações fiscais; reconhece o efeito que as 

empresas colaborativas têm no ambiente urbano; 

5. Chama a atenção para os riscos de um aumento de «zonas cinzentas» na 

regulamentação, a consequente violação dos regulamentos em vigor e a fragmentação 

do mercado único; está consciente de que, se não forem devidamente regulamentadas, 

estas alterações poderão dar origem a incerteza jurídica sobre as regras aplicáveis e a 

restrições ao exercício dos direitos individuais; 

6. Considera que o desenvolvimento de um ambiente jurídico claro e dinâmico é 

extremamente importante para o desenvolvimento da economia colaborativa na UE; 

Economia colaborativa na UE 

7. Salienta a necessidade de ter em conta a economia colaborativa não só como um 

modelo empresarial, mas também como uma nova forma de integração entre a 

economia e a sociedade, que seja capaz de integrar as relações económicas no âmbito 

social e de criar novas formas de comunidade; 

8. Chama a atenção para o facto de a economia colaborativa na Europa ter uma série de 

características específicas, uma vez que é geralmente mais enraizada a nível local, 

refletindo a estrutura empresarial europeia, constituída essencialmente por PME; 

9. Observa que os empresários europeus demonstram ter uma forte propensão para a 

criação de plataformas colaborativas para fins sociais e reconhece o crescente interesse 

em modelos de governo cooperativo; 

10. Salienta a importância de evitar qualquer forma de discriminação, de modo a garantir 

um acesso efetivo e equitativo aos serviços colaborativos, em particular de pessoas e 

comunidades desfavorecidas; 

11. Insta a Comissão a incentivar práticas colaborativas sem fins lucrativos, geridas pelos 

utilizadores e destinadas ao desenvolvimento da partilha e da cooperação, bem como 
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uma abordagem da economia colaborativa destinada à população, a fim de promover a 

adaptabilidade da economia social e o livre acesso a conhecimentos; 

Quadro regulamentar da UE pares, consumidores, plataformas colaborativas 

12. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, embora uma grande parte da economia 

colaborativa emergente ainda não se encontre regulamentada, estarem a surgir 

diferenças significativas entre os Estados-Membros, devido a uma regulamentação 

nacional, regional e local, bem como à jurisprudência, que podem representar um risco 

de fragmentação do mercado único;  

13. Congratula-se com a intenção da Comissão de resolver o problema da atual 

fragmentação, mas lamenta que a sua comunicação não tenha sido suficientemente clara 

sobre a aplicabilidade da legislação existente da UE a diferentes modelos de economia 

colaborativa; 

14. Concorda que os requisitos de acesso ao mercado para plataformas colaborativas e 

prestadores de serviços devem ser necessários, justificados e proporcionados, e que esta 

avaliação deve depender da questão de saber se os serviços são prestados por 

profissionais ou particulares, de forma a que os requisitos jurídicos para os agentes na 

economia colaborativa sejam menos rigorosos; 

15. Exorta a Comissão a fornecer mais orientações aos Estados-Membros, com vista a 

estabelecer critérios eficazes para distinguir entre agentes da economia colaborativa e 

profissionais, que são fundamentais para o desenvolvimento equitativo da economia 

colaborativa; 

16. Chama a atenção, ao mesmo tempo, para o risco de o estabelecimento de limites poder 

criar uma disparidade entre as micro e as pequenas empresas, por um lado, e os agentes 

da economia colaborativa, por outro; apela, por conseguinte, a uma revisão da 

legislação aplicável aos prestadores de serviços profissionais, a fim de nivelar as 

condições de concorrência entre categorias semelhantes de prestadores de serviços e de 

suprimir os entraves regulamentares desnecessários; 

17. Entende que os consumidores devem usufruir de um nível de proteção elevado e eficaz, 

independentemente de os serviços serem fornecidos por profissionais ou agentes da 

economia colaborativa; salienta, em particular, a importância que reveste a proteção dos 

consumidores em transações entre agentes da economia colaborativa; congratula-se com 

a iniciativa da Comissão de assegurar a adequação da legislação relativa à defesa do 

consumidor e de evitar abusos da economia colaborativa; 

18. Salienta que, em muitos casos, são ainda necessárias normas de proteção dos 

consumidores na economia colaborativa, em especial devido à persistente informação 

assimétrica ou falta de escolha; 

19. Insta a Comissão a clarificar o regime de responsabilidade das plataformas de 

colaboração, que sejam suscetíveis de promover um comportamento responsável e 

aumentar a confiança dos utilizadores; 

20. Insta a Comissão a realizar uma análise mais aprofundada da legislação da UE, de 
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forma a reduzir as incertezas relativas ao regime aplicável aos modelos empresariais 

colaborativos e a determinar se é conveniente criar normas novas ou alterar as 

existentes; 

21. Considera que qualquer novo regulamento deve tirar o máximo partido das capacidades 

autónomas das plataformas; está convicto de que as próprias plataformas colaborativas 

podem desempenhar um papel ativo neste novo ambiente regulamentar, através da 

correção de muitas assimetrias de informação e de outras deficiências do mercado, que 

têm sido tradicionalmente tratadas por via regulamentar, nomeadamente por 

mecanismos digitais de reforço de confiança;  

22. Está firmemente convicto, ao mesmo tempo, de que esta capacidade de autorregulação, 

não põe em causa a necessidade de regulamentação, em especial no que respeita às 

deficiências de mercado, que as plataformas não podem resolver, e a outros objetivos 

normativos (por exemplo, inverter as desigualdades, promover a equidade, a inclusão e 

a abertura, etc.); 

23. Salienta a importância crucial de clarificar os métodos através dos quais são tomadas 

decisões com base em algoritmos e de garantir a equidade destes algoritmos; salienta a 

necessidade de verificar o eventual prejuízo à vida privada provocado por grandes 

volumes de dados, de avaliar o impacto dos dados sobre os diferentes segmentos da 

sociedade, bem como de evitar a discriminação; exorta a Comissão a estabelecer 

critérios eficazes para o desenvolvimento de princípios de responsabilização em matéria 

de algoritmos para plataformas colaborativas baseadas na informação; 

24. Está convicto de que é necessário elaborar um quadro regulamentar horizontal e 

harmonizado da UE, que consista numa combinação de princípios gerais e normas 

específicas, para além de qualquer regulamentação setorial que possa ser necessária; 

25. Insta a Comissão a criar um quadro de aplicação ambicioso e a apoiar os Estados-

Membros no desenvolvimento de uma forte cultura de conformidade e aplicação das 

normas; 

A concorrência e o cumprimento das obrigações fiscais 

26. Incentiva a Comissão a fomentar condições de concorrência equitativas entre 

plataformas colaborativas; salienta a importância da identificação e resolução de 

obstáculos ao aparecimento e desenvolvimento de plataformas colaborativas, em 

particular de start-ups; sublinha, neste contexto, a necessidade da livre circulação de 

dados, da portabilidade dos dados e a interoperabilidade, que facilitam a mudança entre 

plataformas e impedem a dependência de um só fornecedor, sendo fatores essenciais 

para uma concorrência aberta e leal, bem como para capacitar os utilizadores de 

plataformas colaborativas; 

27. Manifesta a sua preocupação com as dificuldades que surgiram até agora no que diz 

respeito ao cumprimento e execução das obrigações fiscais, apesar do aumento da 

rastreabilidade das transações económicas através de plataformas em linha; 

28. Salienta, ainda, a necessidade urgente de colaboração entre as autoridades competentes 

e as plataformas colaborativas, em matéria de cumprimento das obrigações fiscais e de 
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cobrança de impostos, e solicita que as últimas desempenhem um papel ativo neste 

sentido; 

29. Incentiva os Estados-Membros a chegarem a acordo sobre um conjunto uniforme de 

informações que as empresas devam divulgar às autoridades fiscais no âmbito dos seus 

deveres de informação fiscal; 

30. Concorda que devem ser aplicadas obrigações fiscais semelhantes, no plano funcional, 

às empresas que prestem serviços idênticos, e está convicto de que os impostos devem 

ser pagos no país onde os lucros são gerados; 

Impacto no mercado de trabalho e nos direitos dos trabalhadores 

31. Salienta que a revolução digital está a ter um impacto profundo no mercado de trabalho 

e que as tendências emergentes na economia colaborativa fazem parte de uma tendência 

mais ampla; 

32. Salienta a importância primordial de salvaguardar os direitos dos trabalhadores nos 

serviços colaborativos, de evitar o «dumping» social e de garantir condições de trabalho 

equitativas e uma proteção social adequada; 

33. Manifesta a sua preocupação com o risco de os trabalhadores contratados «a pedido» 

não beneficiarem de proteção jurídica efetiva e com o facto de as plataformas 

colaborativas poderem transmitir os seus riscos para os trabalhadores sem exercerem 

quaisquer responsabilidades empresariais; 

Dimensão local da economia colaborativa 

34. Constata que os órgãos de poder local já participam ativamente na regulamentação e na 

promoção da economia colaborativa, incidindo sobre práticas colaborativas como objeto 

das suas políticas e princípio organizativo de novas formas de governação colaborativa; 

35. Considera que as autoridades nacionais, regionais e locais dispõem de uma ampla 

margem de manobra para adotar normas específicas, a fim de abordar objetivos de 

interesse público claramente definidos através de medidas proporcionadas que sejam 

plenamente conformes à legislação da UE; insta, por isso, a Comissão a apoiar os 

Estados-Membros na elaboração das suas políticas e na adoção de normas que 

respeitem a legislação da UE; 

36. Observa que as cidades foram pioneiras nesta matéria, umas vez que as características 

urbanas, como a densidade populacional e a proximidade física, favorecem a adoção de 

práticas colaborativas; está igualmente convencido de que a economia colaborativa 

pode oferecer oportunidades importantes às zonas periféricas interiores e às zonas 

rurais; 

Promoção da economia colaborativa 

37. Salienta a importância de dispor de competências e de qualificações adequadas, a fim de 

permitir que o maior número possível de indivíduos possa desempenhar um papel ativo 

na economia colaborativa; é de opinião que o potencial da economia colaborativa 
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apenas será integralmente aproveitado através de políticas eficazes de inclusão social a 

nível da UE, começando pela utilização segura e crítica das tecnologias da informação e 

da comunicação enquanto competência essencial para estratégias de aprendizagem ao 

longo da vida; 

38. Chama a atenção para as dificuldades com que se deparam as plataformas colaborativas 

europeias no acesso a capital de risco e nas suas estratégias de desenvolvimento, 

acentuadas pela pequena dimensão e fragmentação dos mercados nacionais e por uma 

grave escassez de investimentos transfronteiras; 

39. Salienta que sistemas colaborativos de financiamento, tais como o financiamento 

participativo (crowd funding) apenas terá sucesso quando integrado com os canais de 

financiamento tradicionais num verdadeiro ecossistema de financiamento; 

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

Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. Economia colaborativa: perspetiva geral 

O conceito de «economia colaborativa» abrange uma vasta gama de atividades, que provêm 

de uma série de modelos empresariais colaborativos, incluindo os que não têm fins lucrativos; 

os modelos de negócio vão desde plataformas colaborativas, que permitem o intercâmbio de 

bens ou serviços em todo o mundo, a pequenas PME colaborativas que fornecem serviços às 

comunidades locais. 

Nos últimos anos, a economia colaborativa registou um crescimento rápido em termos de 

utilizadores, transações e receitas, transformando, em última análise, a forma como os 

produtos e serviços são fornecidos ou prestados em muitos domínios. No início de 2014, 

foram principalmente afetados seis domínios de atividade (mercadorias/comércio a retalho, 

serviços, espaço/alojamento, alimentação, transporte e dinheiro). Em 2016, o número de 

domínios já quase triplicara: a expansão para novos setores (ou seja, saúde, ensino, logística, 

municípios, espaço, serviços de utilidade pública, tais como a energia, etc.) ou a criação de 

novos tipos de atividades (isto é, o movimento «maker» no setor de produtos). 

Vários termos são utilizados para descrever este fenómeno de crescimento rápido, 

frequentemente de forma indistinta: economia da partilha, economia entre pares, economia a 

pedido, mercados de plataformas entre pares, economia do trabalho esporádico, consumo 

colaborativo, capitalismo participativo, etc.). Estas definições refletem a dinâmica do próprio 

fenómeno, bem como a extensão e intensidade do atual debate político e académico sobre esta 

matéria. 

Existem já várias definições de economia colaborativa. O Oxford English Dictionary define a 

economia colaborativa como: «um sistema económico em que os ativos ou os serviços são 

partilhados entre particulares, gratuitamente ou mediante o pagamento de uma taxa, 

geralmente através da Internet»1. Na sua comunicação, a Comissão define-a como «modelos 

empresariais no âmbito dos quais as atividades são facilitadas por plataformas em linha que 

criam um mercado aberto para a utilização temporária de bens ou serviços, muitas vezes 

prestados por particulares», especificando que, frequentemente, as transações de economia 

colaborativa não implicam uma transferência de propriedade, podendo ser realizadas com fins 

lucrativos ou sem fins lucrativos. 

Na economia colaborativa e nos seus modelos empresariais, em geral, foram identificados três 

tipos de intervenientes principais: 

i) os prestadores de serviços — particulares que oferecem serviços (produtos, competências, 

tempo, de forma gratuita ou mediante pagamento) a título ocasional (pares) ou profissional; 

ii) os utilizadores desses serviços, e 

iii) as plataformas colaborativas que estabelecem a ligação entre a oferta e a procura em 

tempo real, facilitando as transações. 

                                                 
1 Ver: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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2. A resposta da Comissão 

Em junho de 2016, a Comissão publicou uma comunicação intitulada «Agenda Europeia para 

a Economia Colaborativa», com o objetivo de abordar as questões da incerteza sobre os 

direitos e as obrigações dos diferentes atores que participam na economia colaborativa e de 

fornecer respostas, numa perspetiva da UE. A comunicação pretende dar uma orientação não 

vinculativa sobre o modo como a legislação da UE se aplica a modelos empresariais de 

economia colaborativa. Examina as questões com que se deparam tanto os operadores de 

mercado como as autoridades públicas, agrupadas em cinco domínios essenciais: 1) requisitos 

de acesso ao mercado; 2) regime de responsabilidade; 3) proteção dos utilizadores; 4) 

trabalhadores por conta própria e trabalhadores na economia colaborativa; 5.) fiscalidade. 

3. Principais questões relacionadas com a economia colaborativa 

3.1. Oportunidades e benefícios 

A economia colaborativa pode criar oportunidades significativas para os consumidores, 

empresários e cidadãos, bem como criar novos postos de trabalho, crescimento e fontes de 

rendimento. 

Estima-se que as plataformas colaborativas, operando em cinco principais setores da 

economia colaborativa tenham gerado receitas no valor de 3,6 mil milhões de euros em 2015 

na UE1. O potencial da economia colaborativa é significativo, com um crescimento anual 

superior a 25 %2 e, teoricamente, a estimativa dos benefícios económicos associados a uma 

melhor utilização das capacidades, como resultado da economia colaborativa, poderia elevar-

se a 572 mil milhões de euros3. Estes números devem, no entanto, ser considerados com uma 

certa prudência, uma vez que, apesar da importância económica crescente, continua a ser 

difícil aferir o valor da economia colaborativa. Tal deve-se igualmente à falta de uma 

metodologia comummente acordada relativa às formas de avaliação dos diversos impactos da 

economia colaborativa na economia, na sociedade e no ambiente, bem como à falta de dados 

recolhidos. 

Vários inquéritos revelaram um apoio e um interesse consideráveis do consumidor na 

economia colaborativa4. Há um certo número de motivos que incita os pares a participarem 

neste novo modelo empresarial, como os benefícios financeiros, a qualidade e as vantagens da 

experiência, bem como o impacto positivo a nível social ou societal. De acordo com o 

Eurobarómetro, 42 % dos consumidores consideram os serviços de economia colaborativa 

mais convenientes e 33 % apreciam o facto de serem menos dispendiosos ou até mesmo 

gratuitos5.  

3.2. Principais desafios e riscos 

                                                 
1 «The Sharing Economy» («A economia da partilha»), estudo de caso n.o 12, PWC, setembro de 2013.  
2 Ibidem (PWC(2013)). 
3 EPRS, «The Cost of Non-Europe in the sharing economy» («O custo da não Europa na economia da partilha»), 

2016. 
4 Segundo o inquérito do BEUC, realizado em julho de 2015, 70 % dos consumidores recorreram a estes serviços 

pelo menos uma vez, e entre 60 e 80 % dos inquiridos estão muito satisfeitos com a sua experiência, de entre 

estes, 32 % participam como produtores-consumidores. 
5 Eurobarómetro Flash 438, CE, junho de 2016. 
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Simultaneamente, é também importante observar os efeitos consideráveis que os modelos 

empresariais de economia colaborativa estão a ter em muitos setores empresariais tradicionais 

e nos há muito estabelecidos modelos de produção e de consumo. Nos últimos anos, o rápido 

e não regulamentado crescimento deste fenómeno gerou uma série de desafios e riscos 

potenciais que devem ser tidos em conta e sobre os quais se deve refletir. 

Em primeiro lugar, surgiram numerosas questões sobre os direitos do consumidor e o sistema 

de proteção dos consumidores no que se refere à privacidade dos dados, à transparência e à 

fiabilidade das informações prestadas aos consumidores, aos regimes de responsabilidade das 

plataformas colaborativas, à equidade dos algoritmos e a eventuais formas de discriminação. 

Existe um risco potencial de redução dos padrões mínimos, em especial nas transações «par a 

par» (P2P), em comparação com as normas existentes aplicadas a serviços similares prestados 

por profissionais. Por outro lado, a rápida difusão de plataformas colaborativas em alguns 

setores criou um risco de concorrência desleal, com a criação de novos monopólios e um 

mecanismo de dependência de um só fornecedor. Ademais, gerou dificuldades sérias em 

matéria de cumprimento e execução das obrigações fiscais, apesar do aumento da 

rastreabilidade das transações económicas. 

Por último, mas não menos importante, os modelos empresariais colaborativos, criados no 

âmbito da revolução digital em curso, têm um poderoso impacto no mercado de trabalho, bem 

como nas relações laborais entre plataformas colaborativas e trabalhadores, com o risco 

concreto de comprometer as condições de trabalho justas, as normas jurídicas mínimas e uma 

proteção social adequada. 

3.3. Quadro regulamentar 

Existem duas questões principais no que diz respeito ao quadro regulamentar: 1) quais as 

disposições do acervo comunitário que podem ser aplicadas à economia colaborativa? 2) Se 

as regras da UE em vigor são adequadas para proporcionar aos diferentes intervenientes da 

economia colaborativa a clareza, a capacitação e a proteção de que necessitam. 

Os modelos empresariais colaborativos são mais complexos e diversificados, com diferentes 

graus de descentralização, não profissionalização e com a participação de novos agentes 

económicos, pares e produtores-consumidores. Ademais, já não existe uma distinção clara 

entre o prestador de serviços profissional/comerciante e o consumidor, devido às relações 

multilaterais nas quais o consumidor assume o papel de prestador de serviços, no âmbito de 

uma transação entre consumidores (P2P) ou de uma transação entre consumidor e empresa.  

Atendendo a que o atual quadro jurídico da UE foi concebido para regular as empresas 

convencionais e proteger os direitos dos consumidores considerados como a parte vulnerável 

numa transação comercial, as dificuldades emergem. São levantadas questões relativas aos 

direitos e às obrigações dos diferentes intervenientes da economia colaborativa, que dão 

origem a um clima de incerteza. Esta incerteza diz respeito a vários aspetos – o quadro 

regulamentar aplicável da UE, as obrigações regulamentares para os diferentes intervenientes 

da economia colaborativa, os direitos do consumidor, o regime de responsabilidade, o estatuto 

dos trabalhadores e o regime fiscal – para citar apenas os principais. 

3.4. Risco de fragmentação do mercado único 

A economia colaborativa suscitou várias respostas regulamentares, não só dos Estados-
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Membros, mas também dos órgãos de poder local e regional e respetivas jurisdições, bem 

como do Tribunal de Justiça Europeu.1 As respostas e as reações diferem em grande medida e 

refletem as diferentes abordagens dos Estados-Membros para enfrentar os desafios do modelo 

empresarial da economia colaborativa, mesmo dentro do mesmo país. 

Alguns Estados-Membros estão a criar medidas específicas e a definir critérios que imponham 

aos agentes da economia colaborativa requisitos jurídicos simplificados. Em alguns casos, 

estes critérios estabelecem uma distinção entre os prestadores de serviços profissionais e não 

profissionais, através do estabelecimento de limites para os rendimentos da economia 

colaborativa para os agentes da economia colaborativa, aplicando impostos mais baixos2. 

Noutros países, as autoridades nacionais estão a estudar a possibilidade de introduzir 

obrigações de informação mais rigorosas para plataformas colaborativas3. 

É de notar que as primeiras reações à economia colaborativa vieram das cidades, pois existem 

características urbanas, como a densidade populacional e a proximidade física que 

favoreceram uma mais rápida difusão da adoção de práticas colaborativas, especialmente em 

alguns setores, tais como o alojamento e os transportes4. Alguns dos casos positivos de 

colaboração entre autoridades locais competentes e plataformas colaborativas geraram boas 

práticas, como a prestação de formação profissional aos produtores-consumidores, os regimes 

de seguros ou o aumento da sensibilização dos utilizadores para eventuais obrigações 

jurídicas e fiscais5. 

Estes e outros exemplos de medidas tomadas por alguns Estados-Membros, autoridades 

regionais e cidades, por vezes com a colaboração ativa das próprias plataformas colaborativas, 

apresentam uma série de boas práticas que podem ser aplicadas em toda a UE. Porém, estas 

ações unilaterais fragmentadas geram muitas limitações e criam obstáculos para as empresas 

colaborativas na UE, que pretendam crescer e expandir-se, bem como para os consumidores, 

o que acaba por eliminar alguns dos benefícios da economia colaborativa e ameaçar 

fragmentar o mercado único. 

4. Principais prioridades do relator 

O relator reconhece as importantes oportunidades e os benefícios da economia colaborativa 

para a sociedade e a economia; ao mesmo tempo, o relator está atento aos potenciais desafios 

— enumerados anteriormente – e manifesta especial preocupação com os eventuais riscos de 

fragmentação do mercado único, enquanto grande parte da economia colaborativa continuar a 

não ser regulamentada. 

                                                 
1 TJE, processo C-434/15, TJE, processo C-526/15.  
2 A Bélgica enfrenta a questão dos agentes da economia colaborativa que prestam serviços ocasionais, aplicando 

uma taxa de imposto especial de apenas 10 % para diversos rendimentos até 5 000 EUR; a Itália pondera a 

possibilidade de estabelecer um limite de 10 000 EUR para os rendimentos da economia colaborativa não 

profissionais; ao passo que o Reino Unido anunciou recentemente uma dedução fiscal de 2 000 libras, para os 

rendimentos relativos a propriedade e atividade comerciais. 
3 França: Lei n.º 2016-1321, de 7 de outubro de 2016, para uma República digital. 
4 Por exemplo, Alemanha e Bélgica: enquanto Berlim e Bruxelas impõem requisitos rigorosos de registo no que 

se refere a plataformas de alojamento, Hamburgo e a Região Flamenga, respetivamente, estabeleceram uma 

abordagem diferente, nomeadamente requisitos de registo simplificados. 
5 As autoridades locais da Estónia estão a realizar um projeto-piloto, em colaboração com uma plataforma de 

partilha de automóveis, que institui um procedimento de declaração fiscal mais conveniente para diferentes 

modelos de negócios baseados em soluções em linha. 
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Por conseguinte, no seu ponto de vista, em primeiro lugar e acima de tudo, é necessário um 

quadro europeu horizontal, que consista numa combinação de princípios gerais e normas 

específicas, que deve conduzir a condições de concorrência equitativas, homogéneas e 

dinâmicas na UE, e evitar possíveis efeitos negativos nos trabalhadores, risco de concorrência 

desleal entre os setores tradicionais e as plataformas colaborativas, bem como a evasão fiscal. 

Igualmente importante é a necessidade de definir as características e as responsabilidades dos 

principais intervenientes da economia colaborativa, em especial no que se refere ao seguinte: 

– distinção clara entre pares e profissionais; 

– natureza, funções e responsabilidades das plataformas colaborativas; 

– elevado nível de proteção dos consumidores, também na dimensão das relações P2P e 

respetivas transações. 

O relator, por último, incentiva uma maior promoção de um modelo de economia colaborativa 

na UE, através de instrumentos financeiros e do investimento em formação. Considera que 

um desenvolvimento justo e bem regulamentado da economia colaborativa pode oferecer 

oportunidades significativas a todos os setores da sociedade, bem como promover um 

desenvolvimento económico mais inclusivo e sustentável na UE. 
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ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS SINGULARES DE QUEM O 
RELATOR RECEBEU CONTRIBUTOS 

A seguinte lista é elaborada a título meramente facultativo, sob a responsabilidade exclusiva 

do relator. A lista não é exaustiva. O relator recebeu contributos das seguintes entidades 

para a elaboração do presente projeto de relatório: 

 
Entidade 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel 

(associação francesa para o alojamento e o turismo profissionais)  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC (Associação Europeia para a Defesa do Consumidor)  

BlaBlaCar 

Instituto Bruegel   

CMRE (Conselho dos Municípios e das Regiões da Europa) 

Charlie 24 

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa (confederação nacional 

do artesanato e da pequena empresa)  

Collaboriamo  

Comité das Regiões 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Confederação Dinamarquesa de Sindicatos  

EFCI - European Federation of Cleaning Industries (federação europeia das empresas de limpeza) 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Representação Permanente da Estónia junto da UE 

ETUC (Confederação Europeia de Sindicatos) 

Eurocities 

EBSA - European Business Service Alliance (aliança europeia de serviços para as empresas) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Representação Permanente de Itália junto da UE 

Ouishare  

Representação Permanente da Eslováquia junto da UE 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 


