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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre o funcionamento do sistema de franquia no setor retalhista 

(2016/2244(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de dezembro de 2013, sobre o Plano de ação 

europeu para o setor retalhista em benefício de todos os operadores envolvidos1 e, em 

particular, o ponto 29,  

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de junho de 2016, sobre práticas comerciais 

desleais na cadeia de abastecimento alimentar2,  

– Tendo em conta o estudo, de abril de 2016, encomendado pela Comissão IMCO, sobre 

o sistema de franquia3,  

– Tendo em conta o estudo, de setembro de 2016, encomendado pela Comissão IMCO, 

sobre a perspetiva jurídica do quadro regulamentar e desafios para o sistema de franquia 

na UE4,  

– Tendo em conta o briefing sobre as futuras opções políticas relativamente ao sistema de 

franquia na UE: lutar contra as práticas comerciais desleais5,  

– Tendo em conta o workshop sobre as relações entre franquiadores e franquiados: quadro 

regulamentar e desafios atuais, organizado pela Comissão IMCO em 12 de julho de 

2016, 

– 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 os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da 

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A8-0000/2017),  

A. Considerando que não existe uma definição europeia comum de franquia, mas que o 

sistema de franquia normalmente envolve uma parceria entre pessoas singulares ou 

coletivas que são jurídica e financeiramente independentes umas das outras, através da 

qual uma parte (o franquiador) concede à outra parte (o franquiado) o direito de explorar 

a sua fórmula de franquia para vender bens e/ou serviços e partilha os seus 

conhecimentos, sendo a intenção de ambas as partes gerar receitas comerciais; 

B. Considerando que, na sua resolução de 11 de dezembro de 2013, o Parlamento se 

congratulou com o sistema de franquia (franchising) enquanto modelo comercial que 

apoia a apropriação de novas e de pequenas atividades, mas registou a existência de 

cláusulas contratuais desleais, em certos casos, e apelou à celebração de contratos 

                                                 
1 Textos aprovados, P7_TA(2013)0580. 
2 Textos aprovados, P8_TA(2016)0250. 
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978 
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317 
5 PE 587.325 
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transparentes e leais; além disso, chamou a atenção da Comissão e dos 

Estados-Membros, em particular, para os problemas enfrentados pelos franquiados que 

pretendem vender o seu negócio ou mudar a sua fórmula de negócio, mantendo, 

simultaneamente, a sua atividade no mesmo setor e convidou a Comissão a examinar a 

possibilidade de suprimir os mecanismos de fixação de preços em sistemas de franquia 

e os efeitos das cláusulas de concorrência a longo prazo, das opções de compra e da 

proibição da multi-franquia, e a reconsiderar, a esse respeito, a atual isenção das regras 

de concorrência para as partes contratantes que detenham uma quota de mercado 

inferior a 30 %; 

C. Considerando que o sistema de franquia tem potencial para ser um modelo comercial 

que pode contribuir para a realização do mercado único do setor retalhista, mas 

atualmente está a ter um desempenho fraco na UE, representando apenas 1,89 % do 

PIB, em comparação com 5,95 % nos EUA e 10,83 % na Austrália, e que 83,5 % do 

volume de negócios do sistema de franquia está concentrado em apenas sete 

Estados-Membros; 

D. Considerando que a legislação em vigor sobre o sistema de franquia enquanto modelo 

comercial varia consideravelmente entre Estados-Membros e os franquiados podem 

optar por não participar em redes de franquia transfronteiriças por não estarem 

familiarizados com outros sistemas jurídicos e poderem não estar protegidos contra 

práticas comerciais desleais; 

E. Considerando que existem diferenças entre as versões mais «duras» e «suaves» de 

franquia, consoante as condições do contrato de franquia; que, além disso, os modelos, 

como os «grupos de retalhistas independentes», têm características especiais e apenas 

devem ser abrangidos pelas regras que regem o sistema de franquia na medida em que 

satisfazem a definição de franquia; 

F. Considerando que existe falta de informação sobre o funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista, uma vez que a informação relevante não está escrita ou 

muitas vezes só se encontra nas notas de acompanhamento dos acordos de franquia, que 

são confidenciais e, por conseguinte, não estão disponíveis ao público, e que a nível da 

UE não existe qualquer mecanismo de recolha de informações sobre cláusulas 

contratuais potencialmente desleais ou a execução abusiva de contratos; 

G. Considerando que, no contexto da realização do mercado único digital, deve ser dada 

atenção específica às tensões que surgem entre franquiadores e franquiados no que diz 

respeito ao comércio eletrónico e à partilha de dados relativos aos consumidores, visto 

que, atualmente, os acordos de franquia não contêm disposições sobre estes assuntos e, 

por conseguinte, resultam em incertezas e conflitos desnecessários; 

1. Defende que, para a realização do mercado único do setor retalhista, o sistema de 

franquia pode desempenhar um papel importante, desde que seja oferecida, em toda a 

UE, proteção eficaz para os franquiadores e os franquiados contra práticas comerciais 

desleais;  

2. Salienta que os franquiados são frequentemente a parte contratante mais fraca, uma vez 

que a fórmula de franquia foi desenvolvida pelo franquiador e os franquiado tendem a 

ser financeiramente mais fracos e menos informados do que o franquiador e, por 
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conseguinte, fortemente dependentes dos conhecimentos especializados deste último; 

3. Refere que os franquiadores se organizaram a nível nacional e europeu para verem os 

seus interesses representados, ao passo que os franquiados, normalmente devido à falta 

de recursos, carecem frequentemente de organizações representativas e estão 

sub-representados; 

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a criação de associações 

representativas dos franquiados e a assegurarem que estes são ouvidos sempre que são 

preparadas políticas ou legislação que os possam afetar; 

5. Salienta que existe uma persistente falta de informação sobre o funcionamento do 

sistema de franquia no setor retalhista e exorta a Comissão a criar um ponto de contacto 

para a obtenção de informações sobre os problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente a confidencialidade da informação assim 

obtida; 

6. Exorta a Comissão a averiguar ativamente o funcionamento do sistema de franquia no 

setor retalhista e, em particular, a existência de cláusulas contratuais ou práticas 

comerciais desleais e a solicitar ao Eurostat que dê especial atenção a este modelo na 

recolha de informação estatística sobre o setor; 

7. Toma nota do Código Europeu de Deontologia da Franquia, desenvolvido pela 

Federação Europeia de Franquia, mas assinala igualmente que o código foi elaborado 

unilateralmente pelos franquiadores e suscitou críticas fundamentais dos franquiados, 

que chamaram a atenção, nomeadamente, para o facto de o código anterior à revisão de 

2016 dar mais importância aos compromissos do franquiador; 

8. Manifesta preocupação com a ausência de um mecanismo de execução independente 

que acompanhe o Código Europeu de Deontologia e recorda que, em alguns 

Estados-Membros, esta ausência de execução independente resultou na introdução de 

legislação destinada a impedir e combater as práticas comerciais desleais no sistema de 

franquia; 

9. Refere que os acordos de franquia devem respeitar plenamente os princípios de parceria 

equilibrada, em que o franquiador e o franquiado devem ser razoáveis e leais entre eles 

e resolver as queixas, conflitos e litígios através de comunicação franca, razoável e 

direta; 

10. Insta a Comissão a examinar as queixas que recebe, por exemplo, através de um ponto 

de contacto, e a elaborar uma lista não exaustiva de práticas comerciais desleais com 

base nessas informações; 

11. Salienta, em particular, a necessidade de informação pré-contratual correta e exaustiva, 

incluindo informação sobre o desempenho da fórmula de franquia, tanto de caráter geral 

como de caráter específico relativamente à localização prevista do franquiado, 

disponível por escrito pelo menos 15 dias úteis antes da assinatura do acordo e de 

introdução de um período de reflexão de cinco dias após a execução do acordo; 

12. Salienta a necessidade de formação inicial especializada e de orientações adequadas do 
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franquiador aos franquiados durante a vigência do contrato; 

13. Recorda a obrigação dos franquiados de envidarem os seus melhores esforços para o 

crescimento da franquia e a manutenção da identidade comum e da reputação da rede de 

franquia e, nesse sentido, de colaborarem lealmente com todos os parceiros da rede e de 

respeitarem os direitos de propriedade industrial e intelectual que fazem parte da 

fórmula de franquia; 

14. Refere, contudo, que, por vezes, os franquiadores exigem que os franquiados comprem 

produtos e serviços não relacionadas com a fórmula de franquia; considera que esse tipo 

de requisito não deve ser visto como parte da obrigação dos franquiados relacionada 

com a manutenção da identidade comum e da reputação da rede de franquia, uma vez 

que pode facilmente representar uma prática comercial desleal; 

15. Salienta que as cláusulas de não concorrência devem ser razoáveis, proporcionais e 

formuladas de forma clara e não devem ser aplicadas por um período mais longo do que 

o estritamente necessário, tendo em conta, em especial, a eventual necessidade de os 

franquiados mudarem a fórmula de franquia, caso a sua vizinhança e, por conseguinte, a 

procura de produtos e serviços se altere; 

16. Observa com preocupação os litígios resultantes das vendas pela Internet, uma vez que 

são essenciais para o mercado digital, considerando que os acordos de franquia 

tradicionais não têm em conta o efeito que as vendas pela Internet podem ter sobre as 

cláusulas de exclusividade, tornando, assim, possível que, no domínio em que o 

franquiado tem o direito de exclusividade, os clientes possam comprar produtos ao 

franquiador, mesmo se levantarem as mercadorias no estabelecimento do franquiado; 

17. Solicita à Comissão que redija orientações que reflitam as boas práticas relativas ao 

funcionamento do sistema de franquia no setor retalhista; insta, neste contexto, a 

Comissão a efetuar uma análise dos atuais instrumentos de autorregulação, bem como 

das práticas legislativas dos Estados-Membros no domínio do sistema de franquia no 

setor retalhista, e a apresentar as suas conclusões ao Parlamento, incluindo 

recomendações de medidas futuras centradas na necessidade de uma aplicação efetiva; 

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

Comissão. 
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ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS SINGULARES 
DE QUEM O RELATOR RECEBEU CONTRIBUIÇÕES 

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

relator. O relator recebeu contribuições das seguintes entidades ou pessoas singulares na preparação 

do projeto de relatório: 

 
 
 

Entidade e/ou 

pessoa singular 

 Independent Retail Europe 

 Federação Europeia de Franquia 

 Vakcentrum 

 Organização representativa dos consumidores italianos 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Escritório de advogados Bird & Bird 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Universidade de Osnabrück 

 


