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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno e 

da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Acolhe favoravelmente a comunicação da Comissão intitulada «Uma Agenda Europeia 

para a Economia Colaborativa», que reconhece que as economias colaborativas oferecem 

formas inovadoras de prestação de novos serviços aos cidadãos, promovem o 

empreendedorismo e criam emprego; reconhece que todas as economias colaborativas 

assentam num comportamento humano cooperativo e têm como fundamento as relações 

entre pares, a comunidade e a confiança, beneficiando das evoluções socioeconómicas, 

nomeadamente da transição de um modelo baseado na necessidade de possuir recursos 

rumo a um modelo baseado na necessidade de utilizar recursos e na partilha de recursos; 

verifica que, atualmente, as economias colaborativas abrangem uma vasta gama de 

modelos económicos, desde modelos baseados na dádiva a modelos com fins lucrativos, e 

que, independentemente da diversidade que as caracteriza ou caracterizará, têm em 

comum a partilha de recursos, a participação ativa e a capacitação dos cidadãos, a 

inovação aceite pela comunidade e a utilização intensiva das tecnologias da informação e 

da comunicação (TIC) enquanto vetor indispensável;  

2. Realça que, atendendo à natureza multidimensional das economias colaborativas, é 

necessário estabelecer uma distinção entre modelos «com fins lucrativos» e modelos «sem 

fins lucrativos» (incluindo modelos de partilha de custos), visto que os participantes nestas 

diferentes categorias – quer enquanto utilizadores, quer enquanto prestadores de serviços 

– não devem estar sujeitos às mesmas obrigações jurídicas;  

3. Salienta que as economias colaborativas podem criar diversas oportunidades de 

investimento e prosperidade no mercado europeu, incluindo empregos para pessoas 

afastadas do mercado de trabalho, como os desempregados, os jovens, os estudantes, as 

mulheres e os idosos; chama a atenção, a este respeito, para a possibilidade de se criarem 

vínculos laborais atípicos, incluindo falsos trabalhadores independentes, que devem ser 

identificados com vista a garantir uma aplicação justa da regulamentação pertinente em 

matéria laboral e fiscal; destaca que as economias colaborativas promovem o 

empreendedorismo; realça a necessidade de adaptar as políticas de formação a estes novos 

tipos de empresas; 

4. Destaca que as TIC permitem um desenvolvimento rápido e eficiente de ideias inovadoras 

nas economias colaborativas e, em simultâneo, interligam e capacitam os participantes – 

tanto os utilizadores, como os prestadores de serviços –, facilitando o respetivo acesso ao 

mercado, bem como a respetiva participação no mercado, e aumentando a acessibilidade 

das zonas remotas, o que reduz a necessidade de intermediários, diminui os custos diretos 

e as despesas globais, direciona fluxos de informação densos e reforça a confiança entre 

pares; 

5. Reconhece o potencial que os dados, os serviços e os conteúdos criativos gerados pelos 

utilizadores representam para as empresas europeias, embora saliente os riscos associados 

à respetiva concentração num reduzido número de plataformas digitais transnacionais, que 

se podem transformar em novos intermediários e eventualmente distorcer o mercado e 

prejudicar o desenvolvimento de iniciativas locais na economia colaborativa; solicita, por 
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conseguinte, à Comissão que pondere meios adequados para prevenir abusos de posição 

dominante que possam afetar o mercado digital da UE; 

6. Entende que uma plataforma só deve ser considerada colaborativa se a troca de bens e 

serviços se realizar predominantemente entre pares; alerta, a este respeito, para a 

proliferação de plataformas que, embora reivindiquem fazer parte da «economia 

colaborativa», atuam como autênticos fornecedores de serviços e não como simples 

intermediários; 

7. Realça que as economias colaborativas se baseiam na confiança, em particular nos 

comentários, nas notas e nos sistemas de reputação em linha ou noutros mecanismos que 

podem desincentivar comportamentos nocivos dos participantes, reduzir as assimetrias de 

informação e contribuir para uma maior qualidade e transparência dos serviços; alerta, 

contudo, para a necessidade de evitar que estes mecanismos criem barreiras injustificadas 

que impeçam os participantes de entrar e sair destas plataformas e observa que a 

autorregulação, por si só, incluindo os rótulos de qualidade, pode não ser suficiente para 

garantir o respeito pelas normas de segurança e de qualidade dos serviços; insta, neste 

sentido, a Comissão a criar condições de concorrência equitativas para as plataformas 

colaborativas, nomeadamente: 

 a) Prosseguindo esforços para garantir o livre fluxo de informações e a 

interoperabilidade entre as plataformas do mercado e fomentando a portabilidade dos 

dados; 

 b) Propondo formas de garantir a autenticidade dos comentários de consumidores 

publicados em linha; 

 c) Garantindo que as plataformas i) disponibilizam informações completas sobre o quadro 

regulamentar aplicável aos prestadores de serviços e ii) assumem um papel mais pró-ativo 

na verificação do cumprimento das obrigações jurídicas por parte dos prestadores de 

serviços; 

8. Destaca que a partilha de ativos otimiza a respetiva utilização e desencadeia uma vasta 

gama de externalidades ambientais e socioeconómicas positivas, tornando as indústrias e 

os serviços mais eficientes na utilização de recursos, diminuindo os custos iniciais de 

entrada no mercado e criando oportunidades baseadas na comunidade que beneficiam as 

empresas e capacitam cada cidadão para participar na economia colaborativa; destaca, a 

este respeito, que a partilha de ativos deve ser promovida, em conformidade com os 

objetivos da União relativos ao crescimento sustentável e inclusivo;  

9. Assinala que a introdução da tecnologia 5G transformará profundamente a lógica das 

nossas economias, tornando os serviços mais diversificados e acessíveis; salienta, neste 

sentido, a importância de criar um mercado competitivo para empresas inovadoras, cujo 

sucesso definirá, em última análise, a força das nossas economias;  

10. Salienta o potencial contributo da economia colaborativa para a sustentabilidade 

económica na UE, através da consecução de objetivos gerais em matéria de agricultura 

sustentável, eficiência dos recursos, combate às alterações climáticas ou estabelecimento 

de uma economia circular; 
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11. Assinala que as economias colaborativas prosperam, em particular, nas comunidades com 

modelos sólidos de partilha de conhecimentos e de educação, facilitando e consolidando 

assim uma cultura de inovação aberta, respaldando o hardware e o software livres e 

enriquecendo o nosso património de bens comuns e de obras criativas comuns; salienta 

que, tendo em conta o seu potencial para fomentar o capital de criatividade e inovação dos 

cidadãos europeus, as economias colaborativas devem permanecer abertas e acessíveis a 

todos os indivíduos e, em simultâneo, devem garantir uma remuneração justa aos 

trabalhadores e investigadores do setor cultural e criativo; 

12. Reconhece que as economias colaborativas têm prosperado principalmente em áreas 

urbanas, onde as condições, como a densidade populacional e a proximidade física, 

favorecem a adoção de modelos colaborativos; realça, a este respeito, a importância de 

desenvolver políticas coerentes e de instalar a banda larga e ultralarga, com vista a 

permitir que todos os territórios da União, em particular os menos populosos ou os mais 

remotos ou rurais, beneficiem do potencial destas economias;  

13. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem uma melhor coordenação, 

juntamente com as partes interessadas pertinentes, no sentido de alcançar normas mais 

protetoras em matéria de a) direitos laborais e proteção social para todos os trabalhadores 

das economias colaborativas, b) garantias de segurança para os utilizadores das economias 

colaborativas, c) desenvolvimento das economias colaborativas e das sinergias de 

coabitação com modelos empresariais tradicionais e d) garantia da proteção dos dados 

pessoais, a fim de assegurar a privacidade de todos os trabalhadores e a confidencialidade 

dos dados dos consumidores; 

14. Insta a Comissão a, nomeadamente, estudar de forma mais aprofundada os impactos 

socioeconómicos dos vínculos laborais colaborativos, a proteção dos consumidores, a 

proteção social e as políticas públicas pertinentes, como o ordenamento do território e o 

turismo; 

15. Solicita à Comissão que torne mais fácil a garantia de uma adequada proteção social aos 

trabalhadores por conta de outrem e aos trabalhadores por conta própria nas economias 

colaborativas por parte dos Estados-Membros, insistindo simultaneamente no facto de que 

a Comissão deve respeitar a autonomia dos parceiros sociais a nível nacional e os acordos 

coletivos nacionais, bem como os modelos e as tradições de mercado a nível nacional, e 

deve abster-se de tomar iniciativas que possam prejudicar o direito de negociar, celebrar 

ou aplicar acordos coletivos e de iniciar ações coletivas em conformidade com a 

legislação e a prática nacionais; 

16. Apela à Comissão para que estude mais aprofundadamente em que medida as economias 

colaborativas estão abrangidas pelo quadro regulamentar de cada Estado-Membro e pelo 

direito da União em vigor, com vista a estabelecer, se for caso disso, uma abordagem 

harmonizada relativa às economias colaborativas à escala da União, em plena 

conformidade com o princípio da subsidiariedade; destaca, neste contexto, as experiências 

positivas de regulamentação a nível local, pautadas, de modo geral, pelos princípios da 

transparência da informação, da participação, da inclusão e da boa governação; 

17. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que a legislação e as políticas da 

União sejam orientadas para o futuro e criem estabilidade e segurança jurídica, a fim de 

libertar todo o potencial das economias colaborativas relativamente aos trabalhadores, às 
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empresas e aos cidadãos da União, com especial destaque para: 

a) A definição de critérios e limiares por setor, se for caso disso, estabelecendo uma distinção 

clara entre os conceitos de «trabalho» e «serviço», «trabalhador por conta de outrem» e 

«trabalhador por conta própria», «atividade interpares não profissional» e «prestador de 

serviços», «atividades com fins lucrativos» e «atividades sem fins lucrativos» (incluindo 

partilha de custos); 

b) A garantia de condições de concorrência equitativas para as empresas e os cidadãos da UE, 

em particular assegurando a aplicação, entre outros elementos, de normas jurídicas 

funcionalmente semelhantes para agentes económicos semelhantes em matéria de 

proteção dos consumidores, direitos laborais, fiscalidade e transparência;  

c) A abertura de espaços não exclusivos e orientados para a experimentação, o fomento da 

conectividade e da literacia digitais, o apoio aos empresários europeus e às empresas em 

fase de arranque e os incentivos à indústria 4.0 e aos polos, agrupamentos e viveiros de 

inovação; entende que estes objetivos devem ser alcançados tirando o maior proveito 

possível da legislação pertinente e evitando uma sobrecarga regulamentar, respeitando em 

simultâneo as prerrogativas dos Estados-Membros nesta matéria, nomeadamente a 

autonomia dos parceiros sociais e as práticas nacionais, bem como as orientações do 

Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente aos conceitos de «trabalho/serviço», 

«trabalhador» e «prestador de serviços», e recorda que a definição do conceito de 

trabalhador é uma competência nacional; 

18. Realça que as economias colaborativas constituem um ecossistema que necessita de apoio 

para suster o seu rápido desenvolvimento e a sua expansão e que precisa de permanecer 

aberto à investigação, à inovação e às novas tecnologias, a fim de atrair investimento; 

insta a Comissão e os Estados-Membros a tirarem o maior proveito possível dos 

instrumentos financeiros existentes no sentido de investir em empresas colaborativas e 

promover iniciativas que facilitem o acesso a financiamento, em particular para empresas 

em fase de arranque, pequenas e médias empresas e empresas em geral de toda a União, 

através de diferentes canais, como os bancos, o capital de risco, o financiamento público e 

o financiamento colaborativo; 

19. Salienta que as normas nacionais e locais que não sejam justificadas e proporcionadas, 

além de constituírem entraves ao mercado único, ao arrepio da legislação da União, 

também prejudicam a criação e a expansão das empresas em fase de arranque; apela, por 

conseguinte, à Comissão para que reforce a legislação relativa ao mercado único, de forma 

pró-ativa; 

20. Observa que as economias colaborativas assumem uma importância crescente no setor 

energético, permitindo aos consumidores, aos produtores, aos indivíduos e às 

comunidades participar eficazmente em diferentes fases descentralizadas do ciclo da 

energia renovável, nomeadamente na autoprodução, no autoconsumo, no armazenamento 

e na distribuição, em consonância com os objetivos da União em matéria de clima e 

energia; 

21. Defende que o espetro deve ser considerado um bem comum e encoraja a integração, no 

quadro regulamentar, de iniciativas inovadoras orientadas pelos utilizadores que 

estimulem a economia colaborativa e a economia da partilha. 
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22. Insta a Comissão a apoiar o crescimento económico da economia colaborativa através de 

medidas destinadas a reduzir os encargos administrativos para pessoas e empresas, sem 

discriminação entre modelos empresariais. 
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