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Introdução

A adopção da Directiva 94/47/CE e o desenvolvimento da auto-regulação pelo sector de 
actividade em questão resultaram numa redução significativa do número de queixas no 
domínio do timeshare tradicional.

Porém, desde a aprovação da Directiva 94/47/CE, o mercado de novos produtos de férias de 
longa duração evoluiu rapidamente, em parte para contornar a legislação. Esta evolução 
provocou numerosas queixas dos consumidores, uma vez que o elevado nível de protecção 
dos consumidores proporcionado pela Directiva Timeshare não se aplica a estes novos 
produtos e dá má reputação à indústria de timeshare tradicional.

Em 2002, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que pediu à Comissão que 
apresentasse uma proposta para resolver os problemas associados aos novos produtos. Após 
um processo de consulta e uma avaliação do impacto de um possível reexame, a Comissão
publicou, em Junho de 2007, uma proposta de revisão da Directiva 94/47/CE. Esta proposta 
inclui também os produtos de férias de longa duração, garantindo assim um elevado nível de 
protecção dos consumidores.

Alguns dos problemas actualmente enfrentados pelos consumidores também serão tratados 
parcialmente pela legislação comunitária, nova e existente, nomeadamente a Directiva
2005/29/CE, relativa às práticas comerciais desleais. Porém, esta última não foi transposta ou 
implementada correctamente por alguns Estados-Membros. Não obstante, a actual revisão do 
Acervo “Consumidores” prevê a criação de um instrumento horizontal que deverá estabelecer 
as disposições gerais relativas à protecção dos consumidores. Idealmente, a revisão da 
Directiva 94/47/CE deveria ser realizada após a aprovação de um instrumento horizontal, mas 
a Comissão considerou que, dado o carácter urgente dos problemas enfrentados pelos 
consumidores, não seria possível aguardar pelo estabelecimento de um instrumento 
horizontal. Sem prejuízo da revisão do Acervo “Consumidores”, a harmonização completa 
deverá ser prosseguida na revisão da Directiva 94/47/CE.

Timeshare

A indústria do timeshare beneficiou amplamente da Directiva 94/47/CE e da auto-regulação;
a maioria dos operadores impostores já abandonou este sector. É, portanto, essencial fazer 
uma distinção clara entre a indústria do timeshare tradicional, por um lado, e a nova indústria 
de novos produtos de férias de longa duração, por outro lado.

Produtos de férias de longa duração

A maioria das queixas dos consumidores diz respeito a estes novos produtos de férias, como 
os clubes de férias a preço descontado. Consequentemente, há uma grande necessidade de 
regulamentar este sector, de proporcionar aos consumidores um elevado nível de protecção e 
de pôr termo aos prejuízos para a reputação das actividades legítimas.
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Questões para debate

Observações gerais

A principal prioridade do relator é procurar o equilíbrio entre um elevado nível de protecção 
do consumidor e a possibilidade de a indústria se desenvolver na Europa. Pela sua própria 
natureza, a indústria do timeshare trata maioritariamente de situações transfronteiras. 
Consequentemente, é necessária uma completa harmonização.

Importa ter em conta que não será possível incluir todos os novos produtos numa definição 
clara, sem regulamentar involuntariamente outras actividades. Portanto, os Estados-Membros
têm a obrigação de transpor e aplicar melhor a legislação da UE.

Para melhor fazer avançar o debate em comissão, o relator gostaria de colocar as questões que 
exigem maior atenção. Dependendo da forma como o debate evoluir em comissão e do 
trabalho técnico realizado no Conselho, estas ou outras eventuais questões adicionais 
resultantes das deliberações da comissão parlamentar poderão ser objecto de alterações do 
relator.

Âmbito de aplicação (artigo 1.º)

A base jurídica da presente proposta é o artigo 95.º do Tratado, que assegura a todos os 
consumidores da UE um nível igual de protecção, e.g., no que diz respeito ao direito de 
retractação. Porém, o n.º 2 do artigo 1.º da proposta dá aos Estados-Membros a faculdade de 
aplicarem as disposições nacionais relativas ao direito de retractação. Estas isenções ao 
princípio da harmonização completa geram incertezas, tanto para os consumidores, como para 
o sector de actividade. O n.º 2 do artigo 1.º deveria, portanto, ser suprimido. Esta abordagem 
também é adoptada pelo Parlamento Europeu no relatório de iniciativa sobre o Acervo 
“Consumidores” (Relatório Patrie).

Definições (artigo 2.º)

As definições utilizadas nesta directiva devem ser tão amplas quanto possível, a fim de evitar 
a emergência de novos produtos concebidos para a contornar, e não devem abranger produtos 
involuntariamente.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, Timeshare

A redução do período para um ano poderá incluir transacções que não havia intenção de 
abranger, como as reservas antecipadas de hotéis que requerem pré-pagamento. Alguns hotéis 
oferecem sistemas de cupões com termo de validade superior a um ano. Seria indesejável 
abranger esta situação na Directiva Timeshare.

Esta definição não deverá incluir produtos como reservas de hotéis. Apesar de a Comissão os 
excluir na sua exposição de motivos, a situação não é clara no articulado da proposta. Na 
opinião do relator, a expressão “mediante contrapartida” não exclui as reservas de hotéis do 
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âmbito desta directiva. 

A expressão “alojamentos” tem um significado muito mais amplo que o pretendido. Do ponto 
de vista jurídico, parece preferível utilizar a expressão “bens móveis e imóveis” por mais do 
que um período de ocupação.

Alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º, Troca

Um contrato de troca é, por definição, um contrato acessório, pelo que a expressão 
“modificar” parece incorrecta.

Alínea g) do n.º 1 do artigo 2.º, Contrato acessório

Em termos jurídicos a expressão "subordinado" não é adequada para descrever este tipo de 
contratos, pelo que o relator sugere a sua substituição por “ligado”.

Informações pré-contratuais (artigo 3.º)

N.º 2 do artigo 3.º

A obrigação do profissional de facultar informações de forma “sucinta e exacta” aos 
consumidores dá margem a muita incerteza e pode conduzir a um excesso de informação a 
estes últimos, susceptível de não os ajudar a fazer a melhor escolha.

N.º 3 do artigo 3.º

O n.º 3 do artigo 3.º não é claro e parece desnecessário. O relator gostaria que fosse suprimido 
.

N.º 4 do artigo 3.º

Dar ao consumidor escolha “livre” em matéria de requisitos de línguas pode resultar numa 
escolha forçada para este último. Os operadores que não dispõem de informações em todas as 
línguas comunitárias poderão tentar convencer o consumidor a aceitar uma língua utilizada 
por si próprios. A redacção do artigo 4.º da Directiva 94/47/CE poderá constituir uma opção 
melhor.

Contrato (artigo 4.º)

O artigo 2.º faz uma distinção entre contratos principais e acessórios, pelo que o relator 
gostaria de sugerir a desagregação do artigo 4.º em duas partes, passando a haver um artigo
4.º, “contrato principal”, e um artigo 5.º (novo), “contrato acessório”.

O artigo 4.º carece de mais algumas clarificações. 
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Direito de retractação (artigo 5.º)

N.º 1 do artigo 5.º

É necessário clarificar a duração do prazo de prorrogação (dias de calendário). 

N.º 2 do artigo 5.º

Para clarificar os requisitos de informação, o profissional deverá facultar uma lista de 
verificação compreensível.

É surpreendente que o n.º 2 do artigo 4.º declare que as informações constantes em alíneas dos 
anexos constituirão parte integrante do contrato, mas que os n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º preveja 
uma solução para o caso de faltar uma parte integrante do contrato. O relator considera que 
um contrato a que falte uma parte integrante é nulo e sem efeito.

N.º 5 do artigo 5.º

O relator apoia a supressão do depósito de garantias e gostaria de alargar esta interdição a 
quaisquer outros pagamentos antecipados. O n.º 5 do artigo 5.º deveria, portanto, ser 
suprimido, a fim de evitar a abertura do caminho a operadores pouco escrupulosos, apenas 
interessados em assinar contratos e obter o reembolso de certos custos que não estejam 
claramente definidos e sejam diferentes de um Estado-Membro para outro.

Pagamento de sinal (artigo 6.º)

Como anteriormente referido, os contratos de troca são substancialmente diferentes no caso 
do timeshare e dos produtos de férias de longa duração, pelo que a extensão da proibição de 
pagamentos antecipados a estes produtos não parece adequada.

O mercado de revenda parece atrair operadores impostores que pedem somas consideráveis de 
dinheiro por serviços que são frequentemente apresentados de forma exagerada. O objectivo 
da directiva deverá ser regulamentar os agentes de revenda legítimos e suprimir quaisquer 
pagamentos antes da venda efectiva. O relator considera que os agentes de revenda devem 
operar segundo o princípio “não serve, não paga”.

Resolução dos contratos acessórios (artigo 7.º)

O relator considera que os contratos de crédito para a aquisição de timeshare ou produtos de 
férias de longa duração celebrados com partes terceiras devem poder ser dissolvidos sem 
qualquer penalização se o consumidor exercer o seu direito de retractação do contrato 
principal.
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Revisão (artigo 13.º)

Tendo em conta o facto de que a proposta de revisão do Acervo “Consumidores” não estará 
pronta antes do segundo semestre de 2008, seria preferível dispor de uma primeira avaliação 
da presente directiva antes de se concluir o debate sobre a revisão do referido Acervo.

Anexos
Alínea g) do anexo I

A informação que é necessário prestar parece demasiado trabalhosa, não beneficia 
necessariamente o consumidor e afigura-se irrelevante para a decisão de aquisição.

Alínea p) do anexo I

Este requisito impõe ónus adicionais aos profissionais que tenham subscrito um código de 
conduta voluntário e a relação entre a informação de que um consumidor necessita 
efectivamente para a aquisição e a informação que é requerida não é clara.

Anexo V

Os requisitos de informação para uma troca são igualmente questionáveis, e.g., no que diz 
respeito aos encargos de manutenção, uma vez que nenhum pagamento é requerido para uma 
operação de troca.

Outras questões

A realização da harmonização completa é essencial para garantir aos consumidores um 
elevado nível de protecção em todos os Estados-Membros. A transposição da Directiva
94/47/CE por alguns Estados-Membros contribuiu para diversos problemas dos 
consumidores. Além disso, é necessária uma melhor implementação por parte dos 
Estados-Membros. 

Relações com o direito internacional privado

Alguns dos problemas enfrentados pelos consumidores podem ser tratados se estes últimos 
tiverem a possibilidade de recorrer aos tribunais no seu país de residência. Consequentemente, 
o juiz competente deverá ser o juiz do país de residência do consumidor, aplicando a 
legislação do Estado-Membro em que o contrato for assinado. Para que tal seja possível, a 
base jurídica deveria incluir também o artigo 65.º.

Limites

As reservas de hotéis e outros produtos que a presente directiva não tenciona regulamentar 
poderão ficar fora do seu âmbito de aplicação se for aplicado um limite, e.g., de 300 €, tanto 
ao contrato principal, como aos contratos acessórios.
Em contraste com os contratos principais, os contratos de troca não requerem compromissos 
financeiros substanciais e de longo prazo. Consequentemente, o direito de retractação e a 
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supressão do depósito de garantias não deveria ser alargado aos contratos de troca de valor 
inferior a esse limite.

Sistema de registo

A existência de um sistema europeu de registo seria benéfico, tanto para os consumidores, 
como para os operadores litigáveis, e deveria ser organizado e aplicado pelo próprio sector de 
actividade, com o apoio da Comissão. O sistema deveria prever um fundo de garantia para os 
consumidores no caso de a empresa falir. Esta tipo de sistemas já existe  para os operadores 
de viagens e parece perfeitamente lógico criar um sistema semelhante para as actividades do 
timeshare e férias de longa duração.
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