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INTRODUÇÃO

Em 2010, a Comissão lançou uma consulta pública sobre o futuro do comércio electrónico no 
mercado interno e a implementação da Directiva sobre o comércio electrónico (2000/31/CE). 
No segundo semestre de 2011, a Comissão publicará uma Comunicação sobre o comércio 
electrónico, nomeadamente sobre o impacto da Directiva «Comércio Electrónico», com base 
no resultado da consulta. 

A IMCO, tendo por base o seu relatório que fundamentou a resolução do PE sobre a 
«Realização do mercado interno do comércio electrónico», adoptada em Setembro de 2010, 
criou, em Março de 2011, um Grupo de Trabalho sobre o Comércio Electrónico. 

Durante as suas reuniões, o Grupo de Trabalho analisou a actual situação do comércio 
electrónico na Europa e os obstáculos que ainda enfrentamos hoje, bem como potenciais 
soluções e as medidas necessárias para implementar uma marca de confiança europeia, uma 
iniciativa que foi já aprovada pelo Parlamento Europeu.

O comércio electrónico constitui um importante instrumento de promoção do comércio 
transfronteiras, melhorando a acessibilidade da população europeia a produtos mais 
diversificados e de maior qualidade, e impondo uma maior concorrência de preços no mundo 
digital e no mundo dito «real». Contudo, 10 anos após a adopção da Directiva relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico 
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(a chamada Directiva «Comércio Electrónico»), o comércio electrónico retalhista representa 
menos de 2 % do comércio retalhista total europeu. 

A Directiva «Comércio Electrónico»

A Directiva «Comércio Electrónico», que ainda hoje se reveste de grande actualidade, visa 
eliminar os obstáculos ao estabelecimento de prestadores de serviços da sociedade da 
informação e à prestação transfronteiras de serviços em linha no mercado interno, 
proporcionando, deste modo, segurança jurídica às empresas e aos cidadãos. Sendo 
tecnologicamente neutra, tem um vasto campo de aplicação: abrange não apenas o comércio 
electrónico (entre empresas e entre empresas e consumidores) em sentido estrito (incluindo 
farmácias em linha), como também os jornais em linha, os serviços financeiros em linha, os 
serviços de profissões regulamentadas, etc. No entanto, os jogos em linha estão excluídos do 
seu âmbito de aplicação. 

A directiva, que tem por objectivo a maior harmonização possível, contém cinco 
disposições-chave: 

 A cláusula do mercado interno (artigo 3.º), que, embora esteja sujeita a derrogações, 
proporciona a segurança jurídica fundamental ao desenvolvimento de serviços em linha 
transfronteiras. Esta cláusula também é conhecida como o «princípio do país de origem»: 
cada Estado-Membro assegurará que os serviços da sociedade da informação prestados por 
um prestador estabelecido no seu território cumprem as disposições nacionais aplicáveis nesse 
Estado-Membro que se integrem no «domínio coordenado», mesmo quando o serviço seja 
prestado em outro Estado-Membro. 

 Requisitos que visam facilitar a prossecução e o exercício da actividade de prestador 
de serviços da sociedade da informação, aumentar a confiança e reforçar a segurança jurídica 
(artigo 4.º): nomeadamente, a proibição de sujeição a autorização prévia, obrigação de 
fornecer informações e assegurar a transparência com vista a garantir a confiança do 
consumidor, bem como a definição de um quadro para as comunicações comerciais (artigos 
6.º a 8.º). Acaba com a proibição de comunicações comerciais aplicável às profissões 
regulamentadas, permitindo que os seus membros criem sítios Web, e confia a 
regulamentação dessas novas práticas às associações profissionais através dos seus códigos de 
conduta. 

 O quadro regulamentar dos contratos electrónicos (artigos 9.º a 11.º), incluindo a 
harmonização das condições necessárias para a celebração desses contratos (por ex, a 
obrigação do prestador do serviço acusar a recepção da encomenda do cliente/utilizador sem 
atraso injustificado e por meios electrónicos). 

 A regulamentação das isenções da responsabilidade dos intermediários (secção 4, 
artigos 12.º a 15.º) com vista a assegurar, por um lado, a prestação de serviços intermediários 
básicos que garantam a livre circulação da informação na rede e, por outro, um quadro 
jurídico favorável ao desenvolvimento da internet e do comércio electrónico. 

 A cooperação administrativa (artigos 19.º e 3.º, n.º 4), tanto entre os Estados-Membros 
como entre os Estados-Membros e a Comissão Europeia, com vista a assegurar a correcta 
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implementação da directiva, através de assistência mútua e do estabelecimento de pontos de 
contacto. Incentiva ainda os Estados-Membros a informarem a Comissão Europeia de 
decisões administrativas e judiciais importantes tomadas no seu território sobre litígios 
relativos aos serviços da sociedade da informação, bem como sobre práticas, usos ou 
costumes relativos ao comércio electrónico. 

A consulta pública da Comissão Europeia sobre o futuro do comércio electrónico no 
mercado interno

Na sua consulta, a Comissão Europeia procurou estudar, em detalhe, os vários motivos para o 
fraco desenvolvimento do comércio electrónico, descrito no Exercício de monitorização do 
mercado do comércio e da distribuição «Para um mercado do comércio e da distribuição mais 
eficiente e equitativo até 2020» (que foi objecto de um relatório adoptado pela IMCO em 25 
de Maio de 2011) e avaliar a implementação da directiva, tal como anunciado na 
Comunicação «Uma Agenda Digital para a Europa». 

A consulta incidiu sobre vários assuntos:

- O nível de desenvolvimento, tanto a nível nacional como transfronteiras, dos serviços da 
sociedade da informação. 

- Questões relativas à aplicação do artigo 3.º, n.º 4 pelos Estados-Membros (cooperação 
administrativa). 

- Restrições contratuais às vendas em linha transfronteiras. 
- Comunicações comerciais em linha transfronteiras, em especial pelas profissões 

regulamentadas. 
- O desenvolvimento da imprensa em linha. 
- A interpretação das disposições sobre a responsabilidade dos prestadores intermediários 

de serviços da sociedade da informação. 
- O desenvolvimento de serviços de farmácia em linha. 
- A resolução de litígios em linha. 

As respostas tinham de ser apresentadas até 15 de Outubro de 2010. O resultado deste 
trabalho será tomado em consideração nas deliberações da Comissão com vista à adopção, em 
2011, de uma Comunicação sobre o comércio electrónico, nomeadamente sobre o impacto da 
Directiva «Comércio Electrónico».

Os resultados do Grupo de Trabalho da IMCO sobre o Comércio Electrónico

Em 28 de Fevereiro de 2011, os coordenadores da IMCO convidaram Pablo Arias Echeverria, 
o relator do relatório «Realização do mercado interno do comércio electrónico», a constituir 
um Grupo de Trabalho sobre o Comércio Electrónico O Grupo de Trabalho proporcionou um 
fórum para o intercâmbio de pontos de vista entre os decisores políticos das instituições 
europeias e as respectivas partes interessadas, com vista a analisar as medidas necessárias 
para melhorar o comércio electrónico, aumentar a confiança dos consumidores e definir 
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concretamente as medidas necessárias para colocar em prática a iniciativa da marca de 
confiança europeia já aprovada pelo Parlamento Europeu. 

As actas das 4 reuniões1 do Grupo de Trabalho foram compiladas nesta «Comunicação aos 
Membros», que foi traduzida para todas as línguas. As conclusões principais, bem como as 
questões que exigem maior reflexão tendo em vista futuras medidas sobre o comércio 
electrónico, serão compiladas num «Documento de trabalho» separado e apresentadas na 
Comissão IMCO em 12 de Julho. 

                                               
1 Reuniões do Grupo de Trabalho sobre o Comércio Electrónico:
23 de Março de 2011: Primeira reunião do Grupo de Trabalho: Como ultrapassar os actuais obstáculos ao 
comércio electrónico transfronteiras?
19 de Abril de 2011: Segunda reunião do Grupo de Trabalho: Como gerar confiança no comércio electrónico?
3 de Maio de 2011: Terceira reunião do Grupo de Trabalho: As implicações da protecção de dados, o papel das 
plataformas da Internet e como lançar uma marca de confiança da UE para utilizadores do comércio electrónico?
31 de Maio de 2011: Última reunião: 
12 de Julho de 2011: Conclusões. Apresentação das conclusões na Comissão IMCO.
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Primeira reunião do Grupo de Trabalho, 23 de Março de 2011
Das 8h00 às 10h30, ASP 1E3 Bruxelas

Ultrapassar os actuais obstáculos ao comércio electrónico transfronteiras 

1. O coordenador, Pablo Arias Echeverría, deu as boas-vindas aos participantes e 
explicou que esta é a primeira de uma série de 4 reuniões, cujo objectivo será identificar 
os actuais obstáculos ao comércio electrónico transfronteiras e formas de os ultrapassar. 
É necessário reforçar a confiança dos consumidores e das empresas no comércio 
electrónico através de uma maior inovação, simplificação e segurança. A marca de 
confiança europeia seria uma possível forma de aumentar a confiança dos consumidores 
no comércio electrónico, bem como a regulamentação dos pagamentos em linha com 
vista a garantir a sua segurança.

2. Jean Bergevin, Chefe da Unidade da Liberdade de prestação de serviços e de 
estabelecimento II: comércio e serviços da informação, DG Mercado Interno e Serviços, 
expôs uma série de questões que serão abordadas na Comunicação sobre o comércio 
electrónico na União Europeia, que deverá ser publicada em Junho/Julho de 2011. 
Chamou a atenção para uma série de questões que exigem reflexão, na medida em que 
podem constituir obstáculos à implementação eficaz do comércio electrónico 
transfronteiras, nomeadamente: 

a. Existem diferenças nas normas sobre privacidade electrónica e protecção de 
dados entre os Estados-Membros da UE; 

b. Existem também diferenças no custo e na disponibilidade de serviços de 
entrega em toda a UE; É particularmente importante não esquecer as PME, 
dado que se encontram entre os maiores utilizadores do comércio electrónico;  

c. É também fundamental não permitir que os grandes produtores ou os grandes 
fornecedores de bens digitais se «escondam» por detrás das leis nacionais e 
ocultem a sua identidade, com o objectivo de fragmentar o mercado interno. 
Tal constituíra uma violação do artigo 20.º da Directiva «Serviços» (estando 
prevista a elaboração de orientações sobre a sua aplicação) e poderia ser 
também considerada uma prática comercial desleal (que será objecto de uma 
Comunicação prevista para o Outono deste ano); 

d. A gestão dos direitos de propriedade intelectual (DPI) também difere de um 
Estado-Membro para outro, o que explica as diferenças ao nível das ofertas e 
da disponibilidade de bens digitais entre os vários Estados-Membros. Neste 
aspecto, estão previstos anúncios sobre a modernização do acervo em matéria 
de DPI. 

e. A diferença de tratamento entre bens digitais e bens físicos para efeitos de IVA 
é também um problema. Assim, os livros electrónicos estão sujeitos às taxas 
normais de IVA, enquanto os livros físicos estão, muitas vezes, sujeitos a taxas 
mais reduzidas. Esta questão foi suscitada no Livro Verde sobre os impostos 
recentemente adoptado; 

f. A implementação eficaz de uma marca de confiança europeia exige a 
eliminação destas diferenças nacionais e a adopção de um quadro regulamentar 
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coerente ao nível da UE. Este mecanismo requer o envolvimento dos 
legisladores nacionais e o apoio do Parlamento Europeu. 

g. Verifica-se actualmente uma certa falta de transparências nos requisitos do 
acervo. Mais transparência, especialmente em relação ao âmbito das regras do 
comércio electrónico, geraria mais confiança, que é um factor essencial.

A futura Comunicação deverá analisar, entre outros assuntos, o potencial do comércio 
electrónico na UE, formas de ultrapassar a fragmentação das regras do acervo e as 
medidas necessárias para resolver problemas de fragmentação que ainda subsistam. 

3. O comércio electrónico e os consumidores, por David Mair, Chefe da Unidade de 
Mercados de Consumo, DG SANCO, Comissão Europeia.

Dada a sua natureza transversal, o comércio electrónico coloca vários desafios, tanto às 
empresas como aos decisores políticos. Para ultrapassar estes desafios, é necessário 
adoptar uma abordagem integrada. O Painel de Avaliação do Mercado Interno, de 21 de 
Março de 2011, apresenta os progressos alcançados até à data no domínio do comércio 
electrónico. Este painel complementa os resultados do estudo de 20091 intitulado 
«Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU» (Avaliação das 
compras mistério no âmbito do comércio electrónico transfronteiras na UE), conduzido 
pela DG SANCO, bem como a Comunicação e o Documento de trabalho dos serviços 
da Comissão sobre o comércio electrónico transfronteiras (2009). 

O comércio electrónico tem vindo a registar um crescimento estável dentro dos 
Estados-Membros, mas não entre os mesmos. Os dados revelam que os consumidores 
que já experimentaram o comércio electrónico estão, de um modo geral, satisfeitos com 
os resultados e continuam a utilizá-lo. Aqueles que nunca o utilizaram mantêm-se, na 
sua maioria, relutantes. Estes dados indicam que existem um enorme problema de falta 
de confiança no lado da procura. Precisamos de dissipar os receios dos consumidores no 
caso de algo correr mal.  Precisamos de um mecanismo credível de fiscalização do 
cumprimento da lei, de um sistema transfronteiras eficiente para a resolução de 
potenciais litígios em linha. Os Centros Europeus dos Consumidores também podem 
ajudar. Seria importante associar a questão do reforço da confiança no comércio 
electrónico ao comportamento real dos consumidores.

Assistimos também a uma fragmentação no lado da procura; os consumidores não 
conhecem as ofertas dos comerciantes de outros países. Existem aproximadamente 300 
sítios de comparação de preços na Internet, mas apenas alguns têm natureza 
transfronteiriça. São necessários sítios de comparação de preços multilingues pan-
europeus. Sem reduzirmos o leque de escolha, devíamos explorar o potencial da Internet 
de modo a colocar ao dispor dos consumidores comparações mais úteis e relevantes 

                                               
1 «Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU» é um estudo 

realizado pela YouGovPsychonomics para a Comissão Europeia, DG SANCO, que foi 
publicado em 20 de Outubro de 2009.
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sobre questões como o preço e a qualidade.  

O nosso objectivo deveria ser transformar o comércio electrónico numa alternativa 
credível para os consumidores e as empresas interessados em utilizá-lo. Tal permitira 
criar uma pressão competitiva mais forte, impulsionar os mercados e aprofundar o 
mercado interno. Mesmo as pessoas que não fazem compras na Internet poderiam 
beneficiar.

Está actualmente em curso um estudo que pretende avaliar o potencial não explorado do 
comércio electrónico na Europa, cujos resultados serão tomados em consideração na 
futura Comunicação. 

4. A Agenda Digital para a Europa e o comércio electrónico, por Miguel GONZALEZ-
SANCHO, Chefe de unidade adjunto, DG Sociedade da Informação e Media, Unidade 
C1: Agenda Digital: Coordenação de Políticas. 

A Agenda Digital para a Europa, uma das 7 iniciativas emblemáticas da estratégia 
Europa 2020, tem por objectivo o enquadramento da política europeia sobre TIC. Um 
dos principais desafios prende-se com a fragmentação do mercado digital, que cria 
obstáculos ao comércio electrónico e exige uma abordagem integrada para melhorar a 
situação. Apenas 8% dos compradores em linha compram noutro país. Sessenta por 
cento das encomendas em linha não são completadas por motivos técnicos e/ou 
jurídicos. A falta de confiança na privacidade electrónica é ainda um dos problemas 
mais relevantes. Outra questão importante é a gestão dos DPI na UE. Existem 
igualmente obstáculos às transacções e aos pagamentos em linha como, por exemplo, as 
assinaturas electrónicas, as taxas bancárias, etc.

Como podemos reforçar a confiança digital? Quais são os direitos dos consumidores? 
Quais são os direitos que os consumidores sabem efectivamente que têm? 

No âmbito da Agenda Digital para a Europa (ADE), foram já anunciados, entre outros, 
os seguintes passos:

 Revisão do quadro europeu da protecção de dados
 Nova análise da questão da resolução de litígios em linha no âmbito de 

possíveis propostas a apresentar futuramente pela Comissão sobre modos 
alternativos de resolução de litígios, bem como discussão das possibilidades 
de tutela colectiva

 Criação de uma plataforma de partes interessadas para marcas de confiança 
em linha até 2012.

Em Junho de 2011, terá lugar a primeira Assembleia da Agenda Digital.

5. Na conclusão da 1.ª reunião do Grupo de Trabalho, os participantes suscitaram 
algumas questões que requerem uma maior reflexão, nomeadamente:

O comércio electrónico não respeita apenas à intensificação do comércio electrónico per se, 
mas também à forma como os consumidores e as empresas estão preparados para vender e 
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comprar em linha noutros países. Não respeita apenas ao preço, mas também ao alargamento 
da escolha e ao reforço da concorrência e da transparência, o que, por sua vez, permitirá 
melhorar a qualidade e a eficiência em todo o sector retalhista. Tem igualmente o potencial 
para criar mais emprego. O comércio electrónico tem de se assumir como uma alternativa 
credível às compras no mundo «real».

É essencial ultrapassar a actual fragmentação do mercado interno do comércio electrónico e 
fiscalizar o cumprimento da lei. No caso dos pagamentos em linha, tendemos para um sistema 
de micropagamentos. Actualmente, ainda existem limites mínimos, pelo que, em alguns 
casos, os consumidores acabam por pagar um montante excessivo.

É fundamental prevenir práticas ilegais, tais como os sítios Web de pornografia infantil. Com 
que rapidez poderiam estes sítios Web ser retirados das plataformas de Internet? Actualmente, 
os mecanismos de fiscalização do cumprimento da lei incidem essencialmente sobre os DPI; 
no entanto, é necessário ir mais longe. A questão da fiscalização do cumprimento da lei tem 
de ser encarada de forma horizontal. Que medidas dissuasoras podem ser adoptadas? A 
identificação e denúncia dos infractores (prática conhecida por naming and shaming) é um 
meio de dissuasão eficaz? 

Poderia ser estabelecido um código de conduta para os utilizadores em linha. Qual deveria ser 
o âmbito de aplicação (pessoal e material) deste código de conduta? Que tipo de informações 
e serviços devem ser prestados aos utilizadores em linha?
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Segunda reunião do Grupo de Trabalho, 19 de Abril de 2011
Das 10h00 às 12h30, ASP 1E1 Bruxelas

Como gerar confiança no comércio electrónico?

1. O coordenador do Grupo de Trabalho sobre o Comércio Electrónico, Pablo Arias 
Echeverría, deu as boas-vindas aos participantes e explicou que esta é a segunda de 
uma série de 4 reuniões, sendo a primeira reunião aberta à participação não apenas de 
decisores políticos do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, como também de 
partes interessadas. A 2.ª reunião do Grupo de Trabalho é dedicada ao tema Como gerar 
confiança no comércio electrónico.

2. A Directiva «Direitos dos Consumidores» e o comércio electrónico, por Andreas 
Schwab, deputado do Parlamento Europeu. relator da Directiva «Direitos dos 
Consumidores».

Andreas Schwab salientou a forte interacção existente entre o comércio electrónico e a 
harmonização da legislação em matéria de protecção dos consumidores. Os 
consumidores querem saber quais são os seus direitos e os comerciantes prefeririam ter 
de consultar apenas um corpo homogéneo de leis e não vários diplomas dispersos.

Há algumas questões que não foram abordadas na nova Directiva «Direitos dos 
Consumidores» (DDC). A DDC é apenas um primeiro passo, estando previstas outras 
medidas. É necessário estudar de que modo as suas disposições poderão ajudar o 
desenvolvimento do comércio electrónico. Duas das disposições mais importantes 
respeitam ao direito de resolução e às garantias.

O direito de resolução 

O alargamento e a uniformização do direito de resolução nos 27 Estados-Membros da 
UE são extremamente importantes. É necessário um instrumento que permita aos 
consumidores resolver, de uma só vez, um contrato. A segurança resultante deste direito 
impulsionará o comércio electrónico. Para esse efeito, é necessário adoptar um conjunto 
de regras comunitárias para cada tipo de contrato. As grandes lojas podem praticar os 
preços mais baixos, mas haverá alturas em que nem mesmo estas lojas estarão em 
condições de servir toda a UE. Em contrapartida, o comércio electrónico permitiria que 
até mesmo as zonas mais remotas do território da UE tivessem acesso a determinados 
produtos. 

No entanto, a protecção dos consumidores tem um preço, que deveria ser incluído nos 
custos previsíveis. O artigo 11.º da DDC estabelece que os consumidores deverão ser 
informados do custo real da transacção em que irão incorrer a fim de maximizar a 
transparência, o que, por sua vez, reforçará a confiança e não é uma medida dispendiosa.

As garantias

O capítulo 4 da DDC respeita às garantias ao consumidor. Para beneficiar integralmente 
de uma garantia, é necessário tomar em consideração não apenas o número de anos 
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abrangidos pela garantia, como também a qualidade do produto. No entanto, esta é uma 
área que requer mais trabalho.

3. O comércio electrónico e os consumidores na Europa, por Ursula Pachl, Directora 
adjunta do BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)

Ursula Pachl iniciou a sua intervenção com uma apresentação sobre o status quo do 
comércio electrónico transfronteiras. Um dos principais desafios prende-se com a 
fragmentação do mercado digital, que cria obstáculos ao comércio electrónico e exige 
uma abordagem integrada para melhorar a situação. Apenas 10% dos compradores em 
linha compram noutro país. Os consumidores que ainda não utilizam o comércio 
electrónico transfronteiras podem ser divididos em 2 grupos: a) aqueles que não se 
sentem suficientemente confiantes para realizar transacções transfronteiras em linha; b) 
aqueles que desejam comprar bens ou serviços em linha noutros países, mas são 
impedidos de o fazer por vários motivos, tais como restrições às vendas resultantes de 
direitos de propriedade intelectual, acordos de distribuição selectiva, etc. 

São vários os factores que preocupam os consumidores interessados em utilizar o 
comércio electrónico transfronteiras, entre os quais: fraude; incerteza quanto aos meios 
ao seu dispor «se alguma coisa correr mal» e à possibilidade de reembolso; problemas 
com a entrega dos bens; barreiras linguísticas; acesso à internet em banda larga; literacia 
digital; falta de escolha de meios de pagamento e encargos associados; DPI; serviços 
pós-venda transfronteiras; práticas anticoncorrenciais; protecção de dados pessoais.

O BEUC não crê que a assinatura electrónica seja a medida que os consumidores 
gostariam realmente de ver implementada como uma iniciativa emblemática do mercado 
único digital. 

No mais recente inquérito Eurobarómetro, os comerciantes afirmaram que, na sua 
opinião, a existências de regras uniformes em toda a UE não terá grande impacto sobre o 
comércio electrónico e, consequentemente, o BEUC considera desnecessária uma nova 
iniciativa no domínio do direito dos contratos entre empresas e consumidores.

Quando a Directiva «Direitos dos Consumidores» for adoptada, registar-se-ão 
progressos ao nível das regras sobre vendas à distância. O BEUC considera que o 
Parlamento adoptou algumas disposições que melhorarão a protecção dos consumidores 
nas transacções em linha. Neste domínio, é necessário prestar atenção, entre outras, às 
seguintes matérias no texto do Parlamento: estão previstas regras sobre ocultação de 
custos na Internet, mas a confirmação de que o consumidor tem conhecimento do facto 
de que a oferta não é gratuita não deve ser simplesmente substituída por um mero 
registo em linha; de acordo com o texto do PE, os custos da devolução dos bens em caso 
de resolução devem ser suportados pelo comerciante se o valor dos bens for superior a 
40 euros; no entanto, é de criticar o facto de o texto do Parlamento prever demasiadas 
excepções ao direito de resolução; a cobrança de taxas exageradas pela utilização de 
cartões de crédito seria proibida; estaria prevista uma protecção mais específica em 
relação à aquisição de conteúdos digitais. 
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O BEUC considera ainda que é necessário melhorar a educação das empresas (dado que 
apenas parece ser abordada a educação dos consumidores). 

Importa desenvolver métodos de resolução alternativa de litígios (RAL) e clarificar 
ainda mais a aplicação do direito internacional privado neste domínio através da correcta 
aplicação do Regulamento Roma I. 

O BEUC está actualmente a desenvolver um «contrato-modelo europeu» para compras 
em linha, que deveria ser associado a um sistema de resolução alternativa de litígios em 
linha; esta iniciativa poderia contribuir para o processo de desenvolvimento de uma 
marca de confiança europeia; o fornecimento de todos os dados relevantes sobre os 
comerciantes aos consumidores é uma importante obrigação jurídica; é fundamental 
assegurar um maior nível de literacia digital para todas as gerações.

4. Os serviços postais e o comércio electrónico, por Werner Stengg, Chefe de unidade, 
DG MARKT, Unidade E3-Serviços postais e em linha,  Comissão Europeia.

Na sequência da sua recente reestruturação, a DG MARKT abrange agora o comércio 
electrónico e os serviços postais. Os serviços postais são importantes por direito próprio 
e em termos sociais, dado que, ao possibilitarem o acesso à população que vive em 
zonas remotas, contribuem para a coesão social. A recente liberalização dos serviços 
postais na maioria dos Estados-Membros foi acompanhada por várias medidas de 
salvaguarda. A qualidade, a pontualidade e a regularidade do serviço são questões 
fundamentais. Outras questões importantes são: o papel das autoridades reguladoras 
nacionais; os regimes de autorização e licenciamento; a obrigação de serviço universal; 
questões relacionadas com o emprego, etc. Em alguns Estados-Membros, a liberalização 
deste sector só ocorrerá dentro de dois anos.

Para que a liberalização dos serviços postais traga benefícios tanto aos particulares como 
às empresas, é fundamental assegurar o acesso de novas empresas ao mercado 
(requisitos de licenciamento, infra-estruturas de entrega, implicações em termos do 
direito do trabalho, leis da concorrência para evitar distorção, etc.).

A substituição electrónica e as crises financeiras resultaram numa diminuição 
substancial do volume de correio, ao passo que as encomendas são uma área em 
crescimento graças à intensificação das actividades de comércio electrónico.

No que respeita à ligação entre os serviços postais e o comércio electrónico, W. Stengg 
subscreveu as preocupações suscitadas por U. Pachl quanto à possibilidade da entrega 
física ainda ser encarada como um obstáculo pelos fornecedores e pelos compradores. 
Chamou também a atenção para o facto de, no comércio electrónico transfronteiras, a 
entrega de encomendas implicar custos mais elevados do que a entrega no território 
nacional. As diferenças de preços devem-se a vários factores: qualidade do serviço; 
serviço de acompanhamento da encomenda; distância; prazos; fronteiras marítimas entre 
regiões, etc.

Em Outubro de 2011, será publicado um estudo sobre os serviços de entrega de 
encomendas.



PE467.179v03-00 12/34 CM\872357PT.doc

PT

5. Os serviços postais e o comércio electrónico: uma perspectiva do sector privado, por 
Carsten Hess, Vice-Presidente e Director de Representação Institucional em Bruxelas, 
Deutsche Post DHL.

Actualmente, os 3 triângulos de comércio de elevado crescimento representam quase 
50 % do comércio total em termos do volume expedido e prevê-se que cresçam 
rapidamente nos próximos anos:

 a Europa estará excluída.

Serão:

 Intra-Ásia (28 %), Ásia-América Latina (5 %) e Ásia–África (18 %)

 Também Intra-América Latina (crescimento de 18 %), mas partindo de um nível 
mais baixo.

Qual a importância deste facto para o comércio electrónico dentro da UE?

 Muitos dos bens de consumo adquiridos na UE são expedidos da Ásia (por ex., 
artigos electrónicos, artigos de moda).

 Estas rotas comerciais globais são geridas, na sua maioria, por empresas de 
logística europeias (cerca de 15 dos 20 líderes do mercado intra-asiático em 
crescimento são europeus).

 É por este motivo que o mercado único é tão importante para as empresas de 
logística europeias. A Europa necessita de fazer crescer o comércio electrónico e 
de um mercado único em pleno funcionamento sem obstáculos dispendiosos para 
os consumidores e as empresas de logística.

Após a crise, os volumes de correio registaram um decréscimo a nível mundial na ordem 
dos 3 % a 5 % em 2010; no entanto, as encomendas internacionais deverão continuar a 
aumentar graças à intensificação do comércio electrónico transfronteiras.1 Vários 
produtos só podem ser adquiridos através do comércio electrónico transfronteiras e, 
muitas vezes, mesmo os produtos disponíveis no território nacional são mais baratos no 
estrangeiro.

A entrega, porém, é um importante motor do comércio electrónico e das vendas à 
distância. Nas expedições, importa tomar em consideração, entre outros, os seguintes 

                                               
1 União Europeia

 TNT:  - 7 %
 La Poste France: – 3,5%
 Swiss Post: – 2,3 %
 UK Royal Mail: - 5%
 Posten Norden (DK, SWE): - 10 % (DK: - 50 % nos últimos 10 anos)

Estrangeiro
 USPS: - 3,5 % (-25 % nos últimos 5 anos)
 China Post: - 2,8 % nos primeiros cinco meses de 2010
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factores: os direitos de expedição; a fiabilidade; a rapidez da entrega; um serviço 
orientado para os clientes e uma boa política de devoluções.

Em relação ao regime regulamentar, é necessário um balcão único para os serviços de 
regulamentação. Para o desenvolvimento do mercado único, é necessário um equilíbrio 
entre o fluxo transfronteiras de dados e a privacidade, o que exige a rápida revisão da 
Directiva 95/46/CE sobre a protecção de dados, incluindo normas transatlânticas ou 
mesmo globais. É igualmente necessário simplificar e harmonizar, tanto quanto 
possível, as regras do IVA, bem como clarificar a lei aplicável aos serviços de armazém, 
nomeadamente no domínio do IVA. Os impostos ecológicos e as taxas rodoviárias (por 
ex., a Eurovinheta) aumentarão os encargos e os custos para os utilizadores do comércio 
electrónico.

Recentemente, alguns deputados do PE sugeriram a criação de uma «Frontex para os 
bens», com o objectivo de responder aos problemas do controlo do respeito dos DPI. Tal 
medida seria censurável, dado que não aumentaria a protecção, mas prejudicaria 
gravemente as cadeias de entregas postais e expresso sem qualquer benefício.

De acordo com a meta estabelecida no Livro Branco sobre os transportes, 30 % do 
transporte de mercadorias deverá ser transferido para outros modos de transporte 
(ferroviário e marítimo/fluvial) até 2030. Provavelmente, esta mudança destruiria 
modelos de negócios do comércio electrónico como a entrega no dia seguinte.

6. Na conclusão da 2.ª reunião do Grupo de Trabalho, os participantes suscitaram algumas 
questões que requerem uma maior reflexão, nomeadamente:

É necessário ultrapassar a actual fragmentação do mercado único nos 27 Estados-Membros, 
bem como as diferenças em termos de IVA, sendo igualmente necessário reforçar a confiança 
dos consumidores e dos comerciantes no comércio electrónico. Talvez o comércio electrónico 
se deva tornar no 28.º Estado-Membro para podermos ultrapassar os actuais obstáculos.

Importa também destacar o papel das PME, pois são a força motriz da economia europeia. A 
Google tem um sítio Web designado «Connecting Businesses», que estabelece ligações entre 
as PME e, deste modo, promove a sua inclusão no comércio electrónico.

É necessário adoptar uma visão holística das necessidades do comércio electrónico. A futura 
Comunicação sobre o comércio electrónico pretende ir mais além do que aquilo que foi 
proposto na nova DDC.

Paralelamente ao novo Acto para o Mercado Único, deveria ser desenvolvido um Acto para o 
Comércio Electrónico Único. 
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Terceira reunião do Grupo de Trabalho, 3 de Maio de 2011
Das 10h00 às 12h30, ASP 1G 1 Bruxelas

As implicações da protecção de dados, o papel das plataformas da Internet e 
como lançar uma marca de confiança da UE para utilizadores do comércio

electrónico?

1. O presidente da 3.ª reunião do Grupo de Trabalho sobre o Comércio Electrónico, 
António Correia de Campos, deu as boas-vindas aos participantes e explicou que iria 
substituir Pablo Arias Echevarria, o coordenar dos trabalhos desta sessão. Esta é a 
segunda reunião aberta à participação não apenas de decisores políticos do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, como também de partes interessadas. 

A. Correia de Campos explicou que a primeira reunião (fechada) teve por objectivo a 
realização de uma avaliação global da actual situação do comércio electrónico na 
Europa e dos obstáculos que ainda hoje enfrentamos, bem como das principais 
iniciativas lançadas pelas instituições europeias para os ultrapassar. 

A segunda reunião, que foi a primeira reunião aberta à participação das partes 
interessadas, centrou-se em formas de gerar confiança no comércio electrónico. Teve 
lugar um interessante debate sobre duas das áreas que é necessário melhorar na Europa 
para intensificar o comércio electrónico: os direitos dos consumidores e os serviços 
postais. 

Na terceira reunião, procurar-se-á explorar, através das 5 intervenções e do debate que 
se seguiu, três temas principais: a) as implicações da protecção de dados para o 
comércio electrónico; b) o papel das plataformas da Internet; e c) como lançar a 
iniciativa da marca de confiança com informações exactas para os consumidores e os 
utilizadores.

2. A protecção de dados no comércio electrónico, por Marie Hélène Boulanger, Chefe 
de unidade, Unidade C3, DG JUSTIÇA, Comissão Europeia.

A Directiva 95/46/CE tem um duplo objectivo: a) a protecção dos direitos e liberdades 
individuais em matéria de privacidade dos dados; b) a livre circulação da informação 
no mercado único. No contexto específico do comércio electrónico, estes dois aspectos 
da Directiva relativa à protecção de dados são duas faces da mesma moeda: por um 
lado, o desenvolvimento de plataformas electrónicas em linha e, por outro, a protecção 
dos consumidores e da privacidade. A directiva supramencionada tem já 16 anos e, 
embora permaneça válida, tal como confirmam as numerosas consultas realizadas no 
ano passado pela DG Justiça, é essencial reavaliar o conceito de protecção de dados no 
contexto actual e reforçar o quadro jurídico do mercado interno.

A directiva, na versão actualmente em vigor, foi implementada por todos os 
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Estados-Membros, embora existam grandes divergências em relação ao modo como 
foi implementada, aos custos da transferência dos dados e ao controlo dos dados. 

A computação baseada na Internet, especialmente quando os programas informáticos, 
os recursos partilhados e as informações se encontram em servidores remotos («na 
nuvem»), pode colocar «novos» desafios à protecção de dados. O papel do mercado 
interno alargou-se consideravelmente nesta área. Vai além da Internet e das 
plataformas sociais; no mercado interno, fala-se de comércio electrónico. A 
transparência sobre os dados é fundamental, o mesmo acontecendo com a 
possibilidade de corrigir ou eliminar dados e de denunciar infracções.

Por conseguinte, a harmonização das regras neste domínio é indispensável para criar 
um ambiente jurídico mais previsível.  Os encargos administrativos devem ser 
reduzidos e os requisitos de notificação simplificados. Tal ajudaria a reforçar a 
confiança na Internet e no ambiente digital.

A privacidade e a segurança dos dados são duas das questões que mais preocupam os 
consumidores e que os podem dissuadir de fazer compras na internet. Todos os 
direitos e interesses relevantes têm de ser tomados em consideração no ambiente 
digital, sendo igualmente necessário assegurar a plena protecção das liberdades 
fundamentais.

3. Getting business online, uma iniciativa da Google, por Julien Blanchez, Director 
Nacional de Marketing, Google Bélgica.

A Google disponibiliza diversos serviços e ferramentas para empresas de todas as 
dimensões. Programas como o Google Places, Google Ad Words e Google Apps 
ajudam empresários de todo o mundo a expandirem o seu negócio e a alcançarem o 
sucesso. O programa «Get your business on line» (GYBO) foi lançado há 18 meses 
pela Google e por outros parceiros importantes, tais como a indústria dos serviços 
postais e a indústria das telecomunicações, envolvendo actualmente 13 países. Só no 
Reino Unido, mais de 100 000 PME recorreram a este programa para criarem uma 
presença na Internet. O exemplo britânico (Getting British Business Online - GBBO) 
pode ser consultado em: http://www.gbbo.co.uk/.

Actualmente, a Bélgica está um pouco atrasada em relação ao número de PME que 
utilizam a Internet para fins de vendas e exposição. Na Bélgica, 95 % das PME têm 
acesso à Internet, mas apenas 49 % têm um sítio Web. Além disso, 73 % daquelas que 
não têm um sítio Web, afirmam categoricamente que não precisam de um. Em 
contrapartida, no Brasil, apenas 41 % entendem que não necessitam de um sítio Web 
para conduzir o seu negócio. O problema não reside apenas na falta de acesso, mas 
também na falta de conhecimentos. A resistência supramencionada parece dever-se 
mais a uma questão de desconhecimento do que de confiança. Por outro lado, algumas 
PME pensam que ter um sítio Web e mantê-lo consumiria demasiado tempo e 
desviaria a sua atenção da sua actividade principal.  Contudo, ter uma loja virtual, 
dado o seu potencial, poderia fazer parte da sua actividade principal.

No Reino Unido, a Internet representa 7,2 % do PIB, enquanto na Bélgica não chega 
aos 3 %.  Para um país orientado para as PME, como a Bélgica, trata-se de uma 
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verdadeira oportunidade perdida. Há vários pequenos empresários que devem o seu 
sucesso à sua presença na Internet. Estar presente é o primeiro passo; ser conhecido, o 
segundo passo, é igualmente importante.

A Google ajuda as PME a ganhar exposição na internet através da publicidade em 
linha. Alargando as lojas virtuais a outros países, as pequenas PME podem expandir 
globalmente o seu mercado. O desafio de aprender a utilizar a Internet e criar um sítio 
Web é apenas temporário. A iniciativa GYBO tem por objectivo, entre outros, abrir as 
portas do mercado internacional às empresas belgas, dado que tal contribuiria para o 
sucesso das PME. Assim, é necessário eleger o comércio electrónico transfronteiras 
como uma prioridade, caso contrário continuarão a verificar-se grandes desequilíbrios 
no futuro.

4. As pequenas e médias empresas, o comércio electrónico e a proposta da Comissão 
Europeia sobre facturas electrónicas, por Danny Bunch, Chefe de unidade adjunto, 
DG ENTR/D3, responsável por TIC para a Competitividade e a Inovação Industrial, 

Comissão Europeia.

Na Europa, ainda há muitos aspectos que poderiam ser melhorados no domínio das 
TIC e da inovação industrial. Considerando que o investimento nas TIC é 3 a 5 vezes 
superior ao investimento em outros sectores, estas tecnologias podiam ser muito mais 
exploradas tendo em vista a competitividade e o crescimento.

D. Bunch escolheu quatro grandes temas para explicar de que modo se poderia 
desenvolver ainda mais a utilização das TIC:

 Rede Europeia de Apoio ao Comércio Electrónico
 Cibercompetências para a competitividade
Normalização das TIC
 Facturação electrónica

A Rede Europeia de Apoio ao Comércio Electrónico (eBSN) visa melhorar a 
definição de políticas ao nível local, sendo igualmente um veículo de incorporação das 
acções locais das PME nas cadeias de fornecimento. A eBSN reúne um conjunto de 
PME com vista a integrá-las nas cadeias de fornecimento digitais. Para testar esta 
iniciativa, foram lançadas 3 acções nos seguintes sectores: 1) sector da moda e têxtil (a 
acção teve início em 2008 e melhorou significativamente as vendas); 2) o sector 
automóvel; e 3) o sector dos transportes e da logística.

Estes 3 sectores foram escolhidos devido ao elevado número de PME que neles 
operam. No próximo ano, a DG ENTR tenciona incluir também o sector da indústria 
alimentar e o sector do turismo.

A Agenda de Cibercompetências para a Europa examina as competências 
académicas de que os empresários necessitam. Disponibiliza um portal de 
cibercompetências e perspectivas de carreira, bem como orientações sobre uma 
carreira na área das TIC. Esta agenda foi promovida durante a Semana Europeia das 
Cibercompetências, que decorreu por toda a UE em Março de 2010, estando prevista 
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outra promoção em Março de 2012. 

A agenda de cibercompetências visa os conhecimentos de que os empresários 
necessitam. Este processo terá de ser acompanhado pela adopção de uma série de 
processos complementares.

Relativamente à normalização das TIC, os empresários precisam de saber qual a 
actividade principal de que necessitam. Este processo terá de ser acompanhado pela 
adopção de uma série de políticas complementares sobre TIC. Estas políticas só 
funcionarão se assentarem em normas abertas. A normalização das TIC tem 
essencialmente lugar fora da rede, em consórcios globais e, por conseguinte, importa 
proceder a uma actualização para adaptar as normas sobre as TIC à realidade. É 
necessário um novo pacote de normalização e uma comunicação sobre normas que 
tenha por base os objectivos da estratégia Europa 2020, e a Comissão publicará um 
novo Regulamento sobre regras horizontais nesta área em 24 de Maio de 2011.

A actualização das anteriores decisões do Conselho relacionadas com TIC criará uma 
plataforma de normalização, que permitirá uma aplicação mais alargada das normas 
desenvolvidas fora do quadro das TIC.

A facturação electrónica consiste na transferência de informações de facturação 
(facturação e pagamento) entre parceiros de negócios (fornecedor e comprador) por 
meios electrónicos. A recente comunicação sobre facturação electrónica, de Dezembro 
de 2010, destaca os benefícios em jogo e propõe medidas para tornar a facturação 
electrónica no principal método de facturação na Europa até 2020. Para tal, é essencial 
prestar apoio aos Estados-Membros e às partes interessadas. A facturação electrónica 
reduz a intervenção manual, é mais prática para o consumidor e é também um 
processo menos pesado e mais ecológico. Contudo, é essencial ter acesso à Internet e, 
se os consumidores preferirem facturas em papel, também devem poder recebê-las. A 
Comunicação da Comissão sobre facturação electrónica propõe 4 acções-chave:

 melhorar o enquadramento legal na Europa para garantir a segurança jurídica e um 
ambiente técnico claro para as facturas electrónicas, de modo a facilitar a sua 
adopção em massa, especialmente através da revisão das regras sobre IVA e das 
assinaturas electrónicas; 

 incentivar e promover o desenvolvimento de soluções de facturação electrónica 
abertas e interoperáveis, baseadas numa norma comum; 

 assegurar o envolvimento do sector privado e dedicar especial atenção às 
necessidades das PME;

 apoiar a adopção da facturação electrónica através da criação de estruturas 
organizativas, como os fóruns nacionais e o fórum europeu multilateral sobre 
facturação electrónica.

Está a decorrer um fórum nacional sobre facturação electrónica com as partes 
interessadas, a fim de ajudar a Comissão a identificar as lacunas que é necessário 
colmatar.
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5. As plataformas em linha e as PME, um novo ecossistema, por Stefan Krawczyk, 
Director sénior e consultor jurídico, Relações Governamentais Europa, EBay Europa.

O E-bay é um ecossistema em linha, que permite às pessoas colocarem os seus 
produtos/lojas na Internet sem necessidade de revelarem todos os seus dados pessoais. 
Existe uma estrutura por detrás do E-bay que contempla a resolução de litígios e a 
devolução de produtos, bem como questões mais genéricas de apoio ao cliente. A 
Internet é um ambiente seguro mas, se algo corre mal, é visível para todos. Por isso é, na 
realidade, um ambiente que oferece muita confiança. Em alguns casos, a criação de uma 
loja virtual foi a salvação de pequenas empresas. 

O E-bay é, no fundo, um centro comercial em linha, que oferece um vasto leque de 
escolhas e os comerciantes são sobretudo vendedores profissionais. Os vendedores são 
classificados de acordo com um sistema de marca de confiança E-bay com base na 
avaliação dos consumidores. Graças a este sistema, é possível saber, com maior rapidez 
do que numa loja «real», se um determinado vendedor é ou não de confiança. Existem 
também vários métodos de pagamento em linha disponíveis, como o sistema Paypal, que 
não exigem que o utilizador revele os seus dados de pagamento ao E-bay.

Se os produtos não forem satisfatórios, com um intermediário como o E-bay, o 
consumidor tem acesso imediato a meios de resolução do problema e, em alguns casos, 
o dinheiro até lhe poderá ser devolvido sem que lhe seja solicitada qualquer explicação. 
O E-bay pagaria ao consumidor e resolveria a questão directamente com o comerciante 
em causa para minimizar o incómodo para os compradores.

No entanto, os comerciantes têm de manter o seu sítio Web actualizado para que 
funcione bem. Além disso, é necessário atrair «tráfego» para um determinado sítio Web 
ou produto. O E-bay proporciona uma ferramenta fácil e prática para criar uma loja 
virtual. Existem mais de 90 milhões de pessoas registadas no E-bay na Europa. Em 
Malta, por exemplo, quase todas as pessoas com acesso à Internet estão registadas no 
E-bay.

Durante a crise financeira, muitos empresários teriam ido à falência se não tivessem 
utilizado o ambiente digital, nomeadamente o E-bay.

6. Trusted Shops, uma iniciativa do sector privado para desenvolver uma marca de 
confiança na Europa, por Jean-Marc Noel, fundador da Trusted Shops.

Fundada em Janeiro de 2000, esta empresa de Colónia é especializada na acreditação de 
lojas virtuais na Europa. A Trusted Shops submete os comerciantes a uma avaliação 
com base numa lista de mais de 100 critérios de qualidade individuais, tais como 
solvabilidade, transparência de preços, serviço ao cliente e protecção de dados, 
concedendo-lhes então o cobiçado selo de aprovação. Além disso, a Trusted Shops 
oferece ao consumidor uma garantia única de reembolso em todas as compras 
efectuadas em linha nas lojas-membro.

A Trusted Shops é o sistema líder na Europa para efectuar compras em segurança. 
Desde a sua fundação, a empresa já concedeu acreditação a mais de 10 000 
comerciantes em linha e auditou mais de 30 000 sítios de comércio electrónico. Mais de 
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5 milhões de clientes utilizam este sistema para protegerem as suas compras.  Entre os 
seus clientes contam-se a Boprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, 
Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore e 
muitas outras marcas bem conhecidas, bem como algumas pequenas e médias empresas. 
A Trusted Shops conta com o apoio da Comissão Europeia devido à sua eficácia na 
protecção do consumidor e à promoção das PME, sendo também recomendada pela 
iniciativa D21.

O sistema foi criado com 3 grandes objectivos:

 aumentar o nível de confiança tanto para os consumidores como para as empresas
 proporcionar segurança jurídica e uma garantia de reembolso aos consumidores
 ter uma dimensão pan-europeia.

Presta 4 serviços nucleares:

 uma auditoria com base em mais de 100 critérios
 responsabilidade pelas suas declarações (com garantias financeiras)
 um sistema normalizado de RAL em linha ao nível da UE, disponível em várias 

línguas
 classificação dos vendedores e avaliação dos clientes 

Selo de aprovação da Trusted Shops. Antes da acreditação, todos os comerciantes em 
linha são submetidos a exaustivos testes de segurança. Estes testes, que contemplam 
mais de 100 critérios individuais, baseiam-se nos requisitos de protecção do 
consumidor, bem como na legislação nacional e europeia. Estes incluem a solvabilidade, 
mecanismos de segurança, transparência dos preços, fornecimento de informações, 
serviço ao cliente e protecção de dados. Estes critérios de qualidade são constantemente 
revistos e adaptados em função da jurisprudência mais recente e dos últimos 
desenvolvimentos na área da protecção dos consumidores.

Garantia de reembolso. Devido a esta segurança, a Trusted Shops pode oferecer aos 
consumidores uma garantia de reembolso caso haja algum problema com a encomenda. 
Graças a esta garantia, os clientes podem fazer compras sem qualquer risco financeiro. 

A garantia de reembolso é aplicável a casos de não entrega, não reembolso após a 
devolução dos bens e utilização abusiva do cartão de crédito. Deste modo, a Trusted 
Shops presta aos consumidores um serviço único na Europa. O risco é suportado pela 
Atradius, a segunda maior empresa de seguros de crédito do mundo.

Serviço ao cliente e resolução de litígios. Caso surjam problemas com um comerciante 
em linha, o cliente pode recorrer ao experiente e multilingue centro de apoio da Trusted 
Shops através do sistema em linha, de correio electrónico ou por telefone. O cliente 
receberá ajuda profissional, por ex. com o processamento inverso das transacções. A 
Trusted Shops actua como mediador em todo e qualquer problema relacionado com 
transacções entre clientes e lojas virtuais. 

Vantagens para as lojas e os consumidores. A combinação de testes, garantia e 
serviço cria um «pacote de segurança completo» para o consumidor. Graças à 
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acreditação com o selo de aprovação da Trusted Shops, os consumidores mostram-se 
mais dispostos a fazer compras em linha e a sua confiança aumenta. Desde modo, o 
aumento do volume de vendas nas lojas acreditadas é acompanhado por uma diminuição 
do risco financeiro para o consumidor – condições ideais para o comércio na Internet!

Na conclusão da 3.ª reunião do Grupo de Trabalho, os participantes suscitaram algumas 
questões que requerem uma maior reflexão, nomeadamente:

A privacidade e a segurança dos dados são duas das questões que mais preocupam os 
consumidores e que dissuadem as pessoas de fazer compras em linha.

A falta de harmonização na área da protecção de dados é o verdadeiro problema; o único 
aspecto que parece estar harmonizado é o consentimento, mas não as informações aos 
cidadãos.

A computação em nuvem traz um vasto leque de benefícios aos operadores públicos e 
privados (redução de custos, interoperabilidade, redução de despesas de TI, novos 
modelos de negócios e de administração em diversas áreas, tais como os serviços de 
saúde em linha no mercado interno, a gestão de DPI, sistemas aduaneiros electrónicos, 
etc.). Porém, traz também consigo as mesmas preocupações para os consumidores e 
outras preocupações relacionadas com a dependência comercial/administrativa de 
serviços localizados em jurisdições estrangeiras onde não existe responsabilização e que 
estão fragilizadas pelas escolhas políticas de outros países, colocando, assim, em risco o 
funcionamento do mercado interno.
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Quarta reunião do Grupo de Trabalho, terça-feira, 31 de Maio de 2011
Das 10h00 às 12h30, Bruxelas

Sala de reuniões: [ASP A1G-1]

1. O coordenador do Grupo de Trabalho, Pablo Arias Echeverría, deu as boas vindas 
aos participantes. Explicou que o comércio electrónico suscitava muitas questões, 
mas que, por falta de tempo, o Grupo de Trabalho tinha de ser muito selectivo e 
escolher como temas de debate as questões prioritárias mais urgentes. 

Durante a primeira reunião, os membros do Grupo de Trabalho tinham efectuado 
uma avaliação global da actual situação do comércio electrónico na Europa e dos 
obstáculos que ainda hoje enfrentamos, bem como das principais iniciativas 
lançadas pelas instituições europeias para os ultrapassar. Durante a segunda 
reunião, o debate incidiu sobre formas de gerar confiança no comércio electrónico. 
A terceira reunião explorou: a) as implicações da protecção de dados para o 
comércio electrónico; b) o papel das plataformas da Internet; e c) como lançar a 
iniciativa da marca de confiança com informações exactas para os consumidores e 
os utilizadores. Durante a quarta e última reunião do Grupo de Trabalho, serão 
debatidos três temas no contexto do comércio electrónico: a Agenda Digital; o 
combate à contrafacção e a reforma do regime do IVA. 

P. Arias Echeverria salientou a relevância do debate que tivera lugar durante a 
cimeira do e-G8 em Paris. A onda de inovação em indústrias que vão desde a 
comunicação social ao comércio retalhista, resultante da invenção da Internet há 
duas décadas, trouxe grandes benefícios à economia mundial. Um relatório 
elaborado pela Mckinsey para a cimeira do e-G8 concluiu que a internet era 
responsável por 21 % do crescimento verificado nos últimos cinco anos nas 
economias maduras. Durante a referida cimeira, foram manifestadas preocupações 
sobre privacidade, protecção dos direitos de autor e a criação de monopólios da 
informação. No entanto, importa evitar uma regulamentação excessiva da Internet, 
que poderia então deixar de ser o espaço livre que inicialmente se pretendia.

2. Malcolm Harbour, presidente da Comissão IMCO, abriu o debate salientando a 
importância do trabalho que este Grupo está a realizar, antecipando propostas da 
Comissão neste domínio. 

Harbour começou por destacar a importância de avaliar o âmbito e a aplicação da 
Directiva 2000/31/CE sobre o comércio electrónico. Trata-se de uma directiva 
visionária, muito à frente do seu tempo e provavelmente mais radical do que 
qualquer instrumento susceptível de ser adoptado nos dias de hoje. A Directiva 
«Comércio Electrónico», adoptada em 2000, define um quadro para o comércio 
electrónico no mercado interno, que proporciona segurança jurídica às empresas e 
aos consumidores. Estabelece regras harmonizadas sobre questões como os 
requisitos de transparência e informação aplicáveis aos prestadores de serviços em 
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linha, as comunicações comerciais, os contratos electrónicos e os limites à 
responsabilidade dos prestadores de serviços intermediários. 

O bom funcionamento do mercado interno no domínio do comércio electrónico é 
assegurado pela cláusula do mercado interno, segundo a qual os serviços da sociedade 
da informação estão, em princípio, sujeitos à lei do Estado-Membro onde o prestador 
se encontra estabelecido.  Por sua vez, os Estados-Membros destinatários dos serviços 
da sociedade da informação não podem restringir a livre circulação desses serviços. 

A Directiva relativa às assinaturas electrónicas e a autenticação electrónica de 
pagamentos em linha complementam a Directiva «Comércio Electrónico». Se 
tomarmos também em consideração a nova Directiva «Direitos dos Consumidores» 
(DDC), que estabelece novas regras sobre a protecção dos consumidores, estas 
medidas constituem passos muito importantes no sentido do reforço da confiança dos 
consumidores, especialmente em relação ao comércio electrónico transfronteiras. Um 
dos próximos passos será a reforma da regulamentação sobre normas, que afectará 
também o comércio electrónico.

O que é necessário é debater a estratégia em matéria de política dos consumidores 
como um todo, ao invés de abordar o mercado único digital, por um lado, e o mercado 
único, por outro, como se não estivessem interligados. É necessária mais transparência 
e a aplicação do pacote de telecomunicações a outras áreas de serviço, entrega e 
compra permitirá melhorar muito os serviços em linha em termos de qualidade e de 
normas.

Para ser relevante e visível, o código de conduta aplicável à emissão de uma marca de 
confiança para o comércio electrónico tem de ser um paradigma de excelência. Tal 
implica igualmente um investimento orçamental para que o código seja 
verdadeiramente eficaz. Em 25 de Maio de 2011, a IMCO adoptou um relatório 
intitulado «Para um mercado interno do comércio e da distribuição mais eficiente e 
equitativo até 2020», que poderia ser uma referência muito útil nesta matéria.

No quadro da nova DDC e do trabalho desenvolvido nos triálogos informais, foi 
discutido um conjunto de condições harmonizadas, especialmente sobre as vendas à 
distância e os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial. O Parlamento 
terá então de apreciar o pacote final proposto pela Comissão.

M. Harbour concluiu pedindo ao Grupo de Trabalho para exercer alguma prudência na 
sua abordagem à Directiva «Comércio Electrónico», dado que poderá ser difícil 
chegar a um consenso sobre alguns dos seus aspectos. Importa igualmente gerir com 
cuidado o debate sobre o IVA e os obstáculos que o IVA coloca ao comércio 
electrónico transfronteiras, dado que se trata de uma matéria que faz parte do debate 
sobre a harmonização fiscal, e deve começar-se pela análise do IVA sobre as 
transacções em linha e de questões susceptíveis de provocar uma distorção. Tal como 
resulta do Livro Verde sobre o jogo em linha, existem outros impostos relevantes para 
o comércio electrónico, nomeadamente o imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas.
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3. Ken Ducatel, Chefe de unidade, DG Sociedade da Informação e Media (DG INFSO), 
Unidade C1: Agenda Digital: Coordenação de Políticas, discutiu a Agenda Digital 
para a Europa e o comércio electrónico.

K. Ducatel iniciou a sua apresentação chamando a atenção para o facto de os dados 
indicarem que existe uma grande diferença entre o Norte e o Sul da Europa no que diz 
respeito às economias baseadas na Internet. No Norte da Europa, a Internet é um 
motor de crescimento das economias dos Estados-Membros, enquanto no Sul da 
Europa é atribuída menos importância ao mercado único digital e ao comércio 
electrónico transfronteiras. A procura de transacções de comércio electrónico 
transfronteiras na Europa é restringida por diferentes obstáculos que os consumidores 
e as empresas da UE enfrentam na Internet. A Europa é ainda um mosaico de 
mercados em linha nacionais. Investimos no mercado interno na Europa mas, na 
verdade, temos 27 mercados em linha nacionais.

A tabela de avaliação da Agenda Digital, de 31 de Maio de 2011, a primeira a ser 
publicada pela Comissão Europeia, mostra o desempenho da UE e dos 
Estados-Membros no cumprimento das metas acordadas após o primeiro ano de 
existência da Agenda Digital para a Europa (ADE). A ADE prevê 101 acções 
específicas (78 para a Comissão, das quais 31 eram propostas legislativas, e 23 para os 
Estados-Membros) que, em conjunto, contribuirão para gerar crescimento estimulando 
um círculo virtuoso: a eliminação dos entraves a novos serviços e à inovação 
estimulará a procura, o que levará a um aumento dos incentivos ao investimento em 
infra-estruturas e inovação. Estas acções estão dividas em 7 grupos, sendo que cada 
um representa uma área-chave da economia digital da Europa. De um modo geral, os 
progressos são satisfatórios: 11 acções foram concluídas (duas antes do prazo), 6 
acções que deveriam ter sido concluídas no ano passado estão atrasadas e as restantes 
84 estão, em geral, no bom caminho. A ADE reforça a iniciativa de dados abertos. O 
que está a ficar para trás é o comércio electrónico transfronteiras. 

Quais são os benefícios que os consumidores retiram do comércio electrónico? 
Existem benefícios a dois níveis: o comércio electrónico contribui para o bem-estar do 
consumidor e estimula a inovação e a concorrência do lado das empresas, colocando, 
deste modo, ao dispor do consumidor uma gama alargada de produtos que poderão 
não estar disponíveis no seu país e oferecendo-lhe a possibilidade de poupar dinheiro.  

A Agenda Digital contempla uma série de acções interligadas que, em conjunto, 
ajudarão a simplificar as transacções em linha. Está a ser adoptado um pacote de 
medidas, tais como o Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA), que 
complementarão o comércio electrónico. Ainda há muito trabalho por fazer para 
assegurar o bom funcionamento do SEPA. Contudo, trata-se de um tópico importante, 
juntamente com os pagamentos electrónicos. 

O reconhecimento mútuo das assinaturas (em papel e electrónicas) e a autenticação 
transfronteiras seriam passos importantes e ajudariam a ultrapassar certos obstáculos 
no comércio electrónico. 
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Uma questão a que ainda não foi dada resposta no domínio do comércio electrónico 
transfronteiras e que exige maior reflexão respeita ao local de realização da transacção 
e à lei aplicável. A DG SANCO está a estudar esta questão e, próximo do final do ano, 
publicará uma proposta legislativa sobre sistemas de resolução alternativa de litígios e 
de resolução de litígios em linha. Importa, sempre que possível, evitar o recurso à via 
judicial, sendo necessário encontrar meios de resolver os litígios com mais facilidade 
do que acontece ao abrigo do actual sistema. Um sistema de RAL eficiente tem de ser 
célere, equitativo e económico para que seja verdadeiramente acessível para os 
consumidores. Os custos actuais (por ex., a resolução de um litígio sobre o nome de 
domínio .EU custa cerca de 1 000 EUR) não podem ser aplicados 
indiscriminadamente.

O estabelecimento de uma marca de confiança europeia exige um papel de liderança. 
Embora tenham sido instituídos vários sistemas de marcas de confiança desde 2000, 
muitos utilizadores do comércio electrónico não as conhecem, especialmente nas 
transacções transfronteiras, ou não compreendem a necessidade de marcas de 
confiança pois consideram que o uso das marcas é suficiente. As marcas podem, no 
entanto, ser demasiado dispendiosas para um pequeno comerciante, pelo que a solução 
poderia ser a criação de uma marca de confiança fidedigna. Para conquistar a 
confiança dos consumidores, é necessária a configuração certa. 

Para além da avaliação do comércio electrónico, o mais importante parece ser um 
«chapéu» estratégico para a actividade em linha, bem como actividades paralelas que 
afectariam directa ou indirectamente o comércio electrónico, tais como o acesso em 
banda larga e a aplicação do pacote das telecomunicações. Este é um dos objectivos do 
Grupo de Trabalho sobre o Comércio Electrónico. 

4. O comércio electrónico e os direitos de propriedade intelectual, por Jean Bergevin, 
Chefe da Unidade de Contrafacção e Pirataria, DG MARKT, Comissão Europeia.

Por que razão o comércio electrónico transfronteiras não está mais desenvolvido? 

Os dados mostram que a contrafacção está a aumentar. Poder-se-ia pensar que o 
comércio electrónico encoraja a venda de produtos contrafeitos em linha. Embora a 
contrafacção possa aumentar quando se verifica um aumento do comércio em linha, 
não devemos confundir as duas questões. A Internet não contribuiu para o aumento 
das práticas ilícitas, mas sim para a actividade em linha em geral. Deste modo, temos 
de combater a actividade ilícita e controlar a contrafacção e a pirataria sem 
comprometer o desenvolvimento do comércio electrónico lícito. Estes dados, por outro 
nado, não abrangem a pirataria. A pirataria, que consiste no descarregamento ilegal de 
ficheiros a título gratuito, é diferente da contrafacção.  Seria útil recolher também 
dados relativos à pirataria para podermos compreender exactamente qual é a situação 
actual em matéria de requisitos de fiscalização do cumprimento.

Um sistema europeu de reconhecimento de marcas – sobretudo marcas não europeias 
– poderia contribuir para aumentar a confiança no comércio electrónico. É necessário 
assegurar a protecção de marcas fidedignas e dos respectivos direitos de propriedade 
intelectual (DPI). Na Europa, a gestão de direitos colectivos poderá ser o caminho do 
futuro e esta poderia ser uma medida estratégica para o comércio electrónico.
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A Directiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual é o 
instrumento legal aplicável nesta matéria. Esta directiva respeita aos DPI em geral, 
mas também incide sobre o modo como encaramos o ambiente digital.

Em 4 de Maio de 2011, a Comissão publicou um Memorando de Entendimento (ME) 
na área das vendas. Este ME é crucial para os acordos sobre o reforço da confiança 
dos consumidores e para o desenvolvimento do comércio electrónico, dado que prevê 
medidas de combate à contrafacção. As bases do ME foram estabelecidas na 
Comunicação da Comissão de 2009 intitulada «Reforçar o controlo do respeito dos 
direitos de propriedade intelectual no mercado interno», que reconheceu que o 
combate à contrafacção e à pirataria não beneficia apenas os titulares dos direitos, uma 
vez que é também do interesse de outras partes interessadas, como as plataformas da 
Internet, importadores, comerciantes e consumidores. A Resolução do Conselho sobre 
um plano europeu global de combate à contrafacção e à pirataria e a Resolução do 
Conselho sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual no mercado interno 
também reconheceram a gravidade da contrafacção e da pirataria e as suas implicações 
para a cultura e a criatividade, bem como para a competitividade da União Europeia, 
para as suas empresas, forças criativas e consumidores. O Parlamento Europeu, na sua 
resposta à Comunicação da Comissão, subscreveu, de um modo geral, esta abordagem. 

No mercado digital, a rastreabilidade é uma característica importante que poderia 
ajudar a melhorar a fiscalização do cumprimento da lei. O objectivo não é «policiar a 
Internet», mas é necessário adoptar medidas e práticas para proteger os direitos de 
autor sobre os produtos em linha. Está prevista a revisão da Directiva sobre o respeito 
dos DPI em 2012. Teve já lugar uma audiência pública (de 19 de Abril de 2011 a 7 de 
Junho de 2011) sobre a revisão desta directiva. Seguir-se-á uma avaliação exaustiva do 
impacto. 

5. O IVA e o comércio electrónico, por Patrice Pillet, Chefe do sector do IVA e de 
outros impostos sobre o volume de negócios, Unidade 1, DG TAXUD, Comissão 
Europeia.

O imposto sobre o valor acrescentado (IVA) é um imposto geral sobre o consumo 
aplicável às actividades comerciais que envolvam a produção e distribuição de bens e 
a prestação de serviços. 

O IVA constitui uma das principais fontes de receitas públicas dos Estados-Membros 
da União Europeia. No entanto, o sistema do IVA, que se baseia na legislação 
adoptada a nível europeu e aplicada a nível nacional, apresenta numerosas deficiências 
que comprometem a sua eficiência e a sua compatibilidade com as exigências de um 
verdadeiro mercado único.

A primeira Directiva IVA remonta a 1967. O primeiro quadro jurídico com 
disposições transitórias foi aprovado em 1993 tendo em vista o mercado único 
europeu e a supressão das fronteiras internas, ou seja, muito antes do surgimento do 
comércio electrónico. Actualmente, o IVA é um dos maiores obstáculos ao comércio 
electrónico e às vendas à distância. Até agora, a matéria colectável uniforme prevista 
pelo sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) não conseguiu dar 
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uma resposta adequada à prestação de serviços por via electrónica porque esta 
modalidade de prestação de serviços não estava prevista quando o actual sistema fiscal 
foi criado. Consequentemente, a aplicação das anteriores regras sobre o IVA a estas 
transacções produziu resultados discriminatórios. Anteriormente, os serviços prestados 
por via electrónica com origem na UE eram, em princípio, sujeitos a IVA, 
independentemente do local da sua utilização, enquanto os serviços com origem em 
países terceiros não eram sujeitos a IVA, ainda que fossem prestados dentro da UE.

A Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado codifica as disposições que 
regulam a introdução do sistema comum do IVA na União Europeia (UE). O sistema 
comum do IVA é aplicável aos bens e serviços comprados e vendidos para fins de 
consumo na UE. O imposto é calculado com base no valor acrescentado aos bens e 
serviços em cada fase da produção e da cadeia de distribuição. Em última análise, o 
IVA é suportado pelo consumidor final sob a forma de uma percentagem sobre o 
preço final dos bens ou serviços O preço final é o total do valor acrescentado em cada 
fase de produção e distribuição. O fornecedor dos bens ou o prestador dos serviços (o 
sujeito passivo) paga o IVA pago sobre os bens ou serviços à administração fiscal 
nacional após deduzir o IVA já pago aos seus fornecedores.

As transacções efectuadas a título oneroso no território de um país da UE por um 
sujeito passivo agindo nessa qualidade estão sujeitas a IVA. As importações, seja 
quem for o importador, também estão sujeitas a IVA.

São transacções tributáveis:

 as entregas de bens por um sujeito passivo; 
 as aquisições intracomunitárias de bens no território de um 

Estado-Membro; 
 as prestações de serviços por um sujeito passivo; 
 as importações de bens provenientes de um território terceiro * ou de um 

país não pertencente à UE. 

IVA sobre a aquisição de bens

Só se verifica uma aquisição de bens no interior da UE quando os bens são 
transportados de um Estado-Membro da UE para outro. Verifica-se quando os bens 
vendidos por um sujeito passivo no Estado-Membro de partida são adquiridos noutro 
Estado-Membro (de chegada) por um sujeito passivo agindo nessa qualidade ou por 
uma pessoa colectiva que não seja um sujeito passivo. Verifica-se ainda no caso de 
novos meios de transporte e de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo 
adquiridos por outras pessoas.

Se o montante total das aquisições de bens no interior da UE por pessoas colectivas 
que não sejam sujeitos passivos e por certas categorias de sujeitos passivos isentos não 
ultrapassar o limite de 10 000 EUR por ano, estas aquisições só estão sujeitas a IVA se 
o comprador decidir registar-se para efeitos de IVA.

As aquisições no interior da UE de bens em segunda mão, objectos de arte e de 
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colecção e antiguidades não estão sujeitas a IVA se o vendedor for um sujeito passivo 
revendedor ou um organizador de vendas em leilão que tenha pago o imposto sobre 
estes bens em conformidade com o regime especial de tributação da margem de lucro.

IVA sobre serviços prestados por via electrónica

Os serviços prestados por via electrónica abrangem os serviços culturais, artísticos, 
desportivos, científicos, educativos, recreativos, informativos e similares, bem como 
programas informáticos, videojogos e serviços informáticos em geral. O resultado é o 
seguinte:

 no que respeita a serviços específicos prestados por via electrónica, quando 
sejam prestados por um operador não pertencente à UE a um cliente da UE, 
o lugar de tributação situa-se na UE e, como tal, estão sujeitos a IVA; 

 se estes serviços forem prestados por um operador da UE a um cliente não 
pertencente à UE, o lugar de tributação é aquele onde o cliente se encontra 
estabelecido e não estão sujeitos ao IVA da UE; 

 se um operador da UE prestar estes serviços a uma empresa noutro 
Estado-Membro, o lugar da prestação dos serviços é o local onde essa 
empresa se encontra estabelecida; 

 se o operador da UE prestar estes serviços a uma pessoa singular na UE ou 
a um sujeito passivo no mesmo Estado-Membro, o lugar da prestação dos 
serviços será também o local onde o prestador se encontra estabelecido. 

Os operadores não pertencentes à UE só são obrigados a registar-se para efeitos de 
IVA se a sua actividade envolver vendas a consumidores finais. Se os seus clientes 
forem empresas da UE (o que abrange a grande maioria destas transacções), não estão 
sujeitos a quaisquer obrigações, dado que são os clientes que pagam o IVA ao abrigo 
do «mecanismo de autoliquidação».

A opção mais simples e atractiva para as empresas não pertencentes à UE é recorrer ao 
regime simplificado previsto na directiva para tais empresas. Este regime permite que 
aquelas empresas se registem para efeitos fiscais num único Estado-Membro, tirando 
partido de procedimentos simplificados de conformidade fiscal e apresentação de 
declarações em linha.

As empresas não pertencentes à UE podem registar-se junto de uma autoridade fiscal 
de um Estado-Membro à sua escolha. São obrigadas a cobrar IVA a clientes 
particulares na UE, de acordo com a taxa normal vigente no Estado-Membro onde 
vive o cliente. De três em três meses, pagam o imposto que cobraram à administração 
fiscal onde se registaram, juntamente com uma declaração em formato electrónico 
indicando o total de vendas em cada Estado-Membro da UE. Com base nestas 
informações, o Estado-Membro de registo reafecta as receitas fiscais ao país do 
consumidor. Este regime simplificado para empresas não pertencentes à UE deve 
vigorar durante três anos, existindo a possibilidade de avançar para um regime mais 
sofisticado do ponto de vista técnico.

Existem, porém, algumas excepções a estas regras gerais, que respeitam aos serviços 
relacionados com bens imóveis, transporte de passageiros e transporte de mercadorias, 
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serviços culturais, artísticos, desportivos, científicos, educativos e recreativos, serviços 
de restauração e de catering e serviços de locação de curta duração de meios de 
transporte. O principal objectivo destas excepções consiste em assegurar a tributação 
do serviço no lugar onde é efectivamente utilizado.
Nas relações com países não pertencentes à UE, a fim de evitar casos de dupla 
tributação, de não tributação ou de distorções da concorrência, os países da UE podem 
considerar:

 o lugar da prestação de determinados serviços situado no seu território 
como se estivesse situado fora da UE, quando a utilização e a exploração 
efectivas dos serviços tenham lugar fora da UE; 

 o lugar da prestação de determinados serviços situado fora da UE como se 
estivesse situado no seu território, quando a utilização e a exploração 
efectivas dos serviços tenham lugar no seu território. 

O lugar da importação dos bens é o país da UE em cujo território se encontram os 
bens no momento em que são introduzidos na UE.

Facto gerador e exigibilidade do IVA

Excepto nos casos expressamente previstos, o facto gerador do imposto verifica-se, e o 
imposto torna-se exigível, quando os bens são entregues ou os serviços são prestados.

No caso da aquisição de bens dentro da UE, o facto gerador ocorre aquando da 
aquisição e o imposto torna-se exigível no 15.º dia seguinte ao da aquisição. Todavia, 
se a factura for emitida antes dessa data, o imposto torna-se exigível na data em que a 
factura é emitida.

A Directiva 2010/45/UE altera a Directiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do 
imposto sobre o valor acrescentado no que respeita às regras em matéria de facturação. 
No entanto, a partir de 1 de Janeiro de 2013, data em que a Directiva 2010/45/UE 
entra em vigor, o IVA será exigível na data da emissão da factura ou no termo do 
prazo referido no artigo 222.º desta directiva se, entretanto, não tiver sido emitida 
qualquer factura. No caso da importação de bens, o facto gerador do imposto ocorre e 
o imposto torna-se exigível quando os bens entram num país da UE.

Está a ser estudada a possibilidade de estabelecer um balcão único domínio do IVA 
para a distribuição de serviços fora da UE, bem como um balcão único para 
comerciantes, de modo que estes tenham de preencher apenas um formulário para 
permitir a distribuição dos seus pagamentos de IVA pelos Estados-Membros 
pertinentes em caso de venda de bens. A partir de 2015, será aplicado, no 
Estado-Membro de consumo, um imposto sobre os bens adquiridos a um fornecedor 
da UE.

Em 1 de Dezembro de 2010, a Comissão publicou um Livro Verde sobre o futuro do 
IVA, que serviu de base a uma consulta com o tema «Rumo a um sistema de IVA 
mais simples, mais sólido e eficaz», que decorreu entre 1.12.2010 e 31.5.2011. Esta 
consulta tinha por objectivo lançar um debate alargado com todas as partes 
interessadas sobre o actual sistema do IVA e possíveis formas de reforçar a sua 
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coerência com o mercado único e a sua capacidade como fonte de receitas, reduzindo 
simultaneamente os custos relativos à conformidade.

O Livro Verde aborda, em especial, o tratamento das transacções transfronteiras, bem 
como outras questões-chave como a neutralidade fiscal, o grau de harmonização 
necessário no mercado único e a redução da burocracia, assegurando simultaneamente 
receitas do IVA para os Estados-Membros.

6. Na conclusão da 4.ª reunião do Grupo de Trabalho, os participantes suscitaram 
algumas questões que requerem uma maior reflexão, nomeadamente:

O coordenador do Grupo de Trabalho, Arias Echeverria, salientou o facto de o 
comércio electrónico ter tido aparentemente mais sucesso nos EUA do que na Europa, 
sobretudo o comércio transfronteiras. Talvez fosse útil examinar a situação dos EUA 
para ver que soluções foram dadas aos problemas que ainda subsistem na Europa.

A nova Directiva «Direitos dos Consumidores» não se tem revelado tão promissora 
quanto se esperava. Ao invés de proceder a uma revisão total do sistema do comércio 
electrónico, talvez fosse preferível adoptar uma abordagem faseada mais moderada. A 
contratação pública electrónica poderia ser o ponto de partida, pois ajudaria a resolver 
muitos dos problemas referidos neste Grupo de Trabalho. No entanto, a contratação 
pública electrónica exige várias acções complementares, tais como as assinaturas 
electrónicas e a autenticação electrónica. Portugal tem desenvolvido grandes esforços 
no sentido de eliminar os obstáculos à contratação pública electrónica e a abordagem 
portuguesa também poderia ser aplicada a outras regiões da Europa.

Um dos maiores obstáculos ao nível pan-europeu é o IVA. Este problema tem de ser 
encarado de frente. O Livro Verde sobre o IVA é um instrumento excelente para 
promover a reflexão e o diálogo; no entanto, é necessário ir mais longe para melhorar 
o comércio electrónico e as vendas em linha. Importa resolver este problema 
rapidamente. A redução ou isenção do IVA, consoante os casos, é uma opção viável. É 
crucial educar o público no sentido de utilizar o comércio electrónico, sendo 
igualmente necessário rever o regime do IVA actualmente aplicável à formação sobre 
o comércio electrónico. 

A música em linha é outro problema. O meio digital está a evoluir muito rapidamente 
e é necessário que os decisores políticos consultem os jovens, pois estes poderão, 
melhor do que ninguém, aconselhá-los relativamente à implementação do tipo de 
medidas mais apropriado.  

No que respeita à comparação entre a UE e os EUA e aos modelos de boas práticas, 
foi referido que os encargos administrativos nos EUA são diferentes, mas as receitas 
dos impostos na UE são maiores, não obstante o facto de ser possivelmente um 
processo mais burocrático. Nos EUA, não existe fiscalização do pagamento do 
imposto sobre as vendas; o cumprimento é voluntário, o que não acontece na UE.

É necessário dissipar qualquer ambiguidade sobre a lei aplicável em matéria de IVA.

Que meta foi estabelecida para o comércio electrónico? De acordo com a tabela de 
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avaliação da Agenda Digital de 31.5.2011, a meta foi estabelecida em 20 % até 2015.

A protecção das marcas comerciais em linha ainda não é igual à protecção conferida 
no mundo «real». É necessário um comportamento responsável e mecanismos de 
protecção contra a contrafacção, especialmente na cadeia de fornecimento. Uma vez 
que as cadeias de fornecimento são cada vez mais longas, existem mais 
intermediários, o que significa que a probabilidade de surgirem problema poderá 
aumentar. Uma maior transparência poderia criar uma situação vantajosa para todos 
nesta área em crescimento. O Memorando de Entendimento, que demorou 2 anos a ser 
concluído, tem de ser aplicado. No entanto, importa não esquecer que a Internet é um 
espaço aberto e que o seu sucesso se deve ao facto de o acesso ser relativamente fácil.

Os serviços de telecomunicações e a prestação de serviços de banda larga têm de 
responder à procura. Se estes serviços estiverem saturados, poderá não ser possível 
aceder a todos os serviços disponíveis e será necessário um introduzir melhorias 
técnicas. Em 13 de Julho, a DG INFSO irá discutir com a indústria a introdução de 
melhorias no actual sistema, com vista a desenvolver um modelo de negócios para 
alcançar o objectivo de 30 MBytes por segundo até 2020.
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ORDEM DO DIA

Primeira reunião do Grupo de Trabalho, 23 de Março de 2011
Das 8h00 às 10h30, Bruxelas

Sala de reuniões: [ASP1E3] (pequeno-almoço incluído)

1. Aprovação do projecto da ordem do dia

2. Recepção e apresentação dos membros do Grupo de Trabalho e dos participantes 
pelo coordenador Pablo Arias Echeverría, deputado do Parlamento Europeu. 
Apresentação do método do Grupo de Trabalho.

3. Rumo a uma nova Comunicação da Comissão Europeia sobre o futuro do 
comércio electrónico na União Europeia, por Jean Bergevin, Chefe da Unidade 
da Liberdade de prestação de Serviços e de estabelecimento II: comércio e serviços 
da informação, DG MARKT, Comissão Europeia.

4. O comércio electrónico e os consumidores, por David Mair, Chefe da Unidade de 
Mercados de Consumo, DG SANCO, Comissão Europeia.

5. A Agenda Digital para a Europa e o comércio electrónico, por Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, Chefe de unidade adjunto, DG Sociedade da Informação 
e Media, Unidade C1: Agenda Digital: Coordenação de Políticas. 

6. Troca de pontos de vista.

7. Outros assuntos.

8. Data, hora, local e tema da próxima reunião do Grupo de Trabalho.
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ORDEM DO DIA

Segunda reunião do Grupo de Trabalho, 19 de Abril de 2011
Das 10h00 às 12h30, Bruxelas

Sala de reuniões: [ASP A1E-1]
(Estará disponível um serviço de tradução simultânea para FR, IT, EN, ES)

1. Aprovação do projecto da ordem do dia

2. Recepção e apresentação dos membros do Grupo de Trabalho e dos participantes pelo 
coordenador Pablo Arias Echeverría, deputado do PE.

3. Declaração introdutória de Pablo Arias Echeverría, deputado do PE.

4. A Directiva «Direitos dos Consumidores» e o comércio electrónico, por Andreas 
Schwab, deputado do Parlamento Europeu. relator da Directiva «Direitos dos 
Consumidores».

5. O comércio electrónico e os consumidores na Europa, por Ursula Pachl, Directora 
adjunta do BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs).

6. Os serviços postais e o comércio electrónico, por Werner Stengg, Chefe de unidade, 
DG MARKT, Unidade E3-Serviços postais e em linha,  Comissão Europeia.

7. Os serviços postais e o comércio electrónico: uma perspectiva do sector privado, por 
Carsten Hess, Vice-Presidente e Director de Representação Institucional em 
Bruxelas, Deutsche Post DHL.

8. Troca de pontos de vista.

9. Outros assuntos.

10. Data, hora, local e tema da próxima reunião do Grupo de Trabalho.
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ORDEM DO DIA

Terceira reunião do Grupo de Trabalho, terça-feira, 3 de Maio de 2011
Das 10h00 às 12h30, Bruxelas

Sala de reuniões: [ASP A1G-1]
(Estará disponível um serviço de tradução simultânea para FR, IT, EN, ES)

1. Aprovação do projecto da ordem do dia

2. Recepção e apresentação dos membros do Grupo de Trabalho e dos participantes 
pelo coordenador Pablo Arias Echeverría, deputado do PE.

3. Declaração introdutória de Pablo Arias Echeverría, deputado do PE.

4. A protecção de dados no comércio electrónico, por Marie Hélène Boulanger, 
Chefe de unidade, Unidade C3, DG JUSTIÇA, Comissão Europeia.

5. As pequenas e médias empresas, o comércio electrónico e a proposta da 
Comissão Europeia sobre facturas electrónicas, por Danny Bunch, Chefe de 
unidade adjunto, DG ENTR/D3, responsável por TIC para a Competitividade e a 
Inovação Industrial, Comissão Europeia.

6. As plataformas em linha e as PME, um novo ecossistema, por Stefan Krawczyk, 
Director sénior e consultor jurídico, Relações Governamentais Europa, EBay 
Europa.

7. Getting business online, uma iniciativa da Google, por Julien Blanchez, Director 
Nacional de Marketing, Google Bélgica.

8. Trusted Shops, uma iniciativa do sector privado para desenvolver uma marca de 
confiança na Europa, por Jean-Marc Noel, fundador da Trusted Shops.

9. Troca de pontos de vista.

10. Outros assuntos.

11. Data, hora, local e tema da próxima reunião do Grupo de Trabalho.
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ORDEM DO DIA

Quarta reunião do Grupo de Trabalho, terça-feira, 31 de Maio de 2011
Das 10h00 às 12h30, Bruxelas

Sala de reuniões: [ASP A1G-1]
(Estará disponível um serviço de tradução simultânea para FR, IT, EN, ES)

1. Aprovação do projecto da ordem do dia

2. Recepção e apresentação dos membros do Grupo de Trabalho e dos participantes pelo 
coordenador Pablo Arias Echeverría, deputado do PE.

3. Declaração introdutória de Malcolm Harbour, presidente da Comissão IMCO.

4. Neelie Kroes, Vice-presidente da Comissão Europeia e Comissária responsável pela 
Agenda Digital.

5. A Agenda Digital para a Europa e o comércio electrónico, por Ken Ducatel, Chefe 
de unidade, DG Sociedade da Informação e Media, Unidade C1: Agenda Digital: 
Coordenação de Políticas. 

6. O comércio electrónico e os direitos de propriedade intelectual, por Jean Bergevin, 
Chefe da Unidade de Contrafacção e Pirataria, DG MARKT, Comissão Europeia.

7. O IVA e o comércio electrónico, por Patrice Pillet, Chefe do sector do IVA e de 
outros impostos sobre o volume de negócios, Unidade 1, DG TAXUD, Comissão 
Europeia.

8. Troca de pontos de vista.

9. Observações finais do coordenador do Grupo de Trabalho e anúncio da data da 
apresentação das principais conclusões do Grupo de Trabalho na IMCO.


