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CONCLUSÕES DO GRUPO DE TRABALHO DA IMCO 
SOBRE COMÉRCIO ELECTRÓNICO

Introdução 

Em 28 de Fevereiro de 2011, os Coordenadores da IMCO atribuíram ao deputado Pablo Arias 
Echeverría, relator do relatório "Realização do mercado interno do comércio electrónico", o 
mandato de criar um grupo de trabalho sobre este tema. O grupo de trabalho serviu como 
fórum para a troca de pontos de vista entre decisores políticos das instituições europeias e as 
respectivas partes interessadas com vista a analisar os passos necessários para melhorar o 
comércio electrónico, reforçar a confiança dos consumidores e aprofundar as medidas 
necessárias para lançar uma iniciativa relativa a uma marca de confiança europeia, que já foi 
aprovada pelo Parlamento Europeu. 

Objectivo do Grupo de Trabalho

Em plena crise económica, a Europa necessita de tirar o máximo partido possível de um 
mercado único de 500 milhões de consumidores. O comércio electrónico é uma ferramenta 
com um grande potencial para reformular e melhorar a competitividade da economia da UE e 
do mercado interno europeu. Um mercado europeu forte deve estar em posição de competir a 
nível mundial. Agora temos a oportunidade de aperfeiçoar as regras e de tornar o mercado 
interno mais forte e mais competitivo no futuro, a nível mundial. 

A Internet transformou a forma como vivemos, como trabalhamos, como acedemos à 
informação e como interagimos uns com os outros (através das redes sociais) e tem um 
enorme potencial para alterar muitos outros aspectos das nossas vidas, tais como a educação, 
por exemplo. O impacto directo da Internet na economia é incontestável, assim como o seu 
potencial para continuar a influenciar a economia nos próximos anos. As empresas, os 
indivíduos, os governos e os empresários viram no acesso à Internet a possibilidade de 
inovações radicais na utilização e divulgação de informação e a capacidade de fornecer bens e 
serviços no mundo inteiro e em qualquer sítio.

Na Europa ainda existem diversas barreiras ao comércio electrónico no interior da União, tais 
como as desigualdades ao nível da regulamentação em matéria de protecção do consumidor, 
em matéria fiscal, em matéria de protecção dos dados, de protecção da propriedade 
intelectual, dos serviços postais, etc. O objectivo do Grupo de Trabalho sobre comércio 
electrónico da IMCO era realizar um debate livre e aberto, ao longo de quatro reuniões, em 
que deputados do Parlamento Europeu, representantes da Comissão, partes interessadas e 
peritos iriam analisar as diferentes medidas que estão actualmente a ser introduzidas pela 
Comissão Europeia, debater as próximas iniciativas e identificar as lacunas que é necessário 
colmatar nos próximos anos.

Principais conclusões do Grupo de Trabalho

O comércio electrónico e os consumidores
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Os consumidores não têm confiança no comércio electrónico quando fazem compras 
transfronteiriças. Publicações recentes, tais como o 5.º Painel de Avaliação do Mercado 
Interno, mostram que o comércio electrónico tem vindo a crescer constantemente no interior 
dos Estados-Membros, mas não através das fronteiras. Isto sugere que há um grande problema 
de confiança do lado da procura.  

Os consumidores têm diversas preocupações em relação ao comércio electrónico 
transfronteiriço, entre as quais se incluem as seguintes: falta de conhecimento e informação 
sobre os seus direitos e incerteza jurídica quanto àquilo que poderão fazer se algo correr mal 
no processo de efectuar compras em linha, como obter um reembolso em caso de problemas 
com o produto ou a sua entrega, o receio de fraude e as barreiras linguísticas.

A actual fragmentação jurídica em matéria de direitos do consumidor também constitui uma 
barreira para os consumidores e para as empresas no comércio transfronteiriço. Os 
comerciantes que efectuam operações transfronteiriças podem ter de lidar com 27 conjuntos 
diferentes de normas. Há uma forte interacção entre o comércio electrónico e o nível de 
harmonização das leis relativas à protecção do consumidor. Os consumidores pretendem 
conhecer os seus direitos, enquanto os comerciantes gostariam de poder consultar apenas um 
único conjunto de leis em vez de uma grande diversidade de leis.

Continua a haver um número considerável de consumidores que ainda não conhecem as 
ofertas e os preços competitivos disponíveis nos retalhistas que efectuam vendas 
transfronteiriças. Apesar de existirem aproximadamente 300 sítios Web contendo 
comparações de preços, apenas alguns apresentam análises de preços transfronteiriças. É 
necessário criar sítios pan-europeus multilingues de comparação dos preços. Sem reduzir a 
escolha, devemos tirar partido do poder da Internet de modo que as comparações de preços e 
de qualidade, por exemplo, sejam mais úteis e mais significativas para os consumidores.  

Propostas

 A aprovação da Directiva "Direitos dos Consumidores" constituirá um avanço ao 
contribuir para aumentar a certeza jurídica em diversos aspectos. 

 Criar um sistema europeu alternativo transfronteiriço de resolução de litígios em linha 
que permita resolver eficientemente conflitos potenciais.  

 Lançar o Código dos Direitos em Linha na UE, conforme anunciado na Agenda 
Digital para a Europa, e também um código de conduta para os utilizadores da 
Internet.

 Promover e conceder mais recursos aos Centros Europeus do Consumidor. 
 Lançar e incentivar a criação de sítios pan-europeus multilingues de comparação dos 

preços.
 Aumentar e promover campanhas educacionais e de informação destinadas aos 

consumidores.

PME

As PME são um motor da economia europeia. É necessário que as PME compreendam que o 
comércio electrónico e o comércio transfronteiriço podem ser uma componente fulcral da sua 
actividade. As barreiras ao comércio em linha têm de ser ultrapassadas e continua a haver 
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muito mais margem para aperfeiçoamento no que diz respeito às TIC e à inovação industrial 
na Europa, uma vez que se poderia explorar muito mais as TIC como meio de aumentar a 
competitividade e o crescimento. 

O comércio electrónico deve tornar-se uma prioridade não só para as grandes empresas, mas 
também para as PME como parte da sua actividade principal. Existem diversos exemplos de 
empresas que conseguiram salvar a sua actividade através do comércio electrónico, e também 
de outras que conseguiram multiplicar os seus benefícios e criar muitos empregos depois de 
começarem a efectuar vendas em linha. 

Propostas

 Lançar e promover iniciativas, tais como a Rede Europeia de Apoio ao Comércio 
Electrónico (eBSN) - que reúne várias PME a fim de as integrar em cadeias de 
abastecimento digitais -, a agenda em matéria de cibercompetências, e a normalização das 
TIC, bem como outras iniciativas susceptíveis de sensibilizar as pessoas para as vantagens 
do comércio electrónico e de aumentar a informação destinada às PME e promover a sua 
inclusão no comércio electrónico.

 Desenvolver ferramentas tais como a facturação electrónica, a adjudicação electrónica da 
contratos, a assinatura electrónica e a autorização electrónica.

Protecção dos dados 

A privacidade e a segurança dos dados são preocupações fundamentais dos consumidores que 
os podem dissuadir de efectuar compras através da Internet. No ambiente digital, há que ter 
em conta todos os interesses e direitos pertinentes, bem como a protecção plena das liberdades 
fundamentais. A Directiva 95/46/CE relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados foi transposta por 
todos os Estados-Membros; no entanto, prevalecem grandes divergências em relação à forma 
como é aplicada, bem como no que diz respeito aos custos de transferência e controlo dos 
dados. 

Propostas

 Harmonização das regras nesta área com vista a criar um enquadramento jurídico mais 
previsível.  

 É fundamental assegurar a transparência dos dados e a possibilidade de corrigir ou 
eliminar dados, bem como de comunicar violações das normas. 

 Redução dos encargos administrativos e simplificação dos requisitos de notificação, a fim
de ajudar a reforçar a confiança na Internet e no ambiente digital.

 Adaptar a legislação relativa à protecção dos dados a novos desafios que possam surgir no 
futuro e a inovações em matéria de protecção dos dados, tais como a nova informática 
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baseada na Internet, em que o software, os recursos partilhados e a informação se 
encontram em servidores remotos («computação em nuvem»).

Serviços postais 

O bom funcionamento dos serviços postais é essencial para o comércio electrónico e para as 
vendas à distância. Diversos produtos de comércio electrónico só se podem obter através do 
comércio electrónico transfronteiriço e, muitas vezes, mesmo produtos que se consegue obter 
num país podem ser adquiridos a preços mais económicos no estrangeiro. Isto significa que o
serviço de entrega de encomendas postais continuará a aumentar.

A entrega física de produtos continua a ser vista como um obstáculo tanto pelos fornecedores, 
como pelos compradores. No comércio electrónico transfronteiriço, a expedição de 
encomendas de um país para outro pode implicar, em certos casos, tarifas mais elevadas do 
que a entrega no próprio país. As diferenças de preços podem dever-se, designadamente, à 
qualidade do serviço, ao serviço de localização e seguimento, à distância, aos prazos de 
entrega e à existência de fronteiras de água entre as regiões.

A criação de uma 'FRONTEX para mercadorias' na fronteira externa da UE com vista a 
resolver questões relacionadas com a aplicação dos direitos de propriedade intelectual poderia 
ser contraproducente, porque em vez de aumentar a protecção, poderia dificultar seriamente 
as cadeias de entregas postais e entregas expresso, sem trazer benefícios.

No Livro Branco sobre os transportes (COM/2011/0144 final), 2030 é a data fixada para 
transferir 30% do tráfego de mercadorias para o transporte ferroviário ou para o transporte por 
via navegável interior. Deverá diligenciar-se no sentido de não destruir modelos do comércio 
electrónico, como a entrega no dia seguinte.

Propostas

 Uniformizar e simplificar as normas que afectam os serviços postais no comércio 
electrónico transfronteiriço, em especial as normas relativa ao IVA. 

 Esclarecer as normas relativas aos serviços de armazém (qual a legislação que se 
aplica e de que Estado-Membro, e qual o país cujo IVA se aplica). 

 Uniformizar os impostos ecológicos e as taxas rodoviárias (ou seja, a eurovinheta da 
UE), já que os mesmos podem aumentar os encargos e os custos para os clientes do 
comércio electrónico transfronteiriço.

 Esclarecer os direitos de envio e, no que respeita aos envios, melhorar a fiabilidade, a 
rapidez da entrega e a facilidade de utilização do serviço pelo cliente e assegurar uma 
política de devoluções adequada.

IVA 

Um dos maiores obstáculos a nível pan-europeu é o IVA. O Livro Verde sobre o IVA 
(COM(2010) 695 final) é uma excelente ferramenta para uma maior reflexão e diálogo; 
contudo, necessitamos de ir mais longe a fim de podermos reforçar o comércio electrónico e 
as vendas em linha. Há que resolver isto muito rapidamente. Existem possibilidades de 
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redução ou isenção do IVA, conforme necessário. Educar o público de modo a levá-lo a 
utilizar o comércio electrónico é vital, e é necessário rever o actual regime do IVA aplicável 
às venda a retalho através da Internet. 

Propostas

 Simplificar e uniformizar as normas existentes relativas aos IVA sobre as vendas à 
distância.

 Reduzir os encargos administrativos, sobretudo das PME.
 Criar um balcão único (proposta de 2004).
 Esclarecer qual a jurisdição aplicável para questões de IVA relacionadas com o comércio 

electrónico transfronteiriço.
 Explorar as possibilidades de redução ou isenção do IVA nas transacções electrónicas 

transfronteiriças.

Os direitos de propriedade intelectual e a sua aplicação efectiva  

A protecção dos direitos de propriedade intelectual e o combate à contrafacção e à pirataria 
constituem grandes desafios. É fundamental criar um sistema europeu susceptível de 
proporcionar o quadro jurídico necessário para melhorar e actualizar a legislação em matéria 
de aplicação, direitos de autor e gestão colectiva dos direitos de modo a adaptá-los à 
economia digital do século XI.

Sem deixar de permitir que comércio electrónico legal continue a desenvolver-se, é necessário 
combater as actividades ilícitas a fim de eliminar a contrafacção e a pirataria de modo a 
aumentar a confiança do consumidor e, também, para proteger os direitos de propriedade 
intelectual e as obras de criadores e inovadores. O protocolo de acordo, de 5 de Maio de 2011, 
sobre a venda de bens falsificados na Internet, publicado em Maio, constituiu um avanço 
importante e é fundamental para acordos sobre o reforço da confiança do consumidor e para 
desenvolver o comércio electrónico, porque prevê medidas de combate à contrafacção. 

Propostas

 Rever a directiva relativa à aplicação dos direitos de propriedade intelectual prevista para 
2012, a fim de melhorar a aplicação e de a adaptar à era digital.

 Renovar o quadro jurídico dos direitos de propriedade intelectual.
 Propor e introduzir legislação eficaz destinada a simplificar a gestão colectiva na Europa.
 Lançar um debate sobre as oportunidades e os desafios da distribuição electrónica de 

obras audiovisuais.

Marca de confiança 

Na Europa já existem muitos rótulos de qualidade. O problema é que eles não oferecem 
garantias suficientes no que respeita ao comércio electrónico transfronteiriço. Por 
conseguinte, é necessária uma marca de confiança europeia.
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A marca de confiança europeia tem de ser simples, estar bem estruturada e ser rica em 
conteúdo, de modo a representar um valor acrescido para o comércio electrónico e aumentar a 
confiança dos consumidores, permitindo-nos avançar rapidamente no domínio da 
transparência. Deve ser uma marca abrangente que ofereça garantias reais em todo o seu 
domínio de acção, de modo a aumentar a confiança do consumidor e das empresas, 
proporcionando certeza jurídica e um regime de garantia de reembolso para os consumidores, 
um sistema europeu alternativo normalizado para a resolução de litígios, que permita a 
resolução em linha, possua um recurso multilingue, preveja a possibilidade de os utilizadores 
classificarem os vendedores e expressarem as suas opiniões sobre o serviço prestado, e 
obrigue as empresas a assumirem responsabilidade pelas suas declarações. A criação 
institucional da autoridade com legitimidade para fornecer a marca de confiança é uma 
questão difícil, uma vez que não existe uma autoridade reguladora independente europeia no 
mercado único. É necessário um debate mais aprofundado.

Propostas:

 Criar uma plataforma em que os decisores políticos, partes interessadas e peritos 
possam analisar a implementação de um regime da marca de confiança europeia.

 O código de conduta para a emissão de uma marca de confiança no domínio do 
comércio electrónico deve ser muito fiável para poder ser útil e ter visibilidade. Isto 
implica, também, que se invista nesse código ao nível orçamental a fim de assegurar 
que seja verdadeiramente eficaz.

Medidas de acompanhamento 

 É necessária uma visão holística daquilo de que o comércio electrónico necessita. Há que 
ultrapassar a actual fragmentação do mercado único no conjunto dos 27 Estados-
Membros, bem como as disparidades no que respeita ao IVA, e aumentar a confiança dos 
consumidores e dos comerciantes no comércio electrónico. É necessário estabelecer um 
regime especial para o comércio electrónico no mercado interno, semelhante ao 28.º 
regime actualmente em discussão nas instituições da UE, para se conseguir ultrapassar as 
barreiras existentes. 

 Há que desenvolver um Acto Único do Comércio Electrónico paralelamente ao novo Acto 
para o Mercado Único. 

 O Grupo de Trabalho pretende continuar a desenvolver o trabalho já realizado nestas 
quatro reuniões, de modo a criar um enquadramento estratégico  para o comércio 
electrónico.


