
Resumo para o cidadão  
Quarta edição do painel de avaliação dos mercados de 

consumo 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

• Todos os anos, na Primavera e no Outono, a UE publica os resultados de uma avaliação sobre os 
problemas dos consumidores em determinados mercados. É analisada a satisfação dos 
consumidores a vários níveis: bens e serviços, queixas, possibilidade de comparação das ofertas, 
etc. 

• Os preços dos bens e dos serviços também são objecto de análise para saber como variam de 
país para país e se reflectem o poder de compra dos consumidores. 

• Na sequência desta publicação, os mercados que registaram o maior número de consumidores 
insatisfeitos são analisados para se procurarem soluções. 

• A presente edição foi publicada em Outubro de 2010. 

PORQUÊ UMA ACÇÃO A NÍVEL DA UE? 

• A UE quer garantir que os consumidores possam tirar o máximo partido do mercado interno. Um 
acompanhamento regular dos mercados de consumo permite que se identifiquem os problemas e 
se proponha soluções.   

• A economia da UE necessita de novas fontes de crescimento para criar mais emprego. Os 
consumidores podem contribuir para esse objectivo, comprando bens e serviços inovadores e 
eficientes (o que por sua vez conduz a um aumento da qualidade e à descida dos preços). 

QUEM É BENEFICIADO E COMO? 

• Os consumidores recebem uma resposta rápida aos seus problemas. 

• As empresas tornam-se mais atractivas para os clientes (se respeitarem as regras e melhorarem 
assim o  valor acrescentado que oferecem). 

• Os decisores políticos ficam ao corrente dos  problemas dos cidadãos e podem aprender com 
as boas práticas utilizadas noutros países da UE.  

QUE MERCADOS FORAM ANALISADOS? 

• Comércio electrónico transfronteiras (2009), serviços financeiros de pequeno montante (2009) e  
mercado retalhista de electricidade (2010). 

• Os próximos mercados a analisar serão os mercados do acesso à Internet (2011) e das  carnes 
(2011). 

 


