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DOCUMENTO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO 

Assegurar o bom funcionamento dos mercados para os consumidores 
Quarta edição do painel de avaliação dos mercados de consumo 

1. ANTECEDENTES 
A inovação e o aumento da eficiência são fundamentais para manter e reforçar a vantagem 
concorrencial da UE.  

A política dos consumidores pode desempenhar um papel importante, estimulando a inovação e 
a eficiência. A aplicação efectiva dos direitos do consumidor é o sustentáculo da confiança nos 
mercados e pode, em certos casos, recuperá-la. O empoderamento dos consumidores, dando-lhe 
a possibilidade de compreender as escolhas cada vez mais complexas que têm de fazer, pode 
compensar os fabricantes e fornecedores mais eficientes e inovadores. Em contrapartida, os 
mercados em que os direitos dos consumidores não estão protegidos e em que os consumidores 
têm dificuldade em identificar e comparar a qualidade e os preços podem sentir prejuízos para os 
consumidores, perda de confiança e redução dos incentivos para melhorar a qualidade e a 
eficiência.  

Um estudo recente mostrou que as perdas registadas pelos consumidores europeus em 
consequência de problemas relativamente aos quais tinham motivo de queixa são estimadas em 
cerca de 0,3% do PIB da UE1. 

Desde que estejam informados e confiantes, os consumidores europeus podem ser a chave para 
transformar a nossa economia. 

A fiscalização do mercado, utilizada para analisar o bom funcionamento da economia do ponto 
de vista do consumidor e para identificar os sectores em que são possíveis melhorias em termos 
de eficiência, pode orientar as políticas para áreas de intervenção onde possam ter melhores 
resultados.  

Por isso, a Comissão criou o painel de avaliação dos mercados de consumo para monitorizar 
regularmente o funcionamento do mercado interno para os consumidores.  

O painel de avaliação é um importante instrumento de diagnóstico para a aplicação da Estratégia 
UE 20202, a qual reconhece que:  

«Para alinhar o mercado único com os objectivos da estratégia Europa 2020 há que dispor de 
mercados que funcionem bem em que a concorrência e o acesso dos consumidores estimulam o 
crescimento e a inovação.»  

O relatório Monti3 sobre o mercado único também sublinha que «Os consumidores e o seu 
bem-estar devem estar no centro da próxima fase do mercado único».  

A Agenda Digital para a Europa4 também identificou a necessidade de dar mais poder aos 
consumidores: «a comparabilidade dos preços ao consumidor, por exemplo através de 
avaliações comparativas, de testes aos produtos ou de sítios Web com comparações de preços, 

                                                 
1 Eurostat EB73.3 – a publicar brevemente. 
2 COM(2010) 2020. 
3 Uma nova estratégia para o mercado único – Maio de 2010. 
4 COM(2010) 245 final. 
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pode ser melhorada e assim dinamizar a concorrência e reforçar a protecção dos 
consumidores.» 

O painel também é essencial para identificar formas de concretizar o compromisso assumido 
pelo Presidente Barroso, de «assegurar que os (…) benefícios [do mercado interno] sejam 
repercutidos nos consumidores finais»5. 

O painel pretende revelar os mercados com o maior risco de mau funcionamento do mercado de 
consumo. Seguir-se-ão estudos aprofundados dos mercados problemáticos, para analisar os 
problemas existentes e identificar as soluções possíveis.  

Embora cada mercado tenha as suas características únicas, é necessário comparar diferentes 
mercados, de modo a compreender a perspectiva dos consumidores europeus. As características 
específicas de cada mercado serão plenamente consideradas nos estudos aprofundados. 

O mau funcionamento do mercado de consumo caracteriza-se pela existência de prejuízos para 
os consumidores que poderão surgir mesmo em mercados altamente competitivos. Os mercados 
de consumo podem sofrer de mau funcionamento provocado não só pelas práticas 
anticoncorrenciais, mas também pela incapacidade dos operadores para darem cumprimento à 
legislação destinada a proteger os consumidores contra fraudes, publicidade falsa ou enganosa, 
práticas comerciais desleais e cláusulas contratuais abusivas. Além disso, relativamente a muitos 
produtos e serviços, a existência de informação complexa ou volumosa e difícil de compreender 
impede os consumidores de tomarem decisões bem fundamentadas. Por exemplo, mais de um 
terço dos consumidores europeus afirma ter dificuldades na comparação de ofertas de diferentes 
prestadores de vários serviços financeiros6.  

A mudança de fornecedor ou de serviço tem um papel positivo de estímulo da concorrência no 
mercado, estando taxas mais elevadas de mudança associadas a aumentos de preços menos 
frequentes6. No entanto, a taxa de mudança de fornecedor ou de serviço tem tendência para ser 
bastante baixa em muitos serviços. 

2. O PAINEL DE AVALIAÇÃO 
O painel de avaliação é composto por uma série de indicadores. 

QUEIXAS 
O facto de os consumidores fazerem um esforço para comunicar queixas e de estas serem 
partilhadas por vários consumidores é o indicador mais utilizado para o mau funcionamento dos 
mercados de consumo .  

Os dados relativos às queixas são recolhidos pelas entidades públicas de todos os 
Estados-Membros, mas não estão harmonizados, pelo que não permitem uma comparação entre 
mercados ou países. Por isso, a Comissão adoptou, em Maio de 2010, uma recomendação que 
introduz uma metodologia harmonizada para classificar e comunicar queixas dos consumidores à 
Comissão7. Esta metodologia deverá permitir obter dados comparáveis sobre as queixas, a partir 
de 2011. Além de identificar os mercados que apresentam maior número de queixas, os dados 
poderão indicar igualmente problemas comuns a todos os mercados.  

                                                 
5 Orientações políticas para a próxima Comissão - José Manuel Barroso. 
6 EB FL243 – 2009. 
7 C(2010) 3021 final. 
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INQUÉRITO DE MONITORIZAÇÃO DO MERCADO 
O inquérito de monitorização do mercado8 é uma acção sem precedentes. Fornece opiniões 
comparáveis dos consumidores, para 27 países além da Noruega, relativamente a 50 mercados de 
consumo, que cobrem mais de 60% dos orçamentos (não abrange a habitação, a maioria dos 
produtos e serviços médicos ou a educação). Anteriormente só se tinham realizado inquéritos 
semelhantes a nível nacional ou em relação a um número reduzido de mercados. Além disso, o 
inquérito foi realizado apenas com consumidores com experiência recente de aquisições em cada 
mercado, para garantir que reflectia a experiência pertinente e não opiniões menos informadas. O 
estudo será repetido no futuro, para que os progressos sejam objecto de um acompanhamento ao 
longo do tempo. Embora não capte todos os aspectos do funcionamento do mercado, as opiniões 
dos consumidores são, de certo modo, um barómetro do bom funcionamento do mercado, dado 
que o bem-estar dos consumidores é o resultado desejado dos mercados. Essas opiniões também 
são usadas pelas empresas de forma extensiva, pelo que dão uma imagem, ainda que incompleta, 
dos problemas de funcionamento do mercado.  

Para garantir a representatividade, o inquérito usou o método de amostragem aleatória. As 
entrevistas telefónicas foram realizadas entre Março e Maio de 2010, numa amostra de 500 
cidadãos em cada Estado-Membro da UE (250 nos casos de Malta, Chipre e Luxemburgo) para 
cada mercado. Os resultados a nível da UE têm por base um nível de confiança de 95% e 
situam-se num intervalo de confiança até +/- 0,85%. 

O inquérito abrange cinco dimensões importantes dos mercados de consumo: comparabilidade, 
confiança, problemas e queixas, satisfação e mudança de fornecedor ou de serviço.  

O indicador «comparabilidade» mede a capacidade dos consumidores para comparar os 
produtos e serviços oferecidos pelas empresas e, implicitamente, abrange os preços e a 
qualidade. Em mercados com um elevado grau de comparabilidade, os consumidores fazem as 
melhores escolhas e recompensam a inovação e a eficácia, ao passo que os mercados com um 
baixo nível de comparabilidade são mais susceptíveis de indicar uma afectação deficiente de 
recursos. Se os consumidores não estiverem em posição de maximizar o seu bem-estar através de 
uma escolha informada, a eficiência mesmo dos mercados competitivos será prejudicada.  

O indicador «confiança» avalia até que ponto os consumidores se sentem confiantes de que as 
empresas cumprem a legislação em matéria de protecção do consumidor. Indica os sectores em 
que é necessário reforçar a confiança dos consumidores, por exemplo, através de uma maior 
transparência para com os consumidores ou de melhor aplicação da legislação. Nos mercados em 
que a confiança do consumidor no respeito da lei por parte dos operadores de mercado é baixa, 
haverá também tendência para penalizar os operadores honestos e, em última análise, para 
afastar o consumidor do mercado.  

O indicador «satisfação» do consumidor revela se os mercados satisfazem as expectativas dos 
consumidores, dando pistas potenciais acerca da extensão de outras falhas não reveladas por 
indicadores específicos.  

O indicador «problemas» descreve as questões que não figuram nas estatísticas tradicionais de 
queixas. A combinação de «queixas» e problemas dá uma indicação sobre a gravidade dos 
problemas e os eventuais danos para o consumidor, por integrar tanto a frequência dos 
problemas como as queixas.  

                                                 
8 O relatório integral do inquérito de monitorização do mercado está disponível na página Web da DG 

SANCO: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm. Um painel que dá acesso aos resultados está 
disponível em https://insight.gfk.com. 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
https://insight.gfk.com/
https://insight.gfk.com/
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A «mudança de fornecedor ou de serviço» dá uma indicação do grau de escolha dos 
consumidores e da sua capacidade para exercer essa escolha. Os baixos níveis de mudança de 
fornecedor ou de serviço e a percepção da dificuldade de mudança são motivo de preocupação e, 
nos sectores liberalizados, podem neutralizar os benefícios do processo de liberalização. Os 
mercados sem mudança de fornecedor ou de serviço podem apresentar obstáculos aos novos 
operadores, prejudicando a concorrência. Ao mesmo tempo, a mudança está associada à 
inovação do mercado, à sensibilização dos consumidores, a mudanças de endereço ou da 
situação pessoal, etc. 

Embora o inquérito seja comparável para os 50 mercados, as perguntas foram adaptadas de modo 
a reflectir:  

• a designação específica de cada mercado,  

• as diferenças existentes entre os bens e os serviços,  

• o calendário específico para cada mercado,  

• a frequência de utilização e ocorrência (por exemplo, a ocorrência de problemas basear-se-á 
na «última vez» para alguns produtos ou em «quantas vezes» num dado período de tempo 
para mercados de funcionamento contínuo).  

A resposta é específica para cada tipo de pergunta:  

• A resposta dada à «comparabilidade», à «confiança», à «satisfação» e à «percepção de 
facilidade de mudança» foi baseada na escala de 0 (menos elevado) a 10 (mais elevado).  

• Quanto à pergunta sobre «problemas», utilizou-se uma resposta «sim/não» relativamente aos 
mercados de produtos, devendo os inquiridos indicar o número exacto de problemas num 
determinado calendário relativamente aos serviços. 

• Para a pergunta sobre «queixas», eram possíveis cinco respostas diferentes para indicar a 
quem o consumidor se tinha queixado.  

• A pergunta «mudança efectiva de fornecedor ou de serviço» tinha três respostas possíveis, 
caracterizando o tipo de comportamento: i) mudou de serviços/produtos, mas manteve o 
mesmo prestador/fornecedor, ii) mudou de fornecedor/prestador ou iii) não mudou. 

A resposta «Não sabe» não era possível, uma vez que, com base na análise inicial, os inquiridos 
apenas receberam perguntas sobre um mercado relativamente ao qual tinham indicado ter 
experiência.  

Os inquiridos tinham de ter adquirido experiência durante o ano anterior, embora para alguns 
mercados, que são usados com menos frequência, tivesse sido dado um calendário mais longo: 
Dois anos para produtos e serviços de «manutenção para casa e jardim», as três categorias de 
serviços bancários, os grandes electrodomésticos e os serviços de aluguer de automóveis; três 
anos para os carros novos ou em segunda mão, os serviços de imobiliário, os «serviços jurídicos 
e de contabilidade», os serviços funerários, e ainda os «serviços de mudança de residência e 
armazenamento de móveis». Foi usada uma pergunta para seleccionar apenas os inquiridos que 
tinham efectuado compras em cada mercado.  

Algumas das perguntas não foram feitas nalguns países onde certos mercados não existem ou 
existe um monopólio que torna a questão da mudança irrelevante.  

Com base nos resultados do inquérito foi calculado um índice composto. O indicador de 
desempenho do mercado (IDM) inclui: «comparabilidade», «confiança», «problemas e queixas» 
e «satisfação». Um índice suplementar (IDMM - indicador de desempenho do mercado 
incluindo mudança de fornecedor ou de serviço) é calculado para os 11 mercados relativamente 



PT 6   PT 

aos quais existem dados sobre a mudança de fornecedor ou de serviço. Presumiu-se que todas as 
componentes destes dois índices deveriam ser ponderadas de igual modo.  

Para as componentes «comparabilidade», «confiança» e «satisfação», a pontuação foi calculada 
com base na média das respostas de todos os inquiridos.  

A pontuação da componente «problemas e queixas» é calculada simultaneamente tendo em 
conta as respostas às perguntas relativas a problemas e queixas: 

• Se um inquirido não teve quaisquer problemas (e, consequentemente, não recebeu a pergunta 
relativa às queixas), foi atribuída uma pontuação 10 a essa componente.  

• Se um inquirido teve um problema mas não apresentou queixa, foi atribuída uma pontuação 5 
a essa componente.  

• Se um inquirido teve um problema e se queixou, a pontuação dependia do destinatário da 
queixa: 3, se se tivesse queixado a amigos ou familiares; 2, se se tivesse queixado a um 
vendedor/fornecedor; 2, se se tivesse queixado a um fabricante; 0, se se tivesse queixado a 
uma instância encarregada de analisar as queixas. Esta resposta reflecte a gravidade do 
problema com que o consumidor se deparou. 

A pontuação da pergunta relativa à «mudança de fornecedor ou de serviço» é calculada tendo 
em conta simultaneamente as respostas às duas perguntas relativas à mudança (mudança efectiva 
de fornecedor ou de serviço e percepção de facilidade de mudança): 

• Se o inquirido não tiver mudado (pergunta relativa à mudança efectiva de fornecedor ou de 
serviço) e tiver indicado um certo nível de percepção de facilidade de mudança, a pontuação 
global para esta componente é igual ao nível indicado de percepção de facilidade de mudança. 

• Se o inquirido tiver mudado de fornecedor ou de serviço e tiver indicado um certo nível de 
percepção de facilidade de mudança, a pontuação global para esta componente é igual a 10 + 
o nível de percepção de facilidade de mudança dividido por 2.  

PREÇOS 
Juntamente com uma escolha mais ampla e uma qualidade superior, a promessa de preços mais 
baixos através da integração constitui uma das principais vantagens que o mercado único oferece 
aos cidadãos europeus. A falta de convergência de preços é um indicador importante de 
fragmentação do mercado único. Contudo, os custos locais, os factores transportes e logística, o 
impacto da procura local, as diferenças culturais e de gosto também devem ser devidamente tidos 
em consideração.  

A análise dos dados relativos aos preços no painel de avaliação assenta em preços de produtos 
comparáveis e representativos nos países da UE. A análise baseia-se nas medidas-tipo de 
diferenciação de preços (coeficiente de variação) em relação ao grau de adaptação dos preços ao 
nível local das despesas totais de consumo (ou seja, a correlação entre os preços e o «consumo 
efectivo individual»), que constitui uma medida do poder de compra dos consumidores. A 
necessidade de aprofundar a investigação é, pois, maior nos sectores em que os preços parecem 
variar consideravelmente consoante os países da UE, sem reflectirem os diferentes níveis de 
poder de compra nesses países.  

Foram feitos progressos desde o painel de avaliação anterior. Contudo, os dados relativos aos 
preços apresentados neste painel de avaliação continuam a estar incompletos, tendo sido 
extraídos de uma série de fontes e estando 19 dos 50 mercados de algum modo representados, 
uma vez que a recolha de dados comparáveis sobre os níveis detalhados de preços no 
consumidor em todo o mercado único não foi, até 2008, considerada uma prioridade estatística. 
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Esta importante tarefa é também bastante complexa. O Eurostat e os serviços nacionais de 
estatística trabalham agora para recolher mais dados sobre os preços.  

3. RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DOS MERCADOS DE CONSUMO 

INQUÉRITO DE MONITORIZAÇÃO DO MERCADO 

3.1. Indicador de desempenho do mercado (IDM) 
A classificação dos sectores, baseada no indicador de desempenho do mercado (IDM), bem 
como nas componentes individuais, é apresentada a nível da UE nos gráficos que se seguem. As 
classificações nacionais baseadas no IDM são apresentadas no anexo II.  

A figura 1 apresenta a pontuação do IDM, ao nível da UE-27, no que respeita a cada um dos 50 
mercados de consumo. As pontuações mais baixas do IDM indicam um possível mau 
funcionamento do mercado específico, do ponto de vista do consumidor. A figura 1 tem em 
conta a dimensão da população de cada país. Isso significa que os resultados dos grandes 
Estados-Membros têm uma maior influência no resultado do que os resultados dos 
Estados-Membros mais pequenos, pelo que reflectem as opiniões dos consumidores europeus em 
geral. 
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Figura 1: Indicador de desempenho do mercado (IDM) – países ponderados em função da população 
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
A figura 2 apresenta o IDM ao nível da UE-27, atribuindo a mesma ponderação a cada país, o 
que dá uma imagem mais clara de como os problemas são partilhados entre os 
Estados-Membros, independentemente da sua dimensão.  
Figura 2: Indicador de desempenho do mercado (IDM) – ponderação igual para todos os países  
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
A comparação destes valores revela que alguns sectores têm um desempenho consideravelmente 
inferior nos Estados-Membros de maiores dimensões do que na UE em geral. É o caso dos 
serviços de transporte ferroviário9 (10 pontos abaixo no diagrama ordenado de acordo com a 
população), dos combustíveis e dos seguros de veículos (9 pontos abaixo), dos serviços de 
telefone fixo (6 pontos), dos serviços de transporte aéreo (5 pontos) e ainda dos serviços postais 
(5 pontos).  

 
Os mercados que sistematicamente têm a pontuação mais baixa em termos de IDM em ambas as 
classificações são os seguintes:  

Mercados de serviços 
IDM da UE-27 com 
ponderação da população 

IDM da UE-27 com 
ponderação igual para 
todos os países 

Produtos de investimento bancário, 
pensões e títulos  65,3 66,3 

Serviços de imobiliário 68,1 67,8 

Serviços de Internet 69,9 71,2 

Serviços de transporte ferroviário 70,8 74,8 

 

Mercados de produtos 
IDM da UE-27 com 
ponderação da população 

IDM da UE-27 com 
ponderação igual para 
todos os países 

Carros em segunda mão  70,6 69,4 

Vestuário e calçado 75,6 74,4 

Carne e derivados 76,7 75,9 

Produtos de manutenção para casa e 
jardim 76,9 76,4 

 

A análise dos mercados de consumo tem em consideração a importância de cada mercado no 
orçamento familiar. A figura 3apresenta o indicador IDM em relação com os dados do inquérito 
aos orçamentos familiares10 (IOF) que mostra a percentagem de despesas de consumo. Para 
alguns mercados o valor do IOF pode parecer baixo: por exemplo, no casos dos empréstimos e 
hipotecas, dado que os números representam apenas os custos e encargos administrativos, 
excluindo o reembolso de empréstimos. Existem também alguns mercados que, apesar da sua 

                                                 
9 Claramente na comparação dos IDM de todos os mercados é igualmente necessário considerar que a 

qualidade de alguns serviços públicos (por exemplo, os transportes ferroviários) só parcialmente pode estar 
relacionada com os fornecedores, sendo igualmente influenciada pelas infra-estruturas. 

10 Dados Eurostat relativos a 2005 e estimativas para as categorias em falta. 
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fraca participação nas despesas, têm um grande impacto na riqueza dos agregados familiares 
(investimentos, pensões e valores mobiliários, imobiliário, sector bancário - crédito). 
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Figura 3: IDM (indicador de desempenho do mercado) e IOF (inquérito aos orçamentos familiares)  
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado, dados do Eurostat, estimativas. 
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Existe uma clara tendência para uma classificação do IDM nos mercados em que os 
consumidores gastam mais dinheiro. Ao mesmo tempo, a perda potencial para os consumidores, 
devido a um mau funcionamento do mercado, é mais elevada nos mercados em que os 
consumidores gastam uma percentagem maior dos seus orçamentos, em comparação com os 
mercados em que gastam menos. 

3.2. Indicador de desempenho do mercado incluindo mudança de fornecedor ou de 
serviço (IDMM) 

O indicador de mudança está disponível para 11 dos 50 mercados de consumo incluídos na 
monitorização. O indicador de desempenho do mercado incluindo mudança de fornecedor ou de 
serviço (IDMM) é apresentado a seguir. O índice do IDMM é calculado com base nas cinco 
categorias de dimensões (incluindo a mudança de fornecedor ou de serviço) para os 11 mercados 
em que já há dados disponíveis sobre a mudança. Todas as componentes receberam a mesma 
ponderação. 
Figura 4: IDMM (indicador de desempenho do mercado incluindo mudança de fornecedor ou de serviço)  
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
 
O gás e a electricidade são os mercados em que o indicador de mudança de fornecedor ou de 
serviço mais faz baixar o IDMM.  
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3.3. Comparabilidade 
Embora globalmente 52% dos consumidores da UE considerem que é fácil comparar bens e 
serviços (pontuação de 8 a 10), 12% consideram a comparabilidade bastante difícil (pontuação 
de 0 a 4).  

As figures 5 a 9 mostram as componentes dos indicadores IDM/IDMM e incluem a percentagem 
de inquiridos que partilham uma determinada visão e a pontuação média de cada mercado numa 
escala de 0 (mais baixo) a 10 (mais elevado). 
Figura 5: Comparabilidade 

Numa escala de 0 a 10, quão fácil ou difícil é comparar os produtos/serviços vendidos por diferentes 
fornecedores?
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
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Existe uma relação evidente entre a classificação do indicador de comparabilidade e os 
resultados globais do IDM. No entanto, há mercados em que a comparabilidade parece 
apresentar menos problemas (por exemplo, carros em segunda mão, serviços de jogo e lotaria). 
Existem igualmente mercados cujo funcionamento em termos de comparabilidade é 
significativamente pior que os resultados globais do IDM. Para esses mercados (p. ex., serviços 
de dentista, medicamentos sem receita e serviços funerários), a comparabilidade é um aspecto a 
melhorar. Além disso, embora se aplique a bens e serviços, o indicador de comparabilidade tem 
de ser considerado com cautela para mercados em que não existe verdadeira concorrência (por 
exemplo, serviços de transporte ferroviário, serviços de eléctrico, autocarro, metro). 

Os mercados em que os consumidores consideram mais difícil fazer comparações entre produtos 
ou serviços são a banca, os serviços de telefone fixo e de telemóvel, os serviços de água, o gás, 
os serviços de electricidade e aspectos específicos da habitação (serviços de imobiliário, serviços 
jurídicos e de contabilidade). As razões para tal podem ser o pequeno número de fornecedores; a 
confusão e a fragmentação do mercado que exige «competências técnicas» de que a maioria dos 
consumidores não dispõe (habitação, serviços financeiros); o rápido desenvolvimento 
tecnológico (serviços de telecomunicações) ou a abundância, complexidade, grande número de 
ofertas e de fornecedores (serviços de telemóvel, banca). 

3.4. Confiança 
14% dos consumidores europeus não confiam nos fornecedores ou retalhistas para cumprirem as 
regras e normas de protecção do consumidor (ver Error! Reference source not found.). 
Figura 6: Confiança 
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Numa escala de 0 a 10, até que ponto confia que os fornecedores respeitem as regras e normas de defesa 
do consumidor?
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
A figura 6 mostra que a classificação da «confiança» não está necessariamente alinhada pela 
classificação IDM. Alguns mercados, como os serviços postais, os serviços de dentista ou os 
serviços funerários têm melhor desempenho. Os serviços jurídicos e de contabilidade têm uma 
classificação média de «confiança», mas baixa em termos de «comparabilidade». Estes mercados 
estão claramente expostos a um maior risco de problemas causados por informação assimétrica. 

Os consumidores europeus desconfiam particularmente de dois mercados: «produtos de 
investimento bancário, pensões e títulos» e «carros em segunda mão». Nestes mercados, as 
classificações negativas são equivalentes ou mesmo superiores às positivas. A actual crise 
económica e financeira poderá explicar parte da desconfiança dos consumidores. Estes 
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resultados talvez possam também ser explicados pela opacidade e pela diferença entre a oferta 
publicitada e os resultados do serviço prestado. 

Alguns outros mercados também apresentam fracos resultados em termos de «confiança»: os 
serviços de telecomunicações (serviços de telefone fixo, serviços de telemóvel e serviços de 
Internet), os serviços energéticos (serviços de electricidade, gás e combustíveis), a carne e 
derivados, o vestuário e o calçado, bem como o sector bancário (contas bancárias correntes e 
empréstimos, hipotecas e cartões de crédito), os serviços de transporte ferroviário e a 
manutenção da casa. A existência de legislação de protecção dos consumidores em sectores 
específicos ou o rápido desenvolvimento tecnológico de alguns mercados podem influenciar os 
resultados. Por exemplo, os consumidores podem não estar cientes de que alguns serviços não 
são da responsabilidade do seu prestador. 

Os mercados com maior índice de «confiança» são os serviços «pessoais» (serviços de cuidados 
pessoais, serviços de dentista ou serviços funerários), os produtos brancos (pequenos ou grandes 
electrodomésticos) e as categorias de «consumo imediato» (como pão, cereais, arroz e massa ou 
os livros, revistas e jornais). A maior parte destes mercados está menos regulamentada. Os 
serviços postais também são considerados pelos consumidores europeus «parceiros de 
confiança».  

3.5. Problemas 
11% dos consumidores europeus nos 50 mercados inquiridos afirmaram ter sentido um ou mais 
problemas. 
Figura 7: Problemas 
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Sentiu alguma dificuldade com o produto/serviço ou com o fornecedor do produto/serviço, relativamente à 
qual considerou ter motivo legítimo de queixa?

26%
21%
21%
20%

19%
19%
19%
18%
17%
17%
16%

15%
15%
14%
13%
13%
13%
12%
12%

11%
11%
11%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
8%
7%
7%

6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%

Serviços de Internet
Serviços de transporte ferroviário

Serviços de imobiliário
Produtos de investimento bancário,

Serviços de telemóvel
Serviços de manutenção da casa e jardim

Carros em segunda mão
Serviços de manutenção e reparação de

Contas bancárias correntes
Serviços de telefone fixo

Serviços jurídicos e de contabilidade
Serviços de mudanças e armazenamento

Carros novos
Empréstimos, hipotecas e cartões de

Pacotes de férias e excursões
Serviços de transporte aéreo

Produtos TIC
Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de electricidade
Grandes electrodomésticos

Alojamento de férias
Serviços de aluguer de automóveis

Produtos de manutenção para casa e jardim
Mobiliário e decoração

Pequenos electrodomésticos
Serviços postais

Vestuário e calçado
Serviços de água

Bens de lazer
Outros produtos electrónicos
Serviços de desporto e lazer

Serviços de gás
Cafés, bares e restaurantes

Seguros de veículos
Serviços de dentista

Fruta e legumes
Seguros de residência

Serviços funerários
Carne e derivados

Outros produtos alimentares
Combustíveis

Serviços culturais e de entretenimento
Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de cuidados pessoais
Serviços de jogo e lotaria

Medicamentos sem receita
Produtos de cuidado pessoal

Livros, revistas e jornais
Bebidas alcoólicas

Bebidas não-alcoólicas

Sim

 
Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
A classificação dos sectores com base na ocorrência de problemas reflecte apenas parcialmente a 
classificação IDM global, dado que a pontuação IDM positiva não implica necessariamente um 
nível reduzido de problemas e vice-versa. 

No entanto, a maior parte dos mercados mais fracos em termos de IDM também tem resultados 
baixos no nível de problemas com que os consumidores se depararam. 

Os serviços de transporte aéreo e os carros novos apresentam o maior decréscimo na 
classificação com base no indicador de problemas em relação ao IDM. Alguns dos mercados que 
apresentam melhor classificação são: os serviços de jogo e lotaria; os combustíveis; os seguros 
de residência; serviços de gás; os seguros de veículos. 
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Os serviços de seguros estão geralmente mais bem classificados em termos de ocorrência de 
problemas do que em termos de confiança ou de comparabilidade. O mesmo se aplica aos 
serviços energéticos. 

3.6. Queixas 
A pergunta relativa às queixas revela que, em geral, um em cada cinco consumidores não 
apresentou queixa, apesar de ter fundamentos para o fazer (de acordo com o próprio 
consumidor). 

A maioria dos consumidores (58%) apresentou uma queixa ao retalhista ou prestador de 
serviços. Apenas 8% dos consumidores dirigiram a sua reclamação directamente ao fabricante. 

Uma grande parte dos consumidores (26%) partilhou o seu problema com amigos ou familiares. 
Esta situação confirma a importância da divulgação «boca-a-boca» na divulgação de 
«experiências». 

Finalmente, é raro que os consumidores apresentem queixas a entidades oficiais ou a 
organizações de consumidores. Apenas 8% o tinham feito. 
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Figura 8: Queixas 
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
Não existe uma relação coerente em todos os mercados entre a ocorrência de problemas e a 
apresentação de queixas.  

Relativamente aos artigos de baixo custo, os consumidores têm uma tendência acima da 
média para não apresentar queixa. Relativamente aos artigos ou serviços de custo elevado, os 
consumidores apresentam queixas de forma mais sistemática e, para certos serviços essenciais, 
como os serviços de telecomunicações ou bancários (contas à ordem), os consumidores também 
se queixam com bastante frequência. Esta situação pode, em parte, estar relacionada com a 
existência de mais informações sobre os seus direitos e os procedimentos de reclamação em 
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alguns mercados, o elevado número de contratos relativos a um serviço, a sua complexidade e a 
importância que lhes é atribuída pelos consumidores. 

Em alguns mercados, a percentagem de problemas é elevada, embora a percentagem de 
consumidores que apresentaram queixa continue a ser baixa: serviços de transporte ferroviário, 
serviços de eléctrico, autocarro, metro, serviços de transporte aéreo e serviços jurídicos e de 
contabilidade. Tal pode explicar-se pela existência de obstáculos reais ou percebidos que 
impedem os consumidores de apresentar queixa (complexidade dos procedimentos, falta de 
informação do consumidor sobre os seus direitos e obrigações, etc.).  

3.7. Satisfação global 
A pergunta relativa à satisfação mede a satisfação de forma a atenuar os problemas associados às 
diferentes expectativas, consoante os países e os consumidores. 

A maioria dos consumidores (57%) afirma que os mercados «cumprem» de acordo com o nível 
pretendido. Em quase 10% dos casos, os consumidores sentem que o mercado em questão não 
satisfaz as suas expectativas.  
Figura 9: Satisfação global  
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Numa escala de 0 a 10, em que medida os produtos/serviços oferecidos por diferentes fornecedores 
satisfizeram as suas expectativas durante o período considerado?
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
 
Os «carros novos» constituem o mercado cuja posição neste indicador registou o maior aumento 
em comparação com a sua classificação IDM. 
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3.8. Mudança de fornecedor ou de serviço 
85% dos consumidores não mudou de fornecedor nem o serviço que recebe do seu actual 
fornecedor. Os consumidores podem estar satisfeitos com os produtos ou fornecedores actuais, 
mas pode também dar-se o caso de ainda não conhecerem a possibilidade de mudar, de sentirem 
a mudança como um processo complexo e moroso/dispendioso, sem qualquer «garantia» de que 
a prestação desse serviço ou o fornecimento desse produto seja significativamente melhor com 
outro fornecedor, podendo ainda tratar-se de mera «inércia» dos consumidores. Quanto aos 
consumidores que mudaram, 10% mudaram de fornecedor e 7% mudaram de produto ou de 
serviço, tendo mantido o mesmo fornecedor.  

Nos 11 mercados de «mudança», os níveis e tipos de mudança são bastante diversos. Esta 
constatação aplica-se tanto ao nível da UE como a nível nacional. Os níveis globais de mudança 
sugerem haver uma margem considerável para maior mudança.  
Figura 10: Mudança efectiva11  

Mudou de plano tarifário ou de fornecedor durante o perído considerado?

3%

4%

5%

6%

6%

6%

4%

8%

9%

13%

12%

7%

7%

6%

9%

9%

10%

12%

9%

10%

10%

16%

90%

89%

89%

86%

86%

85%

85%

84%

82%

78%

76%

Seguros de residência

Serviços de gás

Serviços de electricidade

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Contas bancárias correntes

Serviços de desporto e lazer

Seguros de veículos
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Sim - produtos/serviços do mesmo fornecedor Sim - fornecedor Não

 
Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 
Os «produtos de investimento bancário, pensões e títulos» e os serviços de telecomunicações 
(serviços de telemóvel, serviços de Internet e serviços de telefone fixo) são os serviços em que se 
registou um nível mais elevado de mudança. A existência de regras específicas para a 
portabilidade dos números pode explicar em parte a elevada classificação dos serviços de 
telecomunicações. 

                                                 
11 O período de mudança para cada serviço pode ser consultado no inquérito de monitorização do mercado 

disponível no seguinte endereço: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm.  

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
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A pergunta seguinte mede a percepção que os consumidores têm de facilidade de mudança. 
Menos de metade (46%) dos consumidores considera (muito) fácil mudar, 39% são mais neutros 
e, finalmente, mas não menos importante, 15% consideram que a mudança é (muito) difícil. Os 
resultados seguidamente apresentados mostram a avaliação tanto dos clientes que mudaram 
como dos que não mudaram.  
Figura 11: Presumível facilidade de mudança 

Numa escala de 0 a 10, quão fácil/difícil considera mudar de fornecedor?
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Fonte: Inquérito de monitorização do mercado 

4. PREÇOS  
Os preços são uma consequência importante para os consumidores e uma determinante principal 
das suas decisões de compra. No mercado único, a divergência de preços entre 
Estados-Membros, que não é explicada por diferentes níveis de poder de compra dos 
consumidores, de preferências dos consumidores, por impostos sobre produtos específicos ou por 
custos locais, pode constituir uma boa indicação do nível de fragmentação dos mercados de 
consumo.  

Foram utilizadas diferentes fontes para recolher dados sobre os preços indicados nos gráficos que 
se seguem.  

A figura 12 apresenta no seu eixo horizontal a variação de preços dos vários serviços em todo o 
território da UE. O eixo vertical mostra a importância da correlação entre a forma como os países 
da UE estão classificados com base no preço de cada serviço e a forma como os países estão 
classificados com base numa medição do poder de compra dos consumidores. O valor 1 para a 
correlação significa que a classificação dos países da UE com base no preço de um serviço é a 
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mesma que a classificação baseada no consumo; o valor 0 mostra que não existe relação entre as 
duas classificações. 
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Figura 12: Preços dos serviços - variação entre Estados-Membros e relação com o consumo 
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Fonte: quadro 2 e dados do EUROSTAT. 
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A figura 12 e a figura 13 mostram que os preços dos serviços em geral apresentam uma maior 
divergência entre Estados-Membros do que os preços dos produtos. Este facto pode em parte ser 
explicado por uma negociabilidade mais fraca dos serviços. No que diz respeito a serviços 
específicos, os mercados que apresentam a maior variabilidade parecem incluir os serviços de 
Internet, as obturações dentárias (serviços de dentista) e as contas bancárias correntes. Para os 
dois últimos mercados, a variabilidade não está relacionada com o nível das despesas de 
consumo nos países da UE. No que se refere aos produtos, os automóveis apresentam uma 
pequena divergência, devido a uma concorrência intensa e ao reforço do potencial de comércio 
transfronteiriço, na sequência da aplicação das regras em matéria de concorrência, por parte da 
Comissão. Os preços dos serviços de telecomunicações baseiam-se em perfis e preços medianos. 
As taxas de juro do crédito à habitação e ao consumo (ajustadas em função da inflação) 
apresentam uma correlação negativa com os níveis de consumo (ou seja, os empréstimos 
parecem ser mais caros nos países com menores despesas de consumo e vice-versa). Tal poderá 
reflectir em parte os prémios de risco mais elevado e maiores custos do financiamento, que são 
típicos dos países em rápido crescimento. Os dados sobre os serviços de dentista são muito 
limitados, pelo que não convém tirar conclusões nessa base. 
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Figura 13: Preços dos produtos - variação entre Estados-Membros e relação com o consumo 
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Fonte: quadro 3 e dados do Eurostat. 
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A figura 13 mostra que os preços dos veículos automóveis antes de impostos tendem a ser muito 
semelhantes em todos os Estados-Membros, o que revela uma convergência muito estreita a 
nível da UE. Os impostos são responsáveis pela variação acrescentada. Os preços do material 
eléctrico tendem a variar de uma forma mais ampla, tendo os aspiradores a mais elevada 
variação entre Estados-Membros. Os preços dos produtos electrónicos, como os televisores e 
leitores multimédia, variam muito menos entre os países da UE.  

A figura 14 mostra os preços fornecidos pelo Eurostat no âmbito de um projecto de investigação 
realizado com os serviços nacionais de estatística. O objectivo é a recolha regular de um número 
suficiente de preços de produtos, de modo a permitir uma avaliação da diferença de preços e da 
fragmentação dos mercados retalhistas. No âmbito do projecto de 2009, foram recolhidos preços 
de 91 produtos dos quais 79 (70 bens e 9 serviços) foram considerados suficientemente 
comparáveis para poderem ser utilizados. Estes dados apresentam uma forte correlação entre os 
seus preços e o consumo.  

É necessário aumentar o número de preços recolhidos, por forma a cobrir os 50 sectores 
incluídos no trabalho de monitorização do mercado.  

Os dados foram recolhidos no contexto de um projecto de investigação e são experimentais. 
Provêm da recolha efectuada para o cálculo dos índices harmonizados de preços no consumidor, 
que se destinam a avaliar a evolução dos preços ao longo do tempo, e não a comparar os níveis 
de preços entre países. Os produtos incluídos na mesma descrição geral de produtos nem sempre 
são, portanto, inteiramente comparáveis. Em diferentes países, podem ser seleccionados 
diferentes produtos, por exemplo, os que são mais característicos do país, e os produtos 
seleccionados podem, consequentemente, ser de qualidade diferente, de diferentes marcas ou 
recolhidos em diferentes tipos de pontos de venda 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/methodology/prices_data_for_market_m
onitoring). 
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Figura 14: Preços do Eurostat: variação entre Estados-Membros e relação com o consumo 

Esparguete 1kg

Leite fresco, gordo 1l

Iogurte natural 1kg

Queijo Camembert 1kg

Manteiga 250g

Açúcar branco 1kg

Compota 1kg

Gelados 1l

Frutas em conserva 1kg

Café 1kg

Água mineral 1l

Sumo laranja 1l

Calças de ganga de senhora

TV LCD 32"

Bilhete de cinema, 1 unidade

Jornal diário

Corte cabelo+lavar+secar, senhora

Champô 400ml

Gel de banho 300ml

Detergente p/ máq. lavar roupa 1kg

Cigarros 20 unidades

Arroz longo 1kg
Farinha trigo 1kg

Pão branco 1kg
Carne de bovino picada 1kg

Escalope de porco 1kg

Frango inteiro 1kg
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Enchidos, salame 1kg

Atum de conserva, rosado 1kg Iogurte de fruta 1kg
Queijo Gouda 1kg

Ovos de galinha 10 unidades

Óleo vegetal 1l
Leite c/ chocolate 1kg

Ketchup 1kg

 Maçãs 1kg

Cenouras 1kg

Batatas 1kg

Chá preto 25 saquinhos

Vodka 1l

Vinho tinto 0,75l Vinho branco 0,75l

Cerveja 1l
Algodão 1m2

Fato de homem, lã

Calças de ganga de homem Camisa de homem

T-shirt de homem, manga curta

Saia de senhora

T-shirt de senhora

Biquíni de senhora

Sutiã, tipo push-up

CollantsCalças de ganga de criança

Sapatos clássicos de atacadores para homem

Sapatos clássicos de senhora

Sapatos de desporto para criança

Frigorífico 200l-congelador 100l, A
Máq. lavar roupa 4,5-5kg, A

Aspirador 1,4-1,6kW

Táxi 5km tarifa diurna

Autocarro urbano, 1 bilhete adulto, 5km, 2 zonas

Pilha LR6-1,5V=AA, alcalina, 1 unidade

Lâmpada 220-240 V, 1 unidade

CD-R virgem, 700MBGravador DVD +HD 160-250GB

Leitor MP3 '4GB flash LCD

Vinho tinto da casa (copo) 12cl

Cerveja «lager», dm(copo) 0,2-0,35l

Chávena de café, à mesa

Pasta de dentes 100ml

Toalha 70x150cm

CD de música - Pop (top 5)

Alimento para cães - carne 1kg

Alimento para cães - seco 1kg

Limpeza a seco - fato

Serviço de sapateiro
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Fonte: Cálculos baseados em dados do Eurostat (ver quadro 4).  
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5. QUEIXAS  
Actualmente, só estão disponíveis dados relativos às queixas com base nas actuais metodologias 
de classificação de queixas, que tendem a variar significativamente entre Estados-Membros. Os 
dados que se seguem foram fornecidos pelos membros do grupo de peritos dos mercados de 
consumo e pelas autoridades responsáveis pela política de defesa do consumidor na UE e na 
EFTA. Os dados reflectem o número de queixas de consumidores recolhidas por terceiros 
(autoridades nacionais, legisladores, organizações de consumidores, etc.).  
 
Figura 15: Queixas dos consumidores por país - 2009 
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Fonte: dados fornecidos pelas autoridades nacionais responsáveis pela protecção dos consumidores; para alguns 
países, os dados incluem pedidos de informação e comentários dos consumidores. 
Alguns países da UE (DE, ES, LU, PT) não enviaram dados sobre as queixas em tempo útil para 
a publicação do painel de avaliação.  

Os dados indicam que os organismos independentes de recolha de queixas no Reino Unido, na 
Polónia e na Áustria receberam o maior número de queixas. Contudo, estes dados não reflectem 
apenas a prevalência de problemas concretos indicados pelos consumidores no mercado. 
Revelam também a eficácia dos organismos de recolha de queixas, o nível de empoderamento 
dos consumidores e a vontade de apresentar queixa quando confrontados com problemas. É, 
pois, importante analisar as queixas, juntamente com dados suplementares, para determinar se 
um grande número de queixas indica um mau funcionamento do mercado ou se reflecte apenas o 
êxito dos esforços da política de defesa do consumidor.  

Seguidamente é apresentada uma repartição das queixas por sector.  
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Figura 16: Queixas dos consumidores por mercado12 - 2009 
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6. SEGURANÇA  
Os dados dos inquérito Eurobarómetro mostram que a segurança é um dos principais factores 
determinantes da escolha do consumidor, sendo que 50% dos consumidores consideram que a 
segurança é um dos aspectos que mais frequentemente influenciam as suas compras no caso dos 
produtos não alimentares13.  

Como os dados relativos à segurança seguidamente apresentados assentam numa classificação 
diferente da do sistema COICOP utilizado no painel de avaliação, estes não podem ser 
combinados num indicador comum. A seu tempo, os dados sobre as queixas dos consumidores 
abrangerão igualmente as questões de segurança, dando uma imagem mais clara dos potenciais 
problemas de segurança nos diferentes mercados e permitindo incorporar a segurança como 
indicador de mau funcionamento do mercado.  

Os dados a seguir apresentados são extraídos da base de dados europeia de acidentes (IDB) que 
apresenta as estatísticas sobre acidentes e lesões recolhidas pelos hospitais dos 
Estados-Membros. Estes dados são apenas uma amostra dos incidentes de segurança globais que 
ocorrem anualmente na UE. Actualmente, apenas alguns países da UE fazem recolha de 
estatísticas sobre lesões.  
 
Quadro 1: Dados sobre a segurança provenientes da IDB (base de dados europeia de acidentes) 

Produtos implicados na lesão AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Aeronave ou meio de transporte aéreo 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Animal, planta ou pessoa 7,8% 18,6% 2,9% 14,9% 11,2% 39,4% 6,6% 13,4% 6,5% 4,0% 11,9% 

Aparelho utilizado sobretudo para fins 
domésticos 

1,2% 1,4% 0,1% 0,9% 1,4% 0,4% 1,2% 0,4% 0,9% 1,0% 1,2% 

Construção, componente de construção ou 
instalação afim 

23,5% 13,3% 3,6% 13,5% 17,4% 9,3% 12,6% 10,1% 21,1% 6,0% 21,2% 

                                                 
12 «Bens e serviços diversos» inclui serviços bancários e seguros, «comunicação» inclui Internet, telefone e 

serviços postais. 
13 EB298 - Consumer Protection in the Internal Market, Junho de 2008. 
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Produtos implicados na lesão AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Equipamento utilizado principalmente em 
actividades desportivas/recreativas 

5,8% 4,2% 0,0% 4,9% 3,8% 7,5% 1,8% 1,7% 2,8% 3,6% 5,0% 

Fogo, chama, fumo 0,1% 0,2% 0,0% - 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 

Alimentação, bebidas 0,4% 1,8% 0,0% 0,2% 0,6% 0,2% 0,5% 0,4% 0,9% 1,3% 1,1% 

Mobiliário e decoração 3,5% 7,4% 0,5% 3,7% 2,9% 2,7% 4,1% 1,7% 2,5% 2,6% 2,1% 

Pavimento ou pavimentação 1,0% 17,8% 0,3% 2,9% 1,4% 1,9% 22,2% 13,9% 3,8% 0,8% 3,0% 

Objecto/substância quente n.e. 0,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,8% 0,5% 0,0% 0,1% 

Produto para bebés ou crianças 0,4% 1,2% 0,3% 1,2% 1,2% 0,4% 2,0% 0,2% 0,7% 0,3% 0,8% 

Artigo destinado principalmente a utilização 
pessoal 

0,6% 2,1% 0,0% 0,3% 1,7% 0,3% 0,7% 0,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

Veículo terrestre ou meio de transporte 
terrestre 

5,8% 9,5% 8,9% 7,3% 5,3% 4,0% 6,1% 4,6% 5,8% 6,9% 6,1% 

Material n.e. 36,1% 5,7% 0,3% 9,2% 19,7% 17,4% 5,4% 12,5% 18,0% 7,0% 24,5% 

Dispositivos médicos/cirúrgicos 0,0% 1,4% 0,0% - 0,5% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Máquinas móveis ou veículos para fins 
especiais 

0,3% 0,5% 0,0% 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,6% 

Outras substâncias químicas não 
farmacêuticas 

0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,8% - 0,7% 0,2% 0,6% 0,3% 0,5% 

Outro objecto/substância especificado 1,3% 3,2% 0,0% 1,3% 2,7% 0,6% 3,2% 2,3% 1,4% 2,5% 2,0% 

Substância farmacêutica para uso humano, 
ou seja, medicamento 

0,0% 1,0% 0,1% 0,1% 1,0% - 0,6% 0,1% 0,3% 0,9% 1,2% 

Ferramenta, máquina, aparelho utilizado 
principalmente para actividade relacionada 
com o trabalho 

4,6% 4,5% 0,1% 1,8% 3,3% 2,6% 2,3% 4,4% 5,4% 2,7% 5,1% 

Objecto/substância não especificado(a) ou 
nenhum objecto/substância 

4,4% - 82,7% 35,5% 19,8% 11,4% 26,8% 29,7% 23,9% 56,0% 10,2% 

Utensílio ou contentor 2,6% 4,6% 0,1% 1,3% 4,2% 1,1% 2,0% 2,3% 2,8% 2,5% 1,8% 

Embarcação ou meio de transporte por água 0,1% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 

Arma 0,1% 0,5% 0,0% 0,3% 0,1% - 0,5% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Casos (amostra) n=  19 921   3 844   11 513   5 180   
78 663  

 1 647   5 558   115 934   5 120   295 847   
96 954  

Dados do ano: 07, '08 05, 
'06 

06, '07, 
'08 

05, 
'06 

08 06, 
'07 

07, 
'08 

05, '06, 
'07, '08 

06, 
'07, 
'08 

06, '07, 
'08 

07, '08 

R - Dados normais/P – Dados-piloto R P R P R R R R R R R 

Fonte: IDB, KfV 
 
Os casos (amostra) representam o número de acidentes registados na amostra de hospitais que 
participam no projecto IDB. 

Outras indicações relativas à segurança dos produtos no mercado são fornecidas pelos dois 
sistemas de alerta rápido em toda a UE que fazem o rastreio de bens de consumo perigosos: o 
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RAPEX14 relativo aos produtos não alimentares e o RASFF15 relativo aos géneros alimentícios e 
alimentos para animais. 

Notificações art. 12.º Dir. Seg. Geral Produtos RAPEX
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peixes, crustáceos e moluscos

Nos anos seguintes, os dados sobre os preços, as queixas e a segurança serão desenvolvidos de 
modo a poderem ser integrados com os dados do inquérito de selecção num indicador global de 
desempenho do mercado. 

                                                 
14 RAPEX: Sistema de Troca Rápida de Informação sobre Produtos de Consumo não alimentares – Relatório 

Anual de 2009.  
15 RASFF: Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais.  
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7. CONCLUSÕES E PRÓXIMAS ETAPAS 
Os resultados do inquérito de monitorização do mercado à escala da UE dão uma nova 
perspectiva muito válida para compreender as partes do mercado único que podem não estar a 
funcionar bem do ponto de vista do consumidor. É-nos dada uma imagem dos sectores 
potencialmente mais problemáticos, segundo a percepção dos consumidores.  

Embora os dados apresentados no painel de avaliação sejam apenas indicadores, representam 
um forte contributo para várias outras actividades, tanto a nível da UE como a nível nacional:  

• Os dados dão uma indicação do enfoque que a Comissão e os Estados-Membros devem dar 
aos seus esforços e recursos para investigar e analisar os mercados de consumo, através de 
estudos de mercado, inquéritos sectoriais e outros instrumentos de monitorização do 
mercado.  

• A pergunta sobre confiança dá uma indicação das prioridades a estabelecer quanto à 
aplicação da regulamentação.  

• Os dados constituem uma base para os decisores políticos, a nível nacional e da UE, 
debaterem – caso tal ainda não aconteça – com os representantes dos sectores em causa as 
razões subjacentes aos níveis de desempenho revelados no estudo. Uma análise 
aprofundada das razões subjacentes a cada mercado especifico poderá ajudar a interpretar 
os resultados do painel de avaliação e a identificar as áreas em que é necessário tomar 
medidas. 

Acções de acompanhamento 
A Comissão realizará dois estudos de mercado todos os anos, com base no painel de 
avaliação, tendo em conta estudos recentes da Comissão sobre os sectores pertinentes. Um 
estudo sobre o mercado retalhista da electricidade deverá ser publicado no final deste ano, 
tendo sido recentemente lançado um outro estudo sobre o comércio electrónico. Cada estudo 
deve investigar em profundidade os motivos por detrás dos dados do painel de avaliação e 
identificar as principais questões estratégicas a resolver e as possíveis soluções políticas. A 
Comissão recolherá dados aprofundados sobre as experiências e opiniões dos consumidores 
no que toca aos mercados escolhidos, registará as experiências reais dos consumidores no 
mercado através de «compras mistério» e procederá a uma recolha detalhada de preços. Cada 
estudo de mercado irá procurar associar estreitamente as partes interessadas e tentará 
conhecer os seus pontos de vista sobre os eventuais problemas, para os integrar na recolha e 
análise de dados. O resultado final deve ser um mapa detalhado dos problemas enfrentados 
pelos consumidores no mercado escolhido e das questões políticas a tratar.  

Os dados do painel de avaliação mostram que os serviços de Internet16 são o terceiro mercado 
mais desfavorável, de acordo com a classificação do IDM, sendo o mercado relativamente ao 
qual a percentagem mais elevada de consumidores assinalou problemas (de um total de 50 
mercados). O preço estimado dos serviços de Internet também revela uma maior variação 
entre Estados-Membros, que está, no entanto, relacionada com o nível total de consumo 
nesses países. Os serviços de Internet são fundamentais para dar poder aos cidadãos europeus 

                                                 
16 O estudo de mercado deve investigar, entre outros aspectos: o papel dos efeito hedónicos inerentes aos 

produtos (ou seja, em que os consumidores obtêm mais pelo mesmo preço), como o acesso mais rápido 
à Internet a preços semelhantes; a rápida evolução da natureza do produto, devido à grande inovação da 
Internet; a existência de procedimentos de reclamação bem conhecidos (por vezes referidos nas facturas 
dos assinantes); um maior número de contratos (por exemplo, algumas pessoas podem dispor de um 
serviço Internet fixo e de um serviço móvel ou de várias assinaturas móveis). 
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e para o mercado único digital. Por conseguinte, esta questão será objecto de um estudo de 
mercado. O estudo complementará os elementos constantes dos relatórios anuais sobre a 
aplicação do regulamento relativo às comunicações electrónicas. Terá igualmente de ser 
considerado o impacto do quadro regulamentar revisto, que ainda não entrou em vigor e que 
reforça consideravelmente disposições como a portabilidade dos números, os mecanismos 
extrajudiciais de resolução de litígios e uma melhor informação dos consumidores. 

A segunda escolha para a realização de um estudo de mercado é o mercado da carne e 
derivados. A carne e derivados é um dos mercados de bens com a classificação IDM mais 
baixa e com pontuações relativamente modestas no que toca à confiança dos consumidores. É 
também um produto adquirido que é frequentemente muito regulamentado e representa uma 
parte considerável da despesa de consumo.  

Embora outros mercados ficassem mal classificados, não foram considerados para a 
realização de estudos de mercado, este ano, porque já estão a decorrer dois estudos no 
domínio dos investimentos e os dados actuais validam as decisões de investigar este mercado.  

Foi lançado um estudo de mercado no mercado da electricidade, no seguimento do segundo 
painel de avaliação, tendo o primeiro painel de avaliação suscitado um estudo sobre o 
mercado das contas bancárias correntes, que foi publicado em Setembro de 2009.  

Mercados como os «serviços de imobiliário» ou os «serviços jurídicos e de contabilidade» 
parecem ocupar uma parte reduzida do orçamento familiar, tendo uma dimensão 
transfronteiras limitada. 

O transporte ferroviário internacional de passageiros só foi liberalizado em Dezembro de 
2009 e poderá levar algum tempo a concretizar-se. É essencial que os passageiros sejam 
correctamente informados dos seus direitos. A Comissão tem, pois, prosseguido uma 
campanha de informação sobre os direitos dos passageiros. Apesar de muitos passageiros 
identificarem problemas relacionados com a exploração dos serviços ferroviários, o 
lançamento de um estudo sobre o mercado do sector ferroviário seria prematuro, na medida 
em que a liberalização se encontra ainda no início no que diz respeito ao transporte 
internacional e é inexistente para o transporte doméstico.  

Embora a reparação de veículos pareça um mercado problemático, a Comissão publicou 
recentemente uma avaliação de impacto exaustiva sobre o novo quadro normativo da 
concorrência aplicável aos veículos a motor, que inclui uma análise pormenorizada das 
condições de concorrência neste mercado e no dos carros em segunda mão. Posteriormente a 
Comissão pôs em vigor um novo quadro normativo da concorrência aplicável ao sector 
automóvel, que entrou em vigor em Junho de 2010 e que aumentará a concorrência no 
mercado dos serviços de reparação e manutenção de automóveis, melhorando o acesso das 
oficinas de reparação independentes à informação técnica necessária para as reparações e 
facilitando a utilização de peças sobresselentes alternativas pelas oficinas de reparação 
autorizadas e independentes. Consequentemente, as novas normas melhorarão 
substancialmente as condições para os consumidores no mercado da reparação de automóveis. 
No que se refere aos carros em segunda mão, os preços parecem ser influenciados pela 
evolução no mercado de carros novos, o que veio criar pressão sobre os preços do mercado 
em geral, tanto para os automóveis novos como para os usados. A Comissão continuará a 
acompanhar atentamente a evolução nos mercados da venda e reparação de automóveis, bem 
como dos serviços de reparação e manutenção, e tanto a Comissão como as autoridades 
nacionais responsáveis pela concorrência deverão intervir, em caso de problemas de 
concorrência.  
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Embora o «vestuário e calçado» também seja um mercado com um desempenho fraco, o 
mercado da «carne e derivados» foi seleccionado para o estudo de mercado aprofundado 
devido à sua relação mais próxima com a saúde e o bem-estar do consumidor.  

Os Estados-Membros são incentivados a utilizar os índices nacionais do painel de avaliação 
para lançar iniciativas de avaliação dos mercados de consumo mais problemáticos a nível 
nacional.  

Os dados constantes do painel de avaliação serão tomados em consideração pela Comissão e 
pelos Estados-Membros aquando da selecção de um tema para o «rastreio» anual da rede de 
autoridades responsáveis pela cooperação no domínio da defesa do consumidor. Os 
Estados-Membros são também incentivados a utilizar os dados nacionais de confiança, para 
identificar as suas prioridades em termos de aplicação da lei.  

A Comissão já contactou por escrito representantes europeus de todos os sectores que 
participam na monitorização, convidando-os a participar num diálogo no sentido de: melhorar 
as experiências dos consumidores; identificar as melhores práticas dos mercados bem 
classificados; encontrar soluções possíveis para os problemas dos mercados mal classificados; 
melhorar o processo de monitorização do mercado e, potencialmente, utilizar os resultados 
desse trabalho para estimular a inovação orientada para o consumidor.  

Com base nos resultados do painel de avaliação, a Comissão vai discutir com os 
representantes dos mercados menos bem-sucedidos as razões possíveis para esses resultados e 
em que medida as acções lideradas pela indústria, como o desenvolvimento de códigos de 
conduta do sector, os organismos que centralizam queixas ou os mecanismos alternativos de 
resolução de litígios, podem constituir uma resposta adequada para complementar a aplicação 
das regras da concorrência ou a regulamentação sectorial específica.  

Próximas etapas para o painel de avaliação 
Embora este painel de avaliação represente um avanço considerável relativamente às edições 
anteriores, são necessários mais progressos para o desenvolver e melhorar, mais 
especificamente de acordo com as orientações propostas pelo Parlamento Europeu no seu 
relatório17. Concretamente:  

• Queixas. A Comissão actuará em estreita colaboração com os organismos que centralizam 
as queixas, a fim de assegurar que a recomendação é posta em prática.  

• Inquérito de monitorização do mercado. Devido às limitações orçamentais, não é 
possível recensear os 50 mercados todos os anos. Os mercados mais problemáticos serão 
alvo de inquéritos anuais, a fim de monitorizar os progressos realizados. Os outros 
mercados serão sujeitos a um controlo de dois em dois anos. Caso se disponibilizem 
recursos suplementares, o inquérito será alargado por forma a abranger a percepção que os 
consumidores têm do aumento da concorrência e da inovação em cada mercado.  

• Preços. O Eurostat continuará a trabalhar em estreita colaboração com os serviços 
nacionais de estatística para desenvolver dados comparáveis sobre os preços em todos os 
mercados de consumo.  

                                                 
17 Resolução do Parlamento Europeu, de 9 de Março de 2010, sobre a protecção dos consumidores – 

T7-0046/2010.  
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Anexo I – Preços  
Os dados utilizados na análise dos preços para efeitos do painel de avaliação estão indicados nos quadros seguintes. Os preços nem sempre estavam 
disponíveis para todos os países.  

Quadro 2: Preços dos serviços  

SERVIÇOS UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Gás <20GJ + imposto 21,5 21,4 23,2 11,3   19,8 27,1 26,2 10,9   19,8   29,7 13,9 18,4 19,4 18,2 20,6 20,2   29,7 14,9 21,7 7,8 38,1 21,8 27,7 13,2 

Gás 20-200GJ + imposto 15,5 17,6 15,6 11,4  13,4 17,2 26,2 10,5  15,9  15,7 13,3 16,6 17,9 11,5 13,3 12,5  20,9 11,8 16,6 7,8 25,8 16,6 13,0 11,8 

Gás >200GJ + imposto 14,3 15,6 14,4 11,7  13,2 15,5 26,2 10,5  13,1  14,0 13,2 15,7 18,6 10,5 12,3 12,3  19,7 10,9 14,4 7,6 24,3 16,1 13,0 10,4 

Gás <20GJ sem imposto 17,2 15,7 18,8 9,4  16,6 20,4 12,8 8,8  17,0  26,3 11,3 16,2 14,3 15,3 18,7 18,4  19,3 12,2 20,7 4,7 24,5 17,4 23,3 12,6 
Gás 20-200GJ sem 
imposto 12,1 12,8 12,5 9,5  11,3 12,8 12,8 8,5  13,7  13,4 10,9 14,6 11,9 9,7 11,6 11,4  12,6 9,7 15,7 4,7 14,7 13,1 10,9 11,3 
Gás >200GJ sem 
imposto 10,9 11,2 11,5 9,8   11,1 11,3 12,8 8,5   11,3   11,8 10,7 13,8 11,4 8,8 10,3 11,2   11,7 8,9 13,7 4,6 13,5 12,6 11,0 10,0 
Electricidade <1MWh + 
imposto 0,24 0,27 0,27 0,08 0,15 0,28 0,36 0,29 0,09 0,11 0,31 0,24 0,16 0,16 0,42 0,29 0,10 0,27 0,11 0,24  0,15 0,33 0,10 0,26 0,28 0,23 0,17 
Electricidade 1-2,5MWh 
+ imposto 0,18 0,21 0,21 0,08 0,14 0,21 0,25 0,29 0,09 0,09 0,18 0,16 0,14 0,16 0,22 0,17 0,10 0,21 0,11 0,18 0,11 0,13 0,18 0,10 0,18 0,16 0,17 0,15 
Electricidade 2,5-5MWh 
+ imposto 0,16 0,19 0,19 0,08 0,16 0,14 0,23 0,26 0,09 0,11 0,16 0,13 0,12 0,15 0,19 0,20 0,09 0,19 0,11 0,16 0,19 0,12 0,16 0,10 0,16 0,14 0,16 0,14 
Electricidade 5-15MWh + 
imposto 0,16 0,17 0,17 0,08 0,16 0,11 0,21 0,23 0,09 0,13 0,15 0,11 0,11 0,14 0,18 0,26 0,09 0,17 0,11 0,17 0,23 0,11 0,14 0,09 0,14 0,13 0,15 0,13 
Electricidade >15MWh + 
imposto 0,15 0,16 0,15 0,08 0,17 0,10 0,21 0,23 0,08 0,16 0,14 0,10 0,10 0,14 0,15 0,30 0,08 0,14 0,10 0,21 0,19 0,11 0,13 0,09 0,13 0,13 0,13 0,13 
Electricidade <1MWh 
sem imposto 0,18 0,19 0,20 0,07 0,13 0,23 0,25 0,14 0,07 0,10 0,26 0,19 0,12 0,13 0,37  0,08 0,24 0,10 0,23 0,25 0,12 0,29 0,08 0,19 0,20 0,20 0,16 
Electricidade 1-2,5MWh 
sem imposto 0,13 0,15 0,16 0,07 0,12 0,17 0,16 0,14 0,07 0,09 0,15 0,13 0,11 0,13 0,20  0,08 0,18 0,10 0,17 0,16 0,10 0,15 0,08 0,12 0,12 0,14 0,15 
Electricidade 2,5-5MWh 
sem imposto 0,12 0,14 0,14 0,07 0,14 0,11 0,14 0,12 0,07 0,10 0,13 0,10 0,09 0,13 0,17  0,08 0,16 0,10 0,15 0,14 0,09 0,13 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 
Electricidade 5-15MWh 
sem imposto 0,11 0,13 0,12 0,07 0,14 0,09 0,13 0,10 0,07 0,12 0,12 0,09 0,08 0,12 0,16  0,07 0,15 0,10 0,16 0,13 0,09 0,12 0,08 0,09 0,10 0,13 0,12 
Electricidade >15MWh 
sem imposto 0,11 0,12 0,11 0,07 0,14 0,08 0,12 0,10 0,06 0,14 0,12 0,07 0,08 0,12 0,14   0,07 0,12 0,10 0,20 0,12 0,09 0,11 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 
Contas banc. corr. dom. 
passivo 74 100 29 17 7 40 63 38 26 15 105 45 91 28 56 135 11 40 63 53 30 46 26 30 25 44 44 95 
Contas banc. corr. dom. 
média 112 140 58 27 85 95 89 74 51 54 178 104 154 76 82 253 35 57 115 72 46 73 45 83 62 100 74 103 
Contas banc. corr. dom. 
activo 159 197 82 43 185 157 115 128 93 112 304 207 232 144 118 402 113 96 192 99 56 114 82 142 128 201 125 111 

Internet 0,14-0,5Mb    12,27  36,27 34,43  13,31 12,2   24,23 22,9 12,88   9,58  8,17   20,48 38,08  11,16 15    
Internet 0,5-1Mb    24,17 10,17 43,18 39,06 29,53  9,52 19,42 54,61 25,01 36,15 16,81 20,08 49,67 3,7  11,3   16,79    14    
Internet 1-2Mb   34,9  9,43 38 30,36 34,35 24,93 15,4 16,5  29,01  7,83  39,55 11,58 28,92 8,46 16,35  17,97  6,12 20,86 18,78 14,38   
Internet 2-4Mb   29,48 72,56 9,43 67 38,81  22,72 18,59 27,16  35,01  12,45 22  14,19 67,82 11,04  19,95 33,53  11,3 26,99 17 48,25   
Internet 4-8Mb   15,39 75,63 9  18,22 45,99 28,09 12,72 22,42  42,01 34,9 11,62 36,4 22,95 11,34 43,02 11,7 27,35 18,83 19,16 52,07 11,59 27,02 20  16,29 

Internet 8-20Mb   25,39 50,92 7,67  25,99 29,05 34,59 19,11   40,23 17,9 9,34 32 27,95 11,34 19,42 13,68 30,93 21,2 26,29 27,07 7,01 24,6 14 17,38 24,46 

Internet 20+Mb   49 65,49 11,24   50,51   42,41   22,42   47,01 29,9 13,07 46,44   29,88 47,82 19,46 100,67 25,83 23,56 62,07 11,59 30,56 20 24,38 44,02 

Telemóvel - preço por 
minuto 0,13 0,10 0,18 0,05 0,05 0,13 0,14 0,10 0,11 0,14 0,17 0,07 0,14 0,14 0,10 0,10 0,05 0,21 0,04 0,24 0,20 0,11 0,12 0,06 0,11 0,14 0,13 0,13 
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SERVIÇOS UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Telefone – cabaz 
composto   53,2 46,8 20,4 25,9 43,5 37,8 39,7 25,9 38,2 45,3 45,0 39,7 31,3 50,8 40,1 29,7 33,0 37,6 30,8 57,4 32,6 35,7 18,0 33,1 31,0 39,5 35,5 
Telefone - baixa 
utilização   28,8 33,1 14,4 21,8 34,2 25,8 31,1 18,6 28,0 32,5 27,9 29,4 21,4 41,1 28,8 13,0 28,3 18,8 17,8 30,5 20,8 29,0 15,0 25,9 23,1 22,6 27,6 
Telefone – utilização 
média   38,5 43,8 21,6 25,2 47,8 35,4 37,7 29,1 37,9 43,2 45,0 40,4 32,6 52,7 39,4 14,9 36,1 26,2 26,8 39,2 25,4 36,3 19,6 32,2 32,0 32,7 31,3 
Telefone – utilização 
intensiva   64,8 72,1 38,7 34,0 86,1 54,5 56,0 58,9 64,3 72,7 86,5 68,7 66,7 72,3 68,8 23,6 59,2 50,8 52,9 63,5 40,4 60,7 31,3 47,3 57,0 56,5 51,4 

Telefone – 10 min local 0,37 0,49 0,62 0,15 0,17 0,62 0,29 0,37 0,23 0,31 0,29 0,29 0,36 0,16 0,58 0,22 0,39 0,31 0,36 0,25 0,55 0,49 0,37 0,23 0,27 0,29 0,75 0,60 
Carta normal <20g 
nacional   0,55  0,46 0,34 0,38 0,55 0,74 0,35 0,58 0,32 0,80   0,55  0,45 0,50 0,50 0,19 0,44 0,45 0,47 0,24 0,57  0,60 0,44 
Carta normal <20g 
intra-UE   0,65  0,77 0,51 0,64 0,70 1,07 0,58 0,72 0,62 0,80   0,82  0,71 0,70 0,78 0,37 0,77 0,69 0,68 0,50 1,13  1,00 0,63 

Obturação dentária             78 47     125   45 8   136         63 18           159 

Empréstimos consumo   5,6% 8,4% 12,5% 7,7% 15,0% 6,7% 8,5% 32,5% 10,2% 11,1% 3,4% 7,2% 23,7% 7,5% 8,9% 13,5%  19,0% 4,0% 8,9% 18,5% 12,4% 18,0% 2,9% 7,4% 15,0%   
Empréstimos habitação   3,6%   8,9% 5,8% 5,7% 4,2% 3,3% 9,6% 2,9% 3,9% 1,1% 4,9% 10,3% 5,3% 3,0% 6,1%   7,8% 2,0% 4,2% 4,3% 4,4% 7,7% 0,2% 3,6% 5,6%   

 

Os dados apresentados neste quadro baseiam-se em várias fontes. Os preços da electricidade e do gás baseiam-se em dados do Eurostat relativos aos consumidores residentes (nova 
metodologia aplicável desde 2007). Estes dados referem-se ao ano de 2009 e são expressos em euros por quilowatt/hora (para a electricidade) e em euros por gigajoule (para o gás). 
Os preços anuais das contas bancárias correntes foram retirados do relatório publicado pela Comissão em Setembro de 2009 (Data collection for prices of current accounts provided 
to consumers) e dizem respeito ao ano de 2009. Os preços da Internet foram incluídos no estudo «Broadband Internet access cost», publicado pela Comissão em Janeiro de 2010 e 
respeitante a 2009. Os preços dos serviços de telefone fixo e de telemóvel foram publicados no 15.º relatório de progresso sobre o mercado único europeu das comunicações 
electrónicas. Os preços dos serviços postais foram recolhidos pelo inquérito do Eurostat relativo aos serviços postais na UE e referem-se a 2009. Os preços dos serviços de dentista 
baseiam-se no relatório final «International comparison of costs: An exploration of within- and between-country variation for ten healthcare services in nine EU Member States». As 
taxas de juro para os empréstimos, hipotecas e cartões de crédito baseiam-se nas taxas de juro fornecidas pelo BCE e reflectem os valores médios para 2009, tendo sido ajustadas 
pelo IHPC. 
Quadro 3: Preços dos produtos 

PRODUTOS UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

VW Golf + imposto   17 6
98 17 5

71 14 7
56 15 2

77 13 2
39 16 65

0 28 0
79 14 2

75 15 2
42   17 7

85 15 6
95 16 5

40 18 8
50 16 8

03 14 39
4 15 0

87 14 6
06   19 5

51 13 9
67 18 7

82 13 6
41 16 0

50     15 4
56 

Ford Fiesta + imposto  
13 7
25 14 4

30   
10 7
73 13 50

0 21 4
31  

13 0
60 13 7

55 14 6
30 13 3

30 13 0
97 15 1

55 12 6
50  

13 7
15   

15 2
32 11 5

28 13 8
25  

11 4
27   

14 1
02 

Ford Focus + imposto  
19 1
10 

19 1
50   

17 0
21 

19 57
5 

35 0
16  

17 7
65 

16 7
50 

20 3
70 

18 3
50 

18 3
26 

23 1
75 

17 5
00  

18 2
00   

22 3
66 

16 6
79 

20 8
75  

14 0
47   

20 2
47 

Peugeot 207 + imposto  
16 4
46  

13 4
21 

12 7
53 

12 2
85 

15 05
1 

22 8
15 

12 7
50 

14 8
80 

15 7
50 

16 8
22 

15 7
50 

14 6
27 

16 8
28 

14 6
94 

13 21
0  

13 2
87 

11 1
23 

17 4
13 

13 1
12 

16 1
73 

13 6
41 

12 6
09 

12 7
70 

13 1
90 

13 7
65 

Renault Clio + imposto  
16 7
96 

16 2
15 

12 6
40  

12 7
30 

15 40
0 

25 5
57   

15 3
50 

18 5
41 

16 2
62 

14 3
33 

18 2
00 

14 5
00  

14 4
63   

16 7
90 

12 9
00 

17 7
00 

12 8
90 

14 5
64 

12 7
71 

12 6
34 

14 4
65 

Fiat Punto + imposto  
16 6
00 

15 4
99 

13 4
42 

12 7
70 

14 6
05 

16 35
0 

23 6
50 

13 0
38 

15 0
00 

14 8
00 

17 7
01 

15 7
50 

15 3
79 

17 4
53 

15 9
50 

14 65
5 

14 7
30 

14 4
00 

15 6
00 

19 5
95 

14 2
55 

19 0
70 

13 4
00 

15 3
05 

13 8
10 

13 4
70 

16 1
54 

BMW 320d + imposto  
35 8
93 

33 3
52 

31 9
74 

37 4
16 

33 1
43 

34 10
0 

72 6
43 

33 5
44 

40 5
47 

34 2
26 

48 4
16 

33 5
00 

35 8
61 

37 4
47 

33 3
43 

34 37
9 

31 7
02 

34 5
46 

41 1
90 

43 3
29 

33 9
10 

39 9
00 

31 9
21 

29 6
58 

33 6
58 

32 1
46 

25 7
69 

Mercedes C220 + imposto   
37 7
48 

34 7
98 

32 6
06 

42 9
03 

32 5
00 

35 96
8 

74 0
96 

33 7
75 

43 4
03 

34 8
90 

42 7
62 

32 6
07 

35 9
97 

41 3
84 

35 0
73 

34 06
1 

33 2
64 

36 4
62 

47 5
58 

44 3
65 

35 5
38 

43 3
23 

37 1
37 

31 5
78 

34 8
43 

33 8
82 

24 9
25 

VW Golf sem imposto  
13 9
70 

14 5
22 

12 2
96 

12 5
45 

11 0
33 

13 99
2 

11 2
22 

11 5
97 

11 8
03  

11 4
03 

13 1
23 

13 4
98 

12 7
15 

13 6
66 

11 59
7 

13 1
19 

11 5
97  

13 3
29 

11 4
49 

13 4
30 

11 4
63 

12 3
37   

13 1
56 

Ford Fiesta sem imposto  
10 7
46 

11 9
26   

8 97
8 

11 34
5 

9 41
9  

10 3
04 

11 1
95 

9 59
3 

11 1
45 

9 33
0 

10 7
96 

10 0
75  

11 9
26   

10 7
41 

9 44
9 

10 2
43  

9 00
2   

12 0
01 

Ford Focus sem imposto  
14 6
52 

15 8
26   

14 1
84 

16 45
0 

13 4
12  

13 5
17 

13 6
90 

12 8
64 

15 3
43 

13 1
93 

15 9
61 

14 0
97  

15 8
26   

15 0
20 

13 6
72 

14 7
66  

11 1
14   

17 2
31 
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PRODUTOS UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Peugeot 207 sem imposto  
12 9
29  

11 1
84 

10 2
84 

10 2
37 

12 64
8 

9 55
5 

10 6
25 

11 5
66 

13 0
43 

10 3
97 

13 1
69 

10 6
31 

11 8
56 

11 8
08 

10 91
7  

10 9
81 

9 42
7 

12 0
77 

10 4
25 

11 5
31 

11 4
63 

10 0
87 

10 6
42 

11 0
84 

10 9
30 

Renault Clio sem imposto  
13 3
93 

13 3
42 

10 5
33  

10 6
98 

12 94
1 

11 5
35   

12 5
02 

12 1
19 

13 5
97 

11 9
44 

12 8
24 

11 5
17  

12 5
77   

11 9
19 

10 2
56 

13 8
71 

10 8
32 

11 6
52 

10 4
86 

10 6
17 

12 3
11 

Fiat Punto sem imposto  
13 5
90 

12 8
09 

11 2
02 

10 6
34 

12 1
71 

13 73
9 

11 4
34 

11 0
49 

11 8
11 

12 3
69 

11 8
59 

12 7
75 

11 5
62 

12 6
06 

12 6
65 

12 11
2 

12 8
09 

11 9
01 

10 6
41 

12 9
58 

11 6
85 

13 6
57 

11 2
61 

12 2
44 

11 5
08 

11 3
19 

13 2
42 

BMW 320d sem imposto  
28 2
17 

27 5
64 

26 6
45 

27 7
69 

27 8
51 

28 65
5 

31 1
14 

28 4
27 

27 6
82 

28 3
45 

27 4
05 

28 0
10 

27 5
89 

26 5
47 

26 9
90 

28 89
0 

27 5
67 

28 1
99 

29 3
74 

28 2
79 

26 9
59 

28 3
92 

26 8
24 

23 6
63 

27 0
34 

26 7
88 

21 9
31 

Mercedes C220 sem imposto   
29 7
23 

28 7
59 

27 1
72 

30 0
44 

27 3
11 

30 22
5 

23 4
48 

28 6
23 

27 5
05 

28 8
35 

27 0
82 

27 2
63 

27 6
26 

26 4
77 

29 2
28 

28 62
3 

28 9
25 

30 1
34 

29 7
41 

29 0
16 

25 6
41 

28 5
02 

30 3
16 

25 2
62 

26 5
98 

28 4
72 

21 2
13 

IPOD Nano 4G 137 146 141 129  158 146 148  156 139 163 149 148 147 140     133 120 146 153 126 146 171 127 

IPOD Shuffle 2G 46 52 49 50  51 48 50  51 49 53 52 50 46 49     47 47 48 60 41 57 58 41 

IPOD Nano 3G 149 155 153 170  176 149 158  181 150 169 161 169 157 151     140 143 158 177 144 166 182 144 

Frigorífico 251-300L nf 479 540 484 400  503 493 624  602 530 591 547 432  518     453 498 494 410 530 558 541 417 

Frigorífico 301-350L nf 582 579 564 462  570 604 708  837 573 556 630 480 480 606     555 578 627 484 631 559 601 471 

Frigorífico 301-350L A+ 458 561 537 387  456 561 576  683 546 564 540 381  488     394 407 410 335 542 511 452 370 

Micro-ondas 0,6-0,7kW 51 47 70   49 50 60  58 51 64 38 41  79     51 40 51 48 55 67 52 50 

Micro-ondas 0,7-0,8kW 67 81 94   76 74 58  70 63 98 68 58 81 76     67 71 74 65 74 86 86 57 

Micro-ondas 0,7-0,8kW 
grelhador 82 64 93   87 79 194  102 79 83 81 74  90     90 85 75 69 147 74 94   

Máq. lavar roupa 5,5-6L 
1,1-1,2krpm A+ 424 446 463 355  459 486 431  394 430 404 443 314 407 408     743 364 412 329 479 399 434 386 

Máq. lavar roupa 5,5-6L 
1,3-1,4krpm A+ 586 724 717 437  676 619 712  944 786 537 428 386 387 600     574 448 602 325 536 550 788 411 

Máq. lavar roupa 4,5-5L 
0,9-1krpm A 267 239 340 256  307 236 286  287 278 303 285 213  340     226 293 288 229 276 268 302 215 

Cafeteira eléctrica filterpad 81 90 84   71 79 83   66 71 82 64 125 81     85 65 61 40 58  99 72 

Cafeteira eléctrica 10 chávenas 
filtro 26 27 40   40 25 28  25 28 31 28 17 20 43     29 26 21 27 26  34 18 

Cafeteira eléctrica 15 chávenas 
filtro 28 24 31   38 27 33  31 26 26 29 24 25 36     28 31 28 26 28  34 24 

Ferro engomar 2kW 31 36 34   41 35 43  36 34 45 31 31 31 29     29 40 32 32 35 44 41 25 

Ferro engomar 2,4kW 67 66 74   91 61 82  80 68 83 72 77 43 68     66 79 66 71 72 83 82 44 

Ferro engomar 2,2 kW aço  25 24 31   25 24   25 27 49 32 20 34 37     19 21 24 20 48 33 38 23 

Aspirador 1,5-1,6kW 72 88 134 41  72 105 72  55 43 65 53 45  49     75 66 46 40 61 61 67 49 

Aspirador 1,7-1,8kW 92 114 114 35  113 121 153  68 88 108 79 78 61 102     115 64 63 51 72 83 89 56 

Aspirador <0,7W de mão 59 65 65 59  55 62 54  55 61 47 50 41 131 43     67 41 52 37 41 51 48 94 

Netbook atom <11' 100-200G 357 331 387 389  345 380 383  380 360 386 375 356 389 361     367 346 370 376 341   314 

Laptop core2 15-16' 200-300G 703 767 789 911  909 757 870  856 710 928 730 850 733 750     654 721 771 843 812   550 

Laptop core2 15-16' 300-400G 798 838 854 920  823 799 961  965 806 854 812 
1.06
9 766 816     746 766 901 874 750   626 

TV 32LG3000 474 470 535 467  495 465 616  552 496 482 510 489 523 455     449 394 478 408 504 498 513 462 

TV LE32A336 453 505 443 442  466 453 581  510 422 546 494 360  454     390  399 401 482 412 478 392 

TV LE32A330 422 460 479 427  366 453 447  482 395 418 381 379 392 400     428 375 505 404 472 483 462 346 

Ixus 80 IS 170 166 191 189  184 158 198  203 180 188 172 188 196 190     179 170 178 164 184 190 190 161 

Lumix DMC TZ5 288 310 327 283  298 290 311  362 304 304 287 265 305 310     293 280 278 310 321 323 326 252 
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PRODUTOS UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Coolpix S210 139 148 153 144  133 135 162  148 129 154 141 144 166 145     146 145 139 142 150 138 139 124 

Euro-super 95 + imposto 
1.3
46 

1.18
8 

1.44
9 

1.03
0 

1.09
0 

1.28
7 1.386 

1.43
9 

1.09
8 

1.50
9 

1.16
7 

1.43
1 

1.33
3 

1.23
1 

1.33
3 

1.37
2 1.201 

1.15
2 

1.10
1 

1.22
0 

1.48
9 

1.15
0 

1.38
2 

1.08
6 

1.34
5 

1.22
3 

1.27
5 

1.40
4 

Euro-super 95 sem imposto 531 505 584 508 578 565 510 580 492 548 552 561 508 543 538 580 559 540 548 596 531 536 559 526 492 531 557 511 

Diesel + imposto 
1.1
79 

1.10
3 

1.20
3 990 

1.06
9 

1.24
6 1.194 

1.20
9 

1.09
2 

1.31
0 

1.07
7 

1.14
8 

1.13
5 

1.17
3 

1.24
9 

1.21
2 1.054 970 

1.07
5 

1.06
0 

1.14
9 

1.08
3 

1.16
7 

1.05
5 

1.26
5 

1.18
7 

1.13
3 

1.43
2 

Diesel sem imposto 556 533 601 518 589 606 533 578 517 645 572 611 521 578 563 587 597 534 574 546 528 573 600 556 553 560 584 535 

Fuelóleo doméstico + imposto 745 746 628 985 825 737 682 1153 739 1127 706 786 700 1173 846 1178 586 573 720 720 807 687 833 909 1125 789 781 633 

Fuelóleo doméstico sem imposto 521 513 501 514 582 521 512 590 505 495 512 563 528 578 637 578 463 502 574 513 424 506 561 438 497 530 630 472 

 

Os preços dos produtos apresentados neste quadro provêm de várias fontes. Os preços dos automóveis são retirados do último relatório sobre os preços dos automóveis, publicado 
pela DG Concorrência, em Julho de 2010. Os 30 preços de produtos electrónicos baseiam-se em dados sobre os preços no consumidor de um estudo GfK Retail, que inclui uma 
comparação completa dos preços de dez categorias de produtos de consumo eléctricos e electrónicos. O relatório deverá ser publicado na Primavera de 2011. Os preços dos 
combustíveis (por 1 000 litros) são regularmente actualizados pelo Observatório do Mercado da Energia, criado pela Comissão Europeia, e dizem respeito a 2010. 
Quadro 3: Preços do Eurostat 

 PRODUTOS - € UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Arroz longo 1kg   2,2 3,0 1,5 2,2 1,4     1,5 2,7 1,4 2,5   1,2   2,1 1,3 2,6 1,7 2,8 2,0 1,0 1,0 1,7     1,6 3,3 

Farinha de trigo 1kg  1,0 0,8 0,5 1,3 0,4    1,3 0,8 0,6  0,4 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 1,1 0,4 0,8 0,6  1,0 0,4 0,8 

Pão branco 1kg  4,8 2,5 0,6 1,8 0,7    2,1 2,7 3,3  0,9 1,7 2,6 1,5 3,4 1,7 1,1 1,4 0,8 2,0 0,9  1,9 1,3 1,6 

Pão, cereais, arroz e massa 

Esparguete 1kg     2,0   2,1 1,1 2,6   2,0 1,8   2,3   2,1 2,4 1,5 2,1 2,4 1,9 1,6 1,3   1,3 2,5     2,1 1,7 

Carne de bovino picada 1kg     8,9 3,2   3,1           9,2       9,1 3,5 7,9   5,6 5,6 2,6   3,7       7,0 

Escalope de porco 1kg  9,3 7,5   4,1    5,5  12,4  4,5  8,1 4,1 9,2 5,1 3,5 7,7 3,0 5,5 5,4  5,2 4,2   
Frango inteiro 1kg  4,2 4,0 2,3 3,5 2,2   2,5 3,7 2,8   2,6 4,0 4,2 2,6 4,1 2,8 2,5  1,6 2,3 2,3  3,3 2,3 3,4 

Salsicha, Frankf./Wien. 1kg      4,5    7,1    3,4  7,3  9,5 4,3   3,4 5,7 3,6  6,0 3,1   
Carne e derivados 

Enchidos, salame 1kg   17,9 15,7   6,2 6,4           14,6   11,7     11,1 14,7 10,5     7,3             
Atum de conserva, rosado, 1kg   8,1 9,7 6,9               8,8       10,1   13,4   5,6 7,7 5,5 8,7       6,3 7,6 

Leite fresco, gordo 1l  0,9  0,8 1,2 0,6   0,7 1,1 0,9 0,9  0,7 1,1 1,4 0,7 1,1 0,7 0,7 1,0 0,6 0,8 1,2  0,8 0,6 0,9 

Iogurte natural 1kg   2,6 1,0  1,5    3,3    1,8  4,5  3,1  1,6 0,7 1,4 2,8       
Iogurte de fruta 1kg  2,9 3,2 1,9  2,2      2,4  1,9   2,8 4,0  1,6  1,6 3,1   2,3 0,4   
Queijo Camembert 1kg  8,7 7,2   7,4        11,1    12,6    7,7     8,5   
Queijo Gouda 1kg  7,8 7,9   4,2            10,9 5,7  6,0 3,6    8,0    
Ovos de galinha 10 unidades  3,4 2,0 1,1 2,0 1,0    2,6 1,3 1,8  1,1 3,1 1,9 1,2 2,4 1,4 1,1 1,8 1,0 1,3 1,1  1,5 1,1 3,0 

Outros produtos alimentares 

Manteiga 250g  1,3 1,4 1,1 2,1 0,9    2,8  1,2  1,7 1,3 2,0 1,2 1,8 1,4 1,5 1,2 0,9 1,6 1,6  2,0 1,4 1,2 
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 PRODUTOS - € UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Azeite 1l  7,7 6,7  5,3 10,0    5,5 2,9   9,1  5,3 6,7 8,0  5,6  8,5 4,0       
Óleo vegetal 1l  3,2 2,1 1,2  1,3    2,5  3,2  1,5   2,0 3,3 2,0 2,3  1,4 1,5   2,2 1,9   
Açúcar branco 1kg  1,0 0,9 0,8 1,0 0,7   0,9 0,8 0,9 1,1  0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9  0,8 0,9 1,1 

Compota 1kg  4,6 3,4 3,0 4,1 3,7     3,0   2,7 4,0 4,2 3,3 5,0  1,2 2,3 2,7 5,8 3,1   4,0 3,3 

Chocolate de leite 1 kg  8,5 9,0 6,9  8,2 8,4   9,7  9,4  8,0    12,2    7,2 9,6   8,4 7,8   
Gelados 1l  3,0 3,2 2,1 5,4 6,4   2,5 4,9  1,6  3,7  6,6 2,2 4,2  2,1 3,2 2,1 3,2 4,2  3,6 1,4 2,3 

Ketchup 1kg   2,1   1,5   1,6     2,1 3,8   3,1   3,2     1,8   1,4 3,0 2,5 2,2 2,7 2,6     2,8 3,3 

 Maçãs 1kg   1,8 1,3 1,0   1,1     1,1 1,9 1,7 1,8   0,9   2,0 1,5 2,1 0,9 1,6 1,3 0,7 1,3 0,8   1,1 1,0 1,9 

Frutas em conserva 1kg  1,5 2,1   1,6    2,2  2,8  1,7  2,9 1,7 5,3 1,8 2,1  1,5 1,6    1,8 2,0 

Cenouras 1kg  1,3 1,1 0,8 1,2 0,9   0,9 1,1 1,1 1,8  0,8 1,3 1,2 0,8 1,3 1,0 1,4  0,8 0,7 0,7  1,2 1,1 1,1 

Fruta e legumes 

Batatas 1kg   1,1 1,0 0,6 0,5 0,6     0,4 0,7 0,7 0,8   0,7 1,4 0,9 0,7 1,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5   0,5 0,6 0,8 

Café 1kg     9,3 6,1 8,9 8,2         6,2 5,5   7,7   9,3 8,0 10,3 9,6 20,5 4,0 5,3 8,7 9,9     8,0 11,3 

Chá preto 25 saquinhos  2,0 1,2  1,4 0,7   1,3 2,1    1,3 0,9 1,4 1,2 1,8  0,7  1,2 1,5    0,7   
Água mineral 1l  0,3 0,4 0,2  0,3 0,5   0,3  1,1  0,3  0,3 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 1,4 0,3  0,4 0,3   

Bebidas não-alcoólicas 

Sumo de laranja 1l   1,2 1,3 1,2   1,1     1,1 1,4 0,8 1,0   1,2 1,6 0,7 1,2 1,4     0,6 1,0 1,1 1,4     1,3 2,2 

Vodka 1l   12,8     13,6 9,7     11,2 16,1       10,8 30,8   10,7 12,5 10,9     8,7   9,2     7,7 18,6 

Vinho tinto 0,75l  4,2   3,3 1,9    3,6    0,6   4,3 4,4  1,6  3,7 1,2 2,7  1,3 1,9 6,0 

Vinho branco 0,75l  3,8  1,8 3,2 1,6    3,4    0,6  3,9  4,6  1,6  4,6 1,2 3,4  1,1 1,7 6,1 

Bebidas alcoólicas 

Cerveja 1l   1,6 1,5 0,9 2,4 1,4 1,4   1,5 1,9   3,4   1,4   1,8 1,4 2,1 1,5 2,5   1,1 1,5 0,9   1,7 1,0   
Algodão 1m2           5,0               2,8     3,0 13,9   7,5 7,0 3,7         7,6   
Fato de homem, lã  217,2  90,1  183,4           148,0 307,7    145,2  122,7   161,6   

Calças de ganga de homem  64,9 56,5 22,4  37,8    49,3    31,2   30,6 58,1  40,2  26,0  26,6  63,3 44,2   

Camisa de homem  36,1 41,2 16,6 38,1 18,3    40,1    21,1   24,6 58,7  28,1 35,8 17,2     20,2 24,6 

T-shirt de homem, manga curta  24,1 18,0 5,5  21,0        13,1   11,2 36,0  21,0 11,9 4,6  6,7      
Calças de ganga de senhora  67,1 53,1   31,4 35,9   57,2    26,6   65,6 41,5  30,3 65,4 23,9    63,3 32,3 52,2 

Saia de senhora    18,9  31,6           31,3 42,6  28,1  18,4  19,2  76,7 31,9 28,6 

T-shirt de senhora  25,9 19,7   20,9        11,8   16,2 38,8  18,0 18,8 10,5        
Biquíni de senhora  38,9    30,9        29,9   24,6 61,2  32,4 31,8 20,9    45,7 30,1   
Sutiã, tipo push-up      17,1        17,2   11,9 28,3    9,5     16,8   
Collants  5,5 5,9 1,9 3,9 1,3   2,7 3,9    1,6   2,7 5,4  4,4 2,5 0,7    3,4 1,1 3,4 

Calças de ganga de criança  26,6 30,8 12,7  17,6    30,6    16,2   19,0 32,5 18,7 18,3 21,9 13,7  11,8   20,4 11,2 

Vestuário e calçado 

Sapatos clássicos de atacadores 
para homem  76,6 100,8   52,3        45,4   53,6 110,9  51,8 90,6 35,0  35,8  69,9 58,4 53,2 
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 PRODUTOS - € UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Sapatos clássicos de senhora  89,3 83,9   47,8        42,9   48,9 106,0  39,3 66,2 34,7  38,6  70,7 52,8   
Sapatos de desporto para criança     67,8 12,7           41,0       19,7     11,9 76,1 19,4   41,1 9,5         27,2 31,4 

Frigorífico 200l – congelador 100l, 
A   625,2 446,2 337,2   344,6               326,1     359,5 510,9 342,6 614,5 555,7 273,6   299,0   511,4 364,2   
Máq. lavar roupa, 4,5-5kg, A   570,5 613,8 274,7   384,0 496,8             275,0     350,7 395,5 368,5 595,5 526,4 259,8   299,9     372,8 369,5 

Grandes electrodomésticos 
Aspirador 1,4-1,6kW   147,7 156,2 54,3   126,9               53,7     105,1 124,5       73,3   75,8     93,8   
Táxi, 5km tarifa diurna   9,7 9,1 1,4 5,6 5,5 6,9   5,2     11,5   5,1     3,2 16,4 4,5   4,7 3,3 4,3 2,0   6,0 4,8   Serviços de eléctrico, autocarro, metro 

Autocarro urbano, 1 bilhete adulto, 
5 km, 2 zonas   1,5 1,3 0,4 1,3 0,4     0,7 1,0       0,8     0,5 1,5   0,5 2,4 0,5 1,1 0,3     0,5   

Pilha LR6-1,5V=AA, alcalina, 1 
unidade  1,3 1,7 0,3 1,0 0,3   0,6 1,1  1,1  0,9  1,0  1,1 0,7 2,5 1,2 0,5 0,9 0,5  1,2 0,9 0,9 

Lâmpada 220-240 V, 1 unidade   0,8 0,3 0,5 0,4   0,4 1,0    0,3  1,0 0,3 1,6 0,4 0,6 0,9 0,3 1,2 0,3  0,4 0,4 0,6 

CD-R virgem, 700MB  1,0  0,7 0,7 0,4        0,5   0,8 0,7   0,8 0,3 0,6 0,7  0,5 0,5   

TV LCD 32"  647,6 813,2   554,7 648,9  497,8     459,2   592,8 589,7  451,7 630,5 453,5     536,6   

Gravador DVD + HD 160-250GB  329,6 284,4   296,3        203,0   84,6 201,2   267,8 174,5    258,1 253,2 198,3 

Outros produtos electrónicos 

Leitor MP3 4GB flash LCD  78,6 117,9   62,3        52,5   62,8 67,5   86,4 33,5     51,0   

Serviços culturais e de entretenimento 
Bilhete de cinema 1 unidade   8,2 7,3 2,4 7,3 3,3 7,1     7,6   9,2   4,1 8,7 6,3 3,9 7,3   5,8 8,5 3,2 5,0     4,7 2,6   

 Livros, revistas, jornais, artigos de papelaria 
(com exclusão da distribuição postal) Jornal diário   1,0 1,0 0,5 1,0 0,5     1,2 1,3       0,5     0,7 1,7   0,5 1,3 0,3 0,9 0,3   1,0 0,4 0,3 

Vinho tinto da casa (copo) 12cl   1,8       1,1     2,1         0,6     1,5 4,0     3,2 1,3 0,8       0,6 2,2 

Cerveja «lager», dm (copo) 
0,2-0,35l   1,7   1,0        0,8 2,6 2,0 1,5 2,1  1,2 1,9 0,7 0,9 0,6   1,1 1,6 

Cafés, bares e restaurantes 
Chávena de café, mesa   2,3 1,8 0,4 0,9 0,8 1,7     2,7   1,7   0,7   0,8 0,8 2,1 1,1 1,2 1,9 1,0 0,6 0,7   1,2 0,8 2,0 

Serviços de cuidados pessoais Corte cabelo senhora + lavar + 
secar   44,7     16,9 10,6 29,3   14,1 17,2   36,3   8,7 38,5 16,3 12,4 28,3 15,8 26,2 33,6         28,2 8,3   

Champô 400ml   4,3 3,9 4,5 4,1 3,0       4,2   4,8   4,1   4,5 4,7 3,8 4,1 6,3 5,0 1,8 5,2 5,8   4,0 3,0 2,2 

Pastas de dentes 100ml  2,7 2,0 0,9 3,1 1,3 2,5  1,6 3,2  2,2  1,8  2,3 1,9 2,9 1,9  2,4 1,5 3,0 1,4  2,6 1,3   
Cuidados pessoais: Produtos de higiene e 
aparelhos eléctricos 

Gel de duche 300ml   2,7 2,1     2,7     2,4     3,1   2,1   2,7 2,8 2,9 2,8 3,0 3,6 2,5 2,1 2,8   2,4 2,9 2,4 

Toalha 70x150cm  19,2 15,2 2,7  5,1        3,8  9,9 3,8 9,3  6,6 5,2 4,0  5,5   4,8   

CD de música - Pop (top 5)  15,8 17,5  19,7 12,2        11,8  18,8 6,6 18,3 12,5  15,1 8,7 14,2   14,0 11,0 12,2 

Alimentos para cães - carne 1kg   2,6    2,4       2,4  2,0  2,3 2,3 4,0   2,1   2,0    

Alimentos secos para cães 1kg  1,8 1,8 1,5  2,2      2,4     2,2 2,1  4,0 3,3 2,0 2,6    2,6   

Detergente para máq. lavar roupa 
1kg    3,4 2,7 3,1 1,7   3,5  3,7  2,7  2,5 2,7 3,2 2,9 2,9  3,0 2,6 2,7  3,5 3,0   

  

Cigarros 20 unidades  3,8 4,7 1,7 3,1 2,4   2,6 2,6  4,5  2,4 8,3  1,7 3,8 2,6 3,4 5,0 1,8 3,4 1,7  2,8 2,5 6,8 

Limpeza a seco - fato   13,4 14,7   10,1 5,6     8,1 9,8       7,9   8,7   15,7   6,8 14,8 6,0 7,3 4,9   12,3   11,8 Limpeza e reparação: vestuário e calçado 
Serviço de sapateiro           4,0     5,0 3,8       3,5     3,9 10,8 6,3     2,9 3,7 4,7   6,7 3,1   

Fonte: Preços do Eurostat, 2009 (projecto de investigação). 
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Anexo II: Classificação nacional dos mercados 
As classificações nacionais dos 50 mercados de consumo, com base no inquérito, são as seguintes:  
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IDM Áustria (AT) por mercado 
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50 55 60 65 70 75 80 85 90

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de imobiliário

Serviços de Internet

Serviços de telemóvel

Carros em segunda mão

Serviços de gás

Serviços de telefone fixo

Contas bancárias correntes

Serviços de transporte ferroviário

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de electricidade

Serviços de manutenção da casa e jardim

Combustíveis

Seguros de residência

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de jogo e lotaria

Serviços postais

Seguros de veículos

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de dentista

Serviços jurídicos e de contabilidade

Pacotes de férias e excursões

Cafés, bares e restaurantes

Produtos TIC

Fruta e legumes

Carne e derivados

Serviços de aluguer de automóveis

Medicamentos sem receita

Vestuário e calçado

Produtos de manutenção para casa e jardim

Outros produtos alimentares

Serviços de desporto e lazer

Serviços de transporte aéreo

Serviços de água

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Bens de lazer

Mobiliário e decoração

Outros produtos electrónicos

Carros novos

Produtos de cuidado pessoal

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de cuidados pessoais

Serviços funerários

Alojamento de férias

Grandes electrodomésticos

Bebidas alcoólicas

Pequenos electrodomésticos

Bebidas não-alcoólicas

Serviços culturais e de entretenimento

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média a 

alta

Na Áustria, os serviços 
postais e os serviços de 
dentista obtiveram uma 
classificação muito inferior 
à sua classificação geral a 
nível da UE. os serviços de 
gás, os serviços de telefone 
fixo, os serviços de 
transporte ferroviário, os 
combustíveis, os seguros de 
residência, os serviços de 
jogo e lotaria, os seguros 
automóveis, os 
medicamentos sem receita, 
os serviços de desporto e 
lazer, o pão, cereais, arroz e 
massa, assim como os 
serviços de cuidados 
pessoais, ficaram todos 
classificados a um nível 
inferior à respectiva 
classificação geral na UE.  
Nem um só mercado 
conseguiu obter uma 
classificação que fosse 
muito superior à sua 
classificação geral a nível 
da UE. os serviços de 
manutenção da casa e 
jardim, os serviços de 
manutenção e reparação de 
veículos, os serviços 
jurídicos e de contabilidade, 
a carne e derivados, o 
vestuário e calçado, os 
produtos de manutenção 
para casa e jardim, os 
serviços de água, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro, os carros 
novos, os serviços 
funerários e os pequenos 
electrodomésticos 
obtiveram uma 
classificação superior à sua 
classificação geral na UE. 

IDM Bélgica (BE) por mercado
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77,5
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78,2
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78,9

79,2

79,4

79,4

79,7

79,8

79,8

80,1

80,1

80,1

80,3

80,5

80,7

80,8

81,3

81,8

82,2

82,9

83,0

83,4

83,7

83,7

85,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de telemóvel

Serviços de Internet

Serviços de imobiliário

Carros em segunda mão

Serviços de gás

Serviços de telefone fixo

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de electricidade

Contas bancárias correntes

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Produtos TIC

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços postais

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de água

Serviços de transporte aéreo

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Seguros de residência

Pacotes de férias e excursões

Carros novos

Seguros de veículos

Vestuário e calçado

Serviços de aluguer de automóveis

Mobiliário e decoração

Produtos de manutenção para casa e jardim

Cafés, bares e restaurantes

Serviços de desporto e lazer

Serviços de jogo e lotaria

Fruta e legumes

Carne e derivados

Outros produtos electrónicos

Alojamento de férias

Produtos de cuidado pessoal

Grandes electrodomésticos

Bens de lazer

Pequenos electrodomésticos

Medicamentos sem receita

Serviços funerários

Outros produtos alimentares

Serviços de dentista

Serviços culturais e de entretenimento

Combustíveis

Bebidas alcoólicas

Bebidas não-alcoólicas

Serviços de cuidados pessoais

Pão, cereais, arroz e massa

Livros, revistas e jornais

MPI

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Na Bélgica, os serviços 
postais e os serviços de 
transporte aéreo têm 
uma classificação muito 
inferior à classificação 
obtida em geral a nível 
da UE. os serviços de 
telemóvel, os serviços 
de gás, os serviços de 
telefone fixo, os 
produtos TIC, os carros 
novos, os seguros 
automóveis, o 
mobiliário e decoração, 
os serviços de desporto 
e lazer, o alojamento de 
férias e os produtos de 
cuidado pessoal também 
estão classificadas 
abaixo das respectivas 
classificações gerais na 
UE.  
Os combustíveis, por 
outro lado, estão muito 
mais bem classificados 
do que na classificação 
geral a nível da UE. os 
empréstimos, hipotecas 
e cartões de crédito, os 
serviços de água, os 
serviços de manutenção 
e reparação de veículos, 
os produtos de 
manutenção para casa e 
jardim, os serviços de 
jogo e lotaria, a fruta e 
legumes, a carne e 
derivados, os bens de 
lazer, os medicamentos 
sem receita e outros 
produtos alimentares 
também têm uma 
classificação superior à 
sua classificação geral 
na UE. 
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IDM Bulgária (BG) por mercado 

60,1

61,6

61,9

62,3

64,6

64,8

66,1

66,2

66,7

67,2

68,1

68,2

68,4

69,1

70,3

70,4

70,7

71,3

72,4

72,7

72,7

72,9

72,9

73,3

73,3

73,6

73,7

74,0

74,2

74,6

74,6

74,6

74,7

74,8

74,9

75,2

75,6

75,8

75,8

76,0

76,6

76,9

77,2

77,4

78,1

78,7

80,7

81,1

83,7

84,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de electricidade

Carros em segunda mão

Serviços de imobiliário

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Vestuário e calçado

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de água

Carne e derivados

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de manutenção da casa e jardim

Bens de lazer

Produtos de manutenção para casa e jardim

Fruta e legumes

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de jogo e lotaria

Combustíveis

Serviços de aluguer de automóveis

Pequenos electrodomésticos

Outros produtos alimentares

Carros novos

Pacotes de férias e excursões

Serviços de Internet

Bebidas alcoólicas

Serviços de telefone fixo

Seguros de veículos

Cafés, bares e restaurantes

Contas bancárias correntes

Produtos TIC

Mobiliário e decoração

Pão, cereais, arroz e massa

Grandes electrodomésticos

Serviços funerários

Serviços de telemóvel

Alojamento de férias

Seguros de residência

Serviços de gás

Medicamentos sem receita

Outros produtos electrónicos

Produtos de cuidado pessoal

Serviços de desporto e lazer

Serviços de dentista

Bebidas não-alcoólicas

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços postais

Serviços de transporte aéreo

Livros, revistas e jornais

Serviços de cuidados pessoais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Class. 
média a 
baixa

Na Bulgária, os bens de 
lazer, os pequenos 
electrodomésticos e as 
bebidas alcoólicas são os 
únicos três mercados que 
obtêm uma classificação 
muito inferior à da sua 
classificação geral na UE. 

O vestuário e calçado, os 
serviços de mudanças e 
armazenamento, os serviços 
de transporte ferroviário, a 
carne e derivados, os 
produtos de manutenção 
para casa e jardim, a fruta e 
os legumes, os 
combustíveis, os serviços 
de aluguer de automóveis, 
outros produtos 
alimentares, os carros 
novos, o pão, cereais, arroz 
e massa, os grandes 
electrodomésticos e o 
alojamento de férias 
apresentam uma 
classificação inferior à sua 
classificação geral na UE. 

Os serviços de Internet, as 
contas bancárias correntes, 
os serviços de telemóvel, os 
seguros de residência e os 
serviços de gás obtiveram 
uma classificação muito 
superior à sua classificação 
geral a nível da UE. 

Os serviços de manutenção 
da casa e jardim, os 
serviços de telefone fixo, os 
medicamentos sem receita, 
os serviços de dentista, os 
serviços postais e os 
serviços de transporte aéreo 
também obtiveram uma 
classificação superior à sua 
classificação geral a nível 

IDM Chipre (CY) por mercado 

62,1

63,0

65,3

65,9

66,2

68,2

68,4

68,8

68,8

69,8

69,9

70,8

70,8

70,9

71,5

71,5

71,6

71,7

71,8

72,2

72,6

73,5

73,5

73,6

73,6

73,8

74,2

74,6

74,6

74,8

75,3

75,3

75,4

75,4

75,5

75,8

75,8

76,2

76,4

76,8

77,3

77,6

78,0

78,0

78,3

79,3

81,2

81,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de imobiliário

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de electricidade

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de água

Contas bancárias correntes

Carros em segunda mão

Serviços de Internet

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Pacotes de férias e excursões

Produtos TIC

Serviços de mudanças e armazenamento

Bens de lazer

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de aluguer de automóveis

Combustíveis

Serviços de jogo e lotaria

Produtos de manutenção para casa e jardim

Seguros de residência

Serviços postais

Pequenos electrodomésticos

Serviços funerários

Vestuário e calçado

Serviços de desporto e lazer

Seguros de veículos

Grandes electrodomésticos

Cafés, bares e restaurantes

Carne e derivados

Serviços de transporte aéreo

Serviços de telemóvel

Bebidas não-alcoólicas

Serviços de telefone fixo

Outros produtos alimentares

Fruta e legumes

Bebidas alcoólicas

Serviços culturais e de entretenimento

Alojamento de férias

Outros produtos electrónicos

Produtos de cuidado pessoal

Medicamentos sem receita

Mobiliário e decoração

Carros novos

Pão, cereais, arroz e massa

Livros, revistas e jornais

Serviços de dentista

Serviços de cuidados pessoais

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de gás

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Class. 
média a 
baixa

Em Chipre, os serviços de 
eléctrico, autocarro, 
metro, os pequenos 
electrodomésticos e os 
serviços de desporto e 
lazer apresentam uma 
classificação muito 
inferior à sua classificação 
geral na UE. 

Os pacotes de férias e 
excursões, os produtos 
TIC, os bens de lazer, os 
serviços de aluguer de 
automóveis, os 
combustíveis, os serviços 
postais, os serviços 
funerários, os grandes 
electrodomésticos, as 
bebidas não-alcoólicas, a 
fruta e os legumes, as 
bebidas alcoólicas e os 
serviços culturais e de 
entretenimento também 
apresentam uma 
classificação inferior à sua 
classificação geral na UE. 

Os serviços de telemóvel e 
os serviços de telefone 
fixo, por outro lado, 
apresentam uma 
classificação muito 
superior à sua 
classificação geral a nível 
da UE. 

Os carros em segunda 
mão, os serviços de 
Internet, os empréstimos, 
hipotecas e cartões de 
crédito, o vestuário e 
calçado, a carne e 
derivados, os 
medicamentos sem 
receita, o mobiliário e 
decoração, os carros 
novos e os serviços de 
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da UE. dentista também têm uma 
classificação superior à 
sua classificação geral na 
UE. 
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IDM República Checa (CZ) por mercado 

67,7

70,5

73,3

74,8

74,8

74,8

76,0

76,3

76,7

76,9

76,9

77,4

77,6

77,6

77,9

78,5

78,7

79,2

79,2

79,3

80,0

80,0

80,3

80,4

80,6

80,7

80,8

81,1

81,2

81,3

81,4

81,6

81,6

81,8

82,3

82,5

82,5

82,6

82,6

82,7

83,3

83,4

83,9

84,8

85,3

85,3

85,5

86,4

88,4

88,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de imobiliário

Carros em segunda mão

Vestuário e calçado

Serviços de electricidade

Serviços de manutenção da casa e jardim

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Contas bancárias correntes

Serviços de aluguer de automóveis

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de telefone fixo

Serviços de jogo e lotaria

Serviços de gás

Combustíveis

Serviços de Internet

Carne e derivados

Serviços de telemóvel

Serviços de água

Produtos de manutenção para casa e jardim

Cafés, bares e restaurantes

Pacotes de férias e excursões

Carros novos

Serviços jurídicos e de contabilidade

Medicamentos sem receita

Mobiliário e decoração

Bens de lazer

Seguros de residência

Serviços postais

Grandes electrodomésticos

Serviços de mudanças e armazenamento

Fruta e legumes

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Seguros de veículos

Produtos TIC

Outros produtos electrónicos

Pequenos electrodomésticos

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Outros produtos alimentares

Bebidas alcoólicas

Serviços funerários

Serviços de transporte aéreo

Alojamento de férias

Produtos de cuidado pessoal

Serviços de dentista

Bebidas não-alcoólicas

Serviços de desporto e lazer

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Na República Checa, o 
mercado dos serviços de 
aluguer de automóveis é o 
único mercado com uma 
classificação muito inferior à 
sua classificação geral a nível 
da UE.  
O vestuário e calçado, os 
serviços de jogo e lotaria, os 
combustíveis, os carros 
novos, os medicamentos sem 
receita, o mobiliário e 
decoração e as bebidas 
alcoólicas apresentam uma 
classificação inferior à sua 
classificação geral a nível da 
UE. 

O mercado da reparação e 
manutenção de veículos e o 
mercado dos serviços de 
eléctrico, autocarro, metro 
obtiveram uma classificação 
muito superior à sua 
classificação geral na UE. 

Os serviços de Internet, os 
serviços de telemóvel, os 
serviços de água, os 
serviços jurídicos e de 
contabilidade, os seguros 
de residência, os serviços 
de mudanças e 
armazenamento, a fruta e 
os legumes, os produtos 
TIC, outros produtos 
alimentares e os serviços de 
dentista obtiveram uma 
classificação superior à sua 
classificação geral na UE. 

IDM Alemanha (DE) por mercado

63,5

66,7

68,0

69,7

70,6

71,3

72,3

73,0

73,4

73,7

74,1

74,1

74,4

74,5

74,9

75,0

75,0

75,6

75,6

75,7

76,2

76,4

76,4

76,5

76,7

76,9

77,0

77,1

77,1

77,3

77,4

77,5

77,5

77,7

77,8

77,8

77,9

77,9

77,9

78,4

79,3

79,9

79,9

80,3

80,4

80,4

80,7

80,9

82,9

83,7

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de Internet

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de telemóvel

Serviços de telefone fixo

Serviços de imobiliário

Serviços de gás

Carros em segunda mão

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de jogo e lotaria

Contas bancárias correntes

Serviços de electricidade

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços jurídicos e de contabilidade

Seguros de residência

Vestuário e calçado

Carne e derivados

Produtos TIC

Fruta e legumes

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Pacotes de férias e excursões

Serviços de água

Combustíveis

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Mobiliário e decoração

Bens de lazer

Produtos de manutenção para casa e jardim

Seguros de veículos

Medicamentos sem receita

Outros produtos alimentares

Serviços de desporto e lazer

Serviços de aluguer de automóveis

Serviços postais

Outros produtos electrónicos

Carros novos

Cafés, bares e restaurantes

Serviços de transporte aéreo

Alojamento de férias

Serviços de dentista

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços funerários

Produtos de cuidado pessoal

Grandes electrodomésticos

Bebidas alcoólicas

Serviços de cuidados pessoais

Pequenos electrodomésticos

Bebidas não-alcoólicas

Serviços culturais e de entretenimento

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Na Alemanha, nenhum 
mercado apresenta uma 
classificação muito 
baixa ou muito elevada 
em comparação com as 
respectivas 
classificações a nível da 
UE.  
Os serviços de 
transporte ferroviário, os 
serviços de telefone 
fixo, os serviços de gás, 
os serviços de jogo e 
lotaria, os produtos TIC, 
a fruta e os legumes, o 
mobiliário e decoração, 
os produtos de 
manutenção para casa e 
jardim, os serviços de 
desporto e lazer e, por 
último, o pão, cereais, 
arroz e massa têm uma 
classificação inferior à 
sua classificação geral 
na UE.  
Os serviços de 
electricidade, os 
serviços de manutenção 
da casa e jardim, os 
serviços de manutenção 
e reparação de veículos, 
os serviços de água, os 
serviços de mudanças e 
armazenamento, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro, os 
serviços de aluguer de 
automóveis, os carros 
novos, os cafés, bares e 
restaurantes e os 
pequenos 
electrodomésticos, por 
outro lado, estão mais 
bem classificados do 
que na classificação 
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geral a nível da UE. 

IDM Dinamarca (DK) por mercado 

62,3

66,5

66,6

69,2

69,9

70,4

71,4

71,7

72,3

73,4

74,0

74,7

75,3

75,5

75,5

75,6

76,0

76,0

76,1

76,5

76,5

76,8

77,1

77,2

77,2

77,4

77,4

77,6

77,7

78,0

78,2

78,4

78,4

78,4

79,4

79,8

79,8

80,2

80,3

80,6

80,6

80,8

81,7

81,7

81,9

82,4

82,7

83,7

84,7

85,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de telemóvel

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de Internet

Contas bancárias correntes

Carne e derivados

Carros em segunda mão

Serviços de imobiliário

Serviços de telefone fixo

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de electricidade

Produtos TIC

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Produtos de cuidado pessoal

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Seguros de veículos

Fruta e legumes

Outros produtos electrónicos

Seguros de residência

Serviços de gás

Serviços jurídicos e de contabilidade

Outros produtos alimentares

Pacotes de férias e excursões

Serviços postais

Serviços de aluguer de automóveis

Cafés, bares e restaurantes

Vestuário e calçado

Serviços de jogo e lotaria

Produtos de manutenção para casa e jardim

Carros novos

Serviços de água

Medicamentos sem receita

Bens de lazer

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de transporte aéreo

Grandes electrodomésticos

Serviços funerários

Serviços de transporte ferroviário

Pão, cereais, arroz e massa

Pequenos electrodomésticos

Serviços de dentista

Mobiliário e decoração

Serviços de cuidados pessoais

Alojamento de férias

Serviços de desporto e lazer

Bebidas não-alcoólicas

Bebidas alcoólicas

Combustíveis

Serviços culturais e de entretenimento

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média a 

alta

Na Dinamarca, os produtos de 
cuidado pessoal e os produtos 
electrónicos apresentam uma 
classificação muito inferior à 
sua classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços de telemóvel, as 
contas bancárias correntes, a 
carne e derivados, os serviços 
de telefone fixo, os produtos 
TIC, os seguros automóveis, a 
fruta e os legumes, outros 
produtos alimentares, os 
serviços postais e os serviços de 
cuidados pessoais também 
ficaram classificados a um nível 
inferior à respectiva 
classificação geral na UE. 

Os serviços de água, os serviços 
de transporte ferroviário e os 
combustíveis obtiveram uma 
classificação muito superior à 
sua classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços jurídicos e de 
contabilidade, o vestuário e 
calçado, os produtos de 
manutenção para casa e 
jardim, os serviços de 
eléctrico, autocarro, metro e o 
mobiliário e decoração 
também estão mais bem 
classificados do que na 
classificação geral a nível da 
UE. 

IDM Estónia (EE) por mercado 

65,7

68,3

70,7

70,9

71,2

73,2

75,3

75,8

75,8

76,4

76,5

76,8

76,9

77,6

77,8

77,9

78,2

78,7

78,8

79,1

79,1

79,5

79,8

79,9

80,0

80,1

80,2

80,9

80,9

81,2

81,3

81,5

81,7

81,7

82,2

82,3

82,5

82,9

83,2

83,5

83,6

83,8

84,0

84,5

84,8

85,1

85,2

85,6

85,7

85,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Carros em segunda mão

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de manutenção da casa e jardim

Vestuário e calçado

Serviços de imobiliário

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Fruta e legumes

Serviços de água

Carne e derivados

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Produtos de manutenção para casa e jardim

Bens de lazer

Combustíveis

Cafés, bares e restaurantes

Serviços de Internet

Produtos TIC

Outros produtos alimentares

Mobiliário e decoração

Serviços de electricidade

Pequenos electrodomésticos

Carros novos

Serviços de aluguer de automóveis

Grandes electrodomésticos

Pacotes de férias e excursões

Outros produtos electrónicos

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de gás

Seguros de residência

Bebidas alcoólicas

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de dentista

Serviços de telemóvel

Produtos de cuidado pessoal

Medicamentos sem receita

Alojamento de férias

Serviços de transporte aéreo

Serviços de jogo e lotaria

Bebidas não-alcoólicas

Serviços de desporto e lazer

Serviços culturais e de entretenimento

Pão, cereais, arroz e massa

Contas bancárias correntes

Serviços funerários

Seguros de veículos

Livros, revistas e jornais

Serviços postais

Serviços de telefone fixo

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de cuidados pessoais

IDM

Class. 
alta

Na Estónia, a fruta e os 
legumes, os bens de lazer, 
os pequenos 
electrodomésticos e os 
grandes electrodomésticos 
apresentam uma 
classificação muito 
inferior à sua classificação 
geral na UE. 

O vestuário e calçado, a 
carne e derivados, os 
produtos de manutenção 
para casa e jardim, os 
combustíveis, os cafés, 
bares e restaurantes, os 
produtos TIC, outros 
produtos alimentares, o 
mobiliário e decoração, os 
carros novos, os produtos 
electrónicos, as bebidas 
alcoólicas, as bebidas 
não-alcoólicas, os 
produtos de cuidado 
pessoal, o alojamento de 
férias e os serviços 
culturais e de 
entretenimento 
apresentam classificações 
inferiores à sua 
classificação geral a nível 
UE. 

Os serviços jurídicos e de 
contabilidade, os serviços 
de telemóvel, as contas 
bancárias correntes, os 
serviços de telefone fixo e 
os serviços de transporte 
ferroviário obtiveram uma 
classificação muito 
superior à sua 
classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços de Internet, os 
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serviços de electricidade, 
os serviços de mudanças e 
armazenamento, os 
serviços de gás, os 
seguros de residência, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro, os 
serviços de jogo e lotaria, 
os serviços funerários, os 
seguros automóveis e os 
serviços postais estão 
classificados acima das 
respectivas classificações 
gerais na UE. 
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IDM Grécia (EL) por mercado

64,7

64,8

65,2

67,2

68,4

71,0

71,1

71,4

71,5

72,2

72,4

72,5

72,7

73,9

73,9

74,0

74,1

74,2

74,4

74,7

74,7

74,9

75,3

75,8

76,1

76,1

77,0

77,1

77,1

77,6

77,8

78,5

78,6

78,7

78,7

79,2

79,2

79,3

79,3

79,5

79,9

80,4

80,5

80,7

81,3

81,6

81,7

82,8

83,5

85,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de imobiliário

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Contas bancárias correntes

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de mudanças e armazenamento

Combustíveis

Serviços de electricidade

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de Internet

Pacotes de férias e excursões

Carros em segunda mão

Serviços de jogo e lotaria

Seguros de residência

Alojamento de férias

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de água

Serviços de telemóvel

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Vestuário e calçado

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços funerários

Serviços de gás

Cafés, bares e restaurantes

Bens de lazer

Serviços de desporto e lazer

Serviços de aluguer de automóveis

Seguros de veículos

Serviços de telefone fixo

Mobiliário e decoração

Carros novos

Produtos de cuidado pessoal

Serviços postais

Carne e derivados

Fruta e legumes

Bebidas alcoólicas

Outros produtos alimentares

Outros produtos electrónicos

Grandes electrodomésticos

Produtos TIC

Bebidas não-alcoólicas

Serviços culturais e de entretenimento

Pequenos electrodomésticos

Serviços de transporte aéreo

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de dentista

Medicamentos sem receita

Livros, revistas e jornais

Serviços de cuidados pessoais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média a 

alta

Class média

Na Grécia, os combustíveis, o 
alojamento de férias e os 
serviços de desporto e lazer têm 
uma classificação muito 
inferior à sua classificação geral 
na UE. 

Os empréstimos, hipotecas e 
cartões de crédito, as contas 
bancárias correntes, os serviços 
de mudanças e armazenamento, 
os pacotes de férias e 
excursões, os serviços de jogo e 
lotaria, os seguros de 
residência, os serviços 
funerários, os produtos de 
cuidado pessoal e as bebidas 
alcoólicas também estão 
classificados abaixo das 
respectivas classificações gerais 
na UE.  
O mercado da carne e derivados 
é o único mercado que está 
muito mais bem classificado em 
comparação com a respectiva 
classificação geral a nível da 
UE. 

Os serviços de Internet, os 
carros em segunda mão, os 
serviços de manutenção e 
reparação de veículos, os 
serviços de água, os serviços 
de telemóvel, o vestuário e 
calçado, os serviços de gás, a 
fruta e os legumes, outros 
produtos alimentares, os 
produtos TIC, os serviços de 
transporte aéreo e os serviços 
de dentista também estão 
classificados acima das 
respectivas classificações 
gerais na UE. 

IDM Espanha (ES) por mercado 

67,5

68,2

68,6

69,0

69,6

69,8

70,0

71,5

71,5

72,1

72,8

73,1

73,6

73,9

74,9

75,6

75,9

76,0

76,0

76,4

76,8

76,9

77,0

77,2

77,4

77,4

77,4

77,5

77,5

77,6

77,6

77,9

78,0

78,3

78,3

78,4

78,6

78,8

78,9

79,0

79,4

80,1

80,2

80,2

80,5

80,8

80,9

81,1

81,3

82,8

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de telemóvel

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Contas bancárias correntes

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de Internet

Serviços de electricidade

Serviços de imobiliário

Seguros de residência

Serviços de telefone fixo

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de gás

Serviços de transporte aéreo

Serviços de mudanças e armazenamento

Seguros de veículos

Carros em segunda mão

Produtos de manutenção para casa e jardim

Combustíveis

Carros novos

Produtos TIC

Serviços funerários

Serviços de água

Serviços de aluguer de automóveis

Pacotes de férias e excursões

Serviços de transporte ferroviário

Cafés, bares e restaurantes

Vestuário e calçado

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de dentista

Bens de lazer

Mobiliário e decoração

Grandes electrodomésticos

Medicamentos sem receita

Serviços postais

Alojamento de férias

Pequenos electrodomésticos

Outros produtos electrónicos

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços de jogo e lotaria

Serviços de desporto e lazer

Serviços de cuidados pessoais

Produtos de cuidado pessoal

Bebidas não-alcoólicas

Bebidas alcoólicas

Outros produtos alimentares

Carne e derivados

Fruta e legumes

Livros, revistas e jornais

Pão, cereais, arroz e massa

IDM

Class. 
alta

Class. 
média a alta

Em Espanha, o sector dos 
transportes aéreos é o 
único mercado com uma 
classificação muito 
inferior à da sua 
classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços de telemóvel, 
as contas bancárias 
correntes, os seguros de 
residência, os serviços de 
telefone fixo, os seguros 
automóveis, os 
combustíveis, os carros 
novos, os serviços 
funerários, os serviços de 
dentista, os grandes 
electrodomésticos, o 
alojamento de férias, os 
serviços culturais e de 
entretenimento e os 
serviços de cuidados 
pessoais ficaram todos 
classificados a um nível 
inferior à respectiva 
classificação geral na UE. 

Os serviços de 
manutenção da casa e 
jardim, os serviços de 
jogo e lotaria, a carne e 
derivados e a fruta e os 
legumes, por outro lado, 
estão muito mais bem 
classificados do que na 
classificação geral a nível 
da UE.  
Os carros em segunda 
mão, os produtos de 
manutenção para casa e 
jardim, os serviços de 
água, os serviços de 
transporte ferroviário, o 
vestuário e calçado, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro e os 
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outros produtos 
alimentares também têm 
uma classificação superior 
à sua classificação geral 
na UE. 
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IDM Finlândia (FI) por mercado 

69,0

69,8

70,8

72,4

73,6

74,3

74,4

75,0

76,7

77,1

77,4

78,2

78,9

79,3

79,3

79,4

79,5

79,6

79,8

80,0

80,2

80,4

80,7

81,0

81,0

81,2

81,2

81,2

81,4

81,6

81,6

81,7

81,8

81,8

81,8

82,0

82,1

82,4

82,9

83,4

83,4

83,7

83,8

84,7

85,4

85,4

85,7

85,9

86,4

87,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de Internet

Serviços de telemóvel

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Carros em segunda mão

Serviços de telefone fixo

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de imobiliário

Serviços de electricidade

Produtos TIC

Seguros de residência

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de mudanças e armazenamento

Seguros de veículos

Livros, revistas e jornais

Mobiliário e decoração

Contas bancárias correntes

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de água

Vestuário e calçado

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Carros novos

Serviços de gás

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de transporte ferroviário

Outros produtos electrónicos

Produtos de cuidado pessoal

Grandes electrodomésticos

Cafés, bares e restaurantes

Bens de lazer

Serviços de desporto e lazer

Serviços de aluguer de automóveis

Pequenos electrodomésticos

Serviços de transporte aéreo

Pacotes de férias e excursões

Carne e derivados

Medicamentos sem receita

Serviços postais

Serviços de jogo e lotaria

Fruta e legumes

Alojamento de férias

Outros produtos alimentares

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de dentista

Combustíveis

Serviços funerários

Serviços de cuidados pessoais

Serviços culturais e de entretenimento

Pão, cereais, arroz e massa

Bebidas não-alcoólicas

Bebidas alcoólicas

IDM

Class. 
alta

Na Finlândia, os produtos TIC, 
os seguros de veículos, os 
livros, revistas e jornais e o 
mobiliário e decoração estão 
classificados muito abaixo das 
respectivas classificações gerais 
na UE. 

Os serviços de telefone fixo, os 
serviços de telemóvel, os 
seguros de residência, os carros 
novos, outros produtos 
electrónicos, os produtos de 
cuidado pessoal, os serviços de 
desporto e lazer, os grandes 
electrodomésticos e os 
pequenos electrodomésticos 
estão classificados abaixo das 
respectivas classificações gerais 
na UE.  
Os mercados da carne e 
derivados e dos serviços de 
eléctrico, autocarro, metro 
obtiveram uma classificação 
muito superior à sua 
classificação geral na UE. 

Os serviços jurídicos e de 
contabilidade, serviços de 
água, o vestuário e calçado, 
os empréstimos, hipotecas e 
cartões de crédito, os serviços 
de transporte ferroviário, os 
pacotes de férias e excursões, 
os serviços de jogo e lotaria , 
a fruta e legumes, os 
combustíveis e os serviços 
funerários estão mais bem 
classificados do que na 
classificação geral a nível da 
UE. 

IDM França (FR) por mercado 

63,7

64,0

66,2

66,4

66,5

68,5

68,9

68,9

68,9

70,3

71,2

71,7

71,7

72,0

72,3

74,0

74,1

74,3

74,4

74,4

74,5

74,7

74,9

75,2

75,4

75,6

75,7

75,7

75,8

75,8

76,0

76,1

76,2

76,5

76,8

76,8

77,0

77,1

77,3

78,0

78,2

78,2

78,4

78,6

78,8

79,3

79,6

79,7

80,1

81,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de imobiliário

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de Internet

Serviços de telemóvel

Contas bancárias correntes

Serviços jurídicos e de contabilidade

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de transporte ferroviário

Carros em segunda mão

Serviços de telefone fixo

Serviços de electricidade

Serviços de água

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de gás

Serviços de manutenção da casa e jardim

Medicamentos sem receita

Serviços postais

Seguros de residência

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de jogo e lotaria

Seguros de veículos

Cafés, bares e restaurantes

Produtos TIC

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de transporte aéreo

Carne e derivados

Fruta e legumes

Serviços funerários

Serviços de aluguer de automóveis

Carros novos

Vestuário e calçado

Pacotes de férias e excursões

Grandes electrodomésticos

Outros produtos alimentares

Bens de lazer

Combustíveis

Mobiliário e decoração

Produtos de cuidado pessoal

Alojamento de férias

Pequenos electrodomésticos

Outros produtos electrónicos

Serviços de dentista

Bebidas não-alcoólicas

Serviços de desporto e lazer

Bebidas alcoólicas

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de cuidados pessoais

Serviços culturais e de entretenimento

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Class. 
média a 
baixa

Em França, os 
medicamentos sem 
receita e os serviços 
postais obtiveram uma 
classificação muito 
inferior à sua 
classificação geral a 
nível da UE. 

As contas bancárias 
correntes, os serviços de 
transporte ferroviário, os 
serviços de telefone 
fixo, os seguros de 
veículos, os serviços de 
transporte aéreo, os 
serviços funerários e os 
grandes 
electrodomésticos 
também obtiveram uma 
classificação inferior à 
sua classificação geral a 
nível da UE. 

O vestuário e calçado 
está muito mais bem 
classificado do que na 
classificação geral a 
nível da UE. 

Os carros em segunda 
mão, os produtos de 
manutenção para casa e 
jardim, os serviços de 
mudanças e 
armazenamento, a carne 
e derivados, os pacotes 
de férias e excursões e 
os combustíveis também 
ficaram classificados a 
um nível superior à 
respectiva classificação 
geral na UE. 
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IDM Hungria (HU) por mercado

59,8

61,8

63,5

64,5

66,2

66,3

66,6

67,5

68,7

69,0

69,7

70,6

70,9

71,5

71,6

72,5

72,8

73,1

73,4

73,5

74,0

74,2

74,5

74,6

74,8

74,9

75,2

75,4

75,4

75,6

76,1

76,2

76,3

76,5

76,5

76,9

77,0

77,3

78,0

78,1

78,3

78,6

78,8

78,9

79,0

79,8

80,5

81,1

82,0

82,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de imobiliário

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de gás

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de electricidade

Contas bancárias correntes

Carros em segunda mão

Serviços de água

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Vestuário e calçado

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de Internet

Seguros de residência

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Carne e derivados

Serviços funerários

Seguros de veículos

Carros novos

Pacotes de férias e excursões

Bebidas alcoólicas

Medicamentos sem receita

Combustíveis

Bens de lazer

Serviços de telemóvel

Fruta e legumes

Serviços de telefone fixo

Produtos de manutenção para casa e jardim

Mobiliário e decoração

Serviços de aluguer de automóveis

Serviços postais

Produtos de cuidado pessoal

Serviços de dentista

Outros produtos alimentares

Cafés, bares e restaurantes

Pequenos electrodomésticos

Produtos TIC

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de transporte aéreo

Grandes electrodomésticos

Serviços de desporto e lazer

Outros produtos electrónicos

Bebidas não-alcoólicas

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços de jogo e lotaria

Alojamento de férias

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média a 

alta

Class. 
média a 
baixa

Na Hungria, os serviços 
funerários, as bebidas 
alcoólicas e os serviços de 
jogo e lotaria são mercados 
com uma classificação muito 
inferior à sua classificação 
geral a nível da UE. 

Os empréstimos, hipotecas e 
cartões de crédito, os 
serviços de gás, os serviços 
de transporte ferroviário, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro, os seguros 
de veículos, os carros novos, 
os produtos de cuidado 
pessoal e o pão, cereais, arroz 
e massa também obtiveram 
uma classificação inferior à 
sua classificação geral na 
UE. 

O mercado dos serviços de 
telemóvel é o único mercado 
com uma classificação muito 
superior à sua classificação 
geral na UE. 

Os serviços de Internet, os 
serviços de manutenção e 
reparação de veículos, os 
serviços de telefone fixo, 
os produtos de manutenção 
para casa e jardim, os 
cafés, bares e restaurantes e 
os produtos TIC obtiveram 
uma classificação superior 
à sua classificação geral na 
UE. 

IDM Irlanda (IE) por mercado

63,4

72,5

73,5

73,5

74,2

74,8

75,6

75,9

76,1

76,6

76,7

76,8

76,9

77,1

77,5

77,7

77,8

77,8

78,3

78,9

79,0

79,1

79,1

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,8

79,8

79,9

80,0

80,0

80,3

80,3

80,4

80,4

80,5

80,6

80,7

80,9

81,2

81,3

81,3

81,3

81,4

81,7

81,7

82,2

82,3

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Contas bancárias correntes

Serviços de imobiliário

Carros em segunda mão

Serviços jurídicos e de contabilidade

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de telemóvel

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de Internet

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de aluguer de automóveis

Combustíveis

Seguros de residência

Serviços de transporte aéreo

Serviços de telefone fixo

Serviços de mudanças e armazenamento

Pacotes de férias e excursões

Carros novos

Serviços de transporte ferroviário

Cafés, bares e restaurantes

Seguros de veículos

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de gás

Serviços de água

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Vestuário e calçado

Medicamentos sem receita

Bens de lazer

Mobiliário e decoração

Produtos TIC

Serviços de dentista

Carne e derivados

Alojamento de férias

Outros produtos alimentares

Fruta e legumes

Grandes electrodomésticos

Serviços de desporto e lazer

Serviços funerários

Outros produtos electrónicos

Serviços de electricidade

Pequenos electrodomésticos

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços postais

Livros, revistas e jornais

Bebidas alcoólicas

Bebidas não-alcoólicas

Produtos de cuidado pessoal

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de jogo e lotaria

Serviços de cuidados pessoais

IDM

Class. 
alta

Na Irlanda, o mercado 
dos serviços de 
transporte aéreo 
apresenta uma 
classificação muito 
inferior à sua 
classificação geral a 
nível da UE.  
As contas bancárias 
correntes, os serviços de 
aluguer de automóveis, 
os combustíveis, os 
seguros de residência, os 
carros novos, os seguros 
de veículos, os 
medicamentos sem 
receita, os serviços de 
dentista, o alojamento 
de férias, os serviços de 
desporto e lazer, os 
serviços culturais e de 
entretenimento e os 
livros, revistas e jornais 
também obtiveram uma 
classificação inferior à 
sua classificação geral a 
nível da UE. 

Os serviços de 
electricidade e os 
serviços de jogo e 
lotaria estão muito mais 
bem classificados do 
que na classificação 
geral a nível da UE. 

Os serviços de gás, os 
serviços de água, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro, o 
vestuário e calçado, a 
carne e derivados, a 
fruta e os legumes e os 
serviços postais também 
estão classificados 
acima das respectivas 
classificações gerais na 
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UE. 

IDM Itália (IT) por mercado 

63,5

63,6

64,2

66,8

67,7

68,4

68,8

69,2

70,2

70,7

71,0

71,7

71,9

72,2

73,1

73,9

73,9

74,6

75,0

75,9

76,0

76,7

76,9

77,0

77,3

77,4

77,5

77,6

77,6

78,0

78,1

78,1

78,9

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,7

79,9

80,2

80,2

80,5

81,1

81,4

81,4

81,4

81,7

85,0

85,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de imobiliário

Contas bancárias correntes

Serviços de telefone fixo

Serviços de Internet

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Combustíveis

Carros em segunda mão

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de telemóvel

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de gás

Serviços de electricidade

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de água

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços postais

Vestuário e calçado

Seguros de veículos

Serviços de transporte aéreo

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Seguros de residência

Serviços de jogo e lotaria

Carros novos

Outros produtos alimentares

Mobiliário e decoração

Produtos de manutenção para casa e jardim

Cafés, bares e restaurantes

Serviços de aluguer de automóveis

Pacotes de férias e excursões

Fruta e legumes

Carne e derivados

Produtos TIC

Serviços de dentista

Grandes electrodomésticos

Outros produtos electrónicos

Bens de lazer

Alojamento de férias

Bebidas alcoólicas

Serviços funerários

Pequenos electrodomésticos

Produtos de cuidado pessoal

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços culturais e de entretenimento

Bebidas não-alcoólicas

Serviços de desporto e lazer

Medicamentos sem receita

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Em Itália, os combustíveis e os 
serviços postais obtiveram uma 
classificação muito inferior à da 
sua classificação geral na UE. 

Os serviços de transporte 
ferroviário, as contas bancárias 
correntes, os serviços de 
telefone fixo, os seguros de 
veículos, os serviços de 
transporte aéreo, outros 
produtos alimentares e o 
mobiliário e decoração também 
obtiveram uma classificação 
inferior à sua classificação geral 
a nível da UE. 

Os carros em segunda mão, 
os serviços de electricidade, o 
vestuário e calçado, os 
serviços de manutenção e 
reparação de veículos, os 
produtos de manutenção para 
casa e jardim, os pacotes de 
férias e excursões, a fruta e os 
legumes, a carne e derivados, 
os produtos TIC, os bens de 
lazer e os medicamentos sem 
receita estão classificados 
acima das respectivas 
classificações gerais na UE. 

IDM Lituânia (LT) por mercado

63,1

65,2

68,5

68,6

69,7

69,7

70,9

72,7

73,0

74,2

74,3

74,4

74,4

74,5

75,2

75,7

76,7

77,0

77,2

77,5

77,8

77,8

78,0

78,0

78,9

79,0

79,2

79,8

79,9

79,9

80,3

80,3

80,5

80,8

81,0

81,2

81,3

81,5

81,8

81,8

82,6

82,8

82,9

82,9

83,8

83,8

84,1

86,0

87,8

88,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Carros em segunda mão

Serviços de água

Serviços de imobiliário

Serviços de electricidade

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Vestuário e calçado

Serviços jurídicos e de contabilidade

Carne e derivados

Fruta e legumes

Serviços de telemóvel

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de Internet

Serviços de jogo e lotaria

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Bens de lazer

Mobiliário e decoração

Produtos de manutenção para casa e jardim

Carros novos

Outros produtos alimentares

Medicamentos sem receita

Combustíveis

Serviços de mudanças e armazenamento

Pequenos electrodomésticos

Serviços de dentista

Serviços de telefone fixo

Pacotes de férias e excursões

Cafés, bares e restaurantes

Produtos de cuidado pessoal

Outros produtos electrónicos

Serviços de gás

Alojamento de férias

Produtos TIC

Seguros de residência

Serviços de aluguer de automóveis

Serviços de desporto e lazer

Contas bancárias correntes

Bebidas não-alcoólicas

Serviços funerários

Grandes electrodomésticos

Serviços postais

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de transporte aéreo

Pão, cereais, arroz e massa

Seguros de veículos

Serviços culturais e de entretenimento

Bebidas alcoólicas

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

Serviços de transporte ferroviário

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 

lt

Na Lituânia, não houve um 
único mercado que 
obtivesse uma classificação 
muito inferior à da sua 
classificação geral na UE. 

Os serviços de água, o 
vestuário e calçado, a carne 
e derivados, a fruta e os 
legumes, os serviços de 
jogo e lotaria, os bens de 
lazer, o mobiliário e 
decoração, os carros novos, 
outros produtos alimentares, 
os medicamentos sem 
receita, os combustíveis, os 
pequenos 
electrodomésticos, os 
serviços de dentista, os 
produtos de cuidado 
pessoal, outros produtos 
electrónicos, o alojamento 
de férias, os serviços de 
desporto e lazer e as 
bebidas não-alcoólicas, no 
entanto, são mercados com 
uma classificação inferior à 
sua classificação geral na 
UE. o mercado das contas 
bancárias correntes e o 
mercado dos serviços de 
eléctrico, autocarro, metro 
classificaram-se muito 
acima das respectivas 
classificações gerais na UE. 
Os serviços de manutenção 
da casa e jardim, os serviços 
de Internet, os empréstimos, 
hipotecas e cartões de 
crédito, os serviços de 
mudanças e 
armazenamento, os serviços 
de gás, os seguros de 
residência, os serviços de 
aluguer de automóveis, os 
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serviços postais, os serviços 
de transporte aéreo e os 
seguros de veículos 
classificaram-se acima das 
respectivas classificações 
gerais na UE. 
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IDM Luxemburgo (LU) por mercado

67,8

69,1

69,6

72,4

72,4

73,2

73,2

74,6

76,0

76,0

76,1

76,2

76,2

76,6

76,7

76,7

77,1

77,3

77,4

77,6

77,7

78,0

78,0

78,2

78,2

78,4

78,6

78,6

79,0

79,0

79,1

79,2

79,4

79,5

79,5

79,9

79,9

80,0

80,0

80,5

80,6

81,1

81,1

81,9

82,1

82,3

82,7

82,8

83,0

83,5

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de imobiliário

Serviços de Internet

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de telemóvel

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de manutenção da casa e jardim

Carros em segunda mão

Serviços de aluguer de automóveis

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Cafés, bares e restaurantes

Carne e derivados

Vestuário e calçado

Fruta e legumes

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de jogo e lotaria

Serviços de transporte aéreo

Serviços de mudanças e armazenamento

Produtos TIC

Serviços de electricidade

Carros novos

Mobiliário e decoração

Outros produtos alimentares

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de desporto e lazer

Bens de lazer

Outros produtos electrónicos

Pacotes de férias e excursões

Contas bancárias correntes

Medicamentos sem receita

Produtos de cuidado pessoal

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Pequenos electrodomésticos

Serviços de gás

Seguros de veículos

Serviços de telefone fixo

Grandes electrodomésticos

Alojamento de férias

Serviços de dentista

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de água

Serviços postais

Seguros de residência

Bebidas não-alcoólicas

Bebidas alcoólicas

Serviços de cuidados pessoais

Serviços funerários

Serviços culturais e de entretenimento

Livros, revistas e jornais

Combustíveis

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 

No Luxemburgo, os serviços 
de aluguer de automóveis, os 
serviços de transporte aéreo e 
os serviços de desporto e 
lazer apresentam uma 
classificação muito inferior à 
sua classificação geral na 
UE. 

Os serviços de manutenção e 
reparação de veículos, os 
cafés, bares e restaurantes, a 
carne e derivados, os serviços 
de jogo e lotaria, os produtos 
TIC, os carros novos, o 
mobiliário e decoração, 
outros produtos alimentares, 
outros produtos electrónicos, 
produtos de cuidado pessoal, 
os pequenos 
electrodomésticos e o pão, 
cereais, arroz e massa 
também obtiveram uma 
classificação inferior à sua 
classificação geral na UE.  
As contas bancárias 
correntes, os serviços de gás, 
os serviços de telefone fixo, 
os serviços de água, os 
seguros de residência e os 
combustíveis classificaram-se 
muito acima das respectivas 
classificações gerais na UE.  
Os serviços de electricidade, 
os serviços de transporte 
ferroviário, os pacotes de 
férias e excursões, os serviços 
de eléctrico, autocarro, metro, 
os serviços postais e os 
serviços funerários também 
estão classificados acima das 
respectivas classificações 
gerais na UE. 

IDM Letónia (LV) por mercado 

65,2

65,4

66,1

66,9

67,4

70,9

71,5

72,3

72,9

73,5

73,7

73,8

74,2

74,4

74,4

74,9

75,2

76,0

76,2

76,2

76,3

76,4

76,7

76,9

77,1

77,3

77,4

77,8

78,0

78,2

78,5

78,5

78,7

78,9

79,0

79,1

79,5

80,1

80,2

80,2

80,4

80,6

80,7

81,0

81,3

81,4

82,9

83,4

85,3

87,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de imobiliário

Serviços de água

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Vestuário e calçado

Carros em segunda mão

Serviços de manutenção da casa e jardim

Carne e derivados

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de electricidade

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de jogo e lotaria

Fruta e legumes

Serviços de Internet

Outros produtos alimentares

Serviços de aluguer de automóveis

Carros novos

Cafés, bares e restaurantes

Bebidas alcoólicas

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de mudanças e armazenamento

Medicamentos sem receita

Bens de lazer

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de telemóvel

Contas bancárias correntes

Pacotes de férias e excursões

Combustíveis

Produtos TIC

Seguros de residência

Outros produtos electrónicos

Bebidas não-alcoólicas

Produtos de cuidado pessoal

Serviços de transporte aéreo

Serviços postais

Mobiliário e decoração

Pequenos electrodomésticos

Serviços funerários

Serviços de dentista

Serviços de gás

Alojamento de férias

Serviços culturais e de entretenimento

Grandes electrodomésticos

Seguros de veículos

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de desporto e lazer

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de telefone fixo

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Na Letónia, os outros 
produtos alimentares e as 
bebidas alcoólicas 
obtiveram uma 
classificação muito 
inferior à sua classificação 
geral a nível da UE.  
Os serviços de água, os 
serviços de manutenção e 
reparação de veículos, o 
vestuário e calçado, a 
carne e derivados, os 
produtos de manutenção 
para casa e jardim, os 
serviços de jogo e lotaria, 
a fruta e os legumes, os 
serviços de aluguer de 
automóveis, os carros 
novos, os cafés, bares e 
restaurantes, os 
medicamentos sem 
receita, os bens de lazer, 
outros produtos 
electrónicos, as bebidas 
não-alcoólicas, os 
produtos de cuidado 
pessoal e os serviços 
culturais e de 
entretenimento também 
obtiveram uma 
classificação inferior à sua 
classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços de telemóvel, 
os serviços de gás, os 
serviços de transporte 
ferroviário e os serviços 
de telefone fixo 
classificaram-se muito 
acima das respectivas 
classificações gerais na 
UE. 

Os produtos de 
investimento bancário, 
pensões e títulos, os 



 

PT 65   PT 

serviços de Internet, os 
serviços jurídicos e de 
contabilidade, os serviços 
de mudanças e 
armazenamento, as contas 
bancárias correntes, os 
seguros de residência e os 
seguros de veículos 
também estão 
classificados acima das 
respectivas classificações 
gerais na UE. 
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IDM Malta (MT) por mercado

53,8

56,3

58,9

69,3

72,6

73,8

74,2

74,6

74,7

75,1

75,2

75,5

75,7

75,7

76,0

76,0

76,2

76,4

76,7

76,7

76,8

76,8

77,0

77,0

77,1

77,1

77,8

77,8

78,1

78,3

78,5

78,5

78,7

78,7

78,8

78,9

79,0

79,1

79,7

80,0

80,0

80,0

80,6

80,8

80,8

81,0

81,2

82,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de electricidade

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de água

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de Internet

Produtos de manutenção para casa e jardim

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de imobiliário

Serviços de telefone fixo

Serviços postais

Seguros de veículos

Seguros de residência

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Contas bancárias correntes

Serviços de mudanças e armazenamento

Vestuário e calçado

Bens de lazer

Serviços funerários

Carros em segunda mão

Medicamentos sem receita

Serviços de jogo e lotaria

Grandes electrodomésticos

Cafés, bares e restaurantes

Combustíveis

Serviços de telemóvel

Alojamento de férias

Serviços de aluguer de automóveis

Pequenos electrodomésticos

Mobiliário e decoração

Serviços de desporto e lazer

Fruta e legumes

Carros novos

Serviços culturais e de entretenimento

Produtos TIC

Serviços de dentista

Pacotes de férias e excursões

Pão, cereais, arroz e massa

Outros produtos alimentares

Bebidas não-alcoólicas

Outros produtos electrónicos

Serviços de cuidados pessoais

Produtos de cuidado pessoal

Serviços de transporte aéreo

Bebidas alcoólicas

Carne e derivados

Livros, revistas e jornais

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de gás

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Em Malta, os serviços de 
eléctrico, autocarro, metro, os 
serviços postais, os seguros de 
veículos, os serviços funerários 
e os grandes electrodomésticos 
apresentam uma classificação 
muito inferior à sua 
classificação geral na UE.  
Os serviços de água, os 
produtos de manutenção para 
casa e jardim, os serviços de 
telefone fixo, os seguros de 
residência, os bens de lazer, os 
medicamentos sem receita, o 
alojamento de férias, os 
pequenos electrodomésticos, os 
serviços de desporto e lazer, os 
serviços culturais e de 
entretenimento e o pão, cereais, 
arroz e massa também 
obtiveram uma classificação 
inferior à sua classificação geral 
a nível da UE.  
Os carros em segunda mão, os 
serviços de telemóvel e a carne 
e derivados, por outro lado, 
classificaram-se muito acima 
das respectivas classificações 
gerais na UE. 

Os produtos de investimento 
bancário, pensões e títulos, os 
serviços de imobiliário, os 
empréstimos, hipotecas e 
cartões de crédito, a fruta e os 
legumes, os produtos TIC, os 
pacotes de férias e excursões, 
outros produtos alimentares e 
os serviços de transporte 
aéreo também obtiveram uma 
classificação superior à sua 
classificação geral na UE. 

IDM Países Baixos (NL) por mercado

61,3

70,1

70,2

71,7

72,2

73,6

74,0

74,0

74,2

74,5

74,8

75,0

75,6

75,7

76,2

76,6

76,8

77,5

77,7

77,8

78,2

78,3

78,4

78,4

78,6

78,6

78,8

78,9

79,0

79,1

79,4

79,5

79,5

79,7

79,7

79,9

80,0

80,3

80,4

80,4

81,1

81,2

81,2

81,8

82,0

82,6

82,7

82,8

83,4

83,5

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de telemóvel

Serviços de Internet

Serviços de jogo e lotaria

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Contas bancárias correntes

Serviços de telefone fixo

Serviços de gás

Serviços de imobiliário

Serviços de manutenção da casa e jardim

Carros em segunda mão

Serviços de electricidade

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de transporte ferroviário

Serviços postais

Produtos TIC

Seguros de residência

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Vestuário e calçado

Serviços funerários

Seguros de veículos

Fruta e legumes

Cafés, bares e restaurantes

Pacotes de férias e excursões

Mobiliário e decoração

Outros produtos electrónicos

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de transporte aéreo

Grandes electrodomésticos

Carros novos

Serviços de aluguer de automóveis

Serviços de mudanças e armazenamento

Carne e derivados

Serviços de dentista

Outros produtos alimentares

Bens de lazer

Serviços de desporto e lazer

Alojamento de férias

Pequenos electrodomésticos

Serviços de água

Produtos de cuidado pessoal

Medicamentos sem receita

Serviços culturais e de entretenimento

Combustíveis

Serviços de cuidados pessoais

Bebidas alcoólicas

Pão, cereais, arroz e massa

Livros, revistas e jornais

Bebidas não-alcoólicas

IDM

Class. 
alta

Class. 
média

Nos Países Baixos, os 
serviços de jogo e 
lotaria e os serviços 
postais têm uma 
classificação muito 
inferior à classificação 
obtida em geral a nível 
da UE.os serviços de 
telefone fixo, os 
serviços de telemóvel, 
os serviços de gás, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro, os 
produtos TIC, os 
serviços funerários, os 
seguros de veículos, o 
mobiliário e decoração, 
os outros produtos 
electrónicos, os serviços 
de transporte aéreo, os 
grandes 
electrodomésticos e os 
serviços de desporto e 
lazer também estão 
classificados abaixo das 
respectivas 
classificações gerais na 
UE. os serviços de 
mudanças e 
armazenamento, os 
serviços de água e os 
combustíveis 
apresentam uma 
classificação muito 
superior à sua 
classificação geral a 
nível da UE.  
Os serviços de 
imobiliário, os carros 
em segunda mão, os 
serviços de 
electricidade, os 
serviços jurídicos e de 
contabilidade, os 
serviços de manutenção 
e reparação de veículos, 
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o vestuário e calçado, os 
produtos de manutenção 
para casa e jardim, a 
carne e derivados, os 
bens de lazer e os 
medicamentos sem 
receita também têm uma 
classificação superior à 
sua classificação geral 
na UE. 
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IDM Polónia (PL) por mercado

63,6

65,5

66,4

66,9

69,1

70,3

70,4

70,5

71,4

72,3

72,4

72,8

73,4

74,2

74,8

74,9

75,3

75,4

75,7

75,9

76,1

76,1

76,2

76,9

76,9

77,1

77,4

77,9

78,1

78,4

78,4

78,5

78,8

78,8

79,3

79,6

79,9

80,0

80,5

80,5

80,7

81,2

81,4

81,6

81,6

81,8

82,0

83,7

84,6

86,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Carros em segunda mão

Serviços de imobiliário

Serviços de transporte ferroviário

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de electricidade

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Carne e derivados

Serviços de Internet

Contas bancárias correntes

Vestuário e calçado

Combustíveis

Pacotes de férias e excursões

Serviços de jogo e lotaria

Serviços de água

Serviços de telemóvel

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços postais

Serviços de gás

Serviços de telefone fixo

Carros novos

Serviços de aluguer de automóveis

Bens de lazer

Cafés, bares e restaurantes

Produtos TIC

Produtos de manutenção para casa e jardim

Outros produtos alimentares

Medicamentos sem receita

Seguros de veículos

Mobiliário e decoração

Fruta e legumes

Seguros de residência

Alojamento de férias

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de dentista

Serviços de transporte aéreo

Serviços funerários

Pequenos electrodomésticos

Serviços de desporto e lazer

Grandes electrodomésticos

Outros produtos electrónicos

Bebidas alcoólicas

Produtos de cuidado pessoal

Pão, cereais, arroz e massa

Bebidas não-alcoólicas

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Na Polónia, nem um só 
mercado obteve uma 
classificação que fosse muito 
inferior em comparação com 
a respectiva classificação 
geral a nível da UE. 

Os serviços de transporte 
ferroviário, os serviços de 
mudanças e armazenamento, 
a carne e derivados, os 
combustíveis, os pacotes de 
férias e excursões, os 
serviços de jogo e lotaria , os 
serviços postais, os carros 
novos, os bens de lazer e o 
alojamento de férias 
apresentam uma classificação 
inferior à sua classificação 
geral a nível da UE. 

Os serviços de eléctrico, 
autocarro, metro obtiveram 
uma classificação muito 
superior à sua classificação 
geral a nível da UE. 

Os serviços de Internet, os 
serviços de telemóvel, os 
serviços jurídicos e de 
contabilidade, os serviços 
de telefone fixo, os 
produtos de manutenção 
para casa e jardim, a fruta e 
legumes e os seguros de 
residência obtiveram uma 
classificação superior à sua 
classificação geral na UE. 

IDM Portugal (PT) por mercado

63,2

63,7

65,5

66,0

66,0

66,1

66,2

66,8

67,8

68,5

68,6

69,1

69,8

69,8

69,9

71,8

72,6

72,7

74,1

74,3

74,5

74,7

74,8

74,8

74,9

74,9

75,2

75,9

76,0

76,1

76,2

76,3

76,3

76,5

77,3

77,8

77,8

77,8

78,3

78,3

78,6

78,8

78,9

79,2

79,4

79,5

80,0

81,4

82,4

82,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Carros em segunda mão

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Contas bancárias correntes

Serviços de Internet

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de telefone fixo

Serviços de electricidade

Serviços de imobiliário

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de água

Serviços jurídicos e de contabilidade

Combustíveis

Seguros de residência

Serviços de mudanças e armazenamento

Seguros de veículos

Carros novos

Serviços de telemóvel

Cafés, bares e restaurantes

Pacotes de férias e excursões

Serviços de aluguer de automóveis

Carne e derivados

Serviços de gás

Vestuário e calçado

Serviços funerários

Fruta e legumes

Serviços de desporto e lazer

Serviços de transporte aéreo

Outros produtos alimentares

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Produtos TIC

Serviços postais

Bens de lazer

Mobiliário e decoração

Pequenos electrodomésticos

Grandes electrodomésticos

Serviços de transporte ferroviário

Alojamento de férias

Produtos de cuidado pessoal

Bebidas alcoólicas

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de dentista

Outros produtos electrónicos

Medicamentos sem receita

Serviços culturais e de entretenimento

Bebidas não-alcoólicas

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

Serviços de jogo e lotaria

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Class. 
média a 
baixa

Em Portugal, os serviços 
de desporto e lazer 
constituem o único 
mercado com uma 
classificação muito 
inferior à classificação 
obtida em geral a nível da 
UE. 

As contas bancárias 
correntes, os serviços de 
telefone fixo, os 
combustíveis, os seguros 
de residência, os carros 
novos, os serviços de 
aluguer de automóveis, os 
serviços funerários e os 
serviços de transporte 
aéreo também apresentam 
uma classificação inferior 
à sua classificação geral 
na UE. 

Os serviços de transporte 
ferroviário e os serviços 
de jogo e lotaria têm uma 
classificação superior à 
sua classificação geral na 
UE.  
Os serviços de telemóvel, 
os serviços de gás, o 
vestuário e calçado, os 
produtos de manutenção 
para casa e jardim, os 
produtos TIC e os 
medicamentos sem receita 
também obtiveram uma 
classificação superior à 
sua classificação geral a 
nível da UE. 
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IDM Roménia (RO) por mercado

61,4

62,7

63,3

63,5

63,6

64,6

66,7

67,8

69,0

69,1

69,3

70,2

70,7

72,0

72,3

72,9

72,9

73,4

73,5

73,5

73,6

73,6

73,7

74,0

74,1

74,1

74,3

74,5

74,7

75,1

75,2

75,7

76,0

76,3

76,4

76,7

77,0

77,5

78,0

79,1

79,2

79,9

80,1

80,3

80,6

80,9

80,9

81,1

81,7

84,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de imobiliário

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Carros em segunda mão

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de água

Bebidas alcoólicas

Carne e derivados

Vestuário e calçado

Contas bancárias correntes

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de electricidade

Outros produtos alimentares

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Cafés, bares e restaurantes

Medicamentos sem receita

Pacotes de férias e excursões

Bebidas não-alcoólicas

Combustíveis

Seguros de veículos

Alojamento de férias

Serviços de gás

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de dentista

Fruta e legumes

Serviços de Internet

Bens de lazer

Mobiliário e decoração

Serviços de aluguer de automóveis

Serviços de jogo e lotaria

Serviços funerários

Carros novos

Seguros de residência

Produtos de cuidado pessoal

Pequenos electrodomésticos

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de desporto e lazer

Outros produtos electrónicos

Grandes electrodomésticos

Produtos TIC

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços de telemóvel

Serviços de telefone fixo

Serviços de cuidados pessoais

Serviços postais

Serviços de transporte aéreo

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Class. 
média a 
baixa

Na Roménia, os mercados 
das bebidas alcoólicas, das 
bebidas não-alcoólicas e do 
alojamento de férias 
obtiveram uma classificação 
muito inferior à da sua 
classificação geral a nível da 
UE. 

Os serviços de transporte 
ferroviário, os serviços de 
mudanças e armazenamento, 
a carne e derivados, os outros 
produtos alimentares, os 
cafés, bares e restaurantes, os 
medicamentos sem receita, os 
combustíveis, os seguros de 
veículos, o pão, cereais, arroz 
e massa também ficaram 
classificados a um nível 
inferior à respectiva 
classificação geral na UE. 

Os serviços de Internet, os 
produtos TIC, os serviços de 
telefone fixo e os serviços de 
telemóvel obtiveram uma 
classificação muito superior à 
sua classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços de manutenção 
da casa e jardim, os serviços 
de electricidade, os serviços 
de gás, os serviços de jogo e 
lotaria, os carros novos, os 
seguros de residência, os 
serviços postais e os serviços 
de transporte aéreo ficaram 
classificados a um nível 
superior à respectiva 
classificação geral na UE. 

IDM Suécia (SE) por mercado

62,1

63,0

63,2

63,5

64,4

65,0

65,0

66,3

66,7

67,3

68,4

69,2

69,4

69,9

70,2

70,3

70,5

71,1

71,5

71,5

71,8

72,2

72,3

72,8

72,9

73,0

73,5

73,9

73,9

74,0

74,2

74,3

75,1

75,2

75,6

75,8

75,9

76,0

76,2

76,4

76,6

76,8

77,3

77,3

77,4

77,6

78,6

78,6

79,4

80,3

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de telemóvel

Serviços de electricidade

Serviços de Internet

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de telefone fixo

Carros em segunda mão

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de gás

Serviços de imobiliário

Serviços de água

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços jurídicos e de contabilidade

Carne e derivados

Serviços de mudanças e armazenamento

Produtos TIC

Produtos de cuidado pessoal

Seguros de veículos

Seguros de residência

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Fruta e legumes

Vestuário e calçado

Carros novos

Serviços postais

Contas bancárias correntes

Serviços de dentista

Cafés, bares e restaurantes

Produtos de manutenção para casa e jardim

Outros produtos electrónicos

Medicamentos sem receita

Outros produtos alimentares

Serviços de jogo e lotaria

Serviços funerários

Grandes electrodomésticos

Bens de lazer

Serviços de transporte aéreo

Serviços de aluguer de automóveis

Pacotes de férias e excursões

Pequenos electrodomésticos

Mobiliário e decoração

Alojamento de férias

Serviços de desporto e lazer

Serviços de cuidados pessoais

Pão, cereais, arroz e massa

Bebidas não-alcoólicas

Livros, revistas e jornais

Combustíveis

Bebidas alcoólicas

Serviços culturais e de entretenimento

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Class. 
média a 
baixa

Na Suécia, o mercado dos 
produtos de cuidado 
pessoal é o único mercado 
com uma classificação 
muito inferior à sua 
classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços de telefone 
fixo, os serviços de 
telemóvel, os serviços de 
transporte ferroviário, os 
serviços de gás, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro, os 
produtos TIC, os seguros 
de veículos, os serviços 
postais, os serviços de 
dentista, os outros 
produtos electrónicos e os 
grandes electrodomésticos 
apresentam uma 
classificação inferior à sua 
classificação geral na UE. 

Os pacotes de férias e 
excursões e os 
combustíveis são os dois 
únicos mercados com uma 
classificação muito 
superior à sua 
classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços de 
imobiliário, os 
empréstimos, hipotecas e 
cartões de crédito, o 
vestuário e calçado, as 
contas bancárias 
correntes, os produtos de 
manutenção para casa e 
jardim, os serviços de 
jogo e lotaria, os serviços 
de aluguer de automóveis 
e o mobiliário e decoração 
obtiveram uma 
classificação superior à 
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sua classificação geral a 
nível da UE. 
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IDM Eslovénia (SI) por mercado

64,8

64,8

69,4

70,0

73,2

73,3

73,7

74,3

75,5

75,5

75,9

76,2

76,2

76,9

77,1

77,3

78,0

78,3

78,3

78,3

78,4

79,1

79,2

79,2

79,5

79,7

80,0

80,0

80,1

80,2

80,3

80,4

80,8

80,8

80,9

80,9

81,1

81,1

81,5

82,6

82,8

83,2

83,5

83,7

83,7

83,7

85,3

85,5

85,6

86,8

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Serviços de imobiliário

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Carros em segunda mão

Serviços jurídicos e de contabilidade

Vestuário e calçado

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de dentista

Serviços de Internet

Produtos de manutenção para casa e jardim

Medicamentos sem receita

Fruta e legumes

Serviços de mudanças e armazenamento

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de jogo e lotaria

Outros produtos alimentares

Carne e derivados

Serviços de telemóvel

Bens de lazer

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Cafés, bares e restaurantes

Mobiliário e decoração

Produtos de cuidado pessoal

Pacotes de férias e excursões

Bebidas não-alcoólicas

Produtos TIC

Seguros de residência

Grandes electrodomésticos

Pequenos electrodomésticos

Carros novos

Serviços de aluguer de automóveis

Serviços de electricidade

Bebidas alcoólicas

Outros produtos electrónicos

Serviços de telefone fixo

Contas bancárias correntes

Pão, cereais, arroz e massa

Alojamento de férias

Serviços de água

Serviços funerários

Livros, revistas e jornais

Serviços de transporte aéreo

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Combustíveis

Serviços de transporte ferroviário

Seguros de veículos

Serviços de desporto e lazer

Serviços de gás

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços de cuidados pessoais

Serviços postais

IDM

Class. 
alta

Na Eslovénia, os serviços de 
dentista, os medicamentos 
sem receita, os produtos de 
cuidado pessoal e os outros 
produtos alimentares 
apresentam uma classificação 
muito inferior à sua 
classificação geral na UE. 

O vestuário e calçado, a fruta 
e legumes, os serviços de 
jogo e lotaria, os bens de 
lazer, o mobiliário e 
decoração, os grandes 
electrodomésticos, os 
pequenos electrodomésticos, 
as bebidas alcoólicas, os 
outros produtos electrónicos, 
o pão, cereais, arroz e massa, 
o alojamento de férias e os 
livros, revistas e jornais 
também estão classificadas 
abaixo das respectivas 
classificações gerais na UE. 

Os serviços de electricidade, 
os serviços de telefone fixo, 
as contas bancárias correntes, 
os serviços de água, os 
serviços de eléctrico, 
autocarro, metro, os serviços 
de transporte ferroviário e os 
serviços de gás ficaram 
classificados a um nível 
muito superior à respectiva 
classificação geral na UE. 

Os empréstimos, hipotecas e 
cartões de crédito, os serviços 
de telemóvel, os serviços de 
manutenção e reparação de 
veículos, os seguros de 
residência, os seguros de 
veículos, os combustíveis e 
os serviços postais obtiveram 
uma classificação superior à 
sua classificação geral na UE. 

IDM Eslováquia (SK) por mercado

62,9

63,5

66,6

68,8

69,7

71,8

72,0

72,1

72,1

73,0

74,0

74,5

74,5

74,7

74,8

75,0

75,0

75,4

75,7

76,2

76,5

76,8

77,2

77,2

77,3

77,4

77,5

78,1

78,1

78,7

79,1

79,1

79,3

80,0

80,1

80,3

80,4

80,5

80,7

80,8

81,0

81,1

81,3

81,6

81,9

82,5

82,6

82,8

85,1

89,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Carros em segunda mão

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de imobiliário

Vestuário e calçado

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços jurídicos e de contabilidade

Carne e derivados

Serviços de mudanças e armazenamento

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de telemóvel

Contas bancárias correntes

Pacotes de férias e excursões

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de Internet

Seguros de residência

Serviços de aluguer de automóveis

Fruta e legumes

Cafés, bares e restaurantes

Seguros de veículos

Mobiliário e decoração

Bens de lazer

Produtos TIC

Carros novos

Serviços de água

Serviços de jogo e lotaria

Serviços de transporte aéreo

Outros produtos alimentares

Medicamentos sem receita

Serviços de electricidade

Bebidas alcoólicas

Serviços de transporte ferroviário

Pequenos electrodomésticos

Serviços de dentista

Alojamento de férias

Serviços de desporto e lazer

Produtos de cuidado pessoal

Serviços funerários

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Grandes electrodomésticos

Outros produtos electrónicos

Combustíveis

Bebidas não-alcoólicas

Serviços de telefone fixo

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços de gás

Serviços postais

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

IDM

Class. 
alta

Class. 
média 
a alta

Na Eslováquia, nenhum 
mercado obteve uma 
classificação muito mais 
baixa do que a sua 
classificação geral a 
nível da UE. 

No entanto, o vestuário 
e calçado, a carne e 
derivados, os serviços 
de mudanças e 
armazenamento, os 
pacotes de férias e 
excursões, os produtos 
de manutenção para casa 
e jardim, os serviços de 
aluguer de automóveis, 
os seguros de veículos, 
o mobiliário e 
decoração, os bens de 
lazer, os serviços de 
transporte aéreo, as 
bebidas alcoólicas, os 
pequenos 
electrodomésticos, o 
alojamento de férias e os 
serviços de desporto e 
lazer apresentam uma 
classificação inferior à 
sua classificação geral 
na UE. 

Os serviços de 
electricidade, os 
serviços de transporte 
ferroviário, os serviços 
de eléctrico, autocarro, 
metro, os serviços de 
telefone fixo e os 
serviços de gás, por 
outro lado, obtiveram 
uma classificação muito 
superior à sua 
classificação geral a 
nível da UE. 

Os serviços de Internet, 
os serviços de água, os 
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combustíveis e os 
serviços postais também 
têm uma classificação 
superior à sua 
classificação geral na 
UE. 
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IDM Reino Unido (UK) por mercado

68,6

74,3

74,6

74,9

75,1

75,3

75,3

76,1

76,4

76,6

76,7

77,1

77,1

77,4

77,5

77,6

77,6

77,7

77,7

77,9

78,6

78,6

78,7

79,3

79,4

79,7

79,7

79,8

79,9

80,0

80,0

80,2

80,2

80,3

80,6

80,7

80,8

80,9

81,0

81,0

81,1

81,2

81,3

81,3

81,6

82,1

82,2

82,2

82,7

83,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de imobiliário

Carros em segunda mão

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de gás

Serviços jurídicos e de contabilidade

Serviços de Internet

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de telemóvel

Serviços de telefone fixo

Carros novos

Contas bancárias correntes

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Seguros de veículos

Seguros de residência

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços de aluguer de automóveis

Serviços de electricidade

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Serviços de água

Produtos TIC

Serviços de transporte aéreo

Cafés, bares e restaurantes

Combustíveis

Pacotes de férias e excursões

Serviços de dentista

Serviços postais

Alojamento de férias

Vestuário e calçado

Produtos de manutenção para casa e jardim

Serviços de cuidados pessoais

Serviços de jogo e lotaria

Mobiliário e decoração

Serviços de desporto e lazer

Grandes electrodomésticos

Outros produtos electrónicos

Outros produtos alimentares

Serviços funerários

Bens de lazer

Carne e derivados

Pequenos electrodomésticos

Medicamentos sem receita

Serviços culturais e de entretenimento

Bebidas não-alcoólicas

Fruta e legumes

Pão, cereais, arroz e massa

Livros, revistas e jornais

Produtos de cuidado pessoal

Bebidas alcoólicas

IDM

Class. 
alta

No Reino Unido, os carros 
novos e os serviços de cuidados 
pessoais obtiveram uma 
classificação muito inferior à da 
sua classificação geral a nível 
da UE.  
Os serviços de manutenção e 
reparação de veículos, os 
serviços de gás, os serviços de 
transporte ferroviário, os 
serviços de telefone fixo, os 
seguros de veículos, os serviços 
de aluguer de automóveis, os 
serviços de transporte aéreo, os 
serviços de dentista, os serviços 
postais, o alojamento de férias e 
os serviços de desporto e lazer 
também estão classificados 
abaixo das respectivas 
classificações gerais na UE. 

O vestuário e calçado, a carne e 
derivados e a fruta e legumes 
estão muito mais bem 
classificados do que na 
classificação geral a nível da 
UE.  
Os empréstimos, hipotecas e 
cartões de crédito, os serviços 
de electricidade, os serviços 
de manutenção da casa e 
jardim, os serviços de água, 
os serviços de manutenção da 
casa e jardim, os serviços de 
jogo e lotaria, os outros 
produtos alimentares, os bens 
de lazer, os medicamentos 
sem receita e os produtos de 
cuidado pessoal, por outro 
lado, obtiveram uma 
classificação superior à sua 
classificação geral na UE. 

IDM Noruega (NO) por mercado
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67,7
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73,1

73,6

73,7

73,8

74,0

74,2

75,3

75,6

75,7

75,7

75,8

75,9

76,0

76,2

76,4

76,5

76,6

76,7

76,8

77,1

77,3

77,4

77,4

77,5

77,7

77,8

78,0

78,2

78,8

78,9

78,9

79,8

80,7

81,1

81,2

81,2

81,8

82,5

82,9

83,4

84,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Produtos de investimento bancário, pensões e títulos

Serviços de imobiliário

Serviços de Internet

Carros em segunda mão

Serviços de manutenção da casa e jardim

Serviços de telemóvel

Serviços de mudanças e armazenamento

Serviços jurídicos e de contabilidade

Cafés, bares e restaurantes

Produtos TIC

Produtos de cuidado pessoal

Serviços de manutenção e reparação de veículos

Serviços de transporte ferroviário

Serviços de telefone fixo

Serviços de electricidade

Produtos de manutenção para casa e jardim

Empréstimos, hipotecas e cartões de crédito

Fruta e legumes

Serviços de jogo e lotaria

Vestuário e calçado

Serviços de eléctrico, autocarro, metro

Seguros de residência

Outros produtos electrónicos

Pequenos electrodomésticos

Serviços de água

Seguros de veículos

Serviços postais

Grandes electrodomésticos

Carne e derivados

Serviços de desporto e lazer

Serviços de aluguer de automóveis

Carros novos

Bens de lazer

Mobiliário e decoração

Contas bancárias correntes

Pacotes de férias e excursões

Outros produtos alimentares

Medicamentos sem receita

Alojamento de férias

Serviços de gás

Serviços de transporte aéreo

Serviços de cuidados pessoais

Livros, revistas e jornais

Serviços de dentista

Pão, cereais, arroz e massa

Serviços culturais e de entretenimento

Serviços funerários

Combustíveis

Bebidas não-alcoólicas

Bebidas alcoólicas

IDM

Class. 
alta

Class. 
média a 

alta

Na Noruega, apenas o 
mercado dos produtos de 
cuidado pessoal obteve 
uma classificação muito 
inferior à da sua 
classificação geral a nível 
da UE.  
Os serviços de mudanças 
e armazenamento, os 
cafés, bares e restaurantes, 
os produtos TIC, a fruta e 
legumes, os outros 
produtos electrónicos, os 
pequenos 
electrodomésticos, os 
serviços de desporto e 
lazer, os serviços de 
cuidados pessoais e os 
livros, revistas e jornais 
apresentam uma 
classificação inferior à sua 
classificação geral na UE. 

As contas bancárias 
correntes, os serviços de 
gás e os combustíveis 
obtiveram uma 
classificação muito 
superior à sua 
classificação geral a nível 
da UE. 

Os serviços de 
electricidade, os 
empréstimos, hipotecas e 
cartões de crédito, o 
vestuário e calçado, os 
serviços de água, a carne e 
derivados, os pacotes de 
férias e excursões, os 
serviços de dentista e os 
serviços funerários 
apresentam uma 
classificação superior à 
sua classificação geral na 
UE. 
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