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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Exorta a Comissão a apresentar, até ao final de 2011, uma proposta legislativa sobre a 
utilização de modos alternativos de resolução de litígios do consumidor (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) na União e salienta a importância de aprovar rapidamente 
uma tal proposta;

2. Apoia a Comissão na sua vontade de incentivar a utilização de modos alternativos de 
resolução de litígios que sejam rápidos, eficazes e de custo reduzido, e susceptíveis de 
permitir o estabelecimento de relações comerciais de qualidade;

3. Considera, tal como a Comissão, que o acesso adequado à reparação no mercado 
interno implica simultaneamente a necessidade de um acesso fácil ao recurso aos ADR 
mas também a existência de um sistema eficaz de recurso colectivo, ambos sendo 
complementares;

4. Insiste na necessidade de garantir aos consumidores europeus um acesso a 
mecanismos ADR para os litígios nacionais, mas também transfronteiriços, e 
abrangendo igualmente a venda em linha, em forte crescimento na União;

5. Relembra que é importante colmatar as actuais lacunas em matéria de cobertura 
geográfica dos ADR na Europa; lamenta as lacunas sectoriais significativas que 
persistem na maioria dos Estados-Membros, quando uma cobertura sectorial permite 
recorrer a intervenientes que conheçam os mecanismos de funcionamento do sector;

6. Propõe a elaboração de uma Carta Europeia Única que retome os princípios directores 
que devem ser respeitados pelos sistemas ADR adoptados na Europa, que são os 
seguintes:

- Independência, imparcialidade e diversidade: a designação dos mediadores 
profissionais deve evitar a possível emergência de conflitos de interesses; a 
imparcialidade do dispositivo pode basear-se utilmente no princípio da participação 
paritária de personalidades provenientes das associações de consumidores e das 
organizações representativas das empresas;

- Competência: os profissionais responsáveis devem ter a capacidade, a formação e a 
experiência adequadas para exercerem a função; sugere que seja emitido um 
certificado de qualidade por organismos com certificação ISO 9001 a fim de 
identificar a mediação profissional e garantir rigor e metodologia;

- Eficácia e rapidez: os mediadores profissionais devem dispor de meios suficientes 
(recursos humanos, materiais e financeiros adaptados) e ter a capacidade de respeitar 
um prazo curto entre a consulta e a tomada de decisão;

- Equidade entre consumidores e profissionais em termos de informação, concepção e 
procedimento, e contraditório, ou seja, a possibilidade de cada uma das partes 
manifestar o seu ponto de vista e tomar conhecimento das posições e factos invocados 
pela outra;
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- Gratuitidade: a problemática do custo dos ADR deve ser resolvida, a fim de garantir 
a atractividade desse modo para as partes; deve ser ponderado um sistema 
inteiramente gratuito para o consumidor; 

- Liberdade e carácter extra-judicial: os ADR devem ter carácter facultativo, baseado 
no respeito da livre escolha das partes ao longo do processo, deixando-lhes, em 
qualquer momento, a possibilidade de resolverem o litígio respectivo em tribunal; não 
devem nunca ser uma primeira fase obrigatória antes de iniciar uma acção em justiça, 
e as decisões deles resultantes só podem ser vinculativas se as partes forem 
previamente informadas desse facto e o tiverem expressamente aceite;

- Proporcionalidade dos procedimentos, das decisões e dos custos, a fim de evitar que 
o seu impacto exceda o objectivo e a importância do litígio; para que as pequenas e 
médias empresas (PME) beneficiem igualmente da utilização dos ADR, os custos 
suportados devem ser adaptados à dimensão da empresa;

- Transparência: para além da disponibilização de informações gerais (tipos de 
litígios, regras de consulta, modalidades de tomada de decisão, etc.), a publicação de 
um relatório anual por qualquer pessoa que actue como mediador deve ser obrigatória;

7. Exorta a Comissão a debruçar-se sobre a própria formulação de «resolução de litígios 
como mecanismo de solucionar litígios relacionados com transacções e práticas 
comerciais na União Europeia», de acesso difícil em termos de comunicação eficaz;
recomenda que o termo seja simplificado, que seja mais marcada a separação entre 
esta fase e a passagem por um processo, e que seja clarificado o facto de este tipo de 
recurso dizer apenas respeito aos litígios de consumo; propõe «resolução extra-judicial 
dos litígios de consumo», «resolução amigável dos litígios de consumo» ou «mediação 
dos litígios de consumo»;

8. Exorta a Comissão, no caso dos litígios de consumo transfronteiriços, a prever uma 
estrutura de coordenação a fim de facilitar o acesso e a coordenação dos ADR 
nacionais; incentiva-a igualmente a criar um balcão único e/ou um número europeu 
único de chamada a fim de facilitar o acesso dos cidadãos aos sistemas ADR 
existentes no respectivo 
Estado-Membro ou noutros Estados-Membros e a fornecer-lhes orientações claras 
sobre a sua utilização;

9. Sugere à Comissão a criação de um portal europeu da mediação na Internet, que seja 
multilingue e no qual os consumidores possam apresentar perguntas e informar-se 
sobre o modo de agir em caso de mediação, as implicações dela resultantes, bem como 
os seus direitos e deveres;

10. Salienta que a sensibilização do consumidor sobre a existência dos ADR antes que 
ocorra um litígio de consumo é um aspecto crucial; propõe que esta informação «a 
montante» passe pela inclusão de uma referência à possibilidade de recorrer aos ADR 
em todos os documentos contratuais, acompanhada, no caso dos profissionais que a 
eles recorram, das coordenadas de contacto e das modalidades de consulta destes 
sistemas ADR; 

11. Propõe que as câmaras de comércio, bem como as restantes organizações 
profissionais, sejam obrigadas a informar as empresas sobre a existência dos ADR, 
dos potenciais benefícios da sua utilização, designadamente face às suas possibilidades 
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de reduzir na fonte nos contenciosos judiciais, ou ainda sobre a imagem veiculada pela 
empresa e, por fim, sobre a possibilidade que abrem de restabelecer as relações 
comerciais entre as partes, contrariamente a uma decisão de arbitragem ou à sentença 
de um tribunal;

12. Recomenda, como possível incitação às empresas, o estabelecimento, a nível europeu, 
de uma marca de qualidade ligada à mediação em matéria de litígios de consumo, que 
seja acompanhada de directrizes que reconheçam as melhores práticas.


