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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o impacto da publicidade no comportamento dos consumidores
(2010/2052(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno1 ("DPCD"),

– Tendo em conta a Directiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de Dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa2 ("DPEC"),

– Tendo em conta a Directiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 10 de Março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços 
de comunicação social audiovisual3 (Directiva "Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual", "DSCA"),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades 
nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor4

(regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor),

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia5, nomeadamente, 
o artigo 7.º (respeito pela vida privada e familiar) e o artigo 8.º (protecção de dados
pessoais),

– Tendo em conta a Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados6,

– Tendo em conta a Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de Julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade 
no sector das comunicações electrónicas7,

– Tendo em conta a Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade da 
informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno8,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2010, sobre a protecção dos 
consumidores9,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2010, sobre o Painel de Avaliação 
                                               
1 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
3 JO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
4 JO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
5 JO C 83 de 30.3.2010, p. 389.
6 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
7 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
8 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
9 Textos Aprovados desta data, P7_TA(2010)0046.
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do Mercado Interno1,
– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Janeiro de 2009, sobre a transposição, 

aplicação e controlo da observância da Directiva 2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e da 
Directiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de Novembro de 2008, sobre o Painel de 
Avaliação dos Mercados de Consumo3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de Setembro de 2008, sobre o impacto do 
marketing e da publicidade na igualdade entre homens e mulheres4, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de Janeiro de 2009, intitulada 
"Acompanhamento dos resultados para os consumidores no mercado único - Segunda 
edição do painel de avaliação dos mercados de consumo"5 e o documento de trabalho 
dos Serviços da Comissão que a acompanha, intitulado "Segunda edição do painel de 
avaliação dos mercados de consumo"6,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos Serviços da Comissão, de 29 de Março de 
2010, intitulado "Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal 
Market - Monitoring the integration of the retail Internal Market and Benchmarking the 
Consumer Environment in Member States"7,

– Tendo em conta o relatório sobre a protecção do consumidor no mercado interno, que a 
Comissão publicou em Outubro de 2008, no Eurobarómetro Especial n.° 298,

– Tendo em conta o relatório analítico sobre os comportamentos face às vendas 
transfronteiras e a protecção do consumidor, que a Comissão publicou em Março 
de 2010 no Eurobarómetro Flash n.° 282,

– Tendo em conta a abordagem europeia da literacia mediática no ambiente digital8,

– Tendo em conta as orientações da Comissão sobre a aplicação da Directiva relativa às 
práticas comerciais desleais9,

– Tendo em conta o parecer n.º 2/2010 sobre a publicidade comportamental em linha, 
aprovado em 22 de Junho de 2010 pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29.º para a 
Protecção dos Dados,

– Tendo em conta o parecer n.º 5/2009 sobre as redes sociais em linha, aprovado em 12 de 
Junho de 2009 pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29.º para a Protecção dos Dados,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão Nacional de Informática e Liberdades 
(CNIL) francesa, de 5 de Fevereiro de 2009, intitulada "Publicidade orientada em 
linha",

                                               
1 Textos Aprovados desta data, P7_TA(2010)0051.
2 JO C 46 E de 24.2.2010, p. 26.
3 JO C 16 E de 22.2.2010, p. 5.
4 JO C 295 E de 4.12.2009, p. 43.
5 COM(2009)0025.
6 SEC(2009) 0076.
7 SEC(2010) 0385.
8 COM(2007)0833.
9 SEC(2009) 1666.
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– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 

Consumidores e o parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2010),

A. Considerando que a publicidade estimula a concorrência e a competitividade, combate 
os abusos de posição dominante e incentiva a inovação no mercado interno, e que, assim 
sendo, o seu impacto é positivo para os consumidores,

B. Considerando, porém, que a publicidade pode ter uma incidência negativa no mercado 
interno e nos consumidores (práticas desleais, intromissão no espaço público e/ou na 
esfera privada, orientação segundo características pessoais, entraves à entrada no 
mercado interno e distorções no quadro deste último),

C. Considerando que subsistem numerosas práticas comerciais desleais no domínio da 
publicidade,

D. Considerando a relevância do impacto que a evolução dos meios de comunicação surte 
no domínio da publicidade,

E. Considerando o desenvolvimento da publicidade orientada (contextual, personalizada e
comportamental), supostamente adaptada aos interesses dos internautas, e, por vezes,
assente no rastreio de características pessoais (testemunhos de conexão, os denominados 
"cookies", constituição de perfis e geolocalização),

F. Considerando que cumpre sobretudo proteger categorias de indivíduos particularmente 
vulneráveis, assim considerados por deficiência mental ou física, pela sua idade ou 
credulidade,

Avaliação do enquadramento legislativo/não legislativo existente
1. Considera que a DPCD faculta um quadro jurídico adequado para combater a 

publicidade enganosa e agressiva, ainda que neste momento não seja possível proceder 
a uma avaliação exaustiva da sua aplicação;

2. Frisa que as divergências em matéria de interpretação e aplicação a nível nacional não 
permitiram alcançar o nível de harmonização almejado;

3. Solicita à Comissão que actualize periodicamente as orientações que emanou sobre a 
aplicação da DPCD, as quais insta os Estados-Membros a observarem tanto quanto 
possível;

4. Congratula-se com as acções de controlo coordenadas que os Estados-Membros têm 
levado a efeito ("Sweep"); exorta à repetição deste género de acções e à ampliação do 
respectivo âmbito;

5. Insta os Estados-Membros a facultarem às entidades competentes nacionais os meios e 
recursos necessários à sua actuação;

6. Incentiva ao exercício da auto-regulação, que complementa com dinamismo, 
flexibilidade e responsabilidade o enquadramento legislativo existente; insta os 
Estados-Membros que ainda não dispõem de organismos de auto-regulação a 
viabilizarem a sua criação e/ou a reconhecerem-nos oficialmente;
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7. Frisa o facto de a auto-regulação, que não poderá substituir a lei (por exemplo, em 
matéria de sanções), ter limites;

8. Incentiva ao exercício da co-regulação, em que as partes interessadas são associadas à 
evolução das leis;

9. Apela aos Estados-Membros que ainda não aplicaram a DSCA para que o façam sem 
demora; aguarda com interesse que a Comissão publique o relatório sobre a aplicação 
desta Directiva e salienta a necessidade de ter em linha de conta a utilização das novas 
tecnologias (por exemplo, a Televisão via endereço IP);

Problemática originada pela evolução da Internet e /ou das novas tecnologias

10. Lamenta que esteja em expansão uma forma de publicidade "oculta" na Internet, que 
não é abrangida pelo âmbito de aplicação da DPCD (relações "C2C"), mediante a 
divulgação de comentários em redes sociais, fóruns ou blogues, os quais dificilmente se 
destrinçam, pelo seu teor, de meras opiniões;

11. Sugere aos Estados-Membros que incentivem a um incremento, nos fóruns, da presença 
de observadores/moderadores formados para os riscos que a publicidade oculta suscita;

12. Exprime a sua apreensão com o facto de se assistir à banalização da publicidade 
comportamental e do desenvolvimento de práticas publicitárias intrusivas (leitura do 
conteúdo das mensagens electrónicas, utilização das redes sociais e da geolocalização, 
reorientação da publicidade para alvos precisos);

13. Insiste no risco originado pelas empresas que fornecem conteúdos e, simultaneamente,
são concessionárias de publicidade (cruzamento potencial dos dados coligidos através 
do exercício destas duas actividades), pelo que requer à Comissão que garanta que estes 
dois níveis de compilação de dados permaneçam perfeitamente estanques entre si;

14. Salienta que os consumidores devem ser informados com clareza, de forma 
compreensível e sintética, sobre a compilação, o tratamento e a utilização dos seus 
dados;

15. Frisa que é necessário que o consumidor esteja perfeitamente informado quando aceita
publicidade em contrapartida de alterações de preço decorrentes de técnicas 
comportamentais;

16. Solicita à Comissão que:

- Efectue um estudo circunstanciado sobre as novas práticas publicitárias em linha e 
através de aparelhos móveis;

- Proíba o envio sistemático e indiscriminado de mensagens publicitárias para 
telemóveis a todos os utentes que se achem na zona abrangida pela emissão de um 
anúncio publicitário mediante utilização da tecnologia "Bluetooth", sem o seu 
consentimento prévio;

- Proíba a leitura por terceiros, com intuitos publicitários, do conteúdo de mensagens 
privadas de correio electrónico;

- Obrigue a que a publicidade difundida por correio electrónico inclua uma ligação que 
possibilite automaticamente rejeitar o envio ulterior de publicidade;
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- Sejam aplicadas tecnologias que permitam distinguir os "cookies" que efectuam um
rastreio publicitário, obrigatoriamente subordinados a um consentimento prévio, livre 
e explícito, dos demais "cookies"; 

- Incremente a parametragem por definição dos sistemas informáticos vendidos ao 
público e dos serviços de redes sociais em linha segundo os mais rigorosos critérios de 
protecção de dados;

- Estabeleça um sistema comunitário de certificação de sítios Internet pautado pelo 
modelo do projecto "European Privacy Seal", atestando a sua qualidade em matéria de 
protecção de dados;

- Cinja a publicidade em linha ao álcool aos sítios dos profissionais do sector e das 
autarquias locais/postos de turismo, proibindo simultaneamente as práticas 
publicitárias intrusivas neste domínio;

- Proceda à revisão do regime de responsabilidade limitada dos serviços da sociedade da 
informação, no intuito de garantir que a venda da denominação de uma marca,
depositada a título de palavra-chave por um motor de pesquisa para fins publicitários,
fique subordinada a autorização prévia do proprietário da marca;

Protecção de grupos vulneráveis

17. Requer à Comissão que elabore uma análise circunstanciada do impacto que a 
publicidade enganosa e agressiva surte nos consumidores vulneráveis, nomeadamente 
nas crianças e nos adolescentes;

18. Requer que os centros específicos de interesse das crianças não sejam alvo de 
publicidade orientada;

Educação/informação dos vários intervenientes

19. Insiste no facto de a transparência e a informação dos consumidores em matéria de 
publicidade serem essenciais e na necessidade de desenvolver uma abordagem crítica 
dos consumidores face aos meios de comunicação, em termos de qualidade do
conteúdo;

20. Solicita à Comissão que:

- inclua no painel de avaliação dos mercados de consumo indicadores respeitantes à 
publicidade;

- conceba campanhas de informação sobre os direitos dos consumidores em matéria de 
publicidade, designadamente no tocante à utilização que é feita dos seus dados 
pessoais, e desenvolva instrumentos pedagógicos que os informem sobre a tecnologia 
de protecção da sua vida privada na Internet;

- crie um programa da União que permita aprender a utilizar o instrumento publicitário
destinado às crianças, com base no modelo da iniciativa britânica "Media Smart";

- obrigue a inscrever a menção "publicidade comportamental" na publicidade em linha 
desta natureza e uma janela informativa em que sejam agrupados os elementos que 
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habilitem a compreender tal prática;
21. Requer aos Estados-Membros que incentivem as entidades nacionais e/ou os 

organismos de auto-regulação a levarem a cabo campanhas de informação destinadas a 
sensibilizar as PME para as suas obrigações jurídicas em matéria de publicidade;

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente relatório incide nas práticas comerciais desleais no domínio da publicidade, 
definidas na Directiva Práticas Comerciais Desleais (DPCD), centrando-se na problemática 
inerente ao desenvolvimento de novas práticas e tecnologias publicitárias. O relatório não 
incide nas relações entre empresas ("B2B"), abrangidas, nomeadamente, pela Directiva 
2006/114/CE.

O relator, pretendendo evitar o tratamento sócio-filosófico do assunto em causa, privilegiou 
uma abordagem específica e direccionada. 

A publicidade é um instrumento benéfico, quer para o mercado interno, por "lubrificar" a 
actividade económica (estimulando a concorrência, a competitividade, a inovação e a 
criatividade), quer para os consumidores (escolha diversificada, quebra de preços). Constitui 
uma área económica importante, perfazendo só por si a publicidade em linha mais de 14 mil 
milhões de euros no mercado europeu.

Cumpre, porém, não idealizar a publicidade: práticas desleais, invasão do espaço público (por 
exemplo, painéis publicitários) e da esfera privada (por exemplo, e-mails não solicitados), 
focalização em pessoas vulneráveis (por exemplo, em crianças e pessoas sobre-endividadas), 
criação de entraves potenciais à entrada no mercado interno (quando é demasiado elevada a 
despesa necessária em publicidade), distorção do mercado interno (aquisição de bens/serviços 
que os consumidores normalmente não comprariam).

Avaliação da legislação em vigor

O relator destaca os problemas inerentes à aplicação da DPCD e requer:

- aos Estados-Membros, que coloquem à disposição das autoridades nacionais os recursos 
humanos, financeiros e tecnológicos necessários;

- à Comissão, que actualize periodicamente as suas orientações respeitantes à aplicação da 
DPCD.

Importa intensificar a cooperação europeia no combate às práticas desleais da publicidade 
em linha, como comprovado pelo êxito que obtiveram os "Sweep" (controlos sistemáticos e 
em simultâneo de sítios Internet pelos Estados-Membros), os quais se têm até ao momento 
cingido a três sectores (bilhetes de avião, campainhas de telemóveis e aparelhos electrónicos). 
O relator propõe o alargamento, quer do seu âmbito de acção, quer da respectiva
periodicidade. 

O relator encoraja ainda à co-regulação, que associa as várias partes interessadas à evolução 
das leis, aumentando, assim, a eficácia das medidas e melhorando a sua aplicabilidade.

No domínio dos meios audiovisuais, o relator frisa que, até à data, existem 12 
Estados-Membros que ainda não aplicaram a DSCA. Crê ser oportuno que o futuro relatório 
sobre a aplicação desta Directiva inclua uma análise do impacto das novas tecnologias (por 
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exemplo, TV via endereço IP).

Recurso à auto-regulação

A auto-regulação tem uma presença marcante no domínio da publicidade, embora a sua 
importância varie segundo as tradições nacionais. Representa uma abordagem dinâmica e 
flexível, que dá resposta à rápida evolução que se regista no sector da publicidade, assente na 
responsabilização dos intervenientes e na difusão de boas práticas. Existe um código 
internacional de boa conduta, elaborado pela International Chamber of Commerce, que 
consagra princípios de base (por exemplo, decência), o qual é complementado por códigos 
específicos (por exemplo, para o álcool) e aplicado com adaptações pelas entidades nacionais 
de auto-regulação nos Estados-Membros. 

O relator pretende estimular a auto-regulação, com a finalidade de consagrar uma tradição de 
auto-disciplina e comunicação responsável, tendo embora consciência dos seus limites
intrínsecos (por exemplo, falta de capacidade para impor sanções). A auto-regulação vem 
completar as leis, mas não as substitui.

Problemática suscitada pela utilização das novas tecnologias

O desenvolvimento das novas tecnologias e práticas publicitárias tem gerado alterações 
profundas (Internet, redes sociais, fóruns, blogues, mobilidade crescente dos utentes, 
expansão dos produtos digitais). 

A Internet distingue-se radicalmente dos demais meios de comunicação (anonimato, rapidez 
de intercâmbio, âmbito de difusão muito amplo, conjugação de texto, vídeo, música, etc., 
dificuldade de controlo pelas autoridades nacionais), tendo-se convertido num canal 
publicitário particularmente relevante. 

O relator entende que a publicidade na Internet e nos aparelhos móveis deve ser alvo de 
profunda reflexão e solicita à Comissão que elabore um estudo sobre estas novas práticas.

O relator destaca o caso da publicidade orientada, que pode assumir várias formas: 

- publicidade contextual, associada ao conteúdo imediato de que beneficia o internauta e das 
palavras-chave utilizadas;

- publicidade personalizada, associada às características conhecidas do internauta, como a 
idade, o sexo, a localização, etc.

- publicidade comportamental, associada à análise do comportamento do internauta ao longo 
do tempo (sítios visitados, compras em linha, etc.).

Se, em si mesma, a personalização da publicidade não constitui um problema (propostas de 
produtos/serviços segundo os gostos do consumidor, etc.), não deve, porém, dar azo ao 
desenvolvimento de uma publicidade intrusiva, que assente no rastreio dos consumidores, 
infringindo os princípios de protecção de dados e da vida privada.

O relator propõe, por conseguinte, medidas de protecção do consumidor:
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- Proibir o envio indiscriminado de mensagens publicitárias não solicitadas para telemóveis, 
mediante utilização da tecnologia "Bluetooth", sem consentimento prévio;

- Informar o consumidor com clareza, de modo compreensível e sintético, sobre a 
compilação, o tratamento e a utilização que é feita dos seus dados;

- Facilitar, no caso de publicidade enviada por e-mail, a rejeição de qualquer publicidade 
ulterior através de uma ligação web directa e efectiva;

- Proibir a leitura do conteúdo das mensagens privadas de correio electrónico com intuitos
publicitários (esta prática, que assenta numa técnica similar à dos filtros anti-spam, 
distingue-se, no entanto, quanto à sua finalidade);

- Garantir a separação absoluta dos dados coligidos no âmbito da prestação de um serviço 
(por exemplo, mensagens electrónicas) e no quadro de actividades publicitárias;

- Garantir a informação do consumidor sobre as práticas discriminatórias que, por vezes, 
advêm da publicidade comportamental (por exemplo, alteração dos preços em função do 
perfil do internauta): transparência, indicação exacta do preço real antes da modificação, 
etc.;

- Distinguir os "cookies" publicitários, obrigatoriamente subordinados ao consentimento 
prévio do consumidor, dos demais "cookies";

- Incrementar a parametragem por definição dos sistemas de protecção da vida privada na 
Internet, segundo as normas mais elevadas ("privacy by design");

- Estabelecer uma certificação comunitária dos sítios Internet que respeitem a legislação da 
UE em matéria de protecção de dados, pautada pelo modelo do projecto European Privacy 
Seal (selo voluntário transeuropeu que atesta a conformidade dos produtos ou serviços 
informáticos com a legislação da UE em matéria de protecção de dados, apoiado por vários 
organismos nacionais e regionais nos diferentes Estados-Membros);

- Restringir a publicidade ao álcool em linha;

- Rever o regime de responsabilidade limitada dos serviços da sociedade da informação, no 
quadro da venda da denominação de uma marca depositada a título de palavra-chave por 
um motor de pesquisa para fins publicitários, incorporando a autorização prévia do 
proprietário da marca (é o caso, por exemplo, de sítios Internet que incluem uma palavra-
chave que redirecciona os consumidores para sítios de contrafacção).

Um outro aspecto da publicidade em linha consiste nas formas "ocultas" de publicidade
em que são os consumidores os únicos implicados, através da difusão de comentários em 
fóruns a propósito de um produto ou de um serviço (por exemplo, o "Trip Advisor"). Com 
um único clique, estes comentários podem arruinar a reputação de uma empresa e induzir 
em erro os consumidores.

A DPCD abrange a publicidade em linha no quadro das relações entre empresas (declaradas 
como tal ou que se fazem passar por consumidores) e consumidores, e exclui as relações entre 
consumidores. Ainda que seja difícil distinguir um comentário provocado por uma 
experiência pessoal com a publicidade e que o anonimato dificulte os controlos, esta forma de 
publicidade enganosa afecta tanto os consumidores como as empresas visadas. Além disso, o 
desenvolvimento dos sítios de leilões via Internet criou uma nova forma de publicidade entre 
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consumidores que não é abrangida pela DPCD, nem pela definição habitual de publicidade.  

Deste modo, o relator propõe que se incremente, nos fóruns, a presença de 
observadores/moderadores sensibilizados para o risco de publicidade oculta, os quais poderão 
reagir rapidamente se um comentário lhes suscitar dúvidas. Importa, porém, instaurar um 
equilíbrio entre a protecção do consumidor em linha e a liberdade de expressão.

Por último, o relator aborda a questão das técnicas publicitárias através das redes sociais, 
as quais ocupam um lugar crescente na sociedade, nomeadamente junto dos mais jovens: 
relacionamento social ("Facebook"), procura de emprego ("LinkedIn"). O número 
considerável de informações trocadas entre "amigos" nesses sítios é frequentemente 
explorado para fins publicitários (exemplo: "Gosto" do "Facebook": divulgação da opção por 
um produto, uma marca, etc. aos "amigos" que figuram na lista, clicando num botão "Gosto",
instalado num sítio comercial parceiro do "Facebook").

Protecção dos grupos vulneráveis

As pessoas mais vulneráveis (crianças, adolescentes, idosos, etc.) devem ser alvo de protecção 
particular. Sendo assim, o relator requer à Comissão que elabore um estudo sobre o impacto 
que a publicidade enganosa e agressiva surte nos consumidores vulneráveis e recorda que as 
crianças não devem ser alvo de publicidade que lhes seja especificamente destinada, devido à 
sua grande receptividade e curiosidade, ao escasso nível de livre-arbítrio e ao seu potencial de 
influenciabilidade.

Educação, informação e formação dos vários intervenientes

O relator assinala a existência de um défice de informação sobre os direitos do consumidor 
no domínio da publicidade e propõe, por conseguinte, um acesso mais fácil à informação e 
uma maior transparência (por exemplo, menção "publicidade comportamental" nos anúncios 
publicitários desta natureza; clarificação das referências às condições impostas pela lei).

Dado que é frequente que o grande público não tenha consciência dos problemas inerentes à
utilização dos seus dados pessoais, nem dos instrumentos de que dispõe para os acometer, o 
relator propõe que sejam lançadas campanhas de informação sobre os direitos dos 
consumidores no domínio da publicidade, nomeadamente no que respeita à utilização que é 
feita dos dados pessoais, quer estes últimos sejam voluntariamente facultados ou coligidos de 
forma automática. Propõe ainda a criação de instrumentos pedagógicos para os internautas 
que os informem sobre as tecnologias de gestão do "rasto" que fica no web e sobre os meios 
de que dispõem para proteger a sua privacidade.

Além disso, cumpre desenvolver uma abordagem crítica dos órgãos de comunicação social, 
em termos de qualidade de conteúdo. Um consumidor bem informado é um consumidor mais 
bem apetrechado. Perante a falta de conhecimento das técnicas publicitárias, o relator 
propõe a criação de um programa pedagógico da UE com base no modelo da iniciativa 
britânica "Media Smart", lançada em 2002 e adoptada em certos Estados-Membros. O 
programa educativo em causa não tem fins lucrativos, destina-se a crianças dos 6 aos 11 anos 
e é desenvolvido em ambiente escolar, em ligação com as famílias, tendo por finalidade 
auxiliar as crianças a melhor entenderem, interpretarem e, por conseguinte, dominarem o 
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instrumento publicitário.

O relator assinala que o desenvolvimento da Internet e das tecnologias digitais facilitou e 
democratizou o acesso às técnicas publicitárias (por exemplo, "AdSense"), mas que a 
utilização destas técnicas ocorre frequentemente em situação de desconhecimento das regras 
em vigor na matéria. O relator insiste, pois, na necessidade de garantir a educação das PME 
para os meios de comunicação, que fazem cada vez mais publicidade em linha, e propõe aos 
Estados-Membros que incentivem as entidades nacionais e/ou os organismos de auto-
regulação a organizarem campanhas de informação que sensibilizem as PME para esta
temática.


