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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma estratégia de reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis
(2011/2272(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 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 («diretiva relativa às práticas comerciais desleais»),

– Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva 93/13/CEE 
do Conselho e a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga 
a Diretiva 85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho2,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao Programa Consumidores para 2014-2020 (COM(2011)0707) e os documentos que a 
acompanham (SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),

– Tendo em conta a Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa3,

– Tendo em conta a Diretiva 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 audiovisual (Diretiva «Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual»)4,

– 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 consumidor (regulamento relativo à 
cooperação no domínio da defesa do consumidor)5,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tal como 
incorporada nos Tratados pelo artigo 6.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), nomeadamente o artigo 7.º (respeito pela vida privada e familiar), o artigo 21.º 
(não discriminação), o artigo 24.º (direitos das crianças), o artigo 25.º (direitos das pessoas 
idosas), o artigo 26.º (integração das pessoas com deficiência) e o artigo 38.º (defesa dos 
consumidores),

                                               
1 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
3 JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
4 JO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
5 JO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
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– Tendo em conta o artigo 12.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), nos termos do qual «as exigências em matéria de defesa dos consumidores serão 
tomadas em conta na definição e execução das demais políticas e ações da União»,

– Tendo em conta o artigo 9.º do TFUE, nos termos do qual «na definição e execução das 
suas políticas e ações, a União tem em conta as exigências relacionadas com a promoção 
de um nível elevado de emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta 
contra a exclusão social e um nível elevado de educação, formação e proteção da saúde 
humana»,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre uma nova estratégia 
para a política dos consumidores1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu intitulada «EUROPA 
2020 Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de setembro de 2010, sobre a realização do 
mercado interno do comércio eletrónico2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de dezembro de 2010, sobre o impacto da 
publicidade no comportamento dos consumidores3,  

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões relativa a uma metodologia 
harmonizada para classificar e comunicar queixas e pedidos de informação dos 
consumidores (COM(2009)0346) e o respetivo projeto de recomendação da Comissão 
(SEC(2009)0949), 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 7 de abril de 
2011, intitulado «Reforçar a capacidade de ação dos consumidores na UE» (Consumer 
Empowerment in the EU) (SEC(2011)0469),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de outubro de 2011, intitulada 
«Acompanhamento dos resultados para os consumidores no mercado único – Sexta edição 
do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo» (SEC(2011)1271),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de março de 2011, intitulada 
«Consumers at home in the single market» (Os consumidores em casa no mercado único), 
quinta edição do Painel de Avaliação do Consumo (SEC(2011)0299),

– Tendo em conta a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados4,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0320.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0484.
4 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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– Tendo em conta a Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas1,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade da informação, 
em especial do comércio eletrónico, no mercado interno2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de março de 2010, sobre a proteção dos 
consumidores3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de março de 2010, sobre o Painel de Avaliação do 
Mercado Interno4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de janeiro de 2009, sobre a transposição, 
aplicação e controlo da observância da Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e da Diretiva 
2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa5,

– 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 mulheres6,

– Tendo em conta o Eurobarómetro Especial n.º 342, «Consumer Empowerment» (reforço 
dos poderes dos consumidores),

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

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

– Tendo em conta as orientações da Comissão sobre a aplicação da Diretiva relativa às 
práticas comerciais desleais (SEC(2009)1666),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A7-0000/2012),

A. Considerando que o reforço dos direitos dos consumidores e a sua proteção constituem 
valores fundamentais para o desenvolvimento das políticas da União Europeia e para a 
prossecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020,  

B. Considerando que o mercado único deve igualmente zelar por um elevado nível de 
                                               
1 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
2 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0046.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0051.
5 JO C 46 E de 24.2.2010, p. 26.
6 JO C 295 E de 4.12.2009, p. 43.
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proteção dos consumidores vulneráveis e de reforço das suas capacidades,  

C. Considerando que os consumidores vulneráveis são um grupo heterogéneo composto por 
categorias de pessoas consideradas como tal quer por razões de deficiência mental, física 
ou psicológica, quer pela sua idade, credulidade ou formação, ou por pessoas fragilizadas 
devido à sua situação social e financeira e que requerem uma proteção especial e uma 
estratégia específica por parte das autoridades,

Vulnerabilidade e consumidor vulnerável

1. Salienta que a diversidade das situações de vulnerabilidade torna difícil o tratamento 
uniforme desta questão, o que leva a que tanto a legislação como as políticas praticadas 
até à data abordem o problema da vulnerabilidade numa perspetiva casuística; 

2. Sublinha que a estratégia dos direitos dos consumidores vulneráveis deve incidir na 
proteção efetiva do consumidor e na prevenção da vulnerabilidade, independentemente do 
instrumento utilizado;

3. Exorta a Comissão, e incentiva os Estados-Membros, a observar atentamente e em 
permanência os comportamentos sociais e de consumo suscetíveis de conduzirem certos 
grupos ou indivíduos a situações de vulnerabilidade, no sentido de evitar esses 
comportamentos, e a combaterem as situações de vulnerabilidade, sempre que estas 
ocorram, através de medidas específicas de proteção;

Avaliação do quadro legislativo atual

4. Salienta que a Diretiva 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 interno, aborda de forma insuficiente o problema da vulnerabilidade ao limitar-se 
ao interesse económico dos consumidores,  

5. Lamenta que a Diretiva 2011/83/UE relativa aos direitos dos consumidores, que é o 
instrumento mais recente no domínio da proteção do consumidor, não seja aplicável a 
certos setores em que existe uma particular vulnerabilidade e não contenha, com a 
ressalva de uma referência no seu considerando 34, nenhuma disposição específica que 
contemple as pessoas vulneráveis; 

Reforço da autonomia do consumidor: a responsabilidade do consumidor na sua 
própria proteção

6. Lamenta que os esforços da Comissão Europeia estejam principalmente focalizados no 
reforço da autonomia e de uma melhor escolha dos consumidores; considera que, embora 
seja louvável a preocupação da Comissão de velar por que o consumidor europeu esteja 
melhor informado sobre as suas opções e os seus direitos e por que todas as ações neste 
sentido contribuam para um mercado interno mais eficiente, esta abordagem é claramente 
insuficiente para garantir a proteção do consumidor vulnerável, que exige uma atenção 
específica;

7. Salienta que a vulnerabilidade de muitos consumidores nasce precisamente da sua falta de 
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empenho e de compreensão da informação que recebem ou das opções disponíveis, ou do 
seu desconhecimento dos sistemas de reclamação e indemnização existentes, 
especialmente no caso do comércio transfronteiriço e eletrónico; 

8. Destaca que, nas relações contratuais, o consumidor se encontra frequentemente numa 
posição desfavorável de fraqueza e que, quando uma das partes contratantes for uma 
pessoa vulnerável, os fornecedores devem participar na sua proteção, cabendo às 
autoridades e administrações prever medidas de incentivo nesse sentido;

Informação e regulamentação  

9. Sublinha que a Diretiva 2011/83/UE relativa aos direitos dos consumidores reforça os 
requisitos de informação pré-contratual e contratual, prevendo um direito de retratação 
reforçado quando o fornecedor ou o vendedor não cumpram a obrigação legal de fornecer 
essas informações e exigindo que estas sejam transmitidas de maneira clara e 
compreensível; assinala que, apesar disso, os consumidores vulneráveis podem não ser 
capazes de ler ou de assimilar a informação que lhes é fornecida;

10. Solicita à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que a regulamentação relativa às 
normas e condições de segurança de certos produtos, sobretudo dos que se destinam a ser 
utilizados por consumidores em situação de vulnerabilidade, contemple não só a utilização 
prevista mas também a previsível, e que os requisitos de qualidade e as medidas de 
proteção sejam reforçados;

11. Exorta os Estados-Membros e a Comissão Europeia a dedicarem os seus esforços à 
harmonização de indicações destinadas aos cidadãos portadores de deficiência e a 
promoverem o fornecimento de informações pelas empresas em formatos acessíveis a 
esses cidadãos;

Setores especialmente problemáticos  

12. Recorda que, nas instâncias internacionais, foi reconhecida a necessidade de proteger o 
consumidor através da informação e regulação dos mercados financeiros, cuja 
complexidade implica, na maioria dos casos, a vulnerabilidade de todos os consumidores;

13. Lamenta que a publicidade dos alimentos com elevado teor de gorduras, sais e açúcares 
seja orientada para as crianças e para os jovens, que sofrem cada vez mais as 
consequências negativas do sedentarismo e da obesidade; apela aos atores envolvidos que 
eduquem e informem os menores sobre a importância de uma dieta equilibrada; 

14. Salienta que, apesar da existência de legislação pertinente, a falta de cumprimento da 
mesma leva a que os passageiros se encontrem muitas vezes em situações de 
vulnerabilidade, sobretudo em caso de cancelamento ou atraso da sua viagem, o que é 
agravado quando o consumidor é portador de alguma deficiência; incentiva a Comissão 
Europeia e os Estados-Membros a tomar as medidas necessárias para garantir a 
transparência nas tarifas;

15. Lamenta que a digitalização dos serviços e o custo acrescentado que a gestão dos mesmos 
representa nas sucursais e estabelecimentos tradicionais possa fazer com que os 
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consumidores idosos, os principais afetados pelo fosso digital, não possam aproveitar as 
vantagens do comércio eletrónico e sofram, além disso, a «penalização da pobreza», 
pagando mais pelos mesmos produtos;

16. Sublinha que a liberalização dos principais mercados de abastecimento não se traduziu, de 
uma forma geral, numa redução geral dos preços, tendo antes constituído, para a maioria 
dos cidadãos, uma dificuldade suplementar em conhecer a tarifa mais adequada, em 
mudar de fornecedor e em compreender o conteúdo das faturas; 

17. Apela à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que prevejam a instauração de 
mecanismos gratuitos de resolução extrajudicial de litígios que possam ser ativados 
automaticamente quando envolvam um consumidor vulnerável, bem como a possibilidade 
de ações coletivas; 

18. Solicita à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que colaborem na adoção de uma 
estratégia política e legislativa ampla e coerente contra a vulnerabilidade, especialmente
no quadro da Agenda do Consumidor e do Programa Consumidores;

19. 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

A pertença à União Europeia garante um grau de proteção adicional para os consumidores ao 
estabelecer um nível equivalente de segurança em numerosos bens de consumo e ao introduzir 
medidas que protegem os interesses gerais do consumidor das práticas empresariais desleais, 
da publicidade enganosa e das cláusulas contratuais abusivas.

No entanto, dentro do conceito geral de consumidores subjaz uma categoria específica, a dos 
consumidores vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade, que necessitam de uma proteção 
especial e de uma estratégia específica por parte das autoridades. 

Este relatório parte do princípio de que todos os consumidores são suscetíveis de se converter 
em consumidores vulneráveis ao longo da sua vida, já que a vulnerabilidade pode resultar 
tanto de causas endógenas como exógenas. Endógenas, quando a vulnerabilidade do 
consumidor resulta de causas temporárias ou permanentes, inerentes à sua natureza ou 
situação física ou psíquica (crianças, adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiência, 
etc.) e exógenas, quando são causas externas que convertem o consumidor em vulnerável: o 
desconhecimento da língua, a falta de formação (geral ou específica de um setor do mercado) 
ou, simplesmente, a obrigatoriedade de utilizar novas tecnologias com as quais não se está 
familiarizado.

A relatora preferiu não se concentrar em criar uma nova definição de «consumidor 
vulnerável», uma vez que o Parlamento já efetuou esse exercício anteriormente e porque 
corremos o risco de criar um conceito de consumidor vulnerável demasiado vago ou 
demasiado concreto, que careça da flexibilidade necessária para se adaptar às diferentes 
situações de vulnerabilidade.

A complexidade de aplicar uma definição estática a cada uma das diversas situações de 
vulnerabilidade que podem afetar um consumidor ao longo da sua vida favorece que tanto a 
legislação quanto as políticas existentes até ao momento, à escala europeia, abordem o 
problema da vulnerabilidade do ponto de vista da casuística; ou seja, os instrumentos políticos 
e legislativos que se destinam a atenuar ou a prevenir a vulnerabilidade tendem a concentrar-
se num fator da vulnerabilidade.

A estratégia de reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis que a Comissão e os 
Estados-Membros devem desenvolver deve seguir de perto os hábitos sociais e as mudanças 
nos comportamentos sociais e de consumo que possam colocar em situação de 
vulnerabilidade certos grupos ou indivíduos para as evitar e travar, uma vez produzidas, 
através da adoção de medidas específicas de proteção.

Avaliação do quadro legislativo atual

A legislação europeia introduziu pela primeira vez a questão da vulnerabilidade dos 
consumidores na Diretiva 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 interno, ao estabelecer um conceito de vulnerabilidade adaptado a essas práticas e 
centrado na "influência indevida" que se poderia exercer sobre os consumidores que não têm 
a sua vontade totalmente formada. No entanto, a diretiva relativa às práticas comerciais 
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desleais protegia apenas o interesse económico dos consumidores, não abrangendo outras 
possíveis áreas como a sua saúde, segurança ou mesmo a sua integridade moral. 

A Diretiva 2011/83/UE relativa aos direitos dos consumidores, que é o instrumento mais 
recente dedicado à proteção dos mesmos, não contém uma regulação específica dos 
consumidores vulneráveis nem se aplica a certos setores em que existe uma especial 
vulnerabilidade. No entanto, contempla a promulgação de legislação pertinente mais protetora 
(Considerando 34) e reforça os requisitos de informação pré-contratual e contratual, 
articulando um direito de retratação reforçado, caso o fornecedor ou o vendedor não tenham 
cumprido a obrigação legal de a proporcionar e impondo que esta seja transmitida de maneira 
clara e compreensível. 

Informação e regulamentação  

No passado dia 9 de novembro, o Colégio dos Comissários aprovou a proposta de 
Regulamento relativo ao Programa Consumidores 2014-2020, em que a Comissão aposta em 
«colocar o consumidor “no pleno uso dos seus direitos” no centro do Mercado Único».  

A relatora partilha com a Comissão a importância de melhorar a formação e informação dos 
consumidores – para que estejam mais conscientes dos seus direitos –, mas sublinha que, 
lamentavelmente, a prática parece ter provado que a informação por si só não cumpre a sua 
função de proteção ao consumidor, sobretudo em certos setores e claramente em caso de 
vulnerabilidade. 

Com efeito, a vulnerabilidade de muitos consumidores nasce precisamente da sua falta de 
assertividade (crianças ou pessoas idosas, por exemplo), da sua falta de compreensão da 
informação que recebem ou das opções disponíveis (como no caso de pessoas socialmente 
excluídas ou sem formação) ou do seu desconhecimento dos sistemas de reclamação e 
compensação existentes, especialmente em caso de consumo transfronteiriço e comércio 
eletrónico. 

A relatora pede à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que adotem nas suas legislações 
medidas específicas que garantam uma proteção adequada dos consumidores vulneráveis, que 
vá para além da mera informação, especialmente naquelas matérias em que o nível de 
vulnerabilidade se tenha revelado maior (telecomunicações, acesso à justiça, energia, 
transportes, alimentação, serviços financeiros, etc.) e concretamente na Agenda do 
Consumidor e no Programa Consumidores para 2014-2020. Nesta tarefa devem envolver-se 
não só as autoridades, mas também as empresas e os fornecedores, para facilitar um equilíbrio 
contratual mais transparente e menos opaco.

Setores especialmente problemáticos  

A relatora abordou especificamente os seguintes setores:

- Setor financeiro: existem instrumentos que estabelecem requisitos de informação e 
adequação dos produtos mas, em caso de vulnerabilidade (especialmente no caso das pessoas 
idosas), essas medidas são claramente insuficientes. Além disso, há que salientar o facto de as 
instâncias internacionais (G20, OCDE) se terem pronunciado sobre a necessidade de proteger 



PR\891164PT.doc 11/12 PE480.825v01-00

PT

o consumidor através da informação e regulação dos mercados financeiros, cuja 
complexidade implica, na maioria dos casos, que qualquer consumidor seja vulnerável.  

- Alimentação: é necessário proteger os consumidores vulneráveis (crianças e jovens) da 
publicidade aos alimentos com elevado teor de gorduras, sais e açúcares e adotar medidas 
para prevenir a obesidade e o sedentarismo e melhorar os hábitos alimentares. 

- Transporte: de acordo com as associações de consumidores, o incumprimento da legislação 
em caso de atraso ou cancelamento e a proliferação das cláusulas abusivas, sobretudo nas 
transportadoras aéreas de baixo custo, faz com que os viajantes se encontrem muitas vezes em 
situações de vulnerabilidade, o que é agravado quando o consumidor é portador de alguma 
deficiência. Além disso, os estudos mais recentes demonstram que alguns consumidores 
pagam até três vezes mais do que outros, já que as tarifas não são transparentes, apesar de a 
Diretiva relativa aos direitos dos consumidores prever disposições para o evitar. 

- Internet: para além dos conteúdos inapropriados a que os menores podem aceder facilmente 
(devido à ineficácia das medidas de controlo da idade), as redes sociais apresentam também o 
perigo da «publicidade dirigida». Essa publicidade utiliza o rasto digital deixado pelos 
menores para lhes enviar, sem eles saberem, publicidade que se adapta aos seus gostos 
comerciais ou, pior ainda, de produtos que os seus amigos «gostam», aproveitando-se da 
pressão social que o grupo exerce nos menores e à qual são especialmente vulneráveis. 

- Mercados liberalizados: os resultados da liberalização dos principais mercados de 
fornecimento são variados: em geral, não resultou numa redução geral dos preços, mas sim 
numa dificuldade suplementar de conhecer a tarifa mais adequada às necessidades do 
consumidor, de mudar de fornecedor e de compreender os conceitos faturados para a maioria 
dos cidadãos. Sendo os serviços oferecidos considerados «universais» (no sentido em que 
nenhum cidadão deveria carecer deles), o consumidor encontra-se em pior situação do que o 
fornecedor, o que pode dar lugar a situações de vulnerabilidade. 

- Acesso à justiça: na altura de receber indemnização pelo prejuízo sofrido, os consumidores 
mais vulneráveis podem encontrar dificuldades em aceder aos mecanismos existentes, seja 
porque não os conhecem bem, ou porque não sabem ou não podem utilizá-los (por serem 
demasiado dispendiosos ou por funcionarem numa língua que não dominam). É necessário 
prever mecanismos gratuitos de resolução alternativa de conflitos, que possam ser ativados 
automaticamente caso envolvam um consumidor vulnerável e que abranjam as transações 
transfronteiras e ações coletivas, uma vez que asseguram o tratamento generalizado dos casos 
e garantem uma maior inclusão dos afetados. 

A relatora chama também a atenção para a vulnerabilidade a que estão sujeitos os 
consumidores da terceira idade, em especial, no âmbito da digitalização dos serviços e devido 
ao custo suplementar que a gestão dos mesmos tem nas sucursais e estabelecimentos 
tradicionais, fazendo com que, em muitos casos, paguem mais pelos mesmos produtos.
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Conclusão

Por último, a relatora sublinha que a criação de uma estratégia de reforço dos direitos dos 
consumidores mais vulneráveis para permitir a sua participação no Mercado Único contribui, 
não só, para a sua inclusão social e para avançar para uma sociedade mais justa e tolerante, 
mas, também, para garantir um mercado interno mais dinâmico, seguro e competitivo. No 
entanto, esta proteção específica dos consumidores vulneráveis não deve traduzir-se, em caso 
algum, na criação de dois níveis de proteção diferenciados.


