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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o tema «Em direção a um mercado único mais sustentável para as empresas e os 
consumidores»
(2020/2021(INI))

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente o artigo 114.º,

 Tendo em conta os artigos 169.º, 191.º, 192.º e 193.º do TFUE,

 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,

 Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores2,

 Tendo em conta a Diretiva 2019/771/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2019, relativa a certos aspetos dos contratos de compra e venda de bens3,

 Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho  que 
estabelece o programa a favor do mercado único, da competitividade das empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas, e das estatísticas europeias (COM(2018)0441),

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, intitulada 
«Pacto Ecológico Europeu» (COM(2019)0640),

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, intitulada 
«Uma estratégia europeia para os dados» (COM(2020)0066),

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de março de 2020, intitulada «Um 
novo Plano de Ação para a Economia Circular – Para uma Europa mais limpa e 
competitiva» (COM(2020)0098),

 Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de julho de 2017, sobre produtos com uma duração 
de vida mais longa: vantagens para os consumidores e as empresas4,

 Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre a aplicação do pacote 
de medidas relativas à economia circular: opções para examinar a relação entre as 

1 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 304 de 20.11.2011, p. 64.
3 JO L 136 de 22.5.2019, p. 28.
4 JO C 334 de 19.9.2018, p. 60.
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legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos e aos resíduos5,

 Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu6,

 Tendo em conta a publicação da Comissão, de outubro de 2018, intitulada «Behavioural 
Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy» (Estudo comportamental 
sobre a participação dos consumidores na economia circular),

 Tendo em conta o relatório do Centro Comum de Investigação, de 2019, intitulado 
«Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products» 
(Análise e desenvolvimento de um sistema de pontuação para a reparação e a 
modernização dos produtos),

 Tendo em conta o relatório da Agência Europeia do Ambiente, de 4 de dezembro 
de 2019, intitulado «O ambiente na Europa: estado e perspetivas 2020»,

 Tendo em conta o estudo elaborado em março de 2020, a pedido da Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, intitulado «Promoting product 
longevity» (Promover a durabilidade dos produtos),

 Tendo em conta a análise aprofundada elaborada em abril de 2020, a pedido da Comissão 
do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, intitulada «Sustainable 
Consumption and Consumer Protection Legislation» (Consumo sustentável e legislação 
de proteção do consumidor),

 Tendo em conta a Lei francesa n.º 2020-105, de 10 de fevereiro de 2020, relativa à luta 
contra os resíduos e à economia circular,

 Tendo em conta o relatório intitulado «Pour une consommation plus durable en phase 
avec les enjeux européens» (Para um consumo mais sustentável em consonância com os 
desafios europeus), concluído em dezembro de 2018 por Thierry Libaert e publicado pelo 
Ministério francês da Transição Ecológica e Solidária,

 Tendo em conta o relatório do Gabinete Europeu das Uniões de Consumidores (GEUC), 
de 18 de agosto de 2015, intitulado «Durable goods: More sustainable products, better 
consumer rights – Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular 
economy agenda» (Bens duradouros: produtos mais sustentáveis, melhores direitos do 
consumidor. As expetativas dos consumidores quanto à agenda da UE para a eficiência 
dos recursos e a economia circular),

 Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

 Tendo em conta o parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar,

 Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 

5 JO C 433 de 23.12.2019, p. 146. 
6 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0005. 
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Consumidores (A9-0000/2020),

A. Considerando que, face à escassez de recursos naturais e ao aumento dos resíduos 
gerados, é imperativo estabelecer padrões de produção e de consumo que tenham em 
conta os limites do planeta, privilegiando uma utilização eficiente e sustentável dos 
nossos recursos;

B. Considerando que um mercado interno sustentável deve basear-se numa estratégia 
transversal que aborde o problema da obsolescência prematura, apoiando 
simultaneamente a inovação e o emprego;

C. Considerando que, embora os consumidores estejam dispostos a participar numa 
economia circular, subsistem muitos obstáculos, principalmente uma assimetria da 
informação;

D. Considerando que os mercados de reparação, de produtos usados e de reutilização de 
produtos são fontes de oportunidades económicas e sociais e de emprego, assim como 
vetores de competitividade para o tecido industrial europeu;

E. Considerando que a crescente digitalização das nossas sociedades deve contribuir para a 
realização de um mercado sustentável, baseado na transparência, na partilha de 
informações e na moderação;

F. Considerando que os contratos públicos constituem um elemento estratégico para apoiar 
o tecido industrial europeu na sua transição;

G. Considerando que a publicidade tem uma função persuasiva, incentivando as pessoas a 
consumir mais, com as consequências ambientais daí decorrentes;

Combate à obsolescência prematura e direitos dos consumidores

1. Insta a Comissão a desenvolver uma estratégia horizontal que inclua medidas destinadas, 
nomeadamente, a:

a) Definir a informação pré-contratual sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparação dos produtos e torná-la uma «característica essencial» dos mesmos na 
aceção das diretivas 2011/83/UE e 2005/29/CE;

b) Tornar obrigatório, no momento da compra, o fornecimento ao consumidor de 
informações, com base em critérios normalizados e transparentes, sobre as opções de 
reparação e o tempo de vida útil estimado dos produtos, que permitam a 
comparabilidade;

c) Criar contadores de utilização para determinadas categorias de produtos, a fim de 
facilitar a sua reutilização;

d) Alinhar os períodos de garantia legal e de presunção de conformidade com o tempo 
de vida útil estimado dos produtos e harmonizá-los a nível europeu;

e) Reforçar a responsabilidade dos fabricantes no que se refere à garantia legal dos 
produtos;
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f) Incluir no anexo I da Diretiva 2005/29/CE as práticas destinadas a encurtar o tempo 
de vida útil dos produtos, como, por exemplo, a impossibilidade intencional de 
reparação, a introdução de defeitos na fase de conceção e o abrandamento do 
desempenho após uma atualização;

2. Sublinha que os produtos digitais devem estar sujeitos a medidas de vigilância 
particulares que visem, designadamente:

a) Assegurar a continuidade das atualizações de segurança ao longo do tempo de vida 
útil estimado dos produtos durante, pelo menos, cinco anos;

b) Separar as atualizações de segurança das atualizações de conforto e garantir a sua 
reversibilidade;

3. Recorda que, muito frequentemente, os consumidores estão mal informados sobre os seus 
direitos e vias de recurso; solicita que sejam financiadas medidas especificamente 
destinadas a reduzir esta assimetria da informação e a apoiar as organizações de 
consumidores na sua ação;

Estratégia em matéria de reparação

4. Solicita que, no momento da compra, sejam fornecidas as seguintes informações: 
disponibilidade ou não de peças sobresselentes, período de disponibilidade a partir da 
data de aquisição, preço das peças sobresselentes e prazos de entrega e de reparação;

5. Exorta a Comissão a estabelecer o direito de recurso dos consumidores, com o objetivo 
de sistematizar o recurso à reparação a um preço acessível, nomeadamente:

a) Assegurando o acesso sem restrições às informações sobre a reparação e a 
manutenção e sobre as peças sobresselentes a todos os intervenientes no setor da 
reparação e aos consumidores;

b) Impondo um processo de normalização para as peças sobresselentes que promova a 
interoperabilidade;

c) Impondo um período mínimo para o fornecimento de peças sobresselentes e prazos 
máximos de entrega razoáveis;

d) Favorecendo a reparação em detrimento da substituição, por meio de extensões de 
garantia para o consumidor que escolha esta opção;

e) Facilitando o recurso à reparação através da introdução a nível europeu de uma 
garantia legal relativa à reparação de produtos cuja garantia legal já tenha expirado;

Estratégia global para uma economia de reutilização 

6. Solicita que se proíba a destruição de produtos que ainda funcionem, a fim de os 
encaminhar para o mercado da reutilização, e apela à introdução de objetivos 
quantificados;

7. Realça que permitir a transferência da garantia em caso de revenda de um produto ainda 
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coberto pela mesma aumentaria a confiança dos consumidores neste mercado, e solicita 
que a garantia esteja associada ao objeto e não ao comprador;

8. Apela ao desenvolvimento maciço de um sistema de garantia alargada para os produtos 
recondicionados, para além da garantia legal inicial, tanto para apoiar o consumidor como 
para evitar abusos;

9. Congratula-se com o desenvolvimento de modelos de negócio que dissociam o consumo 
da propriedade física, exigindo simultaneamente uma avaliação sólida do impacto da 
economia de utilização e dos seus potenciais efeitos de ricochete;

Agenda digital em prol de um mercado sustentável

10. Regozija-se com o anúncio da criação de um espaço comum de dados, bem como de um 
«passaporte do produto», como meio de garantir a rastreabilidade e a transparência; 
solicita que o estabelecimento deste mecanismo:

a) Seja orientado para uma arquitetura de dados descentralizada;

b) Assegure a interoperabilidade dos sistemas desenvolvidos para o efeito, a fim de 
evitar o aparecimento de bloqueios tecnológicos e de novos obstáculos;

c) Tenha por base a normalização das estruturas de dados para assegurar o seu 
tratamento a nível da União;

d) Inclua a adoção de orientações e critérios mínimos ambiciosos em matéria de partilha 
e proteção de dados, tanto para as transações entre empresas como para as transações 
entre empresas e consumidores, a fim de melhorar significativamente a 
rastreabilidade dos produtos;

11. Regista a contribuição das tecnologias digitais para a inovação e para uma economia mais 
circular; solicita a introdução de exceções à regulamentação em matéria de propriedade 
intelectual, a fim de permitir a plena utilização destas tecnologias quando necessário no 
interesse geral, por exemplo, em caso de crise sanitária;

12. Assinala que o setor digital tem um impacto ambiental importante, tanto no fabrico de 
produtos como na prestação de serviços, e apela ao desenvolvimento de um índice digital 
sustentável europeu baseado numa análise do ciclo de vida dos produtos;

Necessária transição das autoridades públicas 

13. Considera que os contratos públicos devem estar no cerne do plano de relançamento da 
economia europeia, em conformidade com o Pacto Ecológico Europeu; solicita que seja 
dada prioridade absoluta ao estímulo da procura de bens e serviços ecoinovadores e ao 
acesso das PME europeias através da introdução, nomeadamente, de cláusulas de 
adjudicação preferenciais;

14. Solicita a revisão da legislação que rege a adjudicação de contratos públicos na UE, para 
sistematizar a utilização de critérios de sustentabilidade, mediante a introdução de 
objetivos vinculativos em consonância com as políticas europeias em matéria de clima e 
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ambiente e privilegiando cadeias de abastecimento sustentáveis e curtas;

«Marketing» e publicidade responsáveis 

15. Defende a regulamentação rigorosa das alegações ambientais do produtor e do 
distribuidor a montante da comercialização dos bens ou serviços e o reforço das sanções 
em caso de alegações enganosas, por meio da Diretiva 2005/29/CE;

16. Salienta o importante papel desempenhado pela publicidade no fenómeno da 
«obsolescência psicológica», devido ao qual um produto funcional é considerado 
obsoleto; conclui que um quadro regulamentar neste domínio é crucial para a realização 
de um mercado sustentável;

17. Apela à proibição da publicidade a serviços ou produtos que tenham efeitos 
desproporcionadamente nocivos para o ambiente ou para a saúde dos consumidores;

18. Solicita a introdução de um imposto europeu sobre a publicidade para compensar as 
externalidades negativas resultantes do aumento do consumo;

19. Defende a regulamentação rigorosa da publicidade direcionada, de modo a que não se 
baseie no seguimento generalizado das interações dos utilizadores e na acumulação de 
dados;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

INTRODUÇÃO

A conclusão é inequívoca: a Europa vive muito acima de vários limites do planeta7 e o consumo 
europeu depende fortemente de recursos extraídos e utilizados fora da Europa8. O Sétimo 
Programa de Ação da UE em matéria de Ambiente9 estabelece assim, para 2050, o objetivo 
«Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta». Apesar dos progressos já realizados neste 
domínio, que são um exemplo no mundo inteiro, temos ainda um longo caminho a percorrer. 
Segundo vários relatórios estatísticos, no dia 10 de maio de 2019, a Europa gastou todos os 
recursos naturais para esse ano, ou seja, foi nesse dia que a pegada ecológica do continente 
ultrapassou a biocapacidade do planeta, o que significa que seriam necessários 2,8 planetas 
Terra para satisfazer as necessidades do ser humano se todos os habitantes do planeta 
consumissem como os europeus10.

A crise da COVID-19 veio demonstrar que as nossas economias são frágeis e podem facilmente 
entrar em colapso face a choques súbitos. 

Por conseguinte, é fundamental alterar radicalmente os nossos padrões de produção e de 
consumo na Europa. A forma como concebemos o nosso mercado único e como garantimos a 
proteção dos consumidores é fundamental para alcançar esta mudança de paradigma em que a 
sustentabilidade e a justiça social prevalecem. 

A União Europeia já tomou medidas nesse sentido. O Parlamento Europeu votou, quase 
unanimemente, o relatório intitulado «Produtos com uma duração de vida mais longa: 
vantagens para os consumidores e as empresas» (2016/2272(INI)), em 2016, na sequência do 
relatório do CESE sobre a questão11. No âmbito do Plano de ação para a economia circular, a 
UE anunciou já medidas para uma economia mais sustentável em matéria de prevenção de 
resíduos12 e de conceção de produtos. 

Estas primeiras medidas já anunciadas são promissoras e mostram que a regulamentação no 
sentido de uma economia mais sustentável é amplamente aceite tanto pelas empresas como 
pelos consumidores. Agora é o momento de passar efetivamente à ação e mudar de paradigma 
para uma economia resiliente e baseada na moderação.

7 «O ambiente na Europa: estado e perspetivas 2020», Agência Europeia do Ambiente, p. 50.
8 Ibid., p. 49.
9 Decisão n.º 1386/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, relativa a um programa geral 
de ação da União para 2020 em matéria de ambiente «Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta»: «Em 2050, vivemos 
bem, dentro dos limites ecológicos do planeta. A nossa prosperidade e a sanidade do nosso ambiente resultam de uma economia 
circular inovadora em que nada se desperdiça e em que os recursos naturais são geridos de forma sustentável e a biodiversidade 
é protegida, valorizada e recuperada de modo reforçar a resiliência da nossa sociedade. O nosso crescimento hipocarbónico foi 
há muito dissociado da utilização dos recursos, marcando o ritmo para uma sociedade global segura e sustentável.».
10 «EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits» (Dia do défice ecológico da UE, viver acima dos limites da natureza), 
10 de maio de 2019, WWF e Global Footprint Network.
11 Parecer de iniciativa, «Por um consumo mais sustentável: o ciclo de vida dos produtos industriais e informação do 
consumidor a bem de uma confiança restabelecida».
12 Diretiva 2018/851/CE (que altera a Diretiva 2008/98/CE). 
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Em prol de produtos sustentáveis na Europa

O nosso modelo económico baseia-se num sistema de sobreconsumo que incentiva os 
produtores a promover uma substituição desenfreada dos produtos devido à sua obsolescência 
prematura.

Dado que a maior parte do impacto de carbono dos nossos produtos está ligada à sua produção, 
é fundamental repensar o nosso sistema de produção, privilegiando os produtos 
verdadeiramente sustentáveis. Os telemóveis inteligentes são um bom exemplo: 80 % da 
pegada de carbono destes dispositivos é gerada durante a sua produção e apenas 15 % dos 
aparelhos são recolhidos e reciclados no final da sua vida útil.

O desenvolvimento de uma economia circular passa pela conceção dos produtos. O 
planeamento dos materiais a utilizar e da conceção de um produto determina se este será 
duradouro, reparável e fácil de desmantelar e reciclar em fim de vida. Os consumidores parecem 
estar dispostos a participar neste processo de transição, mas há ainda muitos obstáculos a 
superar: a assimetria da informação, o preço excessivamente elevado das reparações, que são 
demasiado complicadas devido à falta de peças sobresselentes ou, muito simplesmente, devido 
à falta de informação e de conhecimento dos direitos do consumidor em caso de produtos 
defeituosos, etc.

O fim da obsolescência prematura dos produtos

O objetivo consiste em favorecer os produtores cujos produtos são duradouros e, inversamente, 
penalizar aqueles cujos produtos são defeituosos e não se caracterizam pela durabilidade. As 
medidas previstas incluem diversos instrumentos, desde a informação clara e harmonizada do 
consumidor à repressão das práticas comerciais abusivas que consistem em reduzir 
deliberadamente o tempo de vida útil de um produto ou impedir a sua reparação. O caso 
particular dos produtos digitais deve também ser tido em conta, impedindo, para tal, a 
obsolescência informática aquando das atualizações. A questão do alinhamento da duração da 
garantia legal de conformidade com o tempo de vida útil estimado dos produtos continua a ser 
fundamental: o aumento do tempo de vida útil dos produtos deve ser acompanhado de uma 
proteção adequada dos consumidores em caso de não conformidade. Estas medidas, 
combinadas entre si, devem permitir um nivelamento por cima da qualidade dos produtos e 
garantir a confiança dos consumidores no mercado único europeu, concedendo-lhes direitos em 
conformidade com a qualidade anunciada dos produtos.
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Estabelecimento de um verdadeiro direito de reparação na Europa

Os produtos duradouros devem igualmente ser reparáveis, a fim de permanecerem no mercado 
durante o máximo de tempo possível. É chegado o momento de pôr termo às práticas que 
impedem ou dificultam a reparação dos produtos. Em média, 70 % dos europeus prefeririam 
reparar os seus produtos em vez de substituir os produtos defeituosos13. No entanto, a 
substituição dos produtos é, em grande medida, favorecida pelos vendedores.

Temos de velar por que a reparação dos produtos seja liberalizada no mercado europeu, 
garantindo reparações mais simples e a preços acessíveis. Tal implica o fornecimento de 
informações, não só a montante, mas também a jusante da cadeia de valor, sobre a possibilidade 
de reparação de um produto, mediante a disponibilidade de peças sobresselentes, de prazos de 
reparação curtos e do acesso dos vendedores e dos reparadores independentes a informações 
sobre a reparação, bem como dos consumidores, para incentivar a autorreparação. Os 
reparadores independentes, em particular, são um segmento do emprego local que é essencial 
apoiar. Não podemos aceitar que os mecanismos de propriedade intelectual reservem a 
reparação dos produtos ao seu produtor ou distribuidor. Para o efeito, devem ser estabelecidos 
mecanismos de apoio, tanto logísticos como financeiros.

Pretendemos também aumentar a confiança dos consumidores nos produtos reparados e propor 
a introdução de uma garantia relativa à reparação dos produtos.

Rumo a uma economia de reutilização

Os produtos duradouros e reparáveis podem permanecer no mercado e ser comercializados 
durante muito tempo. A confiança dos consumidores nos produtos usados deve ser incentivada 
através da transparência e de garantias sobre o estado dos produtos. Associar a garantia ao 
produto e não ao comprador permite, assim, que o consumidor beneficie durante mais tempo 
da proteção legal conferida a estes produtos e põe fim à ideia errónea de que um produto perde 
necessariamente o seu valor quando é vendido depois de usado. Permitir a extensão da garantia, 
em caso de recondicionamento, contribui igualmente para aumentar a confiança dos 
consumidores. A destruição prematura dos produtos não é compatível com um mercado 
sustentável. Os modelos de negócio assentes no aluguer de produtos em vez da compra são 
promissores, mas devem ser objeto de estudos específicos para garantir a sua viabilidade e 
sustentabilidade.

13 «Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy – Final report» (Estudo comportamental sobre a 
participação dos consumidores na economia circular – relatório final), Comissão Europeia, outubro de 2018, ISBN: 978-92-
9200-885-7, p.11.
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Setor digital em prol de um mercado sustentável

O setor digital veio revolucionar a nossa forma de comunicar, produzir e consumir. Atualmente, 
é imperativa a reapropriação do domínio digital, a fim de o orientar para o futuro digital 
pretendido num mercado sustentável. Para o efeito, é fundamental apresentar claramente o 
impacto ambiental e social das tecnologias, para canalizar os investimentos e os esforços de 
inovação para tecnologias que sejam melhores para o ambiente e o ser humano. O caráter 
ecológico de uma tecnologia será determinado através de uma análise de todo o seu ciclo de 
vida, desde a extração de matérias-primas e a reutilização de matérias-primas secundárias ao 
seu tratamento em fim de vida, passando pela sua produção, transporte e utilização. Temos de 
reinventar o conceito de inovação para permitir a emergência de um domínio digital sustentável.

Para tomar decisões informadas em termos de legislação, é crucial ter acesso a dados fiáveis 
que permitam a tomada de decisões públicas. O acesso do público aos dados relativos aos 
produtos e serviços é primordial para assegurar o desenvolvimento de uma economia circular, 
mas também para reagir rapidamente em caso de crise, em particular no domínio da saúde.

A utilização de instrumentos digitais em prol de um mercado sustentável através da criação de 
uma base de dados comum e de um «passaporte do produto» permitirá identificar melhor os 
produtos e componentes ao longo da cadeia de valor, partilhar informações entre produtores e 
consumidores e reforçar a fiscalização do mercado.

No caso da tecnologia, devemos permanecer particularmente vigilantes quanto aos efeitos de 
ricochete do progresso tecnológico. Convém não esquecer que os ganhos de eficiência de uma 
tecnologia tendem a tornar um produto ou serviço mais barato, conduzindo, assim, a um 
aumento do consumo e da produção. É por esta razão que as próprias leis do mercado não 
conseguem tornar, de forma automática, as nossas sociedades mais sustentáveis, sendo 
necessário criar instrumentos de regulamentação para garantir a sustentabilidade e a resiliência 
das nossas sociedades.

Papel dos contratos públicos

Os contratos públicos são importantes por diversos motivos. Antes de mais, as administrações 
públicas devem servir de modelo e desempenhar um papel na educação. Além disso, uma vez 
que representam 16 % do PIB europeu, estão em posição de enviar sinais fortes aos mercados 
para alterar as práticas existentes.

Por conseguinte, o desenvolvimento de um mercado sustentável exige que as administrações 
públicas se tornem modelos em termos de sustentabilidade da contratação pública, introduzindo 
critérios de sustentabilidade para os produtos, bem como uma percentagem de reutilização de 
produtos usados. Este critério de sustentabilidade poderia também privilegiar cadeias de valor 
curtas e produtos predominantemente de origem local. Como o aspeto social é importante, os 
contratos públicos devem igualmente favorecer as PME. No total, as PME geram dois terços 
dos postos de trabalho do setor privado não financeiro europeu e, no entanto, são 
frequentemente prejudicadas pelas regras de contratação pública.

Os contratos públicos devem favorecer as empresas que são eficientes e inovadoras em matéria 
de durabilidade e sustentabilidade.
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Reconhecimento da responsabilidade da publicidade

As empresas gastam anualmente 1,3 triliões em comunicação comercial e 600 mil milhões em 
publicidade a nível mundial. Embora, historicamente, a publicidade desempenhasse um papel 
informativo para orientar os consumidores nas suas escolhas, agora assume um papel 
eminentemente persuasivo. Aumenta, não apenas artificialmente, o nível de consumo global e 
orienta os consumidores para marcas que não são as mais sustentáveis e responsáveis, mas sim 
para as que investem montantes consideráveis no «marketing». Além disso, são 
maioritariamente as grandes multinacionais, ou seja, um número restrito de empresas, que 
investem realmente na publicidade, uma vez que as PME e as microempresas não dispõem do 
orçamento necessário para fazer o mesmo.

O mercado da publicidade em linha cresceu significativamente desde o desenvolvimento da 
Internet. A fim de continuar a aumentar o número de vendas, a necessidade de publicidade cada 
vez mais direcionada e personalizada conduziu a práticas agressivas de extração de dados 
pessoais dos utilizadores da Internet e das tecnologias digitais. Este tipo de práticas conduz a 
um fenómeno atualmente descrito por várias figuras do meio académico como capitalismo de 
supervisão. É mais importante do que nunca assegurar os princípios estabelecidos no 
Regulamento geral sobre a proteção de dados (RGPD), mas também regular as práticas de 
extração sistemática de dados pessoais através da publicidade.

Neste contexto, é fundamental reconhecer a responsabilidade do setor da publicidade e 
regulamentar as suas práticas. Em primeiro lugar, convém proceder à regulamentação dos 
conteúdos, proibindo as alegações ecológicas não circunstanciadas, mas também a publicidade 
a produtos ou serviços nocivos para a saúde ou o ambiente.

Em segundo lugar, importa regulamentar as práticas, nomeadamente a extração em massa dos 
dados pessoais dos consumidores e a sua comercialização, criando um espaço propício à 
comunicação entre os intervenientes sociais e ambientais.

Por último, há que assegurar a responsabilidade financeira, apelando à total transparência dos 
gastos das empresas na publicidade e ao estabelecimento de um imposto europeu sobre a 
publicidade.

CONCLUSÃO

O presente relatório tem por ambição a passagem a uma nova etapa do mercado único em que 
todos os produtos e serviços sejam socialmente justos e ecológicos. Visa igualmente um 
mercado com uma economia circular e resiliente, em que os consumidores estejam em 
condições de fazer escolhas informadas e tenham a garantia de adquirir produtos e serviços 
seguros e acessíveis, e em que os produtores mais cumpridores das regras possam tirar partido 
das vantagens do mercado, independentemente da sua dimensão ou do seu orçamento inicial. 
Pretendemos garantir que os consumidores e as empresas europeias mais cumpridoras das 
regras estejam em posição de defender o mundo que desejamos do ponto de vista social e 
ecológico.


