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1. Introdução

As práticas comerciais desleais prejudicam a confiança do consumidor no mercado interno e 
constituem um obstáculo importante ao seu funcionamento. A Directiva 2005/29/CE relativa 
às práticas comerciais desleais (a seguir designada "Directiva PCD"), que entrou em vigor em 
12 de Dezembro de 2007, visa solucionar este problema. Ao substituir as inúmeras regras 
existentes nos Estados-Membros por um instrumento único, a Directiva PCD visa 
proporcionar um maior grau de confiança aos consumidores para efectuarem transacções 
transfronteiriças e conferir uma maior segurança jurídica às empresas relativamente à 
admissibilidade de diferentes práticas comerciais e publicidade no mercado interno. 

A Directiva cria um quadro regulamentar geral de conduta para as empresas relativamente aos 
consumidores no mercado. É aplicável a um vasto leque de práticas desleais – desde 
esquemas enganosos na Internet a práticas agressivas de vendas porta a porta – e cobre todos 
os sectores. 

A Directiva PCD foi adoptada como uma directiva de harmonização máxima, o que significa 
que não é permitido aos Estados-Membros qualquer desvio das suas regras, isto é, os 
Estados-Membros não são autorizados a ter disposições de carácter mais prescritivo ou 
restritivo do que as previstas na Directiva. Contudo, na prática, deixa em grau considerável ao 
critério dos Estados-Membros a questão da execução de disposições específicas, como sejam:

 a cláusula geral: a Directiva PCD define uma série de práticas que são consideradas 
desleais e proibidas em quaisquer circunstâncias. No entanto, também permite aos 
Estados-Membros o alargamento da lista com base em critérios relativamente 
alargados contidos na Directiva. Segundo a nova cláusula geral, uma prática comercial 
é considerada desleal se for contrária às exigências relativas à diligência profissional e 
se distorcer ou for susceptível de distorcer de maneira substancial o comportamento 
económico do consumidor médio.1

 as medidas correctivas e as sanções: compete às legislações nacionais dos 
Estados-Membros determinar as medidas correctivas e as sanções. Os sistemas de 
aplicação efectiva variam de um Estado-Membro para outro, consoante estes se 
fundamentem numa aplicação efectiva forte por parte do sector privado na qual os 
grupos de consumidores desempenham um papel importante (como na Alemanha), em 
sanções penais e administrativas (como em França) ou, em alternativa, na 
auto-regulação (como na Grã Bretanha).

 os conceitos jurídicos: as disposições principais da Directiva PCD fundamentam-se 
em termos como "o consumidor médio", "diligência profissional" e "convite a 
contratar", que tendem a merecer interpretações diferentes por parte das autoridades e 
dos Tribunais dos Estados-Membros. 

Importa igualmente realçar que a Directiva PCD se limita a proteger os interesses económicos 
dos consumidores contra as práticas comerciais desleais. Os Estados-Membros podem 
introduzir restrições e limitações adicionais com base na protecção em matéria de saúde e 
                                               
1 Cf. o n.º 2 do artigo 5.º da Directiva PCD
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segurança ou por motivos de bom gosto e decência.1

Tendo em conta as diferenças existentes nos sistemas de aplicação efectiva da lei dos 
Estados-Membros, a complexidade de alguns conceitos jurídicos, a extensão e multiplicidade 
das legislações nacionais que regulamentam as práticas comerciais desleais, assim como o 
vasto âmbito de aplicação da Directiva, uma transposição adequada e uma execução eficaz 
serão cruciais para a obtenção da máxima harmonização com vista a conferir um maior grau 
de confiança aos consumidores e de segurança jurídica às empresas no mercado interno.

2. Transposição

O prazo limite para a transposição da Directiva PCD terminou em 12 de Junho de 2007. 
Apesar de na maioria dos Estados-Membros o processo de transposição ter decorrido sem 
grandes dificuldades, alguns Estados-Membros ainda não transpuseram a Directiva e alguns 
Estados-Membros transpuseram-na de forma incorrecta. 

Até à data (16.09.2008), cinco países não comunicaram as suas medidas de transposição à 
Comissão: Alemanha, Espanha, Luxemburgo, Países Baixos e Finlândia. A Comissão 
instaurou processos de infracção contra estes Estados-Membros em Agosto de 2007. 

A Comissão detectou uma transposição inadequada em três Estados-Membros: França, 
Dinamarca e Suécia. Ainda não foram instaurados procedimentos de infracção formais contra 
estes Estados-Membros por transposição inadequada. 

Além disso, foram enviados três processos ao TJE. Os primeiros dois processos dizem 
respeito à compatibilidade com a Directiva PCD2 da legislação belga actual, que proíbe 
ofertas conjuntas de produtos e/ou serviços aos consumidores. O parecer do Advogado-Geral 
relativamente aos dois primeiros processos está previsto para finais de Setembro / princípios 
de Outubro, estando a decisão do TJE prevista para o fim do ano. A terceira decisão 
preliminar foi enviada ao TJE pelo Bundesgerichtshof alemão e diz respeito à admissibilidade 
das ofertas conjuntas. 

Execução e aplicação da legislação

Em 2007, a Comissão utilizou pela primeira vez a "fiscalização exaustiva" a nível da UE 
("EU-Sweep"), uma nova ferramenta destinada a controlar e fazer aplicar a legislação em 
matéria de defesa do consumidor. A fiscalização exaustiva é uma verificação sistemática feita 
simultaneamente em diferentes Estados-Membros pelas autoridades nacionais responsáveis 
pela aplicação da lei e que é coordenada pela Comissão Europeia ao abrigo do regulamento 
relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor (Regulamento (CE) n.º 
2006/2004), que entrou em vigor no final de 2006. A primeira fiscalização exaustiva foi 
efectuada em Setembro de 2007, tendo incidido nos sítios Web das companhias de aviação. 
As autoridades nacionais efectuaram uma fiscalização exaustiva de centenas de sítios Web de 
venda de bilhetes de avião no intuito de identificarem aqueles que parecessem estar a violar a 

                                               
1 Cf. o n.º 3 do artigo 3.º e o considerando 7 da Directiva PCD
2 Processos C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium 
NV e C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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lei. Como seguimento da acção, as autoridades responsáveis pela aplicação da lei nos 
Estados-Membros contactaram as empresas, solicitando às mesmas que assegurassem o 
cumprimento da legislação nos seus sítios Web ou que clarificassem a sua posição. Mais 
recentemente, em Junho de 2008, a Comissão realizou uma fiscalização exaustiva no sector 
dos telemóveis visando as vendas de toques de chamada e fundos de ecrã (wallpapers). 

Na fiscalização exaustiva de 2007, foram confirmadas irregularidades em 43,6% dos sítios 
Web analisados durante a fase de aplicação efectiva da legislação. Estas irregularidades 
envolveram sobretudo indicações incompletas sobre os preços (não estavam incluídos 
impostos nem taxas no orçamento inicial), caixas de "opt-in" (opção de inclusão) e ofertas 
fictícias de pré-comercialização ou de bilhetes gratuitos.

Relativamente à fiscalização exaustiva efectuada em 2008 aos serviços de telemóveis, as 
primeiras conclusões dizem respeito à ausência de indicação do preço ou informação 
incompleta sobre o mesmo (50% dos sítios inspeccionados), ausência de informação ou 
informação incompleta sobre a empresa (70% dos sítios inspeccionados) e apresentação 
enganosa da informação – que inclui a utilização de indicações impressas em letra pequena e 
utilização enganosa do termos "grátis" - (60% dos sítios inspeccionados).

Graças a estas fiscalizações exaustivas, estão disponíveis dados mais pormenorizados sobre 
problemas ao nível da execução em sítios Web de companhias aéreas ou sítios Web de venda 
de toques de chamada e fundos de ecrã. No entanto, os dados existentes sobre outros domínios 
continuam a ser muito limitados. O relatório anual de 2007 da Rede dos Centros Europeus do 
Consumidor fornece algumas indicações sobre possíveis aspectos que suscitam preocupação. 
Este relatório mostra que a maior percentagem de reclamações registadas pelos Centros 
Europeus do Consumidor (22%) dizia respeito a serviços de transporte, nomeadamente 
direitos dos passageiros aéreos. Ao sector da aviação seguiu-se o dos serviços recreativos e 
culturais (quase 12% das reclamações), seguido dos serviços audiovisuais (quase 10%). 

A relatora nota que os recentes esforços da Comissão Europeia, em especial o lançamento das 
fiscalizações exaustivas, são muito bem-vindos tendo em conta a necessidade de uma melhor 
monitorização da execução da legislação do mercado interno. Contudo, de um ponto de vista 
geral, os dados relativos ao estado da execução efectiva desta legislação continuam a ser 
insuficientes. Tal deve-se também, em larga medida, ao facto de a monitorização da execução 
e da aplicação efectiva da legislação constituírem um exercício que exige recursos intensivos, 
sendo necessário desenvolver ferramentas de monitorização da execução que sejam mais 
eficientes, como as fiscalizações exaustivas, para garantir que os cidadãos usufruam dos 
benefícios do mercado interno.

Actividades de execução transfronteiriça

A relatora considera que deverá ser dada atenção especial às práticas comerciais de dimensão 
transfronteiriça, isto é, práticas em que uma empresa comercialize bens de consumo e serviços 
a partir de um país (país de origem) para consumidores domiciliados noutro país (país de 
destino). Nesses casos, é muito mais difícil para as autoridades do país de destino fazerem 
aplicar medidas correctivas contra estas empresas. Além disso, por vezes, as autoridades do 
país de origem responsáveis pela protecção dos consumidores não estão interessadas em 
tomar medidas adequadas contra práticas comerciais desleais no país de destino. Os 
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Estados-Membros também dedicam recursos diferentes às actividades de aplicação da 
legislação e surgem graves lacunas na aplicação e execução da Directiva PCD no que diz 
respeito à comercialização transfronteiriça. Não é surpreendente, portanto, que os resultados 
das fiscalizações exaustivas das companhias de aviação em 2007 indiquem uma taxa de 
aplicação efectiva de 55% nos sítios nacionais (50 entre 90) e uma taxa de aplicação efectiva 
de 12% nos casos transfronteiriços (5 entre 42).

No que diz respeito à aplicação efectiva ao nível transfronteiriço, o regulamento relativo à 
cooperação no domínio da defesa do consumidor existe para solucionar os obstáculos que as 
autoridades dos Estados-Membros possam enfrentar na aplicação efectiva da protecção 
intracomunitária dos consumidores. A rede é constituída pelas autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pela aplicação efectiva a nível nacional. Desde que o
regulamento entrou em vigor, a base de dados CDC registou 234 pedidos de informação 
(pedidos de investigação), 137 alertas e 214 pedidos de adopção de medidas aplicação 
efectiva.1

O regulamento relativo à rede de controlo e defesa dos consumidores, prevê, no artigo relativo 
à "coordenação das actividades de aplicação da legislação", o financiamento do intercâmbio 
de funcionários. Em 2007, foi financiado o intercâmbio de 4 funcionários. 

Medidas Correctivas e Sanções

A relatora sublinha que as medidas correctivas e as sanções constituem um aspecto importante 
da aplicação efectiva da Directiva PCD. De acordo com esta Directiva, os Estados-Membros 
devem assegurar que as partes em causa disponham de medidas jurídicas correctivas para 
intentar uma acção judicial contra práticas comerciais desleais,2 deixando a escolha da medida 
correctiva concreta ao critério dos Estados-Membros. Os Estados-Membros são solicitados a 
determinar as sanções aplicáveis às violações das disposições nacionais em matéria de 
transposição, devendo essas sanções ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.3

De um modo geral, os Estados-Membros ficam com poder bastante para determinarem de que 
modo asseguram o cumprimento, quer através de sanções privadas, quer de direito público. 
Por exemplo, nos casos de actividade fraudulenta, de comportamento agressivo ou 
ameaçador, ou de perigo para a integridade física dos consumidores, os Estados-Membros 
poderiam impor sanções penais, mas a Directiva não contém uma obrigação nesse sentido. As 
sanções penais podem efectivamente dissuadir as empresas de se dedicarem a práticas 
extremas desse tipo. Por exemplo, o Reino Unido definiu como infracção penal a prática 
"consciente ou imprudente" de práticas comerciais desleais.

Melhores Práticas

A relatora sugere que a Comissão seja incentivada a apoiar e cooperar com os 
Estados-Membros na execução da Directiva PCD e a promover as melhores práticas na 

                                               
1 Estado: 04.09.2008.
2 Artigo 11.º e considerando 21 da Directiva PCD
3 Artigo 13.º da Directiva PCD
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execução e aplicação efectiva da Directiva. Tal poderá incluir o reforço do intercâmbio de 
pessoal responsável pela aplicação efectiva da legislação. Acções desse tipo assegurariam 
uma melhor aplicação efectiva da Directiva e permitiriam uma aplicação efectiva mais 
coerente entre entidades co-reguladoras em toda a UE.

A correcta execução de uma Directiva implica que os indivíduos sejam informados 
integralmente sobre os seus direitos. O alargamento dos direitos dos consumidores através da 
Directiva PCD deveria caminhar lado a lado com as medidas que são necessárias para apoiar a 
utilização destes direitos. Campanhas de sensibilização para os consumidores, aumento dos 
níveis de educação dos consumidores e formação para consultores dos consumidores 
deveriam ser previstos a nível dos Estados-Membros. 

Temas seleccionados de discussão

Para lançar o debate, a relatora gostaria de colocar algumas questões preliminares que exigem 
uma análise cuidada. Consoante a forma como o debate evoluir na comissão, estas, ou 
quaisquer outras questões que venham a resultar das deliberações da mesma, poderão ficar 
sujeitas a alterações por parte da relatora. 

 Como assegurar a aplicação efectiva da Directiva PCD?
 Como melhorar a aplicação transfronteiriça efectiva da Directiva PCD e da legislação 

comunitária relativa aos consumidores em geral?
 Quais os instrumentos mais adequados à monitorização da execução da legislação 

relativa à protecção dos consumidores?
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