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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

 

A proposta de lei em apreço tem por finalidade eliminar a possibilidade de bloqueio 

geográfico (geoblocking) ou outras formas de discriminação no acesso dos 

consumidores a qualquer interface online, por razões associadas, direta ou 

indiretamente, com o local de residência ou de estabelecimento do consumidor no 

território nacional.  

 

Está subjacente que os comerciantes têm a obrigação de disponibilizar condições de 

entrega dos seus bens ou serviços para a totalidade do território nacional, bem como 

não aplicar diferentes condições no âmbito de operações de pagamento.  

 

É referido, na exposição de motivos, que os consumidores das Regiões Autónomas, da 

Madeira e dos Açores, são, em diversos casos, impedidos de concretizar as suas 

compras após comunicação do seu domicílio, ou, similarmente, avisados da 

indisponibilidade de envio de bens para as ilhas. Considera-se, ainda, que as 

mencionadas práticas discriminatórias aprofundam as desigualdades das regiões 

ultraperiféricas e poem em causa o princípio da continuidade territorial. Igualmente, 

enuncia-se o desconhecimento do trabalho de fiscalização, no âmbito do comércio 

eletrónico, efetuado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), ou 

da assistência ao consumidor ao encargo do Centro Europeu do Consumidor.  

 

Os proponentes defendem a necessidade de uma alteração legislativa que salvaguarde 

as regiões ultraperiféricas no acesso ao mercado único digital, reforce as ações de 

fiscalização do comércio eletrónico, promova uma maior divulgação dos direitos dos 

consumidores decorrentes da aplicação do regulamento europeu contra o geoblocking 

e garanta que esta legislação comunitária se aplica, integralmente e sem qualquer 

discriminação, nas regiões autónomas. 
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Finalmente, a proposta de lei também contempla a publicação de um relatório anual, a 

elaborar pelo ministério com a tutela da área económica, que descreva e quantifique a 

atividade fiscalizadora desencadeada.   

 

• Enquadramento jurídico nacional 

 

O Regulamento (UE) 2018/302, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 

fevereiro de 2018 (também conhecido como Regulamento Geoblocking, adiante 

abreviadamente designado Regulamento) tem por objetivo contribuir para o correto 

funcionamento do mercado interno, evitando o bloqueio geográfico injustificado e outras 

formas de discriminação baseadas, direta ou indiretamente, na nacionalidade, no local 

de residência ou no local de estabelecimento dos clientes, nomeadamente tornando 

mais claras certas situações em que uma diferença de tratamento não pode ser 

justificada ao abrigo n.º 2 do artigo 20.ºda Diretiva 2006/123/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno 

(artigo 1.º, n.º 1). Como previsto no n.º 2 do mesmo artigo, o Regulamento não se aplica 

a situações meramente internas, em que todos os elementos pertinentes de uma 

transação estão circunscritos num único Estado-Membro. 

O Regulamento visa, pois, evitar que os comerciantes apliquem condições gerais de 

acesso diferentes aos seus bens e serviços a clientes de outros Estados-Membros que 

pretendam realizar transações transfronteiriças, proibindo a discriminação relacionada 

com meios de pagamento, e declarando nulos os acordos de distribuição que proíbam 

vendas passivas nas situações específicas abrangidas pelo seu âmbito, constituindo um 

elemento da estratégia para o mercado único digital. 

 

Não obstante a aplicabilidade direta dos Regulamentos da União Europeia (UE) na 

ordem jurídica interna, alguns aspetos carecem de regulamentação nacional. Assim, 

com o objetivo de assegurar a execução do referido Regulamento na ordem jurídica 

nacional foi aprovado o Decreto-Lei n.º 80/2019, de 17 de junho. Este diploma 

estabeleceu o regime sancionatório aplicável à violação das regras prescritas no 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32006L0123
https://dre.pt/application/conteudo/122592082


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.o 71/XIV/2.ª (ALRAM) 

Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação (6.ª) 

 5 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Regulamento e designou as entidades nacionais competentes para aplicação do 

mesmo, procedendo à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho1. 

O Decreto-Lei n.º 92/2010 estabelece os princípios e as regras para simplificar o livre 

acesso e exercício das atividades de serviços realizadas em território nacional e 

transpôs para o ordenamento jurídico interno a referida Diretiva n.º 2006/123/CE, 

também conhecida como Diretiva Serviços.  

A Diretiva Serviços, contém no seu artigo 20.º uma cláusula de não discriminação 

baseada na nacionalidade, no local de residência ou no local de estabelecimento, sem 

prejuízo de se preverem diferenças no que diz respeito às condições de acesso e que 

sejam diretamente justificadas por critérios objetivos. O Regulamento clarifica esta 

disposição estabelecendo as circunstâncias em que a disparidade de tratamento com 

base naqueles fatores não pode ser justificada e prevendo que as empresas podem 

continuar a aplicar condições de acesso diferenciadas desde que essas diferenças 

sejam objetivamente justificadas,  designadamente com base nas diferenças de 

legislação entre os Estados-Membros, na insegurança jurídica envolvida, nas 

dificuldades associadas à aplicação da legislação relativa à proteção dos consumidores, 

ao ambiente ou à rotulagem, nas questões tributárias ou fiscais, nos custos de entrega 

ou nos requisitos linguísticos. 

Também o n.º 2 do artigo 19.º  do Decreto-Lei n.º 92/2010 (na redação do Decreto-Lei 

n.º 80/2019) dispõe que «As condições gerais de prestação do serviço definidas pelo 

prestador de serviços não podem ser discriminatórias em função da nacionalidade, do 

local de residência ou do local de estabelecimento do destinatário dos serviços, exceto 

se a diferenciação for diretamente justificada por critérios objetivos, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 3.º, nos n.os 2 a 5 do artigo 4.º e nos n.os 2 e 3 do artigo 5.º» 

do Regulamento. 

Refira-se que, como pode ler-se no considerando (28) do Regulamento, a proibição de 

discriminar clientes prevista no mesmo não deve, designadamente, «ser entendida 

 
1 Texto consolidado disponível no portal do Diário da República Eletrónico (DRE) - para além, do 

Decreto-Lei n.º 80/2019, de 17 de junho, o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, foi também 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro, que aprova o Regime Jurídico das 

Contraordenações Económicas. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/156972783/202102151120/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32006L0123
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/156972783/202102151120/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/122592082
https://dre.pt/application/conteudo/155732595
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como afetando a aplicação de qualquer limitação territorial ou de outra natureza 

relativamente à assistência pós-venda ou a serviços pós-venda oferecidos pelo 

comerciante ao cliente. Por conseguinte, o presente regulamento não deverá ser 

interpretado como impondo uma obrigação de entrega transfronteiriça de bens noutro 

Estado-Membro, caso o comerciante não ofereça de todo essa possibilidade de entrega 

aos seus clientes, nem como prevendo uma obrigação suplementar de suportar custos 

de franquia, transporte, montagem ou desmontagem para além do estabelecido no 

contrato, em conformidade com o direito nacional e com o direito da União.» 

 

Como mencionado acima, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 80/2019 é estabelecido 

o regime sancionatório e de fiscalização nesta matéria, que se encontra previsto no 

capítulo V do Decreto-Lei n.º 92/2010 (artigos 23.º a 25.º), e sofrerá alterações a partir 

de 28 de julho de 2021, nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro, que o 

alterou. Assim, presentemente estão previstas coimas que podem ir de 50 a 3000 euros, 

no caso de pessoas singulares, e de 100 a 25 000 euros, tratando-se de pessoa coletiva; 

a partir daquela data, prevêem-se contraordenações económicas leves2 e graves3, nos 

termos do Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (aprovado pelo mesmo 

Decreto-Lei n.º 9/2021). 

E, por outro lado, são designadas as entidades nacionais competentes para a aplicação 

do Regulamento. Assim: 

- A Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) é a entidade responsável pela 

notificação à Comissão Europeia prevista no n.º 7 do artigo 15.º4 e no n.º 5 do artigo 

39.º5 da Diretiva Serviços; 

 
2 Puníveis com coimas entre os 150 e os 500 euros no caso de pessoas singulares, e 250 a 12 

000, no caso de pessoa coletiva, dependendo do tipo de empresa. 

3 Puníveis com coimas entre os 650 e os 1500 euros, tratando-se de pessoa singular e 1700 a 

24 000, tratando-se de pessoa coletiva, e dependendo do tipo de empresa. 

4 Notificação à Comissão Europeia de quaisquer novas disposições legislativas, regulamentares 

e administrativas que estabeleçam requisitos nesta matéria. 

5 Apresentação de um relatório à Comissão sobre os requisitos nacionais cuja aplicação seja 

suscetível de se encontrar abrangida pelo âmbito de aplicação do terceiro parágrafo do n.º 1 do 

artigo 16.º e do primeiro período do n.º 3 do artigo 16.º, justificando por que razão consideram 

https://dre.pt/application/conteudo/122592082
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/156972783/202102151300/73982398/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/155732595
https://www.dgae.gov.pt/
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- O Centro Europeu do Consumidor é o organismo responsável pela prestação de 

assistência prática aos consumidores em caso de litígios entre um consumidor e um 

comerciante decorrentes da aplicação desse regulamento, nos termos do artigo 8.º do 

Regulamento; 

- A ASAE é a entidade responsável pela execução do previsto no n.º 1 do artigo 7.º do 

Regulamento; 

- A ASAE e as autoridades administrativas que tenham competências de fiscalização 

decorrentes de regimes jurídicos específicos reguladores de atividades de serviços 

relativamente aos prestadores desses serviços são as entidades competentes para a 

fiscalização do cumprimento das normas do Decreto-Lei n.º 92/2010. 

Nos termos dos referidos diplomas, compete à DGAE elaborar e publicar, até ao final 

de 2022 e, posteriormente, com uma periodicidade trienal, um relatório relativo à 

aplicação do Regulamento, com base nos dados e informações fornecidos pelo Centro 

Europeu do Consumidor e pela ASAE.  

 

Refira-se por fim que o Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro6, que estabelece o 

regime legal aplicável aos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento 

comercial (transpõe a Diretiva n.º 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 25 de outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores), prevê no seu artigo 

7.º que «Nos sítios na Internet dedicados ao comércio eletrónico é obrigatória a 

indicação, de forma clara e legível, o mais tardar no início do processo de encomenda, 

da eventual existência de restrições geográficas ou outras à entrega e aos meios de 

pagamento aceites». 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 
que a aplicação desses requisitos preenche os critérios referidos (respeito pelos princípios da 

não discriminação, da necessidade e da proporcionalidade e razões de ordem pública, de 

segurança pública, de saúde pública ou de proteção do ambiente). 

6 Texto consolidado disponível no portal do DRE. 

https://cec.consumidor.pt/
https://www.asae.gov.pt/
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/155881922/202102151616/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que, 

neste momento, não se encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre 

matéria idêntica ou conexa. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a mesma base de dados, verificou-se que não foram apresentadas 

iniciativas legislativas ou petições precedentes sobre a matéria. 

 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 

A iniciativa em apreço é apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

da Madeira (ALRAM), no âmbito do seu poder de iniciativa e da sua competência 

política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 

1 do artigo 197.º da Constituição e no n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia 

da República (RAR).  

Reveste a forma de proposta de lei7, em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 

119.º do RAR, e é assinada pelo Presidente da ALRAM, de acordo com o disposto no 

n.º 3 do artigo 123.º do mesmo diploma. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, 

tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de 

uma breve exposição de motivos, mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 

1 do artigo 124.º do RAR. De igual modo, observa os requisitos formais relativos às 

propostas de lei, constantes do n.º 2 do artigo 124.º do RAR.  

O artigo 124.º do RAR dispõe ainda, no seu n.º 3, que “As propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado”. 

 
7 Aprovada, mediante Resolução, em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira/Açores, de 
28/07/2020 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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A ALRAM, no âmbito da proposta de lei em análise, não enviou à Assembleia da 

República qualquer parecer ou contributo. 

A proposta de lei respeita os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do 

artigo 120.º do RAR, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios 

nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem legislativa. 

Caso a proposta de lei seja aprovada na generalidade, nos termos do n.º 1 do artigo 

170.º do RAR, representantes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 

Madeira podem participar nas reuniões da comissão parlamentar em que se proceda à 

respetiva discussão na especialidade. 

A iniciativa foi aprovada na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira de 18 de dezembro de 2020, deu entrada na Assembleia da 

República a 28 de janeiro de 2021 e foi admitida a 29 de janeiro, data em que, por 

despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na generalidade, 

à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação (6.ª), tendo sido 

anunciada na sessão plenária do dia 2 de fevereiro. 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, doravante designada lei formulário, contém um conjunto de normas sobre a 

publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes em caso de 

aprovação da presente iniciativa e que, por isso, deverão ser tidas em conta no decurso 

do processo da especialidade na comissão, em particular aquando da redação final. 

O título da presente iniciativa legislativa – “Pelo fim do bloqueio geográfico e da 

discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das Regiões Autónomas” 

– traduz sinteticamente o seu objeto, observando o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei 

formulário, apesar de poder ser objeto de aperfeiçoamento em sede de apreciação na 

especialidade.  

Assim, caso seja aprovada na generalidade, sugere-se a seguinte redação para o título: 

https://dre.pt/application/file/25346100
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«Proibição de práticas de bloqueio geográfico e de discriminação nas vendas 

eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas». 

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço revestirá a forma de lei, nos termos do 

n.º 3 do artigo 166.º da Constituição, sendo objeto de publicação na 1.ª série do Diário 

da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário.  

Por fim, relativamente ao início de vigência, o artigo 11.º da proposta de lei prevê que a 

mesma entra em vigor «60 dias após a sua publicação», observando-se desta forma o 

disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos 

“entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o inicio da vigência 

verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A presente iniciativa não prevê a sua regulamentação ou avaliação. No entanto, 

estabelece no artigo 7.º que, a “fiscalização do cumprimento das normas da presente 

lei compete à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), bem como às 

autoridades regionais com competência no âmbito da fiscalização económica”, e no seu 

artigo 10.º, que “compete ao Governo da República, nomeadamente ao ministério com 

competência na área da economia, ouvidas as Regiões Autónomas, a publicação de um 

relatório anual que descreva e quantifique a atividade fiscalizadora realizada no âmbito 

da presente lei”. 

 

IV. Análise de direito comparado 

 

• Enquadramento no plano da União Europeia  

 

Nos termos do artigo 18.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), “(…) é proibida toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade”. No 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
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mesmo sentido, dispõe o artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais na União 

Europeia sob a epígrafe Não discriminação, que “(1) É proibida a discriminação em 

razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características 

genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma 

minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual”  e ainda 

que “(2) é proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade.”. 

 

De acordo com o disposto no artigo 20.º da  Directiva 2006/123/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 , relativa aos serviços no mercado 

interno, sob a epígrafe “Não discriminação”, os Estados-Membros devem assegurar que 

o destinatário não seja submetido a requisitos discriminatórios em razão da sua 

nacionalidade ou do seu lugar de residência, devendo ainda assegurar que as condições 

gerais de acesso a um serviço que são postas à disposição do grande público pelo 

prestador não incluam condições discriminatórias baseadas na nacionalidade ou no 

lugar de residência do destinatário, sem que tal afecte a possibilidade de se preverem 

diferenças no que diz respeito às condições de acesso e que sejam directamente 

justificadas por critérios objectivos. 

 

No âmbito da concretização do Mercado Único Digital, foi estabelecido um conjunto de 

iniciativas assentes em três pilares: (1) melhor acesso dos consumidores e empresas a 

bens e serviços digitais em todas a Europa; (2) criação de condições adequadas e de 

condições de concorrência equitativas para o desenvolvimento de redes digitais e de 

serviços inovadores; e (3) Otimização do potencial de crescimento da economia digital.  

 

Neste contexto, entre as iniciativas propostas, destaca-se a seguinte: “Pôr termo ao 

bloqueio geográfico injustificado”, uma prática discriminatória utilizada por razões 

comerciais, em que os vendedores em linha recusam aos consumidores o acesso a um 

sítio Internet com base na sua localização ou reencaminham-nos para uma loja local 

com preços diferentes”. O bloqueio geográfico consubstancia restrições baseadas na 

localização, que impendem as compras online e as vendas transfronteiriças no Mercado 

Único Digital, considerando-se injustificado, o bloqueio geográfico que estimula  a 

discriminação entre os clientes da UE para segmentar os mercados ao longo das 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/digital-single-market/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_15_4919
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking?etrans=pt
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fronteiras nacionais e aumentar os lucros em detrimento dos clientes estrangeiros,  

levando a Comissão Europeia a por termo às regras de bloqueio geográfico 

injustificadas. 

 

Atualmente, a matéria relacionada com o bloqueio geográfico é regulada pelo 

Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro 

de 2018, que visa prevenir o bloqueio geográfico injustificado e outras formas de 

discriminação baseadas na nacionalidade, no local de residência ou no local de 

estabelecimento dos clientes no mercado interno, e que altera o Regulamento (UE) 

2017/2394 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela 

aplicação da legislação de proteção dos consumidores e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de Abril de 2009 , relativa às ações inibitórias em matéria de proteção dos interesses 

dos consumidores, integrando o pacote de medidas referentes ao comércio eletrónico. 

 

O Regulamento prevê três situações específicas de boqueio geográfico:   

– a venda de bens sem entrega física; 

– venda de serviços prestados por via eletrónica; e 

– venda de serviços prestados num local físico específico. 

 

Este Regulamento estabelece a obrigação de tratar os clientes da UE (incluindo os 

consumidores e outros utilizadores finais) da mesma forma quando se encontram na 

mesma situação, independentemente da sua nacionalidade ou do seu local de 

residência ou de estabelecimento. 

 

A Comissão realizou a primeira avaliação do impacto do Regulamento no mercado 

interno, tendo o respetivo relatório sido aprovado a 30 de novembro de 2020. 

 

• Enquadramento internacional 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: 

Espanha e França. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32009L0022
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking?etrans=pt
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=71398
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FRANÇA 

Em França, as medidas previstas no Regulamento vêm tratadas no Código do 

Consumidor (Code de la consommation), cujo artigo L121-123, introduzido pelo artigo 4 

da Loi n°2020-1508, de 3 de dezembro de 2020, prevê a interdição do bloqueio, 

limitação ou redirecionamento do acesso online ao consumidor pelo comerciante, com 

fundamento no local de residência, bem como o estabelecimento de condições gerais 

de venda e imposição de diferentes tipos de pagamento com o mesmo fundamento. 

A fiscalização do cumprimento das normas de prevenção do geo-blocking é efetuado 

por agentes habilitados da Autoridade da Concorrência. 

O Code de la consommation prevê o regime das sanções administrativas e penais 

aplicáveis às infrações ao disposto naquele diploma, incluindo no artigo L121-23. 

Recorde-se que a França tem regiões ultramarinas (Outre-Mer), das quais 6 8  são 

regiões ultraperiféricas da União Europeia, tal como os arquipélagos da Madeira e dos 

Açores, e as restantes9 são países e territórios ultramarinos da União Europeia. Não se 

localizou legislação específica relativa às regiões ultraperiféricas francesas nesta 

matéria. Mas importa mencionar que o artigo L141-2 do Código do Consumidor 

determina a aplicação a dois desses territórios – São Bartolomeu e São Pedro e 

Miquelon – das «regras em vigor nos termos do Regulamento (UE) 2018/302 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2018, destinadas a combater 

o bloqueio geográfico injustificado e outras formas de discriminação com base na 

nacionalidade, local de residência ou local de estabelecimento de clientes no mercado 

interno». 

 

ESPANHA 

A Espanha não integrou na sua legislação nacional especificamente as medidas 

previstas no Regulamento. 

 
8 Martinica, Maiote, Guadalupe, Guiana Francesa, São Martinho e Reunião. 

9  Nova Caledónia, Polinésia francesa, São Pedro e Miquelon, Terras Austrais e Antárticas 

Francesas, Ilhas Wallis e Futuna e São Bartolomeu. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069565/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000042615543/#LEGISCTA000042615543
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/3/ECOM1935457L/jo/texte
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr
https://outre-mer.gouv.fr/les-territoires
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042615493
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As normas relativas às práticas comerciais proibidas nas vendas à distância vêm 

previstas na Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,, 

em concreto nos artigos 92 a 113. Contudo, estas disposições não sofreram alterações 

com a entrada em vigor do Regulamento, mantendo a redação anterior.  

A matéria dos requisitos formais da venda à distância vem regulada no artigo 98, 

prevendo-se no n.º 3 que a informação quanto às restrições relativas à entrega e aos 

meios de pagamento disponíveis deverá ser indicada de forma clara aos consumidores, 

o mais tardar no início do procedimento de compra. 

Acresce que, de acordo com o n.º 1 do artigo 86 do mesmo diploma, são consideradas 

abusivas todas as cláusulas que restrinjam direitos dos consumidores reconhecidos por 

normas imperativas. 

A Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 

de 11 de julio, prevê igualmente, no n.º 4 do artigo 27 que, no que se refere ao comércio 

eletrónico, as condições gerais de contratação devem estar acessíveis ao consumidor 

previamente ao início do procedimento de formalização do contrato. 

O regime sancionatório relativo a infrações previstas na Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias vem previsto nos artigos 

49 a 58 daquele diploma. A entidade competente para tramitar as contraordenações 

decorrentes deste regime é a Dirección General de Consumo, sem prejuízo da 

existência de entidades com competências locais específicas nesta matéria em cada 

uma das províncias espanholas. 

Não se localizou legislação especificamente aprovada para a região ultraperiférica das 

Canárias. 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas obrigatórias  

Regiões Autónomas  

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 29 de janeiro de 2021, a audição 

dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, através de emissão de parecer, 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20210120&tn=1#tiii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20210120&tn=1#a98
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20210120&tn=1#a86
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758&p=20201112&tn=1#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20210120&tn=1#cii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20210120&tn=1#cii-5
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/ministerio/organizacion/sgralsanidad/dgcF.htm
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nos termos do artigo 142.º do Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos 

do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição.  

Foi recebido o Parecer do Governo da RAM, em 10 de fevereiro de 2021, no qual se 

destaca a necessidade de incrementar as obrigações por parte dos operadores 

económicos e reforçar as competências das autoridades fiscalizadoras. Igualmente, foi 

recebido o Parecer do Governo da Região Autónoma dos Açores (RAA), em 18 de 

fevereiro de 2021, no qual se afirma que nada se obsta à iniciativa apresentada. 

Também a Subcomissão da Comissão Permanente de Economia da ALRAA proferiu 

Parecer, em 18 de fevereiro de 2021, tendo deliberado, por unanimidade, ser favorável 

à presente iniciativa. 

Os restantes pareceres ou contributos que sejam recebidos serão disponibilizados na 

página eletrónica da Assembleia da República, mais especificamente na página da 

presente iniciativa. 

• Consultas facultativas 

A Comissão pode solicitar, se o entender pertinente, o contributo da Autoridade da 

Concorrência (AdC), da ASAE, da DGAE, bem como de associações de defesa dos 

direitos dos consumidores.  

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

 De acordo com a informação constante na ficha de Avaliação Prévia de Impacto de 

Género (AIG), junta pelo autor, considera-se que a iniciativa legislativa tem uma 

valoração positiva, dado que a maioria das categorias e indicadores analisados, 

assumem essa valoração. 

 

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259533877596a417a4f4751784d5330794d57566a4c5451305a6a67744f574a6c4d7931694d5745784e6a41304d544d77595441756347526d&fich=0b038d11-21ec-44f8-9be3-b1a1604130a0.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953387a597a566b59574e6d4f43307a4d6a4d7a4c5451334f5459744f445a6b5a5330335a575a685a6a686a4d575a6b4f444d756347526d&fich=3c5dacf8-3233-4796-86de-7efaf8c1fd83.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338344e7a51794f445979597930345a44566d4c5451345a474d74596d5933597930334e6a51304d6a63334f4759344d7a6b756347526d&fich=8742862c-8d5f-48dc-bf7c-76442778f839.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45685
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45685
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45685
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45685
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Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação da proposta de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

VII. Enquadramento bibliográfico 

 

FERREIRA, Inês de Castro de Amorim – O bloqueio geográfico injustificado [Em 

linha] : enquadramento regulatório e análise dos aspetos jus-concorrencias. 

Lisboa : [s.n.], 2020. [Consult. 12 fev. 2021]. Disponível em: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133303&img=

19818&save=true>.  

 

Resumo: Nesta dissertação de mestrado, defendida em setembro de 2020, a autora 

identifica a urgência, sentida pela Comunidade Europeia, de implementar medidas de 

combate aos obstáculos que segmentam artificialmente o mercado comum ao longo das 

fronteiras internas e que limitam a livre circulação de bens e serviços, impedindo o pleno 

aproveitamento do potencial de crescimento do mercado interno europeu, 

designadamente no setor do comércio eletrónico. Destaca, no conjunto dessas 

medidas, o Regulamento (UE) 2018/302, que visa prevenir o bloqueio geográfico 

injustificado, uma ferramenta digital discriminatória utilizada pelos comerciantes 

europeus em relação a consumidores e empresas (em especial, as pequenas e médias) 

com base direta ou indiretamente na sua nacionalidade, local de residência ou de 

estabelecimento, e que, com recurso à localização do utilizador, se traduz (i) na recusa 

ao acesso a um sítio Web; (ii) ao reencaminhamento automático para outro sítio Web 

sem prévio consentimento; (iii) na recusa da venda; e (iv) na alteração dos termos e 

condições e/ou dos preços praticados. Esta investigação propõe-se a analisar 

criticamente as problemáticas e efeitos jus-concorrenciais das práticas de bloqueio 

geográfico injustificado, o seu contexto e necessidade de regulamentação, os esforços 

do legislador europeu e decisões da CE com respeito à matéria e, finalmente, as 

preocupações que levanta em sede de Direito do Consumidor.  

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133303&img=19818&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133303&img=19818&save=true
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GUIMARÃES, Marcelo Cesar – Geoblocking e geopricing: uma análise à luz da teoria 

do interesse público de Mike Feintuck. Revista de Direito, Estado e 

Telecomunicações [Em linha]. V. 11, n.º 2 (out. 2019), p. 87-196. [Consult. 12 fev. 

2021]. Disponível em: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133298&img=

19813&save=true>. 

 

Resumo: Partindo da realidade brasileira, o autor analisa os fenómenos de 

“geoblocking” (“bloqueio, a determinados usuários, da oferta disponibilizada a outros 

consumidores, a partir do critério geográfico”) e “geopricing” (“diferenciação de preços 

tendo em vista a origem geográfica do consumidor”) como fatores discriminatórios no 

acesso a bens e serviços de comércio eletrónico. Embora assuma a possibilidade de 

“existência de possíveis razões econômicas legítimas que justifiquem a diferenciação 

ou negativa de oferta, caso em que tais comportamentos discriminatórios podem ser 

considerados razoáveis”, nomeadamente os de ordem logística, observa que existem 

outros casos em que “pode não existir qualquer justificativa para tanto ou ainda os 

motivos apresentados serem absolutamente irrazoáveis, não guardando qualquer 

relação com o custo do produto ou do serviço”, constituindo violação de regras de 

proteção do consumidor. Defende o envolvimento das instâncias de defesa do 

consumidor e de defesa da concorrência na regulação do setor de comércio eletrónico, 

em prol do interesse público. 

 

PAREDES PÉREZ, José Ignacio – Medidas contra el bloqueo geográfico injustificado : 

el reglamento (EU) 2018/302 y su incidência sobre las normas europeas de derecho 

internacional privado. Revista electrónica de estúdios internacionales. [Em linha]. 

N.º 35 (2018).  [Consult. 12 fev. 2021]. Disponível em: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133302&img=

19817&save=true>. 

 

Resumo: “O objetivo deste estudo é analisar as medidas do Regulamento 2018/320/EU 

contra práticas discriminatórias baseadas na nacionalidade, local de residência ou local 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133298&img=19813&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133298&img=19813&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133302&img=19817&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=133302&img=19817&save=true
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de estabelecimento em transações transfronteiriças no mercado interno europeu. Neste 

contexto em particular, aborda a interação dessas medidas com as normas europeias 

de direito internacional privado para delimitar, por um lado, os pressupostos de 

responsabilidade contratual e extracontratual no caso de violação das proibições 

previstas no novo Regulamento, e, por outro, a necessidade rever a interpretação dos 

critérios que delimitam a noção de atividade dirigida ao Estado-Membro do domicílio do 

consumidor, na aceção e finalidade do Regulamento, que consiste em atingir a 

conciliação entre o direito dos clientes de não serem discriminados por razões de caráter 

geográfico e a liberdade dos comerciantes para determinar o âmbito geográfico para o 

qual dirigem suas atividades dentro a União Europeia.” 

 


