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Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o

Enviado por:
Email

Senhor Presidente da Assembleia da República
Dr.e. Maria ]osé Ribeiro

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa referência

Secretaria Regional de
Economia

Gabinete do Secretário

SAÍDA
N.o:90 1o/o2/2o21

Proc.:100.10,1.17

Parecer do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira - Proposta de
Lei n.o TUXIV/2.^ (AIRAM)

Tendo sido requerido, ao Governo Regional da Madeira, parecer sobre a

Proposta de Lei n.e71.lXIYl2.a da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira,

que versa o fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas eletrónicas para os

consumidores das Regiões Autónomas, cabe-nos informar o seguinte:

L. O presente diploma tem por objetivo garantir o fim do bloqueio geográfico

e da discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das Regiões Autónomas.

2. Trata-se de matéria já prevista com a publicação do Decreto-Lei n.e 8012019,

de 17 de junho, que veio assegurar a execução, na ordem jurídica nacional, do

Regulamento (UE) 20181302, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de

2018, que visa precisamente 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.
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Assunto:
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3. Este Regulamento tem por objetivo evitar que os comerciantes que operam

num Estado-membro bloqueiem ou restrinjam, de forma injustifica d.a, o acesso às suas

interfaces em linha, nomeadamente sítios eletrónicos e aplicações móveis.

Visa ainda 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 transfronteiriçag 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.

4. De acordo com o Regulamento, as empresas podem continuar a aplicar

condições de acesso diferenciadas, mas estas têm de ser objetivamente justificadas,

podendo essa justificação ser encontrada, designadamente, nas diferenças de legislação

entre os Estados-membrot 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.

5. Esta realidade foi adotada pelo referido Decreto-Lei n.q 8012019, de 17 de

junho, que procedeu à designação das entidades responsáveis pela aplicação, fiscalização

e prestação de assistência aos consumidores (no caso a ASAE - Autoridade de Segurança

Alimentar e Económica para a fiscalização e a Direção-Geral das Atividades Económicas

(DGAE) enquanto entidade responsável pela assistência às empresas), e à definição de um

regime sancionatório que, de uma forma efetiva, proporcionada e dissuasora, garanta o

seu cumprimento

6. Sucede, porém, que a sua aplicação não se traduziu na eliminação das

repetidas práticas discriminatórias levadas a cabo por muitos comerciantes online,

particularmente no tratamento dado às Regiões Autónomas.
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7. Continuam a ser muitos os casos em que os consumidores com residência

nas ilhas são impedidos de finalizar a sua compra após indicação do domicílio, ou são

alertados pelo comerciante que os envios não são realizados para as ilhas, apesar de estar

disponível para o território continental.

8. Sendo certo que o número real de tais situações não se traduz, ainda no

número de reclamações apresentadas, até pelo desconhecimento generalizado da

obrigação constante do Decreto-Lei n.e 80120'1.9, de 17 de junho, é, no entanto, prática

reiterada e reincidente de muitos operadores localizados em território continental, com

prejuízo para os ilhéus, que são assim duplamente penalizados pelo afastamento e pela

insularidade.

9. É nosso entender que o presente diploma vem reforçar as obrigações, por

parte dos operadores económicos, naquilo que concerne à disponibilização dos seus

produtos também para Regiões.

E ainda relevante que se reforcem as competências das autoridades

fiscalizadoras, priorizando o combate às más práticas supracitadas, particularmente em

território continental.

Com os melhores cumprimentos

O Chefe do Gabinete

Santos
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