
 
 

COMENTÁRIOS DA CIP À PROPOSTA DE LEI N.º 71/XIV/2.ª (ALRAM) 

 

A. Considerações gerais 

O preâmbulo da Proposta de Lei em apreço afirma que o seu propósito é o de garantir, 

efetivamente, que a legislação comunitária relativa ao bloqueio geográfico injustificado 

(geoblocking), nomeadamente o Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 28 de fevereiro de 2018, na sua íntegra, se aplica nas Regiões 

Autónomas, sem qualquer discriminação e com total acesso a serviços e produtos. 

Contudo, para além do facto de se pretender alargar o seu âmbito a situações 

meramente internas de um Estado-Membro (Portugal) caso todos os elementos 

pertinentes da transação estejam circunscritos nesse Estado, a CIP entende que esta 

Proposta não configura o mesmo entendimento do conceito de geoblocking, tal como 

especificado no referido Regulamento. 

De facto, enquanto o Regulamento pretende eliminar práticas discriminatórias de 

determinados comerciantes que segmentam artificialmente o mercado interno, 

clarificando as situações em que não há nenhuma justificação para uma diferença de 

tratamento, a Proposta de Lei em apreço refere, no seu preâmbulo, uma noção mais 

vasta do que podem constituir práticas discriminatórias levadas a cabo por comerciantes 

online, incluindo os casos de recusa de entrega de bens nas Regiões Autónomas, apesar 

da mesma estar disponível no território continental. 

Assim, o entendimento do que são consideradas práticas discriminatórias extravasa o 

âmbito da legislação europeia e inclui práticas que têm a sua justificação no 

desfasamento dos custos de entrega entre o território nacional e as Regiões Autónomas, 

bem como na maior complexidade logística que essa entrega comporta. 

No entender da CIP, o objetivo de melhorar o acesso dos consumidores e empresas das 

regiões ultraperiféricas ao mercado europeu – e, acrescentamos, o de melhorar o acesso 

dos consumidores e empresas do território continental a bens e serviços fornecidos por 

empresas dessas regiões – é, mais do que legítimo, fundamental para o 

desenvolvimento económico das Regiões Autónomas. Entende-se, todavia, que não é 

um objetivo passível de ser alcançado por via de legislação que imponha obrigações 

adicionais às empresas nacionais. 

É antes um objetivo que deve ser endereçado numa perspetiva mais ampla de promoção 

de desenvolvimento e coesão territorial no âmbito da prioridade nacional da 

transformação digital da economia portuguesa. Em particular, no que respeita ao 

desenvolvimento do comércio digital pelas empresas nacionais, considera a CIP que os 

incentivos à transição digital devem ser orientados para a resolução dos seus maiores 

óbices atuais: disponibilidade, capacidade de resposta, celeridade e eficiência de 
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entrega e custos da chamada logística capilar - áreas que deveriam ser amplamente 

priorizadas na definição dos apoios públicos à modernização digital do comércio de bens 

e serviços de forma integrada em todo o território nacional. 

É neste quadro mais amplo que será possível pretender que comerciantes – 
especialmente de micro e pequena dimensão – possam enfrentar a complexidade 
acrescida da digitalização no comércio de bens e serviços, bem como da disparidade de 
custos de entrega e de contexto que afetam tanto as transações com origem no 
Continente e destino nas Regiões Autónomas como as que têm origem nas Regiões 
Autónomas e destino no Continente como, ainda, as que se realizam entre as Regiões 
Autónomas. 

 

B. Apreciação na especialidade 
 

1. Será de clarificar, na redação dos artigos 1º e 3º da Proposta de Lei em apreço, 
que esta apenas se aplica ao comércio online.  

 
2. Será de alterar a redação do n.º 1 do artigo 5º, no sentido de determinar que a 

proibição incide sobre condições gerais de acesso discriminatórias (e não 
diferentes) aos bens ou serviços, em função do local de residência ou do local de 
estabelecimento do consumidor em território nacional, exceto se a 
diferenciação for diretamente justificada por critérios objetivos. 
 

3. Será de clarificar as situações excecionais admitidas, adotando, por exemplo, 
uma solução semelhante à utilizada no n.º 2 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 
80/2019. 

 
4. Será de alterar a redação n.º 2 do artigo 5º, no sentido de clarificar que a 

obrigação dele constante não implica que os comerciantes tenham a obrigação 
de disponibilizar condições de entrega dos seus bens ou serviços na totalidade 
do território nacional (ou seja, em qualquer ponto desse território). Tal seria, 
obviamente, uma obrigação inexequível, mas a redação proposta pode induzir a 
interpretações erróneas ou abusivas. 
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