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Exmo Senhor 

Presidente da  

Comissão de Economia, Inovação, Obras  

Públicas e Habitação 

Data: 09 de Julho de 2021 

N. Refª : PARC-000136-2021  

 

Assunto: Proposta de Lei nº 71/XIV/2ª (ALRAM) – “Pelo fim do bloqueio geográfico da 

discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das Regiões Autónomas” 

 

 

Tendo tido conhecimento da iniciativa acima mencionada, junto enviamos os nossos 

comentários, mantendo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, 

 

Com os meus melhores cumprimentos,  

 

A Diretora Geral 

 

(Ana Cristina Tapadinhas) 

 

 

 

Comissão de Economia, Inovação,
Obras Públicas e Habitação
N.º Único: 681195
N.º Entrada: 390
Data: 09/07/2021



 

 
 
 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO 
Rua de Artilharia Um, nº 79 – 4º 

1269 – 160 Lisboa 

2 

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A Proposta em apreço pretende combater a segmentação artificial do mercado; prevenir 

a discriminação de Consumidores e empresas no acesso a preços, vendas ou condições 

de pagamento na aquisição de produtos e serviços; salvaguardar as regiões 

ultraperiféricas no acesso ao mercado único digital e reforçar as ações de fiscalização do 

comércio eletrónico. 

 

Assim, na sequência de consulta da presente Proposta vem esta Associação dizer o 

seguinte: 

 

Não obstante o teor do 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 

os Regulamentos (CE) n.º 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE, a  

legislação em causa não se aplica a situações meramente internas de um Estado 

Membro caso todos os elementos pertinentes da transação estejam circunscritos num 

único Estado-Membro, nomeadamente a nacionalidade, o local de residência ou o local 

de estabelecimento do cliente ou do comerciante, o local de execução, os meios de 

pagamento utilizados na transação ou na oferta, bem como a utilização de uma interface 

em linha.  

 

Com efeito, nos termos do disposto no art.º 1.º , n.º 2 do Regulamento, o mesmo não 

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

uma transação estão circunscritos num único Estado-Membro . 
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Tal não aplicação vem acompanhada de uma ausência de legislação nacional especifica 

que regule esta matéria, significando na prática que coexistem presentemente situações 

em que empresas podem restringir a venda de bens para as Regiões Autónomas da 

Madeira e Açores e não o podem fazer para o mercado espanhol, francês ou outro 

Estado-Membro. 

 

Desta forma, as entidades em causa criam fronteiras dentro do território nacional, por 

meio das quais consumidores nacionais são tratados de forma diferente consoante o 

seu local de residência sem razão objetiva, não tendo acesso bens em razão dessa 

mesma residência. 

 

E as preocupações que esta lacuna de legislação provocam não se atendem somente à 

total restrição de acesso a bens e serviços como também às outras matérias alvo de 

atenção pelo Regulamento, tais como o próprio acesso às interfaces em linha , passando 

pela aplicação de diferentes condições a operações de pagamento.   

 

Não estamos perante uma mera hipótese académica, antes sim perante uma realidade 

com que esta Associação veio a ter contacto no âmbito da sua actividade, tendo vindo 

a ser alertada por diversos consumidores madeirenses que, pretendendo usufruir das 

vantagens do comércio eletrónico e mitigar as implicações que a insularidade tem na 

sua vida e consumo diários, se vêm limitados no acesso a esta forma de comércio por 

parte de entidades que excluem a Região Autónoma da Madeira como local de entrega 

de produtos vendidos através das suas plataformas eletrónicas . 

 

A DECO levou a cabo uma análise de várias empresas que disponibilizam os seus bens 

através dos respetivos sítios eletrónicos e concluiu que pelo menos vinte e oito 

entidades não permitiam a entrega dos bens ali vendidos na Região Autónoma da 

Madeira. Foi possível aferir tal facto com o recurso a simulações de processos de 

compra, no âmbito dos quais não era dada a possibilidade de entrega na Região, quer 
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porque não era aceite o respetivo código postal como válido para entrega aquando da 

finalização da compra, quer porque a Região não constava como uma das opções de 

entrega dadas aos consumidores nos campos pré-formatados. 

 

Foram, de igual modo, detetadas situações em que a entidade informava, de forma 

expressa, que só efetuava entregas em Portugal Continental e outras que, ainda que 

prevista a entrega em todo o território nacional nas suas condições gerais de venda, 

mais uma vez não permitiam a finalização do processo de compra com a indicação do 

código postal da Região para entrega. 

 

Com base nas conclusões a que chegou e perante situação entendida com preocupante 

uma vez que, não sendo ilegal, mostra-se lesiva dos direitos e legítimos interesses dos 

consumidores, a DECO reivindicou a criação de regulamentação especifica da qual se 

retire uma obrigação das empresas de não restringirem a venda e o envio dentro do 

território nacional e excluam zonas ou regiões dentro do mesmo território, permitindo 

a todos os consumidores nacionais terem acesso aos mesmos bens e pondo termo a 

uma diferenciação injustificável entre consumidores. 

 

Note-se que não nos estamos a referir a situações em que são aplicadas condições de 

entrega mais onerosas para os consumidores residentes nas Regiões Autónomas, 

mormente pela disponibilização da entrega a um custo mais elevado que aquele 

aplicável para Portugal Continental. Estamos, sim, a falar de situações de total 

impossibilidade de compra dos produtos disponibilizados pela empresa através da sua 

loja online. 

 

Nesse sentido, entendemos que a Proposta em análise deverá salvaguardar sempre os 

seguintes aspetos: 

 

• Combater a segmentação artificial do mercado; 
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• Prevenir a discriminação de Consumidores e empresas no acesso a preços, vendas ou 

condições de pagamento na aquisição de produtos e serviços; 

• Salvaguardar as regiões ultraperiféricas no acesso ao mercado único digital e reforçar 

as ações de fiscalização do comércio eletrónico. 

 

Mostra-se, assim, relevante que não se permita que empresas que vendam os seus 

produtos por meio de interfaces em linha restrinjam a venda e entrega dos seus 

produtos sem qualquer fundamento objectivo e tão só em razão da concreta região ou 

zona de entrega, cumprindo-se, também assim, os desideratos do Regulamento, 

existente desde 2018, em todo o território nacional e eliminando-se o presente vazio 

legal que permite a existência de situações a nível interno que este Regulamento visou 

eliminar entre Estados-Membros. 

 

Importa ainda ter em consideração o disposto na Lei n.º 24/96, de 31 de Julho com a 

alteração mais recente introduzida pela Lei n.º 63/2019, de 16/08, que estabelece o 

regime legal aplicável à defesa dos consumidores. Contudo, com o intuito de 

incrementar a proteção dos consumidores, consideramos o seguinte na especialidade: 

 

II – ESPECIALIDADE  

Art. 1º - Objeto 

A presente lei visa evitar a discriminação injustificada nas vendas em linha, evitando o 

bloqueio geográfico injustificado e outras formas de discriminação baseadas, direta ou 

indiretamente, no local de residência ou no local de estabelecimento dos consumidores. 

 

- Quanto ao Âmbito da Discriminação: 

Uma vez que não existe na Proposta em apreço nenhuma definição relativa ao conceito 

de venda em linha nesta matéria, considera esta Associação que na perspetiva da 
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prevenção de conflitos de consumo e da sua resolução extrajudicial, célere e económica 

bem como na garantia de um efeito prático deste mecanismo, sugerimos a integração, 

de uma disposição que defina o conceito de vendas em linha com base no conteúdo do 

artigo 2.º do Regulamento acima mencionado, nomeadamente: «lnterjace em linha», 

qualquer forma de software, incluindo um sítio Web ou uma parte dele e as aplicações, 

nomeadamente aplicações móveis, explorada por um comerciante ou em seu nome, que 

proporciona aos clientes acesso aos bens ou serviços do comerciante para efeitos da 

realização de uma transação que tem por objeto esses bens ou serviços;» que estabeleça 

a respetiva correspondência com o teor do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de Fevereiro 

sobre os Contratos Celebrados à Distância e Fora do Estabelecimento Comercial. 

 

Entendemos, ainda, que poderá ser explicitado o que se entende por “discriminação 

injustificada nas vendas em linha”, sob pena de inexistir ou ser de difícil concretização o 

critério a partir do qual se possa aferir se determinada prática de uma empresa é ou não 

violadora da legislação ora analisada. 

 

Com efeito, note-se a relevância de estarmos perante uma forma de bloqueio geográfico 

injustificado, significando que o Regulamento Europeu supra mencionado (que serve de 

base à presente iniciativa legislativa) não visará a eliminação de todo e qualquer forma 

de bloqueio ou restrição de acesso a interfaces em linha ou diferenciação de condições 

gerais de acesso, mas somente aqueles que se tenham por injustificados. O que significa 

também dizer que podem haver restrições ou diferenciações com base na 

nacionalidade, no local de residência ou no local de estabelecimento dos clientes que 

estejam objectivamente justificadas e, assim sendo, não se incluam no âmbito de 

aplicação do presente Projeto de Lei. Ora, não nos dada uma definição do que é 

considerado bloqueio geográfico injustificado para efeitos de aplicação das normas nele 

previstas.  
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Para auxiliar nesta construção, e aplicado à preocupação que motivou a análise feita 

pela DECO, vejamos o seguinte exemplo: muitas empresas que não disponibilizam os 

seus bens para as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira fundamentam essa sua 

decisão na circunstância de os custos de entrega para os arquipélagos serem 

substancialmente mais elevados do que aqueles aplicáveis para a entrega em Portugal 

Continental.  Poderemos considerar esta restrição como objectivamente justificada? 

Entendemos que não. 

 

Note-se que nos casos identificados, verificámos uma total ausência de possibilidade 

dos consumidores madeirenses e açorianos poderem adquirir os produtos, ainda que 

suportando um custo superior para os verem entregues no seu local de residência. 

Assim, estes consumidores vê-se totalmente privados de adquirir aqueles ou de 

decidirem se pretendem adquiri-los com um custo de entrega elevado associado, desde 

que também este esteja objectivamente justificado, o que também nos leva a poder 

questionar os já conhecidos custos elevados de entrega e envio para as Regiões 

Autónomas e se não podem estes mesmos, enquanto serviços prestados a 

consumidores, ser objecto de análise ao abrigo do Regulamento.   

 

Certo é que, na lógica subjacente ao Regulamento, entendemos poder ser admissível a 

aplicação de condições gerais de acesso diferentes, mormente condições relativas à 

entrega de bens (desde que também elas objectivamente justificadas), para os 

consumidores madeirenses e açorianos, mas não a total restrição de venda de bens para 

aqueles consumidores, conforme verificado. 

 

Tentando, ainda, fazer uma aproximação ao conceito de bloqueio geográfico 

injustificado: sabemos já que esta forma de discriminação tem por base um critério 
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geográfico quanto ao sujeito destinatários de bens ou serviços: local de residência ou 

local de estabelecimento do cliente.  

Diz-nos o Regulamento que  existem diferentes razões subjacentes para as empresas, e 

em especial as pequenas e média empresas (PME) e as microempresas, aplicarem 

condições gerais de acesso diferentes. Em muitos casos, ambientes jurídicos divergentes, 

a insegurança jurídica envolvida, os riscos associados no que respeita à legislação 

aplicável à proteção dos consumidores, a legislação relativa ao ambiente ou à 

rotulagem, as questões tributárias e fiscais, os custos de entrega ou os requisitos 

linguísticos, contribuem para a relutância dos comerciantes em encetar relações 

comerciais com clientes de outros Estados-Membros. 1 

 

Continuando a dizer que Noutros casos, determinados comerciantes segmentam 

artificialmente o mercado interno ao longo das fronteiras internas e impedem a livre 

circulação de bens e serviços, restringindo os direitos dos clientes e impedindo-os de 

beneficiar de uma escolha mais ampla e de melhores condições. Tais práticas 

discriminatórias são um fator importante que contribui para o nível relativamente baixo 

de transações transfronteiriças na União, nomeadamente no setor do comércio 

eletrónico, que impede o pleno aproveitamento do potencial de crescimento do mercado 

interno.2 

Ainda nas palavras do Regulamento, 

Num certo número de situações específicas, as diferenças no tratamento dos clientes 

através da aplicação de condições gerais de acesso, incluindo a recusa de venda de bens 

ou de prestação de serviços por razões relacionadas com a nacionalidade, com o local de 

residência ou com o local de estabelecimento dos clientes, não podem ser objetivamente 

justificadas (…) Sempre que necessário, os comerciantes deverão, por conseguinte, tomar 

 
1 Vide Considerando 2 do Regulamento. 
2 Idem. 
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as medidas necessárias para assegurar o cumprimento dessa proibição de discriminação 

se, de outro modo, os clientes em causa fossem privados de tal acesso pleno e equitativo. 

 

A primeira situação verifica-se quando o comerciante vende bens e estes são entregues 

num Estado-Membro no qual o comerciante oferece a entrega nos termos das suas 

condições gerais de acesso, ou são levantados num local acordado entre o comerciante 

e o cliente num Estado-Membro no qual o comerciante oferece essa opção nessas 

condições gerais de acesso. Nesse caso, o cliente deverá poder adquirir os bens 

exatamente nas mesmas condições, incluindo o preço e as condições relativas à entrega 

dos bens, de clientes semelhantes residentes ou estabelecidos no Estado-Membro no 

qual os bens são entregues ou levantados. Tal pode significar que clientes estrangeiros 

tenham que ir buscar os bens a esse Estado-Membro, ou a outro Estado-Membro onde o 

comerciante efetue entregas, ou tenham que assegurar, por meios privados, a entrega 

transfronteiriça dos bens. (...).3  

 

Verificamos, deste modo, que se determinado comerciante prevê a possibilidade de 

entrega dos bens por si vendidos online no Estado-Membro onde se encontra 

estabelecido, deverá igualmente prever essa possibilidade para clientes residentes 

noutros Estados-Membros, mesmo que tal implique um “esforço extra” da parte do 

cliente na obtenção desses bens, o que pode incluir assumir um custo mais elevado para 

ver entregue esse bem. 

 

Nos termos do disposto no artigo 1.º, n.º 1 do Regulamento, o mesmo visa tornar mais 

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

abrigo do artigo 20.º n.º 2, da Diretiva 2006/123/CE. Por sua vez, dispõe este artigo 20.º, 

sob a epigrafe “Não discriminação”: 

 

 
3 Vide Considerandos 21 e 22 do Regulamento.  
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1. 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. 

2. Os Estados-Membros devem 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 considerando 95 desta Directiva podemos ler o seguinte: 

O princípio de não discriminação no mercado interno implica que o acesso de um 

destinatário, nomeadamente de um consumidor, a um serviço oferecido ao público não 

possa ser negado ou limitado devido à inclusão do critério da nacionalidade ou do lugar 

de residência do destinatário nas condições gerais postas à disposição do público. Isto 

não significa que constitua uma discriminação ilegal a faculdade de prever nestas 

condições gerais tarifas, preços e condições diferentes para a prestação de um serviço 

justificadas por factores objectivos, que podem variar de um país para o outro, tais como 

os custos suplementares que resultem da distância, as características técnicas da 

prestação, as diferentes condições do mercado, como a oscilação sazonal da oferta, os 

diferentes períodos de férias nos Estados-Membros, os preços praticados por diferentes 

concorrentes, ou os riscos suplementares ligados a regulamentações diferentes das do 

Estado-Membro de estabelecimento. Isto também não significa que a não prestação de 

um serviço a um consumidor devido à inexistência dos direitos de propriedade intelectual 

necessários num determinado território constitua uma discriminação ilícita. (nosso 

sublinhado). 

 

Novamente, a situação identificada por esta Associação, em que há uma total restrição 

de acesso a bens e serviços, terá que ser considerada com uma forma de discriminação 

com base no local de residência não objectivamente justificada e, por isso, proibida. 
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- Quanto ao Fundamento da Discriminação: 

No que respeita ao motivo da discriminação, isto é, no local de residência ou no local de 

estabelecimento dos consumidores, entende esta Associação, com vista à defesa dos 

direitos interesses dos consumidores, que a Proposta deve incluir outras formas de 

discriminação baseada, direta ou indiretamente, na geolocalização dos Consumidores, 

ou seja, através do seu Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP) ou, em inglês, 

do Internet Protocol Address (lP Address). 

 

Art. 2.º - Definições 

Na definição de “Comerciante”, propomos o aditamento da expressão final infra: 

«Comerciante», uma pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, que age, 

inclusivamente através de outra pessoa que aja em nome do comerciante, para fins 

relacionados com a atividade comercial, empresarial, artesanal ou profissional do 

comerciante, colocando bens ou serviços no mercado à disposição dos consumidores. 

 

Art. 5.º, n.º 2 - Acesso a bens e serviços 

2 - Os comerciantes têm a obrigação de disponibilizar condições de entrega dos seus 
bens ou serviços para a totalidade do território nacional. 

 

Concorda-se com a inclusão desta obrigação, contudo, propõe-se a revisão do n.º 2 

deste artigo uma vez que os custos de entrega aplicar-se-ão somente ao fornecimento 

de bens e não à prestação de serviços. Nestes podemos estar perante custos de 

prestação do serviço ou de disponibilização do mesmo ao consumidor. 
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Art. 5.º, n.º 3 - Acesso a bens e serviços 

3- A obrigação imposta no número anterior, não impede que os comerciantes 
proponham condições de entrega distintas em função do local de residência ou de 
estabelecimento do consumidor, nomeadamente quanto ao custo da entrega. 

 

Propomos o aditamento da expressão final infra: 

A obrigação imposta no número anterior, não impede que os comerciantes proponham 

condições de entrega distintas em função do local de residência ou de estabelecimento 

do consumidor, nomeadamente quanto ao custo da entrega, de forma não 

discriminatória. 

 

Artigo 10.º - Relatório Anual 

«Compete ao Governo, 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.» 

 

- Quanto às Entidades a Serem Ouvidas: 

A DECO considera fundamental incluir no preceito a menção às Associações de 

consumidores e as cooperativas de consumo que têm direito, nos termos do disposto 

no n.º 2 do artigo 60.º da Constituição da República Portuguesa, ao apoio do Estado e a 

ser ouvidas sobre as questões que digam respeito à defesa dos consumidores, sendo-

lhes reconhecida legitimidade processual para defesa dos seus associados ou de 

interesses coletivos ou difusos, como potenciais conhecedores, em primeira linha, da 

eficácia da legislação que se pretende observar e aplicar. 
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III – CONCLUSÕES  

 

Afigura-se-nos importante referir que, para a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor, o que releva nestas matérias é, fundamentalmente, que a Proposta vá ao encontro 

das necessidades dos Consumidores, tendo em consideração as especificidades das Regiões 

Autónomas de Portugal. 

Contudo, atendendo à temática em apreciação, não podemos deixar de reiterar as nossas 

preocupações, nomeadamente as relativas ao cumprimento e ao efeito dissuasor das 

contraordenações para assegurar o fim do bloqueio geográfico. 

Neste contexto entendemos que as Autoridades Regionais das Atividades Económicas das 

Regiões Autónomas Portuguesas devem assumir um papel de relevo na permanente ação 

inspetiva e fiscalizadora, que garanta o efetivo cumprimento da lei, do interesse público em 

geral e dos direitos dos Consumidores em particular. 

Por outro lado, na perspetiva da prevenção de conflitos de consumo e da sua resolução 

extrajudicial, célere e económica propomos a implementação de um sistema nacional e 

eletrónico a cargo da entidade acima mencionada, de receção/tratamento de reclamações 

apresentadas no âmbito dos atas jurídicos ora em discussão. 

Defendemos ainda que, uma permanente ação pedagógica de informação aos Consumidores e 

aos Comerciantes, de cariz nacional, trará manifestos contributos na defesa da garantia de 

direitos e princípios fundamentais constitucionalmente tutelados, tais como, da universalidade, 

da igualdade, da informação, bem como à qualidade dos bens e serviços consumidos e à 

proteção e à segurança dos seus interesses económicas de todos os envolvidos. 

 


