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ASSEMBLEJA DA ,EPOBLICA

COMISSAO DE ECONOMIA, INovAçAo, OBRAS PUBLICAS E HABITAçA0

Texto final

Apresentado pela Comissao de Economia, Inovaçao, Obras Püblicas e Hahitaçao

Relativa a

PROPOSTA DE LEI N.” 71/XIV/2.a (ALRAM)

“Pelo Firn do Bloqueio Geográfico e da Discriminaçao nas Vendas Eletrónicas para

os Consumidores das RegiOes AutOnomas”

Artigo 1.0

Objeto

A presente lei visa evitar a discrirninação injustificada nas vendas em linha.
evitando o bloqueio geogrAfico injustificado e outras formas de discriminaçAo baseadas,
direta ou indiretarnente, no local de residência ou no local de estabelecitnento dos
consumidores.

Artigo 2.”

Definiçöes

Para efeitos da presente lei, entende-se por:

a) <Serviços prestados por via eletrOnica>>, serviços prestados pela internet ou por
meio de urna rede eletrOnica cuja natureza torna a sua prestaçäo essencialmenle
automatizada, envolvendo urn nIvel muito reduzido de intervenção hurnana, e
impossfvel de assegurar sem recorrer as tecnologias da informação;

b) <Consurnidor>>, urna pessoa singular ou coletiva, residente on corn sede em
território nacional, a quem sejam fornecidos bens. prestados serviços ou
transrnitidos quaisquer direitos, destinados a uso no profissional, por pessoa

que exerça corn caráter profissional uma atividade econórnica que vise a
obtençao de benefIcios;

c) <CondiçOes gerais de acesso>, todos os terrnos, condiçoes e outras informaçOes,

incluindo os preços lIquidos de venda, que regularn o acesso dos consurnidores
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aos produlos ou serviços oferecidos para venda por urn cornerciante,

estabelecidos, aplicados e postos a disposição do piiblico em gera] pelo

corneLciante ou em seu nome e que se aplicam independentemente da existëncia

de urn acordo riegociado individualmente entre o cornerciarite e o consurnidor;

d) <<interface online>>, qualquer forma de software, incluindo urn sItio Web ou urna

parte dele e as aplicaçoes, norneadarnente aplicaçOes móveis, explorada por urn

cornerciante ou em seu nome, que proporciona aos consumidores acesso aos

bens ou serviços do comerciante para efeitos da realização de uma transaçao que

tern por objero esses hens ou serviços;

e) <Comercianten, urna pessoa singular ou coletiva, püblica ou privada, corn

representaçäo social ou não em território nacional, que atua, ainda que por

interrnédio de outra pessoa, corn fins que se incluam no ârnbito da sua atividade

cornercial, industrial, artesanal ou profissional;

0 <<Operação de pagarnento>, o ato, iniciado pelo ordenante ou em seu norne, ou

pelo beneficiario, de depositar, transferir ou levantar fundos, independentemente

de quaisquer obrigaçOes subjacentes eritre o ordenante e o beneficiário.

Artigo 3•0

Ambito subjetivo

A presente lei aplica-se aos comerciantes que disponibilizam hens ou prestarn

serviços ern território nacional.

Artigo 4°

Acesso as interfaces online

1 - Os cornerciantes não podem bloquear nern restringir, por meio de rnedidas de caráter

tecnológico ou de qualquer outro modo, o acesso dos consurnidores as suas interfaces

online por razöes relacionadas corn o seu local de residência ou com o local de

estabelecirnento em território nacional.

2 - Os comerciantes não podem redirecionar os consumidores, por razâes relacionadas

com o seu local tIe residência ou corn o local de estabelecimento em território

nacional, pam uma versão da sua interface online diferente da interface a que o

consurnidor tenrou aceder inicialmente.

3 - A proibição referida no nümero anterior, pode ser ultrapassada se o consurnidor der o

seu consenhirnento expresso a esse redirecionamento.
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4 - As proibiçOes impostas nos n.°s 1 e 2 não são apiicáveis caso o bloqueio, restrição de
acesso, ou o redirecionarnento sejarn necessários para assegurar o cumprimento de
exigências legais as quais as atividades do comerciante estejam sujeitas.

Artigo 50

Acesso a bens e serviços

I - Os cornerciantes não podern aplicar condiçOes gerais de acesso diferentes aos bens ou
serviços, por razöes relacionadas corn o local de residëncia ou corn o local de
estabelecirnento do consurnidor em territOrio nacional.

2 - Os cornerciantes tern a obrigaçao de disponibilizar condiçöes de entrega dos seus bens
ou serviços para a totalidade do Eerritório nacional.

3 - A obrigação imposta no nümero anterior, nao impede que os comerciantes proponham
condiçoes de entrega distintas em função do local de residência ou de
estabelecimento do consumidor, norneadarnente quanto ao custo da entrega.

Artigo 6.°
Não discrirninação por razöes relacionadas corn o pagarnento

1 - Os comerciantes não podem aplicar, no ârnbito dos instrumentos de pagamento por si
aceites, por razOes relacionadas com o local de residéncia, ou com o local de
estabelecimento do consumidor em territOrio nacional, ou corn a localizaçao da conta
de pagamento, ou corn o local de estabelecimento do prestador de serviços de
pagamento, diferentes condiçOes a operaçOes de pagamento.

2- Quando tal sejustifique por razOes objetivas, a proibição irnposta no n.° 1 não impede
que o comerciante suspenda a entrega dos bens ou a prestaçäo do serviço ate receber
urna confirmação de que a operacão de pagamento foi devidarnente iniciada.

3 - A proibição imposta no n.° 1 nAo obsta a que os comerciantes cobrem encargos pela
utilização de urn instrumento de pagarnento, nos termos do Regulamento (UE)
fl.0 20 18/302, do Parlamento Europeu edo Conselho, de 28 de fevereiro de 2018.

4 - Os encargos suprarreferidos. não podem exceder os custos diretos suportados pelos
cornerciantes pela utilização do instrumento de pagamento.

Artigo 70

Fiscalizaçao

Página 3 de S



liii.... I illilli iii......

I I u;; 111111111; liii; I

Y4SSEMBLEIA DA NEPUBLIc4

COMISSAO DE ECONOMIA, INovAçAo, OBRAS PUBLICAS E HABITAcA0

A fiscalização do cumprirnento this norrnas da presente lei compete a Autoridade

de Segurança Alimentar e Econórnica (ASAE), bern como as autoridades regionais corn

competência no âmbito da fiscalização econOrnica.

Artigo 8.°

Contraordenaçöes

- Constitui contraordenaçäo leve a violação an disposto no artigo 4.° da presente lei.

2- Constitui contraordenaçao grave a violação ao disposto nos artigos 5.° e 6.° da presente

Iei.

Artigo 9°

Coimas

- A contraordenaçAo leve prevista no n.° 1 do artigo anterior é punida corn coirna de

(euro) 50 a (euro) 1500 nude (euro) 100 a (euro) 5000, consoante o comerciante seja

pessoa singular ou coletiva.

2 - As contraordenaçOes graves previstas no n.° 2 do artigo anterior são punidas corn

coima de (euro) 250 a (euro) 3000 ou de (euro) 500 a (euro) 25 000, consoante o

agente seja pessoa singular ou coletiva.

3 - Em caso de negligência os montantes mInimos e máximos das coimas prcvistas nos

nárneros anteriores são reduzidos para metade.

4 - Sempre que o ilicito de mera ordenaçäo social resulte da omissão de urn dever, a

aplicaçao da sanção e o pagarnento da coirna não dispensam o infrator do seu

cumprirnento, se este ainda for possIvel.

5 - Pode haver lugar ao pagarnento voluntdrio da coima pelo seu valor rnInirno.

6 - A deteção da infraçao, o levantarnento do auto, a instruçao do processo e a aplicação

das sançOes previstas nos n.°s 1 e 2, competern as autoridades identificadas no artigo

7.° da presente lei.

7 - 0 produro das coirnas apreendido nos processos de contraordenação reverte:

a) 70% para o Estado ou para as RegiOes Autónornas, consoante o local de

ocorrência da ação que consubstancia a infração;

b) 30% para a entidade que procedeu a instrução do processo.
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Artigo 10.0

Relatório anual

Compete ao Governo da Repüblica, nomeadainente ao ministério corn competência
na area da econornia, ouvidas as Regioes Autónornas, a publicaçao de urn relatório anual
que descreva e quantifique a atividade fiscalizadora reahzada no ârnbito da presente lei.

Artigo 11.0

Entrada em vigor

A presente lei entra ern vigor 60 dias após a sua publicaçäo.

Palácio de São Bento, em 17 de novembro dc 2021

0 PRESI

(Jorge Oliveira)
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