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Por um Plano Europeu de Educação Digital (2021-2027)
A Europa pretende afirmar a sua Soberania Digital e daí que aposte decisivamente em
planos, projectos e programas que lhe confiram o ceptro neste domínio.

A Sociedade Digital domina, em geral, as preocupações. E a União Europeia exprime-
o amiúde e com obsessão, na melhor das acepções.

O surto pandémico que obrigou a que se retirasse da cartola um coelho com peculiares
características, mostrou que, a despeito das intenções, nem sempre o rei se veste dos
melhores panos e que, quantas vezes, se apresenta aos olhos dos circunstantes como “veio
ao mundo” (outra forma mais subtil, decerto, de dizer que o “rei vai nu”)!

Tele-ensino, teletrabalho, telemedicina, telecomércio (e commerce), tele-serviços
públicos (com os actos próprios processados também em linha), a tele-justiça, as
teleconferências, entre outros, os domínios relevantes que exigem peculiares capacidades
e competências de cada um e de todos. E as indispensáveis infra-estruturas, mais fáceis
pelas tecnologias em expansão de banda dos seus conceptores e executores num mundo
de comunicações electrónicas em expansão.

Daí que a União Europeia haja lançado o seu Plano de Educação Digital que se projectará
por um septénio.

Ei-lo, nos seus rasgos essenciais:

UMA EDUCAÇÃO DIGITAL DE QUALIDADE E INCLUSIVA

• Que respeite a protecção dos dados pessoais e a ética e constitua objectivo
estratégico de todos os serviços que operem na educação e na formação.

• A educação digital, em período anterior ao do surto em curso, constituía
frequentemente área de responsabilidade de um grupo ou departamento restrito
em instituições de educação, nos ministérios ou nos demais organismos públicos.

• A crise ainda vigente revelou que a educação digital não é algo de marginal, mas
componente central da aprendizagem, do ensino e da avaliação no século XXI.

• Todos, sem excepção, têm de reflectir estrategicamente sobre a forma de incorporar
as tecnologias digitais na educação e na formação.

TRANSFORMAR A EDUCAÇÃO PARA A ERA DIGITAL
EM MISSÃO QUE TOQUE TODA A SOCIEDADE E A SOCIEDADE TODA

• Tal transformação passa por um diálogo reforçado e por parcerias mais fortes
entre educadores, sector privado, investigadores, municípios e demais autoridades
públicas.
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• Os pais, as empresas, a sociedade civil e os próprios escolares, incluindo os mais
jovens, devem associar-se mais estreitamente aos esforços despendidos de molde a
fazer da educação digital de elevada qualidade, acessível e inclusiva, uma
realidade para todos.

• Para tanto, há que reunir elementos factuais e dados para acompanhar os
progressos e melhor compreender os desafios e as oportunidades da
transformação digital na educação.

• Investir de forma adequada em conectividade, equipamentos, capacidade
organizacional e competências, para que todos tenham acesso à educação digital,
é um dos imperativos indeclináveis.

• A educação é um direito humano fundamental e o acesso a tal tem de ser garantido,
independentemente do ambiente em que ocorre, seja físico, digital ou uma mescla de
ambos.

• O direito à educação e formação inclusivas e de qualidade e à aprendizagem ao
longo da vida é o primeiro princípio do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

A EDUCAÇÃO DIGITAL DEVE TER UM PAPEL ESSENCIAL

NO REFORÇO DA IGUALDADE E DA INCLUSÃO

• As competências digitais são essenciais para o desenvolvimento e a implantação
de sistemas digitais e inclusivos.

• Por outro lado, a falta de competências digitais e de acessibilidade determinou que
muitos grupos desfavorecidos, professores e famílias não pudessem
prosseguir o seu labor e a aprender durante a situação de confinamento que em
dados termos transcorre.

• Esta situação, não só acentuou o risco de pobreza e as desvantagens, como
também agravou as desigualdades no domínio da educação e da formação.

O PLANO EM EPÍGRAFE COMPORTA UMA MANCHEIA DE MEDIDAS

Cuja enunciação se estende por mais de uma dúzia de pontos, em si mesmo relevantes
para a consecução dos magnos objectivos que em si se imbricam e se compendiam como
segue, com um desenvolvimento – ponto por ponto - que não se ajusta à natureza deste
escrito, em si mesmo limitado por razões compreensíveis:

1. Diálogo estratégico como suporte de um ecossistema de educação digital
altamente eficaz

2. Recomendação do Conselho da União Europeia sobre aprendizagem em linha e à
distância no ensino básico e secundário

3. Desenvolvimento de um quadro europeu de referência para a educação digital
4. Incremento do “Mecanismo Interligar a Europa”, já delineado
5. Adopção de projectos de cooperação Erasmus
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6. Desenvolvimento de orientações éticas em matéria de Inteligência Artificial
7. Desenvolvimento de orientações comuns para professores e pessoal educativo em

ordem à promoção da literacia digital e combate à desinformação através da
educação e da formação

8. Actualização do Quadro Europeu de Competência Digital
9. Desenvolvimento de um Certificado Europeu de Competências Digitais
10.Proposta de recomendação do Conselho da União sobre a melhoria da oferta de

competências digitais na educação e na formação
11.Dados sobre competências digitais dos estudantes
12.Incentivo ao desenvolvimento de competências avançadas
13.Estímulo à participação das mulheres nas áreas da ciência
14.Criação de uma Plataforma Europeia da Educação Digital

Plano tão ambicioso terá de suscitar o congraçamento dos Estados-membros, numa
articulação judiciosa, criteriosa, entre os distintos partícipes, tarefa que se não descortina
isenta de escolhos, mas em que terá de pesar uma capacidade congregadora que supere
obstáculos e se imponha para além dos desvios que previsivelmente um plano com as
ambições e a extensão deste naturalmente comportará.

Muita pedra haverá ainda que partir – mas é algo que não pode ser feito a várias
velocidades – para não desvirtuar o espírito que a tal preside nem potenciar os
desníveis que se observam nesta Europa desigual, em que os pobres permanecem
pobres e os ricos se avantajam e distanciam.

(O autor segue de perto, neste escrito, o Plano para a Educação Digital, acessível em
qualquer dos suportes das instâncias da União Europeia).

Prof.º Dr.º Mário Frota

apDC – DIREITO DO CONSUMO - Coimbra
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A difícil arte de conjugar as fontes…
No Direito há vales, mas também há montes!
E é que nem sempre o que paira nos ares
É curial se aplique aos particulares?

Perante afirmações tão assertivas, uma pergunta singela: não haverá
GARANTIAS na Compra e Venda entre PARTICULARES?

Reproduzimos neste espaço um artigo que veio a lume, há tempos, em consequência de
uma afirmação (uma informação errónea, imprestável, descabida, prestada aos
consumidores), nada fundada, que em determinado "consultório" uma pseudo-associação –
a Deco – Proteste, Limitada - que se faz gala dos seus “saberes” propalou aos sete ventos,
iludindo tudo e todos, já que não há torpeza maior do que a de enredar os cidadãos-
consumidores na sua própria ignorância não esclarecida.

Quando a informação é errónea, prejudica-se quem tem o direito porque o convencem de
que o não tem e, nessa medida, o titular do direito deixa de o reivindicar, avantajando-se o
infractor que não responde pelos seus actos, desculpados, afinal, pela desinformação
prestada…

“Como dizia o filósofo grego, “só há um bem: o conhecimento; só há um mal: a
ignorância”!

A denúncia parte de Albufeira, no Algarve (a região mais a sul de Portugal Continental):

“Do Consultório DECO-Faro, publicado no Diário Digital Sul Online, emerge esta expressão
(uma autêntica pérola):

“NÃO HÁ GARANTIAS na compra e venda entre os particulares por não se tratar de
uma relação de consumo.”

E nessa afirmação outros se suportam – e difundem-na - para garantir à exaustão que “não
há garantias na compra e venda entre particulares”.

Uma inverdade mil vezes repetida…

Será verdade o que dizem ali os “paladinos” (?) de uma “certa” defesa dos consumidores?”

Estará isto correcto? Ou trata-se de mais um rematado disparate que só confunde as
pessoas e as engana redondamente quanto aos seus mais elementares direitos?”
___________________________________

Conhecendo:

COMPRA E VENDA DE COISA COM DEFEITO

Desde logo, sob a epígrafe “reparação ou substituição da coisa”, o Código Civil, que rege
neste particular, define, em seu artigo 914, que
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”o comprador tem o direito de exigir do vendedor a reparação da coisa ou, se for necessário
e esta tiver natureza fungível, a substituição dela”.

Tal obrigação [a da substituição] não subsiste se o vendedor desconhecer sem culpa o vício
ou a falta de qualidade de que a coisa padece.

A estas situações, porque lesivas do património do comprador, sobrevém, em geral, uma
indemnização, exactamente por impulso do contraente-comprador.

De harmonia, porém, com o artigo subsequente, a indemnização não será devida se o
vendedor desconhecer também, sem culpa, do vício ou da falta de qualidade da coisa.

E no que tange à denúncia dos defeitos, eis o que o n.º 1 do artigo 916 do Código Civil
(“denúncia do defeito”) estabelece:

“O comprador deve denunciar ao vendedor o vício ou a falta de qualidade da coisa, excepto
se este [o vendedor] houver usado de dolo.”

A denúncia será feita até trinta (30) dias após o conhecimento do defeito e dentro de seis (6)
meses após a entrega da coisa.

Tratando-se de imóvel, a denúncia será feita até um (1) ano depois de conhecido o defeito e
dentro dos cinco (5) anos seguintes aos da entrega da coisa.

Se houver dolo do vendedor, não cabe a denúncia do vício ou da falta de conformidade da
coisa.

E dolo é:

“qualquer sugestão ou artifício que alguém empregue com a intenção ou consciência
de induzir ou manter em erro a outra parte…”

A haver dolo, pois, o comprador arguirá a anulação da compra e venda, a fim de que volte
tudo à forma primitiva: coisa devolvida, dinheiro restituído.

GARANTIA DE BOM FUNCIONAMENTO

Se o vendedor estiver obrigado, porém, por convenção das partes ou por força dos usos, a
garantir o bom funcionamento da coisa vendida, cabe-lhe repará-la, ou substituí-la quando a
substituição for necessária e a coisa tiver natureza fungível, independentemente de culpa
sua ou de erro do comprador [ Código Civil: artigo 921).

Se o contrato for omisso (isto é, se nada disser), a garantia expira seis (6) meses após a
entrega da coisa, se os usos não estabelecerem prazo maior.

O defeito de funcionamento deve ser denunciado ao vendedor dentro do prazo da garantia e,
salvo estipulação em contrário, até trinta (30) dias depois de conhecido.

A acção caduca (decai, não vinga, não subsiste, não prossegue…) logo que finde o tempo
para a denúncia (os 30 dias) sem que o comprador a haja feito, ou passados seis (6) meses
sobre a data em que a denúncia se efectuou deveras.
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CONCLUSÃO:

a. Há solução para os defeitos na compra e venda entre particulares: o vendedor tem de
reparar e, no limite, substituir a coisa se não ignorar, sem culpa, do vício de que a
coisa padece.

b. O prazo para o efeito, pós-entrega, é de seis (6) meses e o de trinta (30) dias para a
oportuna denúncia dos vícios ou defeitos.

c. Há ainda garantia de bom funcionamento, em geral, decorrente dos usos mercantis,
ao menos pelo prazo de seis (6) meses, nas relações entre particulares, com trinta
(30) dias para a denúncia dos desvios detectados.

d. A acção caduca logo que finde o lapso para a denúncia (os 30 dias) sem que o
comprador a haja feito, ou seis (6) meses após a data em que a denúncia se
notificara ao vendedor.

“Só há um bem, o conhecimento; só há um mal, a ignorância”!

Obs.:

No Brasil, o Código Civil trata desta matéria nos art.ºs 441 e ss: “vícios redibitórios”.

“Vício redibitório é um instituto que se funda na existência oculta de um "vício" – de um defeito - no bem ou
coisa objecto de venda, de tal forma que torna o seu uso ou destinação imprestável ou impróprio, ou lhe
reduz ou diminui o valor.”

Prof.º Dr.º Mário Frota
apDC – DIREITO DO CONSUMO – Coimbra
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Tratar a garantia com enorme antipatia
Os “corta-unhas” com garantia de 3 anos!

Uma cabana para a vida não terá mais de 5!

A garantia dos bens de consumo está na ordem do dia!

O Código Civil dispõe de norma que prevê que a garantia da coisa, a não se achar prevista no
contrato, é de seis meses a contar da entrega.

Coisas, temo-lasmóveis e imóveis.

Não se suscitavam, em geral, problemas no que toca aos móveis.

Porém, não estando prevista expressamente uma garantia para os imóveis, os tribunais superiores
oscilaram entre a garantia de seis meses e a de cinco anos, que decorria do regime da empreitada:

“se a empreitada tiver por objecto a construção … de edifícios ou outros imóveis destinados por sua natureza
a longa duração e, no decurso de cinco anos a contar da entrega…, a obra, por vício do solo ou da
construção … ou por erros na execução dos trabalhos, ruir total ou parcialmente, ou apresentar defeitos, o
empreiteiro é responsável pelo prejuízo causado ao dono da obra ou a terceiro adquirente.”

Houve, estranhamente, decisões num sentido e noutro por parte do Supremo Tribunal de Justiça.

Perante a controvérsia, o legislador foi chamado a verter uma norma que pusesse cobro a tais divergências: e
em 1994, veio a estabelecer a garantia de 5 anos para os imóveis.

No entanto, uma lide que principiara antes ainda do aditamento da lei, na disciplina da venda de coisas
defeituosas, que consagrou 5 anos para a reclamação dos vícios ou defeitos da construção de imóveis, viu
consagrada a solução da garantia de seis meses por um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça tirado a 04
de Dezembro de 1996: seis meses de garantia para os imóveis.

Teixeira da Mota, no Público de 1 de Fevereiro de 1997, dizia com propriedade:

“Com um período de seis meses…, muitas vezes, quando se dava pelas infiltrações de humidade
com as chuvadas de inverno, já não era possível reclamar!”

A decisão é, em seus termos, muito simples, mas de uma enorme injustiça:

“A acção destinada a exigir a reparação de defeitos de coisa imóvel vendida, no regime anterior ao Decreto-
Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro, estava sujeita à caducidade nos termos previstos no artigo 917 do Código
Civil (seis meses).

O caso provocou forte celeuma um pouco por toda a parte. Com votos de vencido de Conselheiros com nome
e peso: Cardona Ferreira, Sousa Inês e Lopes Pinto.

A LDC – Lei de Defesa do Consumidor -, no anteprojecto, conferia 10 anos de garantia na compra e venda de
consumo.

O Grupo Parlamentar Socialista (Vera Jardim como presidente) denegou esse direito aos portugueses,
cortando para 5 anos. E confirmando o prazo da lei de 1994.

Inúmeras propostas surgiram, ao longo dos anos, com a chancela da apDC: garantia nos dez anos. Em vão.
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A “lei das garantias dos bens de consumo” está de novo na iminência de ser mudada. Mas o prazo da garantia
dos imóveis não muda. O dos móveis, sim.

Um corta-unhas passará a ter uma garantia de 3 anos e, por cada uma das reparações que sofra, somará
mais seis meses: logo, se tiver 4 reparações, o corta-unhas passa a ter uma garantia de 5 anos. Tanto como
uma moradia, um apartamento… Que o povo se esfalfa para pagar. As economias de uma vida. Ou uma vida
com a ‘corda ao pescoço’ para comprar uma casa com crédito hipotecário, pagar 5 ao longo da vida e acabar
com uma só, se não houver problemas de insolvência em que paga mais que uma casa, tantas vezes, e fica a
morar debaixo da ponte…

A lei está para mudar mas é uma vergonha que a garantia dos imóveis continue nos 5 anos. Uma vergonha!

“Que quem já é pecador, sofra tormentos, enfim”,

“Mas [os consumidores], Senhor,

Porque lhes dais tanta dor,

Porque padecem assim”?

Nota:

No Código dos Contratos Públicos, o Estado chamou a si a garantia, em proveito próprio, para
defeitos estruturais, em 10 anos… Legislou em benefício próprio e ampliou a garantia, pois claro!

Os cidadãos que se “lixem”!

Em que ficamos?

Dois pesos, duas medidas?

Garantia de 10 anos para os imóveis, já!

Prof.º Dr.º Mário Frota

apDC – DIREITO DO CONSUMO - Coimbra
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Só se empresta um cabrito

a quem tem um boi…
Menos ainda uma boiada a quem nem cabrito tem. Como tantas vezes sucede, aliás…

Mas há-de fazer-se ciente disso quem toma para si o empréstimo! É fundamental!

"Emprestar um cabrito a quem não tem um boi" era e é a forma das instituições de crédito
enredarem os consumidores na sua trama, sobretudo os que se encaixam no perfil dos
iletrados, para lograr os seus intentos. A iliteracia financeira e os repugnantes métodos
adoptados pelas instituições de crédito e sociedades financeiras vão amontoando as vítimas
pelas vielas e pelos esgotos das urbes mal frequentadas…

Em Portugal, a prevenção do sobre-endividamento (superendividamento) assenta num sem-
número de mecanismos, na esteira do que a União Europeia legislara em 2008, para pôr
cobro, como o proclamara, ao crédito selvagem que por toda a parte campeava, a saber,

 Em sérias restrições à publicidade
 Em meticulosas regras que presidem à informação pré-contratual
 Num dever de assistência ao consumidor que se traduz numa especiosa

transparência de processos, habilitando a decisões criteriosas
 Na outorga de um período de maturação, de ponderação e reflexão, após a

celebração do contrato para que o consumidor possa avaliar das vantagens ou
desvantagens de se obrigar, podendo reunir elementos mais substanciais para o efeito,
de molde a evitar eventuais precipitações, fazendo abortar o contrato

 E no imprescritível dever de avaliação da solvabilidade pelas instituições de crédito e
sociedades financeiras para preencher os critérios que presidem a um qualquer crédito
responsável contraposto ao crédito selvagem cavalgado no período que precedeu a
crise de 2007

 E a indefectível responsabilidade dos dadores de crédito que de modo
inconsequente, com absoluta ligeireza e à revelia do estrito quadro normativo
estabelecido se propõem temerária e irresponsavelmente distribuir crédito a quem
quer como se de um bodo a pobres se tratasse com as inenarráveis consequências daí
emergentes.

PUBLICIDADE

Para além da observância das normas restritivas aplicáveis à publicidade e das
condicionantes das práticas negociais em geral, qualquer mensagem neste particular e no da
comunicação comercial tem de realçar a TAEG – o custo total do crédito - para cada uma
das modalidades de crédito, ainda que se apresente como gratuito, sem juros ou empregue
expressões equivalentes.

Se, em função das condições concretas do crédito, houver lugar à aplicação de diferentes
TAEG, impõe-se a indicação de todas e de cada uma.
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A revelação da TAEG que, pelo seu tratamento gráfico ou audiovisual, não seja, em termos
objectivos, legível ou perceptível pelo consumidor, não cumpre tais exigências.

A publicidade a operações de crédito em que se indique uma taxa de juro ou outros valores
pertinentes ao custo do crédito incluirá um sem-número de informações normalizadas:
especificando, de modo claro, conciso, legível e destacado, por meio de um exemplo representativo, o
que segue:

 A taxa nominal [fixa, variável ou ambas] e a indicação de eventuais encargos incluídos no custo
total do crédito;

 O montante total do crédito;

 A TAEG;

 A duração do contrato de crédito, se for o caso;

 O preço a pronto e o montante do eventual sinal, no caso de crédito sob a forma de pagamento
diferido de bem ou de serviço específico; e

 O montante total imputado ao consumidor e o das prestações, se for o caso.

Se a celebração de eventual contrato de serviço acessório, nomeadamente o do seguro, for
imprescindível para a consecução do crédito, e o custo de tal serviço não puder ser previamente
determinado, o dador de crédito (a instituição que o concede) tem de mencionar, de modo claro,
conciso e legível, a obrigação da celebração desse contrato e sua TAEG.

INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL

O clausulado, afinal, que há-de constar do contrato terá de ser revelado (as condições gerais e
particulares do contrato terão de ser comunicadas e os esclarecimentos devidos prestados),
tal como emerge do dever de assistência que no passo seguinte se pormenoriza.

ASSISTENCIA

A instituição mutuante devem esclarecer de modo adequado o consumidor: tem de o colocar em
posição que lhe permita avaliar se o contrato proposto se adapta às necessidades e à sua situação
financeira; cabe-lhe, entre outros, esmiuçar as informações, explicitar – no decurso dos preliminares
negociais - as características essenciais dos produtos propostos e bem assim os efeitos específicos
deles decorrentes, com peculiar alusão às consequências do não pagamento, como o pretende
"veementemente"a lei.

Tais esclarecimentos devem ser prestados em momento anterior ao da celebração do contrato e
entregues ao consumidor em suporte duradouro reprodutível, de forma clara, concisa e legível.

PERIODO DE PONDERAÇÃO OU REFLEXÃO

Tal período consiste na concessão de um lapso de tempo (que é, no quadro actual, de 14 dias)
dentro do qual o consumidor o consumidor pode dar o dito pelo não dito, vale dizer, pode
retractar-se. Direito que é, como nos demais domínios, irrenunciável, insusceptível de
eventual fundamentação e inindemnizável*. O “dar o dito pelo não dito” é algo que não
pode ser condicionado por eventuais constrangimentos que lhe alterem a natureza e
características. Tal direito denomina-se, nalguns ordenamentos, com impropriedade, embora,
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de “arrependimento”. Com maior impropriedade se tem denominado, entre nós, com tradução
em distintos diplomas legais, de rescisão, revogação, livre revogação, resolução ou
unilateral resolução…

Neste particular, com efeito, o legislador cognomina tal direito como de “livre revogação”
(que é de 14 dias de calendário, como o refere).

Trata-se, afinal, de uma faculdade outorgada aos consumidores, em tantos dos contratos de
consumo, de molde a fundar criteriosamente a decisão de contratar, ou seja, a de pôr termo
ao contrato, cerceando-lhe os efeitos, após uma mais cuidada ponderação ou reflexão acerca
dos seus termos e desvantagens daí decorrentes.

* A lei, no que toca à característica evidenciada, diz expressamente, como possível excepção, que “o contrato de

crédito deve especificar, de forma clara e concisa: … a existência do direito de livre revogação pelo
consumidor, o prazo, o procedimento previsto para o seu exercício, incluindo designadamente informações sobre a
obrigação do consumidor pagar o capital utilizado e os juros… bem como o montante dos juros diários” (se acaso
do empréstimo tiver tirado proveito e durante o período em que teve o seu montante à sua guarda, a título de
compensação).

AVALIAÇÃO DA SOLVABILIDADE DO CONSUMIDOR

Em momento anterior ao da celebração do contrato, o dador de crédito, a instituição financeira,
afinal, tem o poder-dever de avaliar a solvabilidade do consumidor com base em informações
bastantes: recolhidas autonomamente e, se for caso disso, da fonte original que é a que
provém do próprio consumidor.

O recurso a outras fontes também se tem como recomendável, a saber, as bases de dados de
responsabilidades de crédito dos Bancos Centrais, com cobertura e pormenor adequados
para fundar uma tal avaliação.

A instituição pode proceder ainda à avaliação mediante a consulta das listas públicas de
execuções e de outras bases relevantes consideradas adequadas para o efeito.

Rejeitada a concessão do crédito com fundamento em tais consultas, é dever do mutuante
informar o consumidor imediata, gratuita e justificadamente do facto: revelando a origem dos
elementos negatórios, a menos que o proíba o direito europeu ou nacional, ou se contrário à
ordem ou segurança pública.

A RESPONSABILIDADE DOS DADORES DE CRÉDITO

Com o aparelhamento de sanções pecuniárias pelos ilícitos de mera ordenação social
desenhados no diploma base (as denominadas coimas) e outras de feição acessória, para
além das de natureza criminal aí previstos, garante-se o travejamento do sistema contra o
crédito irresponsável que campeou até ao segundo semestre de 2009, já que o actual
regime vigora desde o 1.º de Julho desse recuado ano.

É indispensável que, em termos de prevenção geral como, aliás, de prevenção especial, o
sistema se rodeie de mecanismos susceptíveis de sustar a vaga de créditos selvagens que
ousou servir como aperitivo no pantagruélico banquete do crédito desbragado, sem conta
nem peso nem medida, a que se assistiu então…
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Um dos instrumentos de prevenção do sobre-endividamento é, pois, a exigência de
responsabilidades às instituições e às sociedades financeiras que, à revelia das regras
restritivas da concessão de crédito, as inobservam, deferindo o crédito a torto e a direito, com
uma sofreguidão inaudita, como que em busca de objectivos inacessíveis em condições de
franca anormalidade.

Aliás, os demais países deveriam volver os olhos sobre Portugal, como exemplo
marcantemente negativo, cujas lições a nenhum título deveriam ser seguidas, dada a forma
como a concessão de crédito se processou no período conducente à crise de 2007, ao arrepio
das mais elementares regras de prudência e de parcimónia e em detrimento, afinal, de
quantos cumprem aceradamente as suas obrigações e da comunidade em geral.

Foram, pois, estes os passos que o legislador europeu entendeu encetar, consubstanciados
na Directiva 2008/48/EU, de 23 de Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta
em devido tempo para os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros, de molde a obstar à
explosão do crédito selvagem e por forma a operar-se a necessária transição para o crédito
responsável com meridiana segurança.

Prof.º Dr.º Mário Frota

apDC – DIREITO DO CONSUMO - Coimbra
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Consultório do CONSUMIDOR

(n‘ “as beiras”, às sextas-feiras)

Actos de menor apreço
A surgir de sopetão
Com a marcação do preço
Com origem na “nação”…

“Recorri a um sitio da web de uma empresa de grande porte, a fim de comprar uma
mochila com dadas características. E, nele, o preço que, aliás, me parecia adequado à
qualidade, apareceu logo: 100€.
Ao propor-me efectuar a compra, sou redireccionada para um outro sítio web, em Espanha,
com um preço totalmente diferente para o mesmo artigo: 140€.
Fiquei atordoada. E, pretendendo comprar, fiquei constrangida, não avancei.
Claro que tudo me parece um abuso inqualificável.
Pergunto: isto é legal? As empresas podem fazer o que lhes apetece quanto a preços? A
liberdade económica consente nisso? Como poderei exigir eventuais direitos se os tiver?”

Apreciando a questão, eis a solução que se nos afigura, à luz do direito em vigor:

1. Rege, neste particular, o Regulamento UE 2018/302, de 28 de Fevereiro, do
Parlamento Europeu e do Conselho, que proíbe a discriminação dos preços em
razão da nacionalidade, do lugar de residência ou de estabelecimento em todo o
Espaço Económico Europeu, numa tríplice direcção:

 O acesso às interfaces em linha;
 O acesso aos bens e serviços e
 O acesso aos meios de pagamento.

2. O Regulamento estabelece imperativamente que

“os comerciantes não podem redireccionar os clientes, por razões relacionadas com a
nacionalidade, com o local de residência ou com o local de estabelecimento do cliente,
para uma versão da sua interface em linha diferente da interface em linha a que o cliente
tentou aceder inicialmente, em virtude da sua configuração, da utilização de um idioma ou de
outros factores que dêem a essa interface em linha características específicas para clientes
com uma nacionalidade, um local de residência ou um local de estabelecimento
determinados, a não ser que o consumidor tenha dado o seu consentimento expresso
para esse redireccionamento.”

3. Os empresários ou as empresas não podem aplicar condições gerais de acesso
diferentes aos bens ou serviços, por razões relacionadas com a nacionalidade, com
o lugar de residência ou com o local de estabelecimento do consumidor, sempre que
o consumidor intente adquiri-los…
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4. A marcação de preços diferenciados para o mesmo produto em razão da
nacionalidade, lugar de residência ou de sede de estabelecimento, sem qualquer
justificação plausível e suportada nas leis em vigor, constitui, pois, inadmissível
discriminação do preço em função de qualquer dos factores enunciados,
proibida pelo Regulamento supra referenciado.

5. O Centro Europeu do Consumidor, sediado à Praça Duque de Saldanha, em
Lisboa, é, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Europeu, o organismo nacional
responsável pela prestação de assistência prática aos consumidores em caso
de litígios entre um consumidor e um comerciante decorrentes da aplicação do
referenciado regulamento.

6. A violação da obrigação de não discriminação constitui ilícito de mera ordenação
social passível de coima, ora qualificado como grave (para além de sanções
acessórias) e com a seguinte moldura, consoante a categoria do estabelecimento
mercantil:

 Pessoa singular, de 650 a 1 500 €;
 Microempresa, de 1 700 a 3 000 €;
 Pequena empresa, de 4 000 a 8 000 €;
 Média empresa, de 8 000 a 16 000 €;
 Grande empresa, de 12 000 a 24 000€.~

7. Aferição das empresas em função número de trabalhadores:

 «Microempresa» - menos de 10;
 «Pequena empresa» - entre 10 e 49;
 «Média empresa» - entre 50 e 249;
 «Grande empresa» - 250 ou mais.

EM CONCLUSÃO:

a. O Regulamento de 28 de Fevereiro de 2018, do Parlamento Europeu (e do Conselho)
veda o redireccionamento dos clientes para versões diferentes das interfaces em
linha por razões que se prendem com a nacionalidade, lugar de residência ou de
estabelecimento.

b. O Regulamento veda ainda a definição de condições de acesso diferenciadas
(diferente precificação) a produtos e serviços os mesmos, sem que objectivamente se
justifiquem, em razão da nacionalidade, lugar de residência ou de estabelecimento.

c. Os consumidores, vítimas de discriminação, a este título, deverão recorrer – para
apresentação das reclamações devidas e lograr as soluções convenientes – ao
Centro Europeu do Consumidor, sediado em Lisboa, organismo nacional de
assistência aos consumidores lesados em razão de práticas tais

d. Tratando-se de uma empresa de grandes dimensões, a coima não poderá exceder os
24 000€.

Prof.º Dr.º Mário Frota
apDC – DIREITO DO CONSUMO - Coimbra
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COMPROMETIDA A ENTRADA EM VIGOR DA LEI

SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS POR INTOLERÁVEL OMISSÃO DO GOVERNO

I

Os contratos de ADESÃO

De letras miúdas tecidos

São fonte de inquietação

Pelos ardis nelas escondidos

II

É que as letras miudinhas

Causam funda turvação

São como que ervas-daninhas

A reclamar supressão!

Eis o que em tema de “cláusulas abusivas” houve por bem, mas por portas travessas, o Parlamento
legislar:

Lei n.º 32/2021
27 de Maio

Artigo 1.º

Objecto

A presente lei procede à quarta alteração do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, que institui o
regime jurídico das cláusulas contratuais gerais,

proibindo

 as cláusulas redigidas com tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5 milímetros e com um
espaçamento entre linhas inferior a 1,15, e

 prevendo a criação de um sistema de controlo e prevenção de cláusulas abusivas.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro

O artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, passa a ter a seguinte redacção:
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«Artigo 21.º

(Cláusulas absolutamente proibidas)

São em absoluto proibidas, designadamente, as cláusulas contratuais gerais que:

… … … … …

 Se encontrem redigidas com um tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5 milímetros, e com um
espaçamento entre linhas inferior a 1,15».

Artigo 3.º

Regulamentação e sistema de controlo e prevenção de cláusulas abusivas

1 - O Governo regulamenta o presente diploma no prazo de 60 dias [até 26 de Julho de 2021].

2 - A regulamentação a que se refere o número anterior inclui a criação de um sistema
administrativo de controlo e prevenção de cláusulas abusivas, garantindo que as cláusulas
consideradas proibidas por decisão judicial não são aplicadas por outras entidades.

Artigo 4.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação [25 de Agosto de 2021].”

O que fez a Lei, em suma?

 Regulamentou a alínea c) do artigo 8.º do DL 446/85, de 25 de Outubro (a apresentação gráfica
das cláusulas) (ainda que fora de contexto, já que predispôs o preceito em artigo aplicável tão
só às “relações com os consumidores finais”).

 Conferiu eficácia erga omnes às decisões proferidas nas acções inibitórias.

 Criou o que pode considerar-se uma Comissão das Cláusulas Abusivas em vista do controlo e
prevenção das condições gerais apostas nos formulários de adesão.

O facto é que o Governo deveria ter legislado até 26 de Julho, isto é, até cerca de finais do mês
transacto cumprir-lhe-ia, em diploma legal apropriado, regulamentar:

 Os aspectos inerentes ao corpo e tamanho de letra e aos espaços entre linhas, de molde a
uniformizar o regime às mais hipóteses em que a disciplina das condições gerais dos contratos
se aplica

 A eficácia erga omnes das decisões proferidas nas acções inibitórias.

 A constituição da Comissão das Cláusulas Abusivas.
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E o facto é que, vencida a primeira quinzena de Agosto, ainda o não fez.

Nem houve sequer, quanto se julga, eventual consulta ao Conselho Nacional do Consumo.

E, no entanto, a lei emanada do Parlamento entra em vigor dentro de cerca de uma semana [25 de
Agosto em curso].

O Governo não cumpre.

Os consumidores padecem.

Que medidas encetar para que o Governo cumpra o que lhe cabe nesta parte?

Que responda quem souber!

Prof.º Dr.º Mário Frota

apDC – DIREITO DO CONSUMO - Coimbra
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AS RECOMENDAÇÕES DO
PARLAMENTO

E OS “OUVIDOS DE MERCADOR” DO GOVERNO

Os consumidores – estranhai, ó gentes! - terão sido lembrados no estertor da anterior
legislatura.

Dar-se-á adiante a saber do teor da Resolução, aprovada pelo Parlamento a 28 de Junho
de 2019, e dada à estampa no jornal oficial, a 22 de Julho seguinte.

E o facto é que os clamores do Parlamento correspondem a sucessivas reivindicações
que a apDC – DIREITO DO CONSUMO, de Coimbra, carreara aos distintos órgãos do
poder.

Reivindicações que mais não são do que o são propósito de que o executor das políticas –
o Governo – dê cumprimento aos dispositivos legais que se mantêm, ao longo dos tempos,
como autêntica letra morta.

Recomendações que cairão decerto em saco roto, dizíamos na altura, e foi, na realidade,
o que sucedeu, já que o Governo se despediria pouco depois e jamais se dispôs a quebrar
a abulia de sempre.

O facto é que os socialistas regressaram das urnas com o Governo mãos, ainda que sem
maioria parlamentar.

Recomendações que visavam específicos domínios como os da formação, informação e
protecção dos consumidores.

Portugal, como o dissemos ao tempo, não tem sido bafejado por políticas de
consumidores, como se tal fosse dispensável, quando, em particular, em momentos de
crise, mais se impõe haja um reforço de meios e acções em domínios como os que nele
se abarcam.

Portugal dispôs, no estertor da anterior legislatura, de um Secretário de Estado da Defesa
do Consumidor, no lastro de um Ministério da Economia e Inovação, que dera a impressão
de que ensaiaria colmatar as brechas de toda uma legislatura, ele que chegara tarde aos
corredores da Horta Seca. Em vão, tanto quanto o dia-a-dia nos foi revelando.

Não o conseguiu, embora tivesse atroado os ares de promessas, pela magnitude da
missão, pela pluralidade de tarefas e pelo acumular de situações, sem solução, que se
arrastam do passado - do dissolutor Governo de Sócrates e do de obediência aos
mutuantes internacionais (FMI, BCE e CE), o Governo de Passos, que sensibilidade
nenhuma revelou para políticas do jaez destas, até ao primeiro Governo de Costa, que a
menos de um ano do termo da legislatura despertara para o fenómeno da defesa do
consumidor, coisa estranhíssima por insusceptível de concretização! Mais com visos
eleitoralistas, para calar certas “bocas”, do que com o propósito firme de dar forma às
coisas…, como sempre se nos afigurou, aliás!

E que recomendações se aparelhavam na RESOLUÇÃO do Parlamento?
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O elementar, por óbvio!

Ei-las, na sua enunciação, da primeira à enésima:

A Assembleia da República recomenda ao Governo que:

“1 - Desenvolva campanhas institucionais de promoção dos interesses e direitos do
consumidor.

2 - Promova a clarificação, junto dos cidadãos, das competências das várias entidades
reguladoras, da Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica e da Direcção-
Geral do Consumidor, de forma simples e didáctica, sendo esta informação necessária
face à complexidade existente na percepção das competências das várias entidades.

3 - Apoie as associações de defesa dos consumidores na divulgação e na formação
dos consumidores.

4 - Desenvolva acções junto do serviço público de rádio e de televisão para que sejam
significativamente reforçados (???) os espaços reservados para divulgação de
campanhas de informação aos consumidores.

5 - Promova campanhas institucionais de informação sempre que novos diplomas
legais respeitantes aos consumidores sejam publicados.

6 - Elabore manuais explicativos dos direitos dos consumidores tendo como objectivo
a sua divulgação pelas escolas e pela comunidade em geral, em linguagem acessível.

7 - Promova uma política nacional de formação de formadores e de técnicos
especializados na área do consumo.

8 - Promova uma política educativa para os consumidores através da inserção nos
programas e actividades escolares, bem como nas acções de educação permanente,
de matérias relacionadas com o consumo e os direitos dos consumidores.

9 - Com o apoio da Direcção-Geral do Consumidor, desenvolva acções de capacitação e
de informação junto das instituições da economia social, solicitando o apoio destas
instituições na divulgação de informação aos consumidores.

10 - Envolva os vários ministérios, com particular relevância para os Ministérios da
Economia, Administração Interna, Justiça, Educação e Trabalho e Segurança Social, na
divulgação de campanhas institucionais de defesa do consumidor.
11 - Reforce as acções de fiscalização e de monitorização.”

Nem de bússola para eventuais políticas no futuro terão servido as recomendações.
Estamos onde estávamos ou em ponto ainda mais distante de objectivos tais…

Ao Governo, posse conferida aos seus titulares dos distintos ministérios, escapou a
política de consumidores, mau grado as distracções provocadas pelo estado geral do
surto pandémico que assaltou os países do globo nos últimos 18 meses.

A vacuidade aí está.
Tudo ainda por fazer.
E, no entanto, carecemos instantemente como de pão para a boca de uma política de
consumidores actuante e efectiva para Portugal.
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Cada vez mais pobres, cada vez mais distantes!

Prof.º Dr.º Mário Frota
apDC – DIREITO DO CONSUMO - COIMBRA
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A cartões não solicitados

Tal como a lei o estabelece

A nada somos obrigados

E o pagamento? Esquece!

DOS CARTÕES NÃO REQUERIDOS AOS CASTIGOS INFLIGIDOS

CONSULTA:

“Uma instituição de crédito, que abandonei há anos por discordar dos seus métodos
abusivos, mandou-me, em tempos, um cartão de crédito. Assim… sem mais nem menos!

Atá achei que se tratava de uma brincadeira de mau gosto.

Não reagi, mas a partir daí sou contactado com insistência para que active o cartão.

Com um montante considerável associado.

Que fazer perante tamanho assédio?”

Cumpre apreciar os factos e oferecer a solução adequada, tal como decorre da lei:

1. A Lei dos Serviços Financeiros à Distância de 29 de Maio de 2006 proíbe, no n.º 1
do seu 7.º, os “serviços financeiros não solicitados”, dentre os quais figura
naturalmente a remessa de cartões de crédito.

2. Eis o seu teor:

“É proibida a prestação de serviços financeiros à distância que incluam um pedido
de pagamento, imediato ou diferido, ao consumidor que os não tenha prévia e
expressamente solicitado.

3. O consumidor a quem sejam prestados serviços financeiros não solicitados não fica
sujeito a qualquer obrigação relativamente a esses serviços, nomeadamente a de
pagamento, considerando-se os serviços prestados a título gratuito.

4. Para tal efeito, o silêncio do consumidor não vale como consentimento (aqui… “quem
cala não consente”!).

5. Também se proíbe, neste particular e expressamente, as comunicações não solicitadas,
de harmonia com o que prescreve o artigo 8.º do invocado diploma legal, aliás, na
esteira da Lei da Privacidade das Comunicações Electrónicas, em cujo artigo 13-A
se estatui uma tal proibição.
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6. Eis o teor de um tal dispositivo (o mencionado artigo 8.º)

“1 - O envio de mensagens relativas à prestação de serviços financeiros à distância
cuja recepção seja independente da intervenção do destinatário, nomeadamente por
via de sistemas automatizados de chamada, por telecópia ou por correio electrónico,
carece do consentimento prévio do consumidor.

2 - O envio de mensagens mediante a utilização de outros meios de comunicação à
distância que permitam uma comunicação individual apenas pode ter lugar quando
não haja oposição do consumidor manifestada nos termos previstos em legislação ou
regulamentação especiais.

3 - As comunicações a que se referem os números anteriores, bem como a emissão
ou recusa de consentimento prévio, não podem gerar quaisquer custos para o
consumidor.”

7. As contra-ordenações aparelhadas (tanto para serviços financeiros não solicitados como
para o envio de comunicações não solicitadas) são puníveis com coima de 2.500 a 1
500 000 €, se praticada por pessoa colectiva.

8. Para além das coimas, há ainda lugar a sanções acessórias, a saber:

 Interdição do exercício da profissão ou da actividade a que a contra-ordenação respeita, por um
período até três anos;

 Inibição do exercício de cargos sociais e de funções de administração, direcção, chefia e fiscalização
em pessoas colectivas que sejam prestadoras de serviços financeiros, por um período até três anos;

 Publicação da punição definitiva, a expensas do infractor, num jornal de larga difusão na localidade da
sede ou do estabelecimento permanente do infractor…

9. O Banco de Portugal é a entidade competente para a instrução dos autos e aplicação
das coimas: deve, pois, reportar a situação ao BdP.

EM CONCLUSÃO:

a. A lei proíbe a remessa de cartões de crédito não solicitados.
b. A lei proíbe as comunicações à distância não consentidas prévia e expressamente

pelos destinatários.
c. A violação dos preceitos da Lei dos Serviços Financeiros à Distância constitui

ilícito de mera ordenação social passível de coima e de sanções acessórias: a
coima, tratando-se de pessoas colectivas, poderá atingir 1 500 000€.

d. A denúncia deve ser feita ao Banco de Portugal.

Eis o que se nos oferece dizer a propósito.

Prof.º Dr.º Mário Frota

apDC – DIREITO DO CONSUMO - Coimbra
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