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TÍTULO I

DA ACÇÃO COLECTIVA EUROPEIA EM GERAL
I

PRELIMINARES

A Directiva (EU) n.º 2020/1828, de 25 de Novembro, do Parlamento Europeu e do
Conselho, estabelece os novos alicerces e os elementos construtivos não estruturais da
Acção Colectiva Europeia.

Entende-se, com efeito, que o modelo das acções inibitórias, que a Directiva 2009/22/CE,
de 23 de Abril, introduzira no Espaço Económico Europeu , não se adequa ao perfil da
conflitualidade emergente de uma sociedade dominada por processos muito próximos, em
plena Era Digital, nas sete partidas do Globo.

Os moldes processuais conferidos pela moldura da acção colectiva, tanto para medidas
inibitórias [i. é, susceptíveis de, em termos provisórios quanto definitivos, fazer cessar ou,
se for caso disso, proibir eventual prática, quando tal se considere uma afronta ao
acervo normativo da União, tal como conformado no anexo ao presente trabalho] como
reparatórias [i. é, que facultem bases de ressarcimento, a saber, indemnização,
reparação, substituição, redução do preço, resolução do contrato ou reembolso do valor
pago, conforme adequado e segundo o previsto tanto no direito da União como nos
ordenamentos jurídicos internos dos Estados membros] variam no Espaço Económico
Europeu e proporcionam diferentes níveis de tutela aos consumidores.

Ademais, importa não ignorar que Estados-membros há que ainda não dispõem de meios
processuais adequados para as acções colectivas com finalidades reparatórias.
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Ora, a decorrente situação mina a confiança dos consumidores e das empresas no
Mercado Interno [ou seja, o espaço delimitado pelas fronteiras exteriores dos Estados-
membros] e a sua capacidade de nele operarem; distorce a concorrência e constitui sério
óbice à concretização de uma efectiva política e do subjacente direito da União no
domínio da tutela do direito dos consumidores, tanto no plano individual como no
dimensão de massa.

Uma tal acção colectiva tem de constituir forçosamente um modo eficaz e eficiente de
proteger os interesses colectivos dos consumidores quer se trate de interesses individuais
homogéneos, como colectivos stricto sensu, como ainda difusos.

A categoria dos interesses individuais homogéneos entrou na Europa, na esteira dos
processualistas brasileiros, com realce para a sempre lembrada Ada Pellegrini Grinover,
pela mão dos portugueses.

Fomos nós, com efeito, quem forçou a mão ao legislador, passe a aparente quebra de
humildade, ao inserir no artigo 20, na versão original da Lei-Quadro de Defesa do
Consumidor, em 1996, a figura, no quadro da legitimatio ad causam outorgada ao
Ministério Público em termos singulares:

“Incumbe também ao Ministério Público a defesa dos consumidores no âmbito da
presente lei e no quadro das respectivas competências, intervindo em acções
administrativas e cíveis tendentes à tutela dos interesses individuais homogéneos,
bem como de interesses colectivos ou difusos dos consumidores.”

E nem sequer se distingue – no que aos individuais homogéneos se refere - entre
interesses ou direitos disponíveis e indisponíveis.

Entende a União Europeia, pelo seu órgão legiferante prevalente, que “importa assegurar
o necessário equilíbrio entre a melhoria do acesso dos consumidores à justiça e a
salvaguarda adequada da situação dos fornecedores, a fim de evitar a litigância de má-fé
que prejudique injustificadamente a capacidade das empresas de operarem no Mercado
Interno”, riscos obviamente de acautelar de molde a prevenir o [e a obstar ao] recurso
abusivo às acções colectivas, a concessão de indemnizações punitivas deverá ser evitada
e deverão ser estabelecidas regras para determinados aspectos processuais,
nomeadamente a designação e o financiamento das ‘entidades qualificadas’.”

A Directiva que ora se passa em revista não alude a entidades legitimadas, antes as
cognomina como “qualificadas” para proporem as acções colectivas e os procedimentos
administrativos versados neste passo.

E entende que deverá “permitir que as entidades qualificadas actuem com o propósito de
garantir que os fornecedores cumpram as disposições aplicáveis do direito da União e
ajudem a superar os obstáculos que os consumidores enfrentam no âmbito de acções
individuais, nomeadamente os que se prendem com a incerteza sobre os seus direitos e
sobre quais os meios processuais disponíveis, a relutância psicológica em avançar com
um processo e o saldo negativo entre os custos esperados relativamente aos benefícios
das acções individuais.”
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II

O ESTÍMULO [O FINANCIAMENTO]

DAS ACÇÕES COLECTIVAS

1. As reservas sob o tema do financiamento das acções colectivas

A União Europeia tem sérias reservas no que tange ao financiamento particular das
acções colectivas ante a promiscuidade de interesses contrapostos susceptível de ocorrer
na circunstância.

Daí que emita directrizes, nas normas por que se espraia o diploma emanado a 25 de
Novembro de 2020, por forma a que os Estados-membros assegurem que, caso uma
acção colectiva reparatória seja financiada por um terceiro, na medida em que o direito
nacional o permita, se evitem conflitos de interesses e que o financiamento por quantos
hajam interesse económico na proposição ou no resultado da acção não desvie a acção
colectiva da protecção dos interesses colectivos dos consumidores para finalidades outras
que lhe desvirtuem sentido e alcance.

Aos Estados-membros incumbe assegurem, em particular, que:

As decisões adoptadas pelas entidades dotadas de legitimidade no contexto de
uma acção colectiva, incluindo as atinentes a acordos indemnizatórios, não sejam
indevidamente influenciadas por um qualquer terceiro, de tal forma que prejudique os
interesses colectivos dos consumidores conectados por tal acção;

A acção colectiva não seja instaurada contra demandado concorrente do
financiador ou de quem o financiador dependa.

2. O financiamento das acções e os eventuais interesses em presença

A Directiva em exame é expressa em acautelar toda a sorte de promiscuidades e da
consecução de interesses que de todo não importam à causa e à salvaguarda dos
interesses patrimoniais dos consumidores.

Os Estados-membros, nela se estatuiu, assegurarão que tribunais e autoridades
administrativas desfrutem, no âmbito de uma acção colectiva com visos reparatórios, de
poderes para avaliar o cumprimento de tais disposições de equidistância, imparcialidade e
independência, caso se instilem fundadas dúvidas a tal propósito.

Em vista de um tal desideratum, as entidades dotadas de legitimidade declinam perante o
tribunal ou a autoridade administrativa uma síntese financeira que enumere as fontes de
financiamento adoptadas em apoio da acção colectiva.

Os Estados-membros assegurarão que, para tal efeito, aos tribunais ou às autoridades
administrativas se confiram poderes de molde a adoptarem-se as medidas adequadas,
designadamente, as de exigir à entidade dotada de legitimidade que recuse ou promova
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alterações ao financiamento em causa e, se for caso disso, se rejeite a legitimidade da
entidade envolvida numa dada acção colectiva.

Aliás, tais preocupações emergem das considerações preambulares, como as que se
contêm no ponto 52 da directiva 2020/1828, como segue:

“As entidades qualificadas deverão ser totalmente transparentes perante o tribunal ou as
autoridades administrativas quanto à fonte de financiamento das suas actividades em
geral e quanto à origem das verbas que sustentam uma acção colectiva específica para
medidas de reparação. Isto é necessário para permitir que os tribunais ou as autoridades
administrativas avaliem se o financiamento por terceiros, na medida em que o direito
nacional o permita, cumpre as condições previstas na presente directiva, se existem
eventuais conflitos de interesses entre o terceiro que está a financiar e a entidade
qualificada, a fim de evitar o risco de litigância de má-fé, e se o financiamento por um
terceiro que tenha um interesse económico em que a acção colectiva para medidas de
reparação seja intentada ou no seu resultado não desvia a acção colectiva da protecção
dos interesses colectivos dos consumidores. As informações fornecidas pela entidade
qualificada ao tribunal ou à autoridade administrativa deverão permitir que estes avaliem
se um terceiro poderia influenciar indevidamente decisões de natureza processual
tomadas pela entidade qualificada no âmbito da acção colectiva, incluindo decisões
relativas a acordos, de uma forma que prejudique o interesse colectivo dos consumidores
abrangidos, e que avaliem se esse terceiro financia uma acção colectiva para medidas de
reparação contra um demandado que seja concorrente do financiador ou contra um
demandado de quem o financiador dependa. Deverá considerar-se que o financiamento
directo de uma acção colectiva específica por um profissional que opere no mesmo
mercado que o demandado implica um conflito de interesses, uma vez que o concorrente
pode ter um interesse económico no resultado da acção colectiva diferente do interesse
dos consumidores. O financiamento indirecto da acção colectiva por organizações que são
financiadas através de contribuições idênticas dos seus membros ou através de donativos,
incluindo os donativos de profissionais no âmbito de iniciativas de responsabilidade social
das empresas ou de financiamento colaborativo, deverá ser considerado elegível para
financiamento por terceiros, desde que tal financiamento por terceiros cumpra os
requisitos em matéria de transparência, independência e ausência de conflitos de
interesse. Se se confirmar a existência de conflitos de interesses, o tribunal ou a
autoridade administrativa deverão poder tomar medidas adequadas, como exigir à
entidade qualificada que recuse ou altere o financiamento em causa e, se necessário,
rejeitar a legitimidade da entidade qualificada ou indeferir uma determinada acção
colectiva para medidas de reparação. Tal rejeição ou indeferimento não deverá afectar os
direitos dos consumidores abrangidos pela acção colectiva.”

3. A interposição de entidades públicas dotadas de legitimidade, mormente
processual

Se a legitimidade da entidade dotada de poderes para o efeito for rejeitada numa dada
acção colectiva, tal não afectará os direitos dos consumidores nela abrangidos, podendo
ser eventualmente prosseguidos pelas entidades públicas, como em Portugal, em que se
lhes reconhece “legitimatio ad causam”: é patentemente o caso do Ministério Público e
da Direcção-Geral do Consumidor.
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Com efeito, a Lei da Acção Popular (Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto), vigente em Portugal,
prescreve, no seu artigo 16, que

“No âmbito de acções populares, o Ministério Público é titular da legitimidade activa e dos
poderes de representação e de intervenção processual que lhe são conferidos por lei,
podendo substituir-se ao autor em caso de desistência da lide, bem como de transacção
ou de comportamentos lesivos dos interesses em causa.”

E, no que tange à Direcção-Geral do Consumidor, a Lei-Quadro de Defesa do
Consumidor (Lei n.º 24/96, de 31 de Julho), estabelece no n.º 2 do seu artigo 19, o feixe
de atribuições e competências que lhe tocam neste particular:

“Para a prossecução das suas atribuições, a Direcção-Geral é considerada autoridade
pública e goza dos seguintes poderes:

Solicitar e obter dos fornecedores de bens e prestadores de serviços, bem como
dos [organismos da Administração Pública, das pessoas colectivas públicas, das
empresas de capitais públicos ou detidas maioritariamente pelo Estado, pelas regiões
autónomas ou pelas autarquias locais e por empresas concessionárias de serviços
públicos], mediante pedido fundamentado, as informações, os elementos e as diligências
que entender necessários à salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores;

…

Representar em juízo os direitos e interesses [individuais homogéneos,]
colectivos e difusos dos consumidores;

Ordenar medidas cautelares de cessação, suspensão ou interdição de
fornecimentos de bens ou prestações de serviços que, independentemente de prova de
uma perda ou um prejuízo real, pelo seu objecto, forma ou fim, acarretem ou possam
acarretar riscos para a saúde, a segurança e os interesses económicos dos consumidores.

As cautelas do legislador europeu são justificáveis perante os inconfessáveis interesses
dos “Fundos abutres” que se passeiam um pouco por toda a parte, por multinacionais
como é patentemente o caso da Euroconsumers, S.A., que se exibe, na Europa, com o
beneplácito de tantos (ir)responsáveis como se em defesa dos interesses dos
consumidores, mas o que faz é perseguir ferozmente, em oposição a tais interesses,
desígnios próprios consentâneos com o seu escopo em absoluto egoístico, como mega-
empresa aglutinadora de pretensos interesses associativos de instituições sem escala que
são ‘empalmadas’ sem dó nem piedade em homenagem às práticas negociais que
desenvolvem em vista da optimização dos seus proveitos ou interesses nos templos onde
se não coíbem as malas-artes dos vendilhões.

Fenómeno para que deveriam estar despertos os Ministérios Públicos de cada um dos
Estados-nação, mas que passam como fantasmas sob os pingos da mais torrencial
precipitação pluviosa.

Facto que deverá merecer as cautelas dos legisladores dos Estados-nação, na Europa e
fora dela, e das entidades a que cumpre a defesa da legalidade democrática, como é o
caso, entre nós, do Ministério Público.
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4. O suporte das entidades públicas aos encargos que oneram as entidades dotadas
de legitimidade

Os Estados-Membros adoptarão medidas tendentes a garantir que as custas processuais
das acções colectivas, eventualmente exigidas, não impeçam o exercício efectivo, pelas
entidades dotadas de legitimidade, do direito de acção colectiva.

Tais medidas podem assumir, por exemplo, a forma de financiamento público, incluindo
apoio estrutural às entidades dotadas de legitimidade, a limitação das custas judiciais ou
dos emolumentos administrativos aplicáveis ou a concessão de apoio judiciário.

Podem os Estados-membros estabelecer regras que permitam às entidades dotadas de
legitimidade exigir aos consumidores representados em acção colectiva reparatória o
pagamento de montantes de adesão moderados ou encargos similares por forma a
participarem em uma tal acção colectiva.

Medida que de todo se nos afigura de afastar, nomeadamente entre nós, em Portugal.

Os Estados-membros e a Comissão Europeia apoiam e facilitam a cooperação entre
entidades legitimadas e o intercâmbio e a divulgação de boas práticas e das suas
experiências no tocante ao tratamento de infracções, à escala nacional e transfronteiriça.

III

AS ACÇÕES COLECTIVAS

E O SEU NÚCLEO FUNDAMENTAL
1. Conceito

A Directiva de que se trata, conceitua a acção colectiva a três níveis distintos, a saber:

“Acção colectiva “tout court”: "a acção destinada a proteger os interesses colectivos
dos consumidores intentada em nome dos consumidores por uma entidade qualificada
como demandante com vista a obter uma medida inibitória, uma medida de reparação, ou
ambas”;

«Acção colectiva nacional»: “a acção colectiva intentada por uma entidade qualificada
no Estado-membro em que a entidade qualificada foi designada;

«Acção colectiva transfronteiriça»: a acção colectiva intentada por uma entidade
qualificada noutro Estado-membro que não aquele em que a entidade qualificada foi
designada”.

2. A caracterização da acção colectiva

A Directiva sob análise, fonte da disciplina em presença, estatui algo que permite
visualizar distintas constelações nos diferentes Estados-membros, a saber, a
susceptibilidade de as acções colectivas poderem ser instauradas perante órgãos de
judicatura (tendência co-natural, em nosso entender) como perante autoridades
administrativas “qua tale” (não perante estruturas judicativas ou ordens de jurisdição
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administrativas “a se”, como as que o ordenamento judiciário pátrio conhece, mas
autoridades administrativas em sentido estrito, uma qualquer direcção-geral, um qualquer
instituto público da administração indirecta do Estado, como parece ocorrer em
determinadas geografias).

E daí que estabeleça:

Os Estados-membros assegurarão que as acções colectivas possam ser intentadas
junto dos seus tribunais ou autoridades administrativas pelas ‘entidades qualificadas’
(dotadas de legitimatio ad causam para nós, que as não excogitamos fora e para além
das estruturas orgânicas);

Ao intentar uma acção colectiva, a ‘entidade qualificada’ (legitimada, dir-se-ia,
tanto para as acções judiciais, como para as administrativas “qua tale”) oferece ao
tribunal ou à autoridade administrativa informações suficientes sobre o universo de
consumidores co-envolvidos numa tal acção.

Os tribunais ou as autoridades administrativas avaliam a admissibilidade de uma
determinada acção colectiva, tanto nos termos da Directiva como nos do direito pátrio.

Às entidades dotadas de legitimidade é lícito requerer, ao menos, as seguintes
medidas

o Inibitórias;

o Reparatórias.

As medidas retro mencionadas são susceptíveis de caber numa única acção
colectiva, se se entender adequado: e as decisões nela vertidas fundir-se-ão numa única e
só, com a orientação metodológica adequada e conveniente.

Aos Estados incumbe assegurar que os interesses dos consumidores sejam
representados pelas entidades legitimadas com a corte de direitos e as obrigações de
uma qualquer parte demandante num qualquer processo.

Aos consumidores tocados por uma acção colectiva do jaez da enunciada se
reconhece o direito a beneficiar das medidas nela previstas.

Aos tribunais ou autoridades administrativas se reconhece a faculdade de indeferir
os processos manifestamente infundados na fase o mais inicial possível do processo
(indeferimento liminar, se for o caso), de harmonia com as regras dominantes no direito
nacional.

2.1. Providências inibitórias

As providências inibitórias visam, a um tempo, em termos cautelares,

a sustar ou inibir (proibir), provisoriamente, condutas lesivas do estatuto dos
consumidores, na abrangência dos instrumentos na directiva e em anexo enunciados

fazer cessar ou, se for caso disso, proibir uma dada prática, quando afrontar os
instrumentos a que se alude no passo precedente: neste particular, concede-se que as
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disposições previstas no direito nacional se apliquem; impende ainda a obrigação de
publicar a decisão sobre a medida, no todo ou em parte, na modalidade que o tribunal ou
a autoridade administrativa considere adequada, ou a de publicar eventual declaração
rectificativa.

Os consumidores singulares não são obrigados, como se estabelece, a manifestar
a sua vontade de ser representados pela entidade a tanto legitimada.

E à entidade legitimada a intervir não é exigido que prove:

o Dano real sofrido pelos consumidores individuais afectados pela infracção;

o Dolo ou negligência de banda do fornecedor.

Aos Estados-Membros se concede adoptem ou mantenham disposições do direito
nacional segundo as quais uma entidade dotada de legitimidade apenas possa requerer
medidas inibitórias previstas nos passos precedentes, após desencadear um processo de
consulta com o fornecedor de que se trate com o objectivo de que cesse a prática lesiva
dos interesses dos consumidores: se, entretanto, o visado não puser termo à infracção no
lapso de duas semanas após o impulso pré-processual, a contraparte pode instaurar de
mediato a acção colectiva tendente à consecução da providência inibitória ajustável à
circunstância.

As disposições relevantes do direito nacional são notificadas à Comissão Europeia
para que do facto se confira a mais ampla publicidade.

2.2. Providências reparatórias

As providências reparatórias visam, com efeito, que o fornecedor implicado faculte aos
consumidores afectados meios de ressarcimento, a saber,

o indemnização ou

o os remédios co-envolvidos nas garantias dos bens de consumo, como

o a reparação,

o a substituição,

o a redução do preço,

o resolução do contrato com a devolução da coisa e a restituição do preço ou

o o reembolso do valor pago,

conforme adequado e de harmonia com o que se previr no direito da União ou no
ordenamento jurídico nacional.

Os Estados-membros estabelecerão regras que indiquem como - e em que fase de uma
acção colectiva fundada em um pedido ressarcitório ou reparatório - os consumidores
individuais abrangidos por tal acção podem manifestar expressa ou tacitamente a sua
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vontade, dentro de prazos adequados e após a sua instauração, de serem ou não
representados pelo demandante e de ficarem ou não vinculados ao seu resultado.

Não obstante, os Estados-membros assegurarão que os consumidores individuais que
não tenham residência habitual no Estado-membro do tribunal ou da autoridade
administrativa perante o qual se instaurou a acção ou o procedimento hajam de manifestar
expressamente a sua vontade de nela serem representados, a fim de ficarem vinculados
ao seu resultado.

Os Estados-membros estabelecem regras que assegurem que os consumidores que
tenham manifestado expressa ou tacitamente a sua vontade de serem representados
numa dada acção colectiva não possam ser representados noutras acções com a mesma
causa de pedir e contra o mesmo demandado, nem possam intentar uma acção singular
vazada num mesmo pedido e causa de pedir.

Os Estados-membros estabelecem igualmente regras que assegurem que os
consumidores não recebam uma indemnização mais do que uma vez pela mesma causa
de pedir contra o mesmo demandado.

Caso uma dada providência reparatória não especifique os consumidores individuais com
direito a beneficiar dos meios ressarcitórios nela previstos, deve descrever, pelo menos, o
grupo de consumidores com direito a dela beneficiar.

Os Estados-Membros assegurarão que a providência reparatória deduzida em juízo ou
fora dele confira aos consumidores o direito a beneficiarem dos montantes
indemnizatórios nela previstos sem que seja necessário intentar, em razão de adequada
economia processual ou procedimental, uma acção em separado.

Estabelecerão ainda ou manterão regras relativas aos prazos para que os consumidores
possam beneficiar das providências reparatórias intentadas, podendo estabelecer regras
sobre o destino de quaisquer fundos de reparação remanescentes [o ‘reliquat’] que não
tenham sido reclamados nos prazos estabelecidos.

Assegurarão que as entidades dotadas de legitimidade possam intentar acções colectivas
em vista de providências reparatórias sem que seja necessário que um tribunal ou
autoridade administrativa hajam previamente determinado, através de um processo
separado, a existência de uma qualquer infracção ao acervo normativo da União ou do
dos Estados-membros.

Os montantes indemnizatórios decorrentes de providências reparatórias no âmbito de uma
dada acção colectiva não prejudicam o direito a quaisquer outros montantes de que se
possam prevalecer os consumidores ao abrigo do direito da União ou do ordenamento
jurídico nacional que não hajam sido objecto de uma tal acção.

3. Acção colectiva transfronteiriça

Os Estados-membros assegurarão que as entidades dotadas de legitimidade previamente
designadas noutro Estado-membro com o objectivo de intentar acções representativas
transfronteiriças em espaço distinto do nacional possam fazê-lo perante os seus tribunais
ou autoridades administrativas, se for o caso.
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Assegurarão de análogo modo que, se a alegada infracção ao acervo do direito da União,
em pormenor definido, afectar ou for susceptível de afectar consumidores em diferentes
Estados-membros, a acção colectiva possa ser intentada no tribunal ou perante a
autoridade administrativa de um Estado-membro por várias entidades dotadas de
legitimidade sediadas em diferentes Estados-membros a fim de proteger o interesse
colectivo de consumidores nos espaços territoriais de que se trata,

Os tribunais e as autoridades administrativas aceitarão a lista nominativa das entidades
para o efeito legitimadas como prova de uma tal qualidade da entidade que se propuser
intentar acção colectiva transfronteiriça, sem prejuízo do direito reconhecido ao órgão
respectivo de examinar se o objecto social da entidade dotada de legitimidade justifica a
propositura da acção num dado caso específico.

IV

AS ENTIDADES LEGITIMADAS PARA

AS ACÇÕES COLECTIVAS

PERANTE OS TRIBUNAIS OU AS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS

1. Titularidade do direito de acção ou do direito procedimental

A Directiva em análise prevê que

Os Estados-membros assegurem que as acções colectivas com o recorte nela
ínsito sejam instauradas, intentadas ou propostas por ‘entidades qualificadas’ designadas
para o efeito por cada um dos Estados.

Entidades dotadas de legitimidade, como preferimos designá-las, serão desde logo
as organizações de consumidores, em que se incluem as que contem com filiados de
mais do que um Estado-membro, às quais se reconheça uma tal condição para a
proposição de acções de âmbito nacional, de base transfronteiriça, ou com ambas as
dimensões.

Entidades dotadas de legitimidade serão as que se reconheçam, como tal, desde
que preencham os requisitos legais para o efeito e figurem nas listas elaboradas em cada
um dos róis a elaborar pelos Estados-membros, em razão de um criterioso escrutínio que
de todo se não pode dispensar.

3. Requisitos de reconhecimento como entidade dotada de legitimidade

A “primeira bola a sair do saco”, vale dizer, a primeira novidade é que os consumidores,
ainda que não lesados, jamais se reverão, como que numa aversão ao modelo norte-
americano (que é, afinal, o nosso), na titularidade de entes dotados de legitimidade para
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instauração da acção colectiva europeia (transfronteiriça ou delimitada aos espaços
nacionais).

Só às pessoas colectivas [jurídicas] será possível assumir e se lhes reconhece uma tal
condição, desde que satisfaçam os mais requisitos na directiva plasmados.

E, para tanto, mister será:

Se trate de uma pessoa colectiva constituída nos termos do direito nacional do
Estado-membro de designação, conquanto demonstre que exerceu doze meses de
actividade pública efectiva no estrito domínio da protecção dos interesses e direitos dos
consumidores antes de se habilitar à titularidade no quadro da União;

O seu objecto social revele que tem um interesse legítimo na protecção dos
interesses do consumidor, de harmonia com o acervo de que a directiva se faz eco, no rol
imenso de interesses e direitos captados por um sem-número de instrumentos normativos
emanados de Bruxelas e que figuram no anexo a este trabalho;

Que o escopo perseguido o seja não egoístico (as instituições com fins egoísticos –
que aspiram ao lucro – serão, por óbvio, naturalmente excluídas, como é o caso da
Euroconsumers, S.A., de que a Deco-Proteste, Limitada, em Portugal, é subsidiária);

Sem sujeição a um qualquer processo de insolvência pendente nem afectada por
uma concreta declaração para o efeito;

Seja independente e não influenciada por quem se ache fora da órbita dos
específicos interesses e do universo dos consumidores, enquanto tal, em especial por
empresas e fornecedores, que revelem eventual interesse económico em intentar acções
colectivas, nomeadamente no caso de financiamento por terceiros, e que, para esse efeito,
estabeleceu procedimentos tendentes a barrar uma tal influência, bem como para impedir
conflitos de interesses entre si própria, os seus financiadores e os interesses dos
consumidores;

Que tem publicamente, como acessível, em linguagem clara e inteligível, por
qualquer meio adequado, maxime no seu sítio Web, informações que revelem que a
entidade de que se trata cumpre todos critérios enumerados precedentemente e dispõe
de informações de transparência acerca das fontes de financiamento em geral, a sua
estrutura organizativa, de gestão e de participação, o seu objecto social e as actividades
que promove e realiza.

Os Estados-membros assegurarão que os critérios adoptados para designar uma entidade
com legitimidade para as acções colectivas nacionais sejam coerentes com os objectivos
plasmados na Directiva a fim de assegurar o funcionamento eficaz e eficiente de tais
meios processuais de massa.

Os Estados-membros poderão decidir aplicar os critérios precedentemente enunciados à
designação de entidades dotadas de legitimidade no quadro dos pressupostos
processuais para o figurino nacional das acções colectivas.
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Registe-se que em Portugal, desde logo no módulo da acção popular, aos cidadãos no
gozo dos seus direitos civis e políticos se confere legitimidade para instaurar acções do
jaez destas, como ainda no que tange às acções inibitórias ínsitas na Lei-Quadro da
Defesa do Consumidor, nanja no que se refere à Lei das Condições Gerais dos Contratos
em que se prevê, desde 1985, ano da publicação do normativo, uma acção inibitória
especial em que a legitimatio ad causam se negou ao consumidor singularmente
considerado.

De molde a revelar a fonte, eis o que se estabelece em sede tanto de acção popular,
como de participação procedimental (LAP – Lei de Acção Popular – Lei n.º 83/95, de 31
de Agosto: n.º 1 do art.º 2.º):

“São titulares do direito procedimental de participação popular e do direito de acção
popular quaisquer cidadãos no gozo dos seus direitos civis e políticos e as associações e
fundações defensoras dos interesses previstos no artigo anterior [são designadamente
interesses protegidos pela presente lei a saúde pública, o ambiente, a qualidade de vida, a
protecção do consumo de bens e serviços, o património cultural e o domínio público],
independentemente de terem ou não interesse directo na demanda.”

E, neste particular, no que tange à legitimatio ad causam das associações e fundações,
os requisitos ínsitos no artigo 3.º da lei supra referenciada:

“Constituem requisitos da legitimidade activa das associações e fundações:

a) A personalidade jurídica;

b) O incluírem expressamente nas suas atribuições ou nos seus objectivos estatutários a
defesa dos interesses em causa no tipo de acção de que se trate;

c) Não exercerem qualquer tipo de actividade profissional concorrente com empresas ou
profissionais liberais.”

Já a Lei-Quadro de Defesa do Consumidor (Lei n.º 24/96, de 31 de Julho), no seu artigo
13 define de modo inequívoco:

“Têm legitimidade para intentar as acções [“acção inibitória destinada a prevenir, corrigir ou
fazer cessar práticas lesivas dos direitos do consumidor…, que, nomeadamente:

a) Atentem contra a sua saúde e segurança física;

b) Se traduzam no uso de cláusulas gerais proibidas;

c) Consistam em práticas comerciais expressamente proibidas por lei” e “acção de reparação de
danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes do fornecimento de bens ou prestações de
serviços defeituosos”]:

a) Os consumidores directamente lesados;

b) Os consumidores e as associações de consumidores ainda que não directamente
lesados, nos termos da Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto;
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c) O Ministério Público e a Direcção-Geral do Consumidor quando estejam em causa
interesses individuais homogéneos, colectivos ou difusos. “

Ao passo que a Lei das Condições Gerais dos Contratos (Decreto-Lei n.º 446/85: artigo 26)
defere a legitimatio no que nos toca a;

“1 - A acção destinada a obter a condenação na abstenção do uso ou da recomendação
de cláusulas contratuais gerais só pode ser intentada:

a) Por associações de defesa do consumidor dotadas de representatividade, no âmbito
previsto na legislação respectiva;

b) …

c) Pelo Ministério Público, oficiosamente, por indicação do Provedor de Justiça ou quando
entenda fundamentada a solicitação de qualquer interessado.

2 - As entidades referidas no número anterior actuam no processo em nome próprio,
embora façam valer um direito alheio pertencente, em conjunto, aos consumidores
susceptíveis de virem a ser atingidos pelas cláusulas cuja proibição é solicitada.”

Claro que há que incluir, neste particular, quanto se nos afigura, e é entendimento do
Ministério Público, a Direcção-Geral do Consumidor.

E nem mesmo se sabe se - face à redacção do artigo 13 da Lei-Quadro referenciada - os
consumidores individualmente considerados, ainda que não lesados (e os lesados por
maioria de razão) não deverão integrar uma tal lista dominada por um “numerus clausus”.
Até para que possa haver uma maior harmonia do sistema, tanto mais que tal legitimidade
se reconhece ao consumidor no que se prende também com a acção popular sem
quaisquer reservas… e à acção inibitória, em geral, de ontem advém, de resto, o
dispositivo de que se cura.

4. Informações acerca das entidades dotadas de legitimidade e concomitante
publicidade

Incumbe a cada um dos Estados-membros transmitir à Comissão Europeia, até 26 de
Dezembro de 2023, uma lista das entidades dotadas de legitimidade que hajam de
antemão designado em vista de instaurarem, se for o caso, acções colectivas
transfronteiriças.

Em uma tal lista incluir-se-á o nome e o objecto social de tais entidades.

Cada um dos Estados-membros notificará a Comissão sempre que ocorram alterações de
conteúdo.

A Comissão Europeia procede à compilação e torna-a pública, actualizando-a sempre
que notificada de eventuais alterações.

Assegurar-se-á, no plano dos Estados-membros, a mais ampla publicidade a tais informes.

Incumbe ainda aos Estados-membros a revisão de tais listas, ao menos, de cinco em
cinco anos.
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Se os legitimados incumprirem qualquer dos requisitos perdem o estatuto e são excluídos
das listas.

Se um qualquer Estado-membro ou a Comissão Europeia manifestar dúvidas quanto ao
cumprimento dos critérios legais para a atribuição da condição de legitimado, o Estado
que a houver designado revê a situação, agindo em conformidade perante os resultados a
que chegar: se for caso disso, revogará a designação, do facto notificando a Comissão.

O fornecedor demandado em acção colectiva tem o direito de suscitar perante o tribunal
ou a autoridade administrativa reservas justificadas quanto ao cumprimento, por parte de
uma dada entidade legitimada, dos critérios em que a designação se tenha fundado.

Os Estados-membros declinam pontos de contacto nacionais e comunicam à Comissão
nomes e demais coordenadas.

A Comissão procede à compilação de uma lista de tais pontos de contacto e disponibiliza-
a aos Estados-membros.

TÍTULO II

I

ACÇÕES COLECTIVAS

PROCESSO
1. Propositura de acções colectivas

Aos Estados-membros cumpre assegurar que as acções colectivas europeias, de
harmonia com o desenho que delas traça a correspondente directiva, se instaurem nos
tribunais competentes ou perante as autoridades administrativas, segundo os sistemas
adoptados em cada um dos ordenamentos jurídicos nacionais.

No articulado inicial, a entidade dotada de legitimidade fornece ao tribunal ou à autoridade
administrativa informações suficientes sobre o universo de consumidores envolvido no
meio processual ou procedimental adoptado.

A entidade competente (tribunal ou autoridade) avalia a admissibilidade de uma tal acção
colectiva, de harmonia com os regramentos do direito da União ou do ordenamento
jurídico nacional.

Nas acções ou nos procedimentos administrativos cabem, como vem de dizer-se noutro
passo, tanto as providências inibitórias quanto as reparatórias.

Os Estados-membros, como se tem por curial, podem permitir que as entidades dotadas
de legitimidade fundam numa só acção ou procedimento, se adequado, tanto as
providências inibitórias quanto as reparatórias.

E que a decisão a tomar sobre o fundo da causa seja conjunta.
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Asseguram ainda que as entidades dotadas de legitimidade que representem os
interesses dos consumidores gozem dos direitos e se sujeitem às obrigações processuais,
nos autos, de qualquer demandante.

Os consumidores abrangidos por uma qualquer acção colectiva gozam dos direitos
atinentes tanto às providências inibitórias quanto às reparatórias, se for o caso.

1.1. Celeridade processual

As acções colectivas que visem a adopção de providências inibitórias serão tratadas com
a devida celeridade ante a natureza intrínseca das medidas cujas tomadas de posição se
requerem.

Adoptarão, como forma de processo, em ordem à pretendida celeridade, a sumária.

1.2. Indeferimento in limine

Aos tribunais ou equiparados se confere o poder de indeferir os processos
manifestamente infundados, na fase o mais inicial possível do processo, de harmonia com
as regras vigentes nos ordenamentos jurídico-processuais de cada um dos Estados-
membros.

1.3. Direito de auto-exclusão dos consumidores que o pretendam

Definir-se-ão regras tendentes a assegurar que os consumidores abrangidos por acção
colectiva em ordem à consecução de providências reparatórias sejam destinatários, em
tempo útil e pelos meios adequados, de pertinentes informações, a fim de lhes possibilitar
manifestarem expressa ou tacitamente a sua vontade de serem nela representados.

1.4. Elementos de prova

Assegurar-se-á que, caso a entidade dotada de legitimidade haja produzido prova
suficiente para sustentar a acção e indicado meios de prova adicionais na posse do
demandado ou de um terceiro, o tribunal ou entidade equivalente, a requerimento do
demandante, ordene que tais meios de prova sejam presentes por quem os detém, nos
termos do direito processual pátrio e em observância das normas do direito da União e
nacional em matéria de confidencialidade e proporcionalidade.

Assegurar-se-á ainda que o tribunal ou entidade equivalente, a requerimento do
demandado, haja também a faculdade de ordenar a apresentação dos elementos de prova
relevantes tanto ao demandante como a terceiro, nos termos do direito de processo
vigente no Estado-membro.

1.5. Acção reparatória: transacção

Transacção é o contrato pelo qual as partes previnem ou terminam um litígio mediante
recíprocas concessões.

Se a uma acção tendente ao ressarcimento das vítimas se puser termo mediante uma
transacção, os Estados-membros assegurarão, ante a previsível homologação, que
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• A entidade demandante e o demandado possam propor em conjunto ao
tribunal ou à autoridade administrativa um acordo quanto à reparação em favor dos
consumidores; ou

• O tribunal ou a autoridade administrativa, após consulta da entidade dotada
de legitimidade, possa convidar demandante e demandado a chegar a acordo
quanto à providência reparatória dentro de um prazo razoável.

Os acordos são sujeitos ao escrutínio do tribunal ou da autoridade administrativa para
efeitos de homologação: tais autoridades terão o poder-dever de sindicar o acordo, não
restringindo a sua actividade funcional a algo de feição meramente notarial, como o que
ocorre, nos termos do n.º 3 do artigo 290 do Código de Processo Civil em vigor em
Portugal, já que “em caso de transacção, … o julgador examina-se se, pelo seu objecto e
pela qualidade das pessoas que nela intervêm, … a transacção é válida, e, em caso
afirmativo, assim se declarará por sentença, condenando-se ou absolvendo-se nos seus
precisos termos”.

O tribunal ou a entidade equiparada avalia da susceptibilidade de rejeição da
homologação de um acordo contrário a disposições imperativas do direito nacional, ou
com condições insusceptíveis de aplicação, tendo em conta os direitos e interesses das
partes e, em especial, os dos consumidores em causa.

Os Estados-membros podem estabelecer regras que permitam ao tribunal ou à autoridade
administrativa recusar a homologação de um acordo com base no facto de ferir estritos
critérios de justiça [de acordos não justos].

Se o tribunal ou a autoridade administrativa não homologar o acordo, a acção colectiva em
causa prossegue seus termos.

Os acordos homologados são vinculativos para a demandante, o demandado e os
consumidores individuais cujos interesses se acham em causa.

Os Estados-membros podem estabelecer regras que confiram aos consumidores
individuais abrangidos por uma acção colectiva e pelo acordo subsequente a possibilidade
de aceitar ou recusar ficar vinculado pelos acordos a que se alude supra.

A reparação que resulte de um acordo homologado precedentemente não prejudica
quaisquer outros meios de ressarcimento à disposição dos consumidores, nos termos do
direito da União ou do direito nacional que não haja sido tomado em conta na preparação
do acordo e no objecto da acção, se for o caso, já que o acordo pode emergir ainda em
fase pré-processual.

1.6. Notificação aos consumidores de decisões definitivas que decretem
providências inibitórias e ou reparatórias

O tribunal ou entidade equivalente determinará ao demandado que comunique, a
expensas suas, aos consumidores abrangidos pela acção colectiva quaisquer decisões
definitivas que decretem providências tanto inibitórias como reparatórias ou os acordos
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homologados das reparações ou compensações, através dos meios adequados às
circunstâncias do caso e dentro de um determinado prazo, incluindo, se for caso disso, a
comunicação individual a todos os consumidores atingidos por tais decisões.

Tal obrigação não ocorrerá se os consumidores abrangidos forem informados por outra via
sobre a decisão definitiva ou o acordo homologado.

Os Estados-membros poderão estabelecer regras segundo as quais o demandante só
seria obrigado a prestar tais informações aos consumidores se tal fosse requerido pela
demandante.

Os precedentes requisitos de informação aplicam-se, com as devidas adaptações, a
entidades dotadas de legitimidade quanto a decisões definitivas de rejeição ou
indeferimento da acção colectiva no que às providências reparatórias diz respeito.

1.7. Eficácia das decisões: seu valor extraprocessual como elemento probatório

Assegurar-se-á que a decisão definitiva de um tribunal ou entidade equivalente de
qualquer Estado-membro quanto à existência de uma infracção lesiva dos interesses
colectivos dos consumidores possa ser utilizada pelas partes interessadas como
elemento de prova no contexto de quaisquer outras acções instauradas ou a instaurar
nos tribunais nacionais ou presentes às autoridades administrativas em ordem à obtenção
de medidas de reparação contra o mesmo fornecedor por prática a mesma, de acordo
com o direito nacional em matéria de apreciação da prova.

1.8. Prazos prescricionais

Assegurar-se-á, nos termos do direito pátrio, que uma acção colectiva em curso em ordem
à consecução de providências inibitórias, como as que se enunciam no lugar próprio,
tenha por efeito a suspensão ou a interrupção dos prazos de prescrição aplicáveis aos
consumidores por tal acção afectados, de modo que não sejam impedidos de intentar
posteriormente eventual acção em vista de providências ressarcitórias ou reparatórias
relativamente à denunciada infracção devido ao facto de os prazos de prescrição
aplicáveis se terem esgotado durante as acções colectivas em que as providências
inibitórias se encetaram.

Assegurar-se-á de idêntico modo que uma acção colectiva em curso em ordem à
consecução de providências ressarcitórias ou reparatórias tenha por efeito a
suspensão ou a interrupção dos prazos de prescrição aplicáveis relativamente aos
consumidores por tal acção abrangidos.

1.9. Regras sobre custas processuais

A parte vencida em acção colectiva em que o fundamento seja o da reparação dos
danos causados aos consumidores suporta as custas processuais incorridas pela
parte vencedora, nos termos das condições e excepções previstas no código de custas
judiciais nacionais.
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Os consumidores individuais abrangidos por uma acção colectiva em que se dirimam
providências reparatórias não estão sujeitos a custas processuais.

Porém, em circunstâncias excepcionais, um consumidor individual abrangido por uma
acção colectiva do estilo pode ser condenado em custas processuais em consequência da
sua conduta intencional ou negligente.

Assegurar-se-á ainda que a parte vencedora possa recuperar os custos relacionados com
a prestação de informações aos consumidores no contexto da acção colectiva, em
decorrência do que precedentemente se estabelece em regra de custas.

II

REGISTO GLOBAL DE ACÇÕES COLECTIVAS

E DE DADOS PERTINENTES

1. Registo permanente e actualizado de dados

Estabelecer-se-ão regras que assegurem que as entidades dotadas de legitimidade
ofereçam, nomeadamente no seu sítio Web, informes em torno de:

Acções colectivas ou procedimentais que hajam deliberado instaurar perante o
tribunal ou autoridade administrativa competente;

O ponto da situação das acções colectivas ou procedimentais já instauradas; e

Os resultados delas emergentes.

2. Bases de dados electrónicas de âmbito nacional

Os Estados-membros criarão, se o entenderem, bases de dados electrónicas, de âmbito
nacional, acessíveis ao público, sob a forma de sítios Web, susceptíveis de fornecer
informações sobre as entidades dotadas de legitimidade previamente designadas com o
objectivo de instaurarem acções nacionais e transfronteiriças, para além de informações
gerais sobre acções colectivas em curso e as que, entretanto, já se concluíram.

Cabe ao Estado-membro, se acaso criar uma base de dados electrónica com um tal
escopo, transmitir à Comissão Europeia as coordenadas do sítio em que se acha alojada
e os mais elementos pertinentes.

3. Bases de dados electrónicas no plano europeu

A Comissão criará e manterá uma base de dados electrónica para as finalidades que se
enunciam como segue:

- Inserção de todas as comunicações entre os Estados-membros e a Comissão no que
tange a:
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- Lista das entidades dotadas de legitimidade de antemão designados com o fito de
intentarem acções colectivas transfronteiriças: nelas se incluem nome e objecto social
respectivo;

- Entidades dotadas de legitimidade que não cumpram, entretanto, eventualmente os
requisitos e vejam revogada a designação quando tal fundadamente ocorrer;

- Pontos de contacto nacionais sempre que se suscitem dúvidas acerca do cumprimento
dos requisitos e critérios para que se dotem as entidades de apropriada legitimidade,
respectivos nomes e demais coordenadas;

- O número e o tipo de acções colectivas que hajam sido concluídas em qualquer dos
tribunais ou autoridades administrativas dos Estados membros;

- O tipo de infracções por referência ao acervo normativo da União e o dos Estados-
membros e os litigantes em tais acções colectivas;

- O desfecho de tais demandas;

- A cooperação entre as entidades dotadas de legitimidade e o intercâmbio e a divulgação
de boas práticas e das suas experiências no que se prende com o tratamento de
infracções, à escala nacional e transfronteiriça.

A base de dados electrónica está directamente acessível, em medida relevante:

- Aos pontos de contacto nacionais

- Aos tribunais e às autoridades administrativas, se necessário nos termos do direito
nacional;

- Às entidades dotadas de legitimidade designadas pelos Estados-membros para acções
colectivas nacionais e transfronteiriças; e

- À Comissão Europeia.

As informações partilhadas pelos Estados-membros na base de dados electrónica, a criar
no plano europeu, estarão disponíveis ao grande público.

III

QUADRO SANCIONATÓRIO
Os Estados-Membros, de per si, estabelecerão, de harmonia com o seu ordenamento
próprio, a moldura sancionatória em vista do incumprimento ou da recusa de
cumprimento de:

. Uma qualquer providência inibitória que haja sido decretada, quer se trate

. de medida provisória destinado a fazer cessar ou, se for caso disso, a proibir uma
prática, quando viole o acervo normativo que se vem referenciando
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. de medida definitiva destinada a fazer cessar ou, se for caso disso, a proibir uma
prática, quando tal prática se subsuma no ponto precedente

. obrigação de publicar a decisão sobre a medida, no todo ou em parte, na forma
que o tribunal ou a autoridade administrativa considere adequada, ou a obrigação de
publicar uma qualquer declaração rectificativa;

. A não comunicação aos consumidores, a expensas do demandado, de quaisquer
decisões definitivas sobre o fundo das acções colectivas em qualquer das modalidades
previstas ou os acordos homologados de indemnizações ressarcitórias, através dos meios
adequados às circunstâncias do caso e dentro de determinado prazo, incluindo, se for
caso disso, a comunicação individual a todos os consumidores abrangidos.

. A não apresentação tempestiva de meios de prova adicionais em poder do demandado
ou de terceiro, que haja sido requerido pelo demandante.

Adoptar-se-ão as medidas necessárias para assegurar a aplicação de tais regras.

As sanções poderão revestir, nomeadamente, a forma de sanções pecuniárias.

As sanções de que se lançar mão terão de ser eficazes, proporcionadas e dissuasoras.

IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Directiva (EU) do Parlamento Europeu de que se vem curando – a 2020/1828, de 25 de
Novembro – prevê, no seu artigo 24, que a transposição para o ordenamento jurídico
interno ocorra até 25 de Dezembro do ano em curso (“Os Estados-membros adoptam e
publicam, até 25 de Dezembro de 2022, as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva”.)

A “vacatio legis” é de 6 meses: o começo de vigência dos normativos nacionais protrai-se a 25 de
Junho de 2023.

Tão logo o Parlamento nacional (constituído e empossado no dia em que se conclui este escrito)
se ocupe da Proposta de Lei do Governo a tal propósito, é de crer que antes do Natal do ano em
curso esteja já em letra de forma o diploma nacional, que terá de ser conjugado quer com a Lei
da Acção Popular de 31 de Agosto de 1995, vigente em Portugal desde 29 de Outubro de 1995,
quer com a Lei-Quadro de Defesa do Consumidor de 31 de Julho de 1996 (artigos 10.º a 13),
quer com a Lei das Condições Gerais dos Contratos de 25 de Outubro de 1985 (artigos 25 e
26), quer com o Regulamento das Custas Judiciais de 26 de Fevereiro de 2008 (artigo 4.º).

[Feito em Coimbra aos 30 de Março de 2022]
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ANEXO
LISTA DAS DISPOSIÇÕES DO DIREITO DA UNIÃO

SUSCEPTÍVEIS DE SERVIR DE FUNDAMENTO

À

ACÇÃO COLECTIVA EUROPEIA EM SUA NOVA
CONFIGURAÇÃO

1) Directiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1985, relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros em
matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985,
p. 29).

2) Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas
nos contratos celebrados com os consumidores (JO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

3) Regulamento (CE) n.º 2027/97 do Conselho, de 9 de Outubro de 1997, relativo à
responsabilidade das transportadoras aéreas no transporte de passageiros e respectiva
bagagem (JO L 285 de 17.10.1997, p. 1).

4) Directiva 98/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998,
relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos preços dos produtos
oferecidos aos consumidores (JO L 80 de 18.3.1998, p. 27).

5) Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 1999,
relativa a certos aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas
(JO L 171 de 7.7.1999, p. 12).

6) Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000,
relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade da informação, em especial do
comércio electrónico, no mercado interno (Directiva sobre o comércio electrónico) (JO L
178 de 17.7.2000, p. 1): artigos 5.º, 6.º, 7.º, 10.º e 11.º.

7) Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de
2001, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano
(JO L 311 de 28.11.2001, p. 67): artigos 86.º a 90.º, artigos 98.º e 100.º

8) Directiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Dezembro de
2001, relativa à segurança geral dos produtos (JO L 11 de 15.1.2002, p. 4): artigos 3.º e
5.º.

9) Directiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002,
relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços
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de comunicações electrónicas (directiva serviço universal) (JO L 108 de 24.4.2002, p. 51):
artigo 10.o e capítulo IV.

10) Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 2002,
relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das
comunicações electrónicas (Directiva relativa à privacidade e às comunicações
electrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, p. 37): artigos 4.º a 8.º e 13.º.

11) Directiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de
2002, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a
consumidores e que altera as Directivas 90/619/CEE do Conselho, 97/7/CE e 98/27/CE
(JO L 271 de 9.10.2002, p. 16).

12) Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de
Janeiro de 2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria
a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em
matéria de segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

13) Regulamento (CE) n.º 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
Fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência
aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de
cancelamento ou atraso considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE) n.º
295/91 (JO L 46 de 17.2.2004, p. 1).

14) Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005,
relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado
interno e que altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho, as Directivas 97/7/CE, 98/27/CE
e 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) n.º
2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho («directiva relativa às práticas
comerciais desleais») (JO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

15) Directiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de
2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO L 376 de 27.12.2006, p. 21).

16) Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de
2006, relativa aos serviços no mercado interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36): artigos
20.º e 22.º.

17) Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
Julho de 2006, relativo aos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com
mobilidade reduzida no transporte aéreo (JO L 204 de 26.7.2006, p. 1).

18) Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
Outubro de 2007, relativo aos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços
ferroviários (JO L 315 de 3.12.2007, p. 14).

19) Directiva 2008/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008,
relativa a contratos de crédito aos consumidores e que revoga a Directiva 87/102/CEE do
Conselho (JO L 133 de 22.5.2008, p. 66).
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20) Directiva 2008/122/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Janeiro de
2009, sobre a protecção do consumidor relativamente a determinados aspectos dos
contratos de utilização periódica de bens, de aquisição de produtos de férias de longa
duração, de revenda e de troca (JO L 33 de 3.2.2009, p. 10).

21) Regulamento (CE) n.º 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
setembro de 2008, relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na
Comunidade (JO L 293 de 31.10.2008, p. 3): artigo 23.º

22) Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (JO L 353 de 31.12.2008, p. 1): artigos 1.º a 35.º

23) Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009,
que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a
alguns organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302
de 17.11.2009, p. 32).

24) Directiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009,
que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade e que revoga a
Directiva 2003/54/CE (JO L 211 de 14.8.2009, p. 55): artigo 3.º e anexo I.

25) Directiva 2009/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009,
que estabelece regras comuns para o mercado interno do gás natural e que revoga a
Directiva 2003/55/CE (JO L 211 de 14.8.2009, p. 94): artigo 3.º e anexo I.

26) Directiva 2009/110/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de
2009, relativa ao acesso à actividade das instituições de moeda electrónica, ao seu
exercício e à sua supervisão prudencial, que altera as Directivas 2005/60/CE e
2006/48/CE e revoga a Directiva 2000/46/CE (JO L 267 de 10.10.2009, p. 7).

27) Directiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de
2009, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica
dos produtos relacionados com o consumo de energia (JO L 285 de 31.10.2009, p. 10):
artigo 14.º e anexo I.

28) Directiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de
2009, relativa ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício
(Solvência II) (JO L 335 de 17.12.2009, p. 1): artigos 183.º a 186.º

29) Regulamento (CE) n.º 392/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril
de 2009, relativo à responsabilidade das transportadoras de passageiros por mar em caso
de acidente (JO L 131 de 28.5.2009, p. 24).

30) Regulamento (CE) n.º 924/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Setembro de 2009, relativo aos pagamentos transfronteiriços na Comunidade e que
revoga o Regulamento (CE) n.º 2560/2001 (JO L 266 de 9.10.2009, p. 11).
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31) Regulamento (CE) n.º 1222/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
Novembro de 2009, relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética
e a outros parâmetros essenciais (JO L 342 de 22.12.2009, p. 46): artigos 4.º, 5.º e 6.º

32) Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de
Novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos (JO L 342 de 22.12.2009, p. 59):
artigos 3.º a 8.º e artigos 19.º , 20.º e 21.º

33) Directiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Março de 2010,
relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação
social audiovisual (Directiva «Serviços de Comunicação Social Audiovisual») (JO L 95 de
15.4.2010, p. 1): artigos 9.º , 10.º e 11.º , artigos 19.º a 26.º e 28.º -B.

34) Regulamento (CE) n.º 66/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
Novembro de 2009, relativo a um sistema de rótulo ecológico da UE (JO L 27 de
30.1.2010, p. 1): artigos 9.º e 10.º

35) Regulamento (UE) n.º 1177/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
Novembro de 2010, relativo aos direitos dos passageiros do transporte marítimo e por vias
navegáveis interiores e que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 (JO L 334 de
17.12.2010, p. 1).

36) Directiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011,
relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos e que altera as Directivas
2003/41/CE e 2009/65/CE e os Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e (UE) n.º 1095/2010
(JO L 174 de 1.7.2011, p. 1).

37) Directiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de
2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Directiva 93/13/CEE do
Conselho e a Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a
Directiva 85/577/CEE do Conselho e a Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho (JO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

38) Regulamento (UE) n.º 181/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Fevereiro de 2011, respeitante aos direitos dos passageiros no transporte de autocarro e
que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 (JO L 55 de 28.2.2011, p. 1).

39) Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
Outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros
alimentícios, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1924/2006 e (CE) n.º 1925/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Directivas 87/250/CEE da Comissão,
90/496/CEE do Conselho, 1999/10/CE da Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da Comissão e o Regulamento (CE) n.º
608/2004 da Comissão (JO L 304 de 22.11.2011, p. 18).

40) Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de
2012, relativa à eficiência energética, que altera as Directivas 2009/125/CE e 2010/30/UE
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e revoga as Directivas 2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 14.11.2012, p. 1): artigos 9.º
a 11.º-A.

41) Regulamento (UE) n.º 260/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
Março de 2012, que estabelece requisitos técnicos e de negócio para as transferências a
crédito e os débitos directos em euros e que altera o Regulamento (CE) n.º 924/2009 (JO
L 94 de 30.3.2012, p. 22).

42) Regulamento (UE) n.º 531/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
Junho de 2012, relativo à itinerância nas redes de comunicações móveis públicas da
União (JO L 172 de 30.6.2012, p. 10).

43) Directiva 2013/11/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 2013,
sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, que altera o Regulamento (CE) n.º
2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE (Directiva RAL) (JO L 165 de 18.6.2013, p. 63): artigo
13.º

44) Regulamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
Maio de 2013, sobre a resolução de litígios de consumo em linha, que altera o
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE (Regulamento RLL) (JO L 165
de 18.6.2013, p. 1): artigo 14.º

45) Directiva 2014/17/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Fevereiro de
2014, relativa aos contratos de crédito aos consumidores para imóveis de habitação e que
altera as Directivas 2008/48/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.º 1093/2010 (JO L
60 de 28.2.2014, p. 34).

46) Directiva 2014/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de
2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à
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29.3.2014, p. 107).

47) Directiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de
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48) Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Maio de 2014,
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49) Directiva 2014/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Julho de 2014,
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51) Regulamento (UE) 2015/760 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de
2015, relativo aos fundos europeus de investimento a longo prazo (JO L 123 de 19.5.2015,
p. 98).
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2002/22/CE e o Regulamento (UE) n.º 531/2012 (JO L 310 de 26.11.2015, p. 1).
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Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Directiva 2011/83/EU do Parlamento Europeu e do
Conselho e revoga a Directiva 90/314/CEE do Conselho (JO L 326 de 11.12.2015, p. 1).

54) Directiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro
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57) Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de
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