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AGENDA DO CONSUMIDOR EUROPEU 

A Agenda do Consumidor Europeu foi adotada em 2012 pela Comissão Europeia para maximizar 

a participação e a confiança dos consumidores no mercado interno. Esta agenda orienta o 

programa para a política do consumidor, a vigorar no período 2014-2020. Existe também a 

Diretiva sobre direitos dos consumidores na UE, em vigor desde 2014. 

 

O QUE PRETENDE ALCANÇAR ESTA AGENDA? 

A Agenda do Consumidor Europeu procura estimular a confiança através de quatro linhas de 

ação prioritárias: 

 Reforçar a segurança dos consumidores, melhorando o sistema de gestão da segurança 

dos produtos e serviços e reforçando o quadro de fiscalização do mercado; 

 Aumentar o nível de conhecimento dos consumidores e comerciantes no que se refere 

aos direitos e interesses dos consumidores, para fazer face à crescente complexidade 

dos mercados; 

 Melhorar as práticas de aplicação das regras, fiscalização e controlo dos mercados; 

 Ajustar as políticas à evolução da sociedade e garantir a sua relevância para a vida 

quotidiana, i.e., adaptar a legislação relativa aos consumidores à era digital e eliminar os 

problemas enfrentados pelos consumidores online; ter em conta as necessidades dos 

consumidores vulneráveis; facilitar as escolhas sustentáveis. 

 

A Agenda do Consumidor Europeu visa alguns setores em particular: 

 Setor alimentar: garantir a sustentabilidade e a segurança; 

 Setor energético: assegurar aos consumidores a melhor relação qualidade/preço no 

mercado liberalizado e otimizar o consumo de energia; 

 Serviços financeiros: proteger os interesses financeiros dos consumidores e dar-lhes 

meios para gerirem as suas finanças; 

 Viagens e transportes: adaptar a legislação aos padrões de viagem modernos e apoiar 

a mobilidade sustentável; 
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http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_pt.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/financial-programme/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&rid=1
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 Produtos sustentáveis: tornar os bens de consumo mais duradouros, nomeadamente 

através de apoio aos serviços de reparação e de manutenção e desenvolver 

metodologias harmonizadas para avaliar o desempenho ambiental do ciclo de vida dos 

produtos e das empresas como base para prestar informações fiáveis aos consumidores; 

 Era digital: eliminar os problemas com que se deparam os consumidores e garantir a sua 

proteção online. 

 

O QUE PODE ACONTECER NO FUTURO? 

 Reforço da aplicação da legislação da UE relativa aos consumidores; 

 Reforço da identificação e da rastreabilidade dos produtos, e das medidas destinadas a 

reforçar a segurança na cadeia alimentar e novas regras sobre a segurança dos produtos 

cosméticos adotadas em meados de 2013; 

 Determinação de regras para que o mercado único digital funcione em benefício dos 

consumidores (medidas que visam adaptar os direitos dos consumidores à era digital); 

 Modernização das regras de proteção dos dados; 

 Revisão do quadro da UE que garante a segurança dos produtos e géneros alimentícios 

no Mercado Único; 

 Promoção de padrões de consumo mais sustentáveis (obrigatoriedade de informar os 

consumidores sobre o ciclo de vida dos bens e serviços); 

 Integrar os interesses dos consumidores nas principais políticas setoriais (nova 

legislação em setores como as telecomunicações, as tecnologias digitais, a energia, os 

transportes e os produtos alimentares, e adotar novas medidas destinadas a aumentar 

a transparência e o acesso aos serviços financeiros a retalho e a facilitar a mudança de 

contas bancárias); 

 

POTENCIAIS IMPLICAÇÕES PARA AS EMPRESAS: 

 Novos enquadramentos legais: potencial obrigatoriedade de fornecer mais 

informação ao consumidor sobre as componentes de sustentabilidade (CO2, água, 

biodiversidade, direitos humanos, etc.);  

 

 Inovação de processo e produto: identificação de novas formas de produzir bens 

que consumam menos recursos e que tenham menor impacte ambiental durante o 

processo de produção e de transporte até ao consumidor final.  
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PONTOS DE CONTACTO COM O TRABALHO DO WBCSD 

 Sustainable Materials  

 Sustainable Lifestyles  

 Redefining value 

 

PONTOS DE CONTACTO COM O TRABALHO DO BCSD 

 Grupo de Trabalho sobre Sustentabilidade na Cadeia de Valor (e Manual de Compras 

Ecológicas)  

 Indicadores de sustentabilidade para o setor agroalimentar  

 

http://www.wbcsd.org/work-program/sustainablematerials.aspx
http://www.wbcsd.org/work-program/sustainablelifestyles.aspx
http://www.wbcsd.org/redefiningvalue.aspx
http://www.bcsdportugal.org/acao-2020/cv
http://www.bcsdportugal.org/acao-2020/cv
http://www.bcsdportugal.org/acao-2020/agro-2

