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excertos 

“Apenas os aspectos da publicidade enganosa, da publicidade comparativa, 
da publicidade relativa a produtos alimentares e da publicidade através da 
radiodifusão foram domínios em que o legislador comunitário cedo sentiu a 
necessidade de introduzir alguma harmonização legislativa”

“A publicidade que utiliza crianças para finalidades que nada têm a ver 
com assuntos que diretamente lhes respeitem ofende a dignidade humana e 
atenta contra a sua integridade física e mental. Deve assim ser totalmente 
proscrita”

“Certa publicidade, pelos seus conteúdos particularmente violentos, 
racistas, xenófobos, eróticos ou pornográficos, afeta, por vezes irreversivelmente, 
a formação física, psíquica, moral e cívica das crianças, conduzindo a 
comportamentos violentos e à erotização precoce. Daí que também neste 
aspecto se imponha um normativo harmonizado a nível comunitário”
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“Mas as crianças, Senhor, 
por que lhes dais tanta dor?!...  

Por que padecem assim?!...”
    Luar de Janeiro, Augusto Gil, 1873-1929

I. explicação prévia 

1 o presente tema foi já exaustivamente tratado em artigo meu 
publicado nesta Revista2. Para ele se remete no essencial que 
se refere à evolução histórica do assunto tal como foi sendo 

considerado no quadro legal e jurisprudencial da União europeia até 
ao momento em que, no Comité económico e Social europeu, tive 
oportunidade de elaborar um Parecer de iniciativa sobre o mesmo 
objeto3. 

2. acontece, porém, que entretanto se verificaram profundas 
mudanças ao nível dos órgãos institucionais da Ue, com a realização 
de eleições para o Parlamento europeu e a formação, com novos 
comissários e uma nova estrutura, da Comissão europeia e das 
competências das suas direções gerais. Propósito fundamental destes 
novos órgãos, anunciados em discursos programáticos e em planos 
de ação, foram o acento tónico posto na realização do mercado 
único digital e uma nova forma de melhorar a adoção da legislação 
comunitária4.

Legítimo seria pois esperar que o tema da proteção das crianças 
e de outros públicos sensíveis e vulneráveis em face das práticas 
agressivas ou desleais de publicidade e de marketing não deixassem de 
ser contemplados nas iniciativas comunitárias a partir daí, sobretudo 
depois das posições que tinham sido assumidas claramente, quer pelo 
Parlamento europeu quer pelo Comité económico e Social, em várias 
das suas propostas e recomendações anteriores, de que se deu conta no 
referido artigo.

É desse percurso até hoje e do que neste momento se prepara a 
nível da Ue que se fará análise crítica no presente artigo.
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II. o sentido da recente evolução do quadro legal da 
publicidade na Ue

3. recordar-se-á que no tratamento do assunto a atitude política geral 
da Comissão europeia foi de recusa sistemática de incluir a publicidade 
infanto-juvenil como um tema autónomo e importante da agenda 
europeia, tudo fazendo para o desvalorizar e menorizar, relegando-o 
sistematicamente para o nível nacional e pretendendo que se trata de uma 
“questão de gosto”, ligada às diferenças culturais das sociedades civis.

4. Sobre qual foi o enquadramento legal da publicidade em geral 
na Ue, gostaria de remeter para o artigo que publiquei na rPdC5. Mas 
é importante recordar que as principais diretivas comunitárias sobre 
publicidade respondem à questão da necessidade de tratamento, a 
nível comunitário, de alguns aspectos da publicidade, no respeito dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade6.

apenas os aspectos da publicidade enganosa, da publicidade 
comparativa, da publicidade relativa a produtos alimentares e da 
publicidade através da radiodifusão foram domínios em que o 
legislador comunitário cedo sentiu a necessidade de introduzir alguma 
harmonização legislativa, com os objetivos determinantes de assegurar 
a eliminação ou diminuição de distorções na concorrência, de um lado, 
e de garantir uma adequada proteção dos consumidores, na altura de 
decidirem a aquisição de bens ou a utilização de serviços, de outro lado.

5. Pelo menos nestes aspectos, o legislador comunitário constatou 
ainda que as diferenças existentes nas legislações nacionais não só 
conduziam a uma proteção insuficiente ou, pelo menos, diversa dos 
interesses em causa, mas constituíam ainda um entrave à realização 
de campanhas publicitárias transfronteiras e, assim, dificultavam a 
livre circulação de produtos e de prestação de serviços, impedindo, 
consequentemente, a realização do mercado interno.

No entanto, foi sempre bem claro que a União Europeia nunca 
pretendeu definir um código comunitário da publicidade. Limitou-se, 
ao contrário, a regular, supletivamente, alguns aspectos que deveriam 
ser objeto de aproximação nas legislações dos estados-membros, 
por considerar tratar-se de domínios essenciais onde a sua falta ou as 
diferenças nas legislações nacionais eram de molde a pôr em risco os 
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valores antes mencionados, ou onde a própria autorregulação se revelava 
insuficiente para garantir um tratamento uniforme e satisfatório das 
situações.

No resto, a Ue deixou ao critério e ao cuidado dos estados-membros a 
faculdade de regular, como melhor entendessem, a atividade publicitária.

7. Nessa medida, todas as diretivas mais antigas publicadas nesta 
matéria são, assim, diretivas de harmonização mínima, deixando aos 
estados-membros a possibilidade de “manterem ou adotarem disposições 
que visem assegurar uma proteção mais extensa dos consumidores, das 
pessoas que exercem uma atividade comercial, industrial, artesanal ou 
liberal, bem como do público em geral” (art. 7º da diretiva 84/450/Ce, 
artigo 2º, n. 9, da diretiva 98/55/Ce e artigo 19º da diretiva 89/552/Ce).

de notar que fora da harmonização comunitária, ainda que mínima, 
ficaram, até hoje, a publicidade que usa crianças. 

8. No já referido artigo analisaram-se as duas iniciativas que, ao 
tempo, mereciam uma referência especial:

a) a diretiva 2005/29/Ce, do Parlamento e do Conselho, de 11 de 
maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais; e

b) a diretiva 2010/13/Ue, do Parlamento e do Conselho, de 10 de 
março de 2010, visando a alteração da diretiva tV sem fronteiras.

9. a Diretiva 2005/29/CE7 relativa às práticas comerciais desleais, 
na medida em que introduzira profunda alteração no quadro legal 
preexistente ao regular o que apelida de “práticas comerciais desleais”, 
e no que em especial se refere a matéria de publicidade, veio provocar 
uma cisão entre o regime B2B e o regime B2C, que eram tratados 
conjuntamente e sem distinção nas anteriores diretivas sobre publicidade 
enganosa e comparativa e nos direitos internos dos estados-membros.

a diretiva deixava, no entanto, para decisão futura a eventual 
ponderação cuidadosa da “necessidade de ações comunitárias no âmbito 
da concorrência desleal para além do âmbito da presente diretiva e se 
necessário fazer uma proposta legislativa para cobrir esses outros aspectos 
da concorrência desleal” relativos a práticas comerciais “que, embora 
não prejudiquem os consumidores, (possam) prejudicar os concorrentes e 
clientes das empresas” (considerando 8).

o propósito, consumado na diretiva e comum a várias iniciativas 
recentes da Comissão à época, foi o de consagrar a técnica da harmonização 
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máxima na proteção dos consumidores, em vez da harmonização 
mínima, constante das anteriores diretivas.

10. o resultado a que conduziu foi a existência de dois regimes 
jurídicos distintos para práticas comerciais idênticas relativas à publicidade 
enganosa e comparativa, consoante os seus destinatários sejam os 
consumidores ou os profissionais, o que se revelou de extrema dificuldade 
para a transposição da diretiva nos direitos nacionais que, corretamente, 
haviam concebido unitariamente o seu regime legal para a publicidade. 

Com efeito, não se tratava apenas de justapor um novo regime, 
alegadamente apenas para os consumidores, mas de tornar coerente todo 
um conjunto de disposições legais que foram pensadas para um único 
regime, e de proceder à sua compatibilização.

acresce que a distinção é, em si mesma, um total “nonsense”, 
porquanto, na prática, será dificil ou quase impossível dizer quais as práticas 
comerciais de publicidade desleal que apenas afetam os consumidores e 
aquelas que unicamente lesam os profissionais concorrentes.

aliás, e ao contrário, a tendência mais recente vai exatamente no 
sentido oposto de tornar cada vez mais imbricadas a concorrência e a 
proteção dos consumidores, quase como as duas faces da mesma moeda8. 

11. a diretiva não só veio, assim, criar uma dificuldade acrescida 
na elaboração dos direitos nacionais da transposição, como em nada 
contribuiu para a segurança e a certeza jurídicas na apreciação dos 
eventuais conflitos pelos tribunais, a quem a questão das diferenças de 
regime consoante os destinatários – pela própria dificuldade de decisão 
da questão prévia sobre quem será o destinatário de uma dada prática 
– colocou dificílimos problemas de interpretação, objeto eventual de 
necessários recursos, incluindo para o tribunal da Justiça, para esclarecer 
o alcance exato da diretiva.

12. a outra iniciativa relevante da Comissão nesta área tinha sido a 
Diretiva 2010/13/UE, do Parlamento 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 (Diretiva SCSA)9, com vista a alterar a 
diretiva usualmente conhecida como “televisão sem Fronteiras”10.

anunciada como uma iniciativa abrangente para a totalidade dos 
serviços audiovisuais11, a nova proposta viu o seu âmbito reduzido, após 

reViSta LUSo # 23 - SeteMBro 2016 - ProNta.indd   20 31/08/2016   10:07:54



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 23 | SETEMBRO 2016

21

a Conferência de Liverpool, apenas aos “serviços de comunicação social 
audiovisual” e, aí, avultando as “comunicações comerciais audiovisuais”, 
definidas como todo o tipo de imagens em movimento, com ou sem som, 
que acompanham os serviços de comunicação audiovisual, com a intenção 
de promover, direta ou indiretamente, a aquisição de bens e serviços.

12. Foi, na realidade, neste domínio que se produziu uma das mais 
significativas alterações ao regime existente em sentido desfavorável aos 
consumidores.

Com efeito, apesar de se manter a proibição da “publicidade oculta”, 
introduz-se uma nova definição referente à colocação de produtos ou 
serviços, o chamado product placement, o qual, apesar de se definir de 
modo muito similar, poderá ser lícito, 
desde que cumpra uma série de requisitos 
(art. 11º, n. 3).

também no que se refere às pausas 
para publicidade, a diretiva reduziu 
consideravelmente as regras para simplificar 
e flexibilizar, em grande parte, os critérios 
de aplicação. 

os diferentes parâmetros dos spots 
publicitários autorizados, o espaço entre 
os spots e as exceções conforme o tipo 
de programas são substituídos por uma regra geral segundo a qual a 
transmissão de filmes realizados para a televisão, obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários, pode ser interrompida por publicidade 
ou televendas, uma vez por cada período de 30 minutos (art. 20º, n. 2). 

relativamente ao tempo de transmissão dedicado às diferentes 
formas publicitárias, manteve-se apenas o critério geral de 20% por 
hora para anúncios publicitários, televendas e outros formatos curtos 
promocionais, bem como a exceção relativa ao cálculo de duração para 
os anúncios da empresa de radiodifusão televisiva aos seus próprios 
programas e produtos conexos diretamente relacionados com esses 
programas e aos anúncios de patrocínios, que agora se estende também à 
colocação de produtos (art. 23º).

13. Para além das muitas críticas que esta diretiva sofreu, em especial 
pela oportunidade perdida que ela representa relativamente às várias 

Apesar de proibida 
como publicidade 

oculta, a tendência 
geral era no 

sentido de nem 
sequer considerar o 
product placement 
como publicidade 

televisiva
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questões que haviam de ter sido equacionadas e resolvidas e o não foram, 
apesar de reclamadas pela generalidade dos interessados, o que sobressaía 
no novo texto era a total cedência aos interesses dos publicitários, em 
detrimento manifesto dos consumidores/telespectadores. do teor dessas 
críticas deu-se conta detalhada no referido artigo e por isso se não retomam.

importa, no entanto, recordar apenas que foi na nova regulação para 
a “colocação de produtos”, que o conflito de interesses se tornou mais 
evidente e a cedência ao lobby dos publicitários ficou mais patente.

É certo que, já anteriormente, a prática tinha conduzido a que, apesar 
de proibida como publicidade oculta, a tendência geral era no sentido de 
nem sequer considerar o product placement como publicidade televisiva, 
escapando a qualquer controle, em particular depois da Comunicação 
interpretativa da Comissão de 28 de abril de 2004 o ter considerado 
consentâneo com a letra da diretiva então em vigor12. 

No entanto, não foi demonstrado, nem o estudo de impacto e os 
elementos estatísticos que acompanharam a proposta da diretiva alguma 
vez o justificaram cabalmente, que uma maior flexibilização das normas 
relativas à colocação do produto contribuísse para o reforço efetivo 
da concorrência da indústria audiovisual europeia para compensar 
a previsível perda de receitas provenientes dos espaços publicitários 
tradicionais, como resultado de novas tecnologias que permitem aos 
utilizadores evitar os anúncios.

Certo é que esta prática, agora lícita, apesar das limitações de que é 
rodeada, mas que vários operadores logo se encarregaram de circundar 
impunemente, constitui uma entorse fundamental aos princípios que 
regem a publicidade e representa uma ofensa grave à proteção devida aos 
consumidores neste domínio.

Mesmo compartilhando da opinião daqueles que acham que esta 
seria uma batalha perdida à partida, em face do peso dos lobbies que 
sustentam a tese adversa, apadrinhada pela Comissão, sempre se julga 
que, pelo menos na definição de colocação de produto, se deveriam 
ter destacado, como elementos distintivos desta prática, a intenção 
promocional por parte do organismo de radiofusão e a falta de advertência 
visual ou acústica ao público sobre o caráter promocional durante (isto 
é, simultaneamente) a tal colocação, face ao que acontece com outros 
formatos publicitários, como as telepromoções.
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Por outro lado, deveria igualmente ter-se estabelecido que a colocação 
do produto não pode influir de tal modo na programação que afete a 
sua independência ou integridade, como já previsto para outros tipos de 
formatos promocionais, e precisar as restrições que o afetam, proibindo 
não só a colocação no caso de publicidade proibida, mas também no 
caso de publicidade a quaisquer medicamentos e igualmente a todas as 
bebidas alcoólicas. 

ao contrário do que se esperaria, os estados-membros, no uso da 
faculdade que a diretiva lhes conferiu de, no seu direito interno e na 
transposição da diretiva, consagrarem regimes mais estritos para a 
colocação de produtos, o que, no entanto, se verificou foi que, por força 
do poder de influência dos lobbies em causa, tal não aconteceu e, de 
todo o modo, mesmo a ter ocorrido, sempre seria contribuir ainda mais 
para a desarmonia dos regimes nacionais, precisamente o que a diretiva 
alegadamente tentava eliminar.

É com efeito patente que o quadro legal comunitário não está à 
altura das necessidades atuais de proteção dos direitos das crianças 
face às comunicações comerciais, nomeadamente através dos meios 
audiovisuais, da internet e das redes sociais, e que a Comissão tinha a 
obrigação, e os meios legais, para, com urgência, adotar medidas mais 
restritivas de natureza transversal que garantissem de forma efetiva esses 
direitos.

O que verdadeiramente está em causa é a proteção de direitos 
fundamentais das crianças na UE, tal como definidos na Convenção 
das Nações Unidas, no artigo 24º da Carta europeia dos direitos 
Fundamentais, do artigo 3º, n. 3, do tUe e bem interpretados na 
Comunicação da Comissão “rumo a uma estratégia da Ue sobre os 
direitos da criança” (CoM (2006) 367 final), no “Programa Plurianual 
para a proteção das crianças que utilizam a internet e outras tecnologias 
das comunicações” (CoM (2008) 106 final) e no “Programa da Ue para 
os direitos da criança” (CoM (2011) 60 final).

14. Não se contesta e ao contrário reconhece-se que, numa 
sociedade de livre mercado, adequadamente regulado de forma a ser 
promovida uma sã e leal concorrência e um elevado nível de proteção 
dos consumidores, com vista à realização de um mercado interno, 
instrumento para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos 
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seus povos, no respeito dos valores da dignidade humana, da liberdade, 
da democracia, da igualdade, do estado de direito e do respeito pelos 
direitos do homem, a publicidade, em todas as suas formas, desempenha 
um papel de relevante importância, bem sumariada pela international 
advertising association (iaa) de que se destaca, em particular, a 
difusão da inovação, a indução da criatividade e do entretenimento, o 
incentivo à concorrência e o aumento das possibilidades de escolha, e 
tem assim uma importante função de informação e de esclarecimento 
dos consumidores, razão de ser e fundamento mesmo da sua regulação 
a nível comunitário.

Por outro lado, os media e, em particular a televisão, a internet e as 
redes sociais, são parte integrante da vida diária e tanto formam como são 
moldados pelo ambiente cultural em que existem. Por isso, é importante 
abordar os meios de comunicação comercial no contexto de crianças e 
jovens de uma forma mais específica, pois essa presença entra muitas 
vezes em conflito com os valores mais tradicionais e práticas, assumindo 
um papel fundamental na formação da cultura dos jovens. Por outro lado, 
é sabido que a generalidade dos pais e educadores sabem menos como 
lidar com os novos meios de comunicação do que as próprias crianças.

15. o equívoco fundamental de base parte, desde o início, como 
verdadeiro “pecado original” da política da União europeia para o 
audiovisual, da referida recomendação do Conselho de 24 de setembro 
de 1998 relativa “a um nível comparável e eficaz de proteção dos 
menores e da dignidade humana”, onde sobreleva a preocupação “da 
competitividade da indústria europeia de serviços audiovisuais e de 
informação” e que, afastando das competências legislativas da União 
europeia uma intervenção em matéria de conteúdos audiovisuais ou 
online lesivos de menores ou da dignidade humana, acaba por considerar 
estes aspectos como matéria de “bom gosto ou de decência”, excluídos do 
âmbito da regulação comunitária. 

Julga-se, ao contrário, e desde logo, que a publicidade que 
utiliza crianças para finalidades que nada têm a ver com assuntos que 
diretamente lhes respeitem ofende a dignidade humana e atenta contra a 
sua integridade física e mental. deve assim ser totalmente proscrita.

Por isso é exigível uma harmonização a nível comunitário no sentido 
de uma proibição genérica da publicidade que usa indevidamente e abusa 
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da imagem de crianças mas que não tenham a ver com assuntos que 
diretamente respeitem as crianças.

Por seu turno, a publicidade dirigida especialmente a crianças 
comporta riscos agravados consoante os grupos etários atentos os estádios 
do seu desenvolvimento psíquico, com consequência danosas para a 
sua saúde física, mental e moral, destacando-se, como particularmente 
graves, o incitamento ao consumo excessivo conducente ao sobre-
endividamento, o consumo de produtos alimentares ou outros que se 
revelam nocivos ou perigosos para a saúde física e mental.

impõe-se a definição clara de uma idade mínima comum para o 
efeito, a qual varia atualmente entre os estados-membros, impedindo 
o correto funcionamento do mercado interno e não se justificando por 
razões culturais fundamentais. a idade dos 12 anos parece recolher o 
parecer da grande maioria das posições dos vários interessados, sendo 
já praticada em alguns estados-membros e em países fora da europa. 
Seria também aspecto a merecer um tratamento harmonizado a nível 
comunitário.

Finalmente, e de um modo geral, certa publicidade, pelos seus 
conteúdos particularmente violentos, racistas, xenófobos, eróticos ou 
pornográficos, afeta, por vezes irreversivelmente, a formação física, 
psíquica, moral e cívica das crianças, conduzindo a comportamentos 
violentos e à erotização precoce. daí que também neste aspecto se 
imponha um normativo harmonizado a nível comunitário.

16. e a União europeia dispõe hoje dos meios necessários para 
legislar nesse sentido, possuindo claras bases jurídicas para uma ação 
concertada a nível comunitário no domínio da publicidade infantio-
juvenil, pelo que era legítimo exigir e esperar que estas questões fossem 
analisadas em profundidade e enquadradas no nível da Ue por quem tem 
competência legal e obrigação de o fazer, de acordo com os princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade, não só porque está em causa 
a efetiva garantia da proteção de direitos fundamentais, como também 
porque a diversidade das regulamentações nacionais põe em risco o bom 
funcionamento do mercado interno. 

É certo que até hoje as diretivas comunitárias que têm regulado a 
publicidade no âmbito da União europeia têm utilizado comumente 
como base jurídica os preceitos do tratado que se reportavam à realização 
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do mercado interno, hoje artigos 26º e 114º, ainda que muito modificados. 
É esta uma preocupação importante, mas não deve ser a única.

Por outro lado, noutras iniciativas comunitárias onde os objetivos 
são mais especificamente dirigidos às atividades de radiodifusão 
televisiva, a base jurídica foi antes procurada nos preceitos que à altura 
respeitavam ao direito de estabelecimento e à livre prestação de serviços, 
correspondentes, ainda que com importantes modificações, aos atuais 
artigos 49º e sgs. e 56º e sgs.

Por último, em mais recentes iniciativas relativas à proteção das 
crianças e à pornografia infantil, mas ainda anteriores ao atual tratado 
de Lisboa, a base jurídica utilizada foram os preceitos que se referiam à 
cooperação judicial em matéria penal.

ora, é mister recordar que o atual tratado de Lisboa consagrou 
significativas alterações em todos estes aspectos e oferece hoje uma gama 
de novas possibilidades de intervenção comunitária que há que saber 
interpretar e aplicar. 

a primeira e mais importante inovação foi a incorporação da Carta 
europeia dos direitos Fundamentais ao nível do direito primário da 
eU; de seguida a modificação da natureza jurídica da cooperação em 
matéria penal e civil; por fim, as alterações introduzidas em numerosos 
preceitos do tratado como os relativos à realização do mercado interno, à 
proteção dos consumidores e à proteção da dignidade da pessoa humana. 
ainda recentemente para a proteção de dados a Comissão fundou a sua 
proposta de regulamento na Carta europeia dos direitos Fundamentais 
e nos referidos novos preceitos do tratado de Lisboa.

A questão da publicidade infanto-juvenil é, antes de mais, uma questão 
de cidadania e de proteção de direitos fundamentais; os já citados artigos 
1º, 3º, 24º, 33º e 38º da carta oferecem base jurídica substantiva mais que 
suficiente para fundamentar a necessidade de uma ação comunitária. a 
eles acrescem de forma inequívoca os artigos 2º, 3º, n. 5, e 6º do tUe e os 
artigos 4º, 5º, 10º do tFUe.

Neste domínio, para além dos governos dos estados-membros, 
quer a nível do Conselho, quer no âmbito das cooperações reforçadas 
(artigo 20º tFUe), os parlamentos nacionais têm um relevante papel a 
representar nos termos do artigo 12º do tFUe, de que se não podem 
desresponsabilizar.
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Mas é evidente que a realização do mercado interno continua a 
constituir um dos mais prementes objetivos neste domínio, para o qual 
existe a cobertura dos artigos 3º, n. 3, 26º e 114º e sgs. do tFUe. Por 
outro lado, os artigos 12º e 169º do tFUe abrem novas possibilidades na 
perspectiva da proteção dos consumidores. Nos aspectos processuais, os 
artigos 67º e sgs., em especial os artigos 81º e 82º do tFUe, fornecem as 
bases para uma moldura civil e penal que permite completar o quadro 
legal da proteção infanto-juvenil neste domínio.

Por fim, o tratamento desta matéria no domínio comunitário obedece 
aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade (artigo 5º, nos 
3 e 4, do tFUe) na medida em que o seu objetivo pela sua dimensão 
transfronteiriça não pode ser suficientemente realizado pelos estados-
membros no âmbito dos respectivos sistemas nacionais. 

17. O propósito de uma iniciativa legislativa com este objetivo pode, 
por conseguinte, ser mais bem alcançado por uma ação a nível da União, 
em conformidade com o princípio da subsidiariedade. Por outro lado, o 
âmbito da iniciativa deve limitar-se aos aspectos que suscitam problemas 
concretos, não abrangendo aqueles aspectos que podem ser regulados 
mais adequadamente pelas legislações nacionais respeitando assim o 
princípio da proporcionalidade.

isto não significa que, para além desta indispensável medida legislativa, 
não deva ser posta uma ênfase especial na capacitação, informação e 
formação das crianças desde a mais tenra idade, na utilização correta das 
tecnologias da informação e na interpretação das mensagens publicitárias, 
inscrevendo estas matérias nos curricula escolares a todos os níveis. 

também os pais deverão ser capacitados para acompanharem os seus 
filhos na apreensão das mensagens publicitárias. estudos demonstram que 
o papel mediador da família é crucial na redução dos efeitos da publicidade.

e os cidadãos em geral e, em especial, as famílias e os docentes 
devem ser igualmente informados e formados para poderem melhor 
desempenhar as suas funções tutelares junto dos menores.

Sem, obviamente, menorizar o papel dos empresários da publicidade, 
do marketing, dos anunciantes e dos patrocinadores para, no âmbito das 
iniciativas da autorregulação e da corregulação, já adotadas e a promover, 
no sentido de cada vez mais assumirem e aplicarem os mais elevados 
níveis de proteção dos direitos das crianças e de os fazerem respeitar.
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III. Algumas anunciadas e esperadas modificações de 
regime 

18. Uma das modificações a que a Comissão pareceu ser sensível foi 
a necessidade de ser considerada a definição de certas práticas comerciais 
desleais entre empresas13.

o CeSe, no entanto, no seu parecer sobre esta proposta, embora 
tendo-a considerado como merecedora de uma particular atenção e 
reflexão e tenha apoiado a Comissão no sentido de uma regulamentação 
mais estrita visando a proibição efetiva e o sancionamento exemplar e 
dissuasivo de certas práticas agressivas entre comerciantes, entendeu 
que a melhor forma de alcançar o objetivo de uma regulamentação 
coerente e consistente da proibição de práticas comerciais enganosas 
seria uma revisão conjunta das diretivas 2006/114/Ce e 2005/29/
Ce, simultaneamente para relações B2B e B2C, salvaguardando 
as especificidades de cada tipo numa matriz comum, para o que 
instou a Comissão a iniciar e a desenvolver e fazer aplicar as medidas 
complementares de melhor informação e divulgação, maior cooperação 
entre as autoridades administrativas, plataformas público-privadas e 
organizações representativas dos stakeholders, aperfeiçoamento dos 
mecanismos de reação pronta para a cessação das práticas e a indenização 
dos prejuízos causados, nomeadamente a imediata criação de um sistema 
judicial europeu de ações de grupo anunciado há mais de 30 anos e 
sucessivamente protelado.

espantosamente uma das últimas medidas da Comissão cessante foi 
retirar esta proposta da discussão!

No entanto, a nova Comissão no quadro de uma iniciativa em curso 
de avaliação de todo o acquis comunitário em matéria de direito do 
consumo14 parece ter considerado de novo o tratamento conjunto das 
duas diretivas, pondo fim à cisão absurda levada a cabo e isso no quadro 
de uma revisão de fundo do regime de ambos os dispositivos.

19. o outro domínio onde também já existe uma proposta 
apresentada15 é o da oferta de serviços de comunicação audiovisual, 
que altera a Diretiva 2010/13/UE, cuja revisão o CeSe tem vindo 
incessantemente a pedir. Será ela, pela sua atualidade, o objeto principal 
deste artigo. 
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20. importa, no entanto, referir também alguns acontecimentos que 
vieram igualmente ter reflexos importantes no nosso tema. 

de um lado a decisão do Conselho europeu e do Parlamento de 
parar sine die as negociações que duraram cerca de dois anos, sem acordo, 
para a aprovação da proposta da Comissão sobre uma lei uniforme para 
o contrato de venda na UE16.

Por outro lado, deu-se a entrada em vigor da chamada “Diretiva dos 
direitos dos consumidores”17, que começou, entretanto, a ser transposta 
com enormes dificuldades nos vários países membros e que irá ser 
igualmente objeto de avaliação para a sua eventual revisão18.

ainda, a aprovação do novo Regulamento Geral relativo à proteção 
de dados pessoais19, que será aplicável a partir de 25 de maio de 2018, e 
que é especialmente relevante no que respeita ao consentimento para o 
tratamento de dados e à sua retirada (art. 7º) e à fixação da idade mínima 
para a eficácia desse consentimento (art. 8º). 

e, finalmente, a apresentação das propostas de diretiva relativas 
a determinados aspectos dos contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais e a determinados aspectos dos contratos de compra e venda 
de outros bens em linha ou à distância20 que contêm um catálogo de 
direitos dos consumidores no domínio digital21, mas onde nada se diz 
sobre a proteção de crianças, que são hoje das principais utilizadoras de 
conteúdos digitais. 

IV. Uma cada vez maior necessidade de proteção das 
crianças face às práticas publicitárias

21. No meu artigo antes citado tive oportunidade de dar conta de 
como as crianças são um alvo apetecível e rentável para a publicidade, 
especialmente em tempos de crise como os atuais, bem como do fato de 
que são igualmente conhecidos os perigos para a sua saúde física e psíquica 
e para a sua formação moral e desenvolvimento da sua personalidade. 
daí é de distinguir as três principais situações em que esta violação dos 
direitos das crianças se verifica: 

a) a publicidade que utiliza as crianças como veículo da sua 
mensagem comercial, em qualquer das suas formas, 
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b) a publicidade dirigida às crianças, com incitamentos diretos ou 
indiretos ao consumo de bens ou de serviços nos aspectos mais relevantes 
da publicidade que incita ao consumo excessivo e pode conduzir ao sobre-
endividamento e da publicidade que incita ao consumo de produtos 
alimentares ou outros que se revelam nocivos para a saúde ou perigosos, e

c) a publicidade em geral que, embora lhe não seja dirigida 
especificamente, pode afetar as crianças dos pontos de vista físico, 
mental ou moral, de que se destacam as situações de publicidade que 
incita à violência ou a certos tipos de comportamentos violentos como 
é o caso da publicidade à venda de brinquedos ou jogos que apelam a 
comportamentos violentos e a publicidade com conteúdo erótico ou 
pornográfico, fazendo apelo a comportamentos sexuais perversos, 
pervertidos ou excessivos.

Não retomaremos o que aí largamente se disse a não ser para 
recordar que no que respeita à publicidade que utiliza crianças ao nível 
da União europeia, para além de vagas declarações programáticas, existe 
um total vazio legislativo; no que toca a publicidade dirigida especialmente 
a crianças22, recordaremos apenas que as preocupações que gera, apesar 
de já inscritas em várias legislações de estados-membros e de países 
não europeus, por diferentes e variadas formas, não foram, até agora, 
devidamente assumidas a nível comunitário, de forma harmonizada e 
sistemática, o que constitui outra grave lacuna; e finalmente no que se 
refere à publicidade em geral que pode afetar gravemente a formação 
psíquica e moral das crianças23, embora largamente regulada em diversos 
estados-membros, mas de modo bastante diverso, é também uma matéria 
que deveria merecer uma consideração atenta no âmbito comunitário, o 
que até agora não sucedeu.

22. o que importa antes referir é que a situação de utilização 
de menores em formas de publicidade que violam os seus direitos 
fundamentais e a sua exposição a publicidade agressiva e intrusiva, com 
consequências danosas para o seu desenvolvimento fisico e psíquico, 
em especial com o cada vez mais fácil e apelativo uso dos novos meios 
tecnológicos, não tem parado de crescer, perante a passividade dos 
reguladores nacionais e comunitários.

Com efeito, se a convergência audiovisual, transformando o espectador 
em ator dos media (interatividade), abre enormes possibilidades novas de 
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comunicação e de informação, não deixa de potenciar a exposição das 
pessoas mais vulneráveis, como em especial as crianças, a comportamentos 
ilícitos que entram na esfera mesma do cibercrime, na medida em que 
ofendem aspectos tão importantes como o direito à privacidade, a proteção 
da imagem e outros direitos fundamentais. 

É por isso que, na abordagem à problemática da proteção de menores 
e de outros públicos vulneráveis no que respeita a utilização da internet 
em geral, e dos meios de comunicação social audiovisual em particular, 
é necessário garantir um equilíbrio e uma justa medida entre o direito 
fundamental da liberdade de expressão e o objetivo de interesse público 
de proteção dos menores, independentemente do suporte de acesso.

Para que fique bem claro, com isto não se defende que, para proteção 
dos menores e da dignidade humana, se deva proceder a qualquer sistema 
de “controle prévio” dos media, em obediência a princípios fundamentais 
de liberdade de expressão, conforme é doutrina bem firmada do tribunal 
europeu dos direitos do Homem, em aplicação da respectiva Convenção 
europeia. 

Mas o que parece exigível é que a Ue determine com caráter geral 
que seja devidamente assegurado e garantido, por meios coercivos, que 
as comunicações comerciais, quaisquer que sejam as suas formas e meios 
que utilizem, não incluam fatores suscetíveis de prejudicar gravemente 
o desenvolvimento físico, mental e moral dos menores, nomeadamente 
que incluam cenas de pornografia ou de violência gratuita. 

23. Foi nesse sentido que recentemente o Parlamento europeu 
aprovou uma resolução sobre a proteção das crianças no mundo 
digital24 em que solicitou à Comissão a elaboração de uma proposta de 
diretiva-quadro única relativa aos direitos das crianças no mundo digital 
que integre todas as anteriores disposições da Ue relativas a menores; 
reiterou a importância da literacia e das competências digitais das 
crianças e defendeu a sua inclusão como prioridade na política social 
da União; recomendou à Comissão a iniciativa de propor a revisão da 
diretiva “Serviços de Comunicação Social audiovisual”, incluindo a 
produção de serviços de qualidade online e offline destinados aos jovens, 
e incentivou a comissão a desenvolver estratégias e normas que protejam 
os menores da exposição online e offline de conteúdos impróprios para 
a sua idade.
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Na realidade, como se diz na exposição de motivos que 
precede o texto desta resolução do Pe, “os jovens europeus passam 
aproximadamente 40 horas por semana diante da televisão. Estão 
ligados à Internet cerca de 88 minutos por dia (2 horas, no caso da faixa 
etária dos 15/16 anos), começando, em média, aos 9 anos, embora se 
verifiquem casos mais precoces em que o contato com a Internet antecede 
o início da idade escolar e a alfabetização. [...] A Internet é, atualmente, 
a verdadeira companhia dos jovens, muitas das vezes, mais do que a 
própria família, a escola e os amigos. Na faixa etária dos 9 aos 16 anos, 
os jovens utilizam o computador para estudar e para jogar (100%), para 
ver videoclips (86%), para jogar com os outros, para descarregar vídeos 
e música e para partilhar P2P (56%) e, também, para fazer partilha 
de ficheiros, para visitar salas de conversação (chatrooms), blogues e 
mundos virtuais (23%). (...) A navegação na Internet tende a tornar-se 
mais individual, uma vez que 49% dos jovens liga-se à Internet a partir 
do quarto, 33% a partir do telemóvel ou do pad digital, sendo que 87% 
se liga a partir de casa e 63% a partir da escola. Cerca de 50% dos jovens 
na faixa etária dos 11-16 anos revela exprimir-se mais facilmente em 
linha do que presencialmente. [...] 

Os navegadores na Internet mais inexperientes e ingénuos – entre 
os quais se poderão incluir as crianças – nos casos em que a navegação 
carece de informação, de proteção e de controlo, estão sujeitos a vários 
riscos, nomeadamente, a violação da privacidade, o uso comercial 
ou instrumental dos seus perfis, riscos para a saúde, fenómenos de 
dependência, relação falseada com a realidade e com a sua própria 
identidade. (...) A oferta disponível em linha de conteúdos nocivos, 
com fortes conotações de violência, de discriminação, de sexismo, de 
racismo, impróprios para menores, pode levar a que o utilizador menos 
preparado desvalorize a percepção da ofensa à dignidade humana e 
facilitar a difusão entre os menores, da utilização da rede com intuitos, 
consciente ou inconscientemente, prejudiciais para a sua própria 
dignidade (sexting) e para a dignidade dos outros (cyberbulling). [...] 
Os jovens, as famílias, a escola, os investigadores, assim como a própria 
sociedade manifestam uma crescente preocupação relativamente aos 
padrões de qualidade exigíveis aos conteúdos destinados às crianças, 
independentemente da sua forma de difusão – analógica ou digital, 
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online ou offline – e dos instrumentos utilizados (televisão, computador, 
telefone, pad digital)”. 

24. também o CeSe, no seu parecer sobre “Estratégia europeia 
para uma Internet melhor para as crianças”25, manifestou a sua 
perplexidade, sobretudo com a abordagem global da comunicação 
da Comissão que parece mais atenta ao crescimento do negócio que 
à criação de uma internet melhor para as crianças, oferecendo-
lhes a máxima proteção, e mostrou-se 
“persuadido da necessidade de definir, 
acima de tudo, um quadro coerente 
de proteção e de garantias para os 
menores e orientações a propor a todas 
as partes envolvidas... e firmemente 
convicto de que questões tão importantes 
como a proteção dos dados pessoais, o 
respeito da privacidade e a luta contra a 
pedopornografia, carecem de regras precisas e rigorosas, com sanções 
adequadas que possam ir até ao bloqueio imediato dos sítios na 
Internet e à retirada das licenças.” 

No que em especial se refere à publicidade em linha o CeSe 
considerou que apesar da Comissão reconhecer que “‘os jovens [...] 
não têm maturidade suficiente para encarar com espírito crítico as 
mensagens publicitárias’, citando os casos das compras em linha, o 
acesso a jogos de azar em linha, a descarga de toques para o telemóvel, 
etc.”, a sua estratégia neste ponto é “vaga e insuficiente” e solicitou 
“disposições mais precisas e vinculativas para todos os operadores do 
setor”, realçando, além disso, a ausência de “qualquer referência à 
publicidade alimentar, que é motivo de grande preocupação face aos 
problemas de obesidade e de distúrbios alimentares”. 

o CeSe instou ainda vivamente a Comissão no sentido de 
efetivamente “garantir que as normas para a publicidade em sítios 
Web para crianças permitam um nível de proteção equivalente ao da 
publicidade nos serviços audiovisuais” e deplorou a total ausência na 
comunicação “não só de uma referência aos riscos para a saúde física 
e psicológica das crianças, em particular as dependências, como de 
quaisquer medidas para atacar o problema”. 

Os jovens não 
têm maturidade 

suficiente para 
encarar com 

espírito crítico 
as mensagens 

publicitárias

reViSta LUSo # 23 - SeteMBro 2016 - ProNta.indd   33 31/08/2016   10:07:55



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 23 | SETEMBRO 2016

34

V. A proteção dos menores no quadro da legislação 
comunitária sobre publicidade e a sua manifesta 
insuficiência

25. No artigo já bastas vezes citados tive a oportunidade de 
detalhadamente descrever qual o quadro legal comunitário relativo à 
proteção dos menores em face da publicidade e dos fenômenos e efeitos 
para as crianças que lhe andam associados e de concluir que ele valia 
“pouco mais do que nada”. Não repito o que largamente se discorreu.

importante será apenas recordar que as disposições legais nacionais 
sobre a publicidade, entendida no seu conceito mais amplo de comunicação 
comercial, relativos a crianças, nos diferentes estados-membros, são tudo 
menos uniformes26. daí resulta uma gritante desproteção das crianças 
europeias sujeitas a regimes nacionais diversos e com níveis de proteção 
diferentes27.

e, por seu turno, as parcas normas sobre publicidade relativas 
a crianças que se acham dispersas em textos avulsos do acervo 
comunitário foram, na maior parte dos casos, diversamente transpostas 
e são diferentemente aplicadas nos estados-membros, como a própria 
Comissão o reconheceu na sua comunicação “Um enquadramento 
coerente para reforçar a confiança no mercado único digital do comércio 
eletrónico e dos serviços em linha”28, no seu relatório “Proteger as crianças 
no mundo digital”29 e na “estratégia europeia para uma internet melhor 
para as crianças”30. Com efeito, se uma generalidade de estados-membros 
se limitou à transposição minimalista das diretivas comunitárias, outros 
como a áustria, a dinamarca, a Finlândia ou a Suécia aplicam normas 
mais estritas, que chegam à total proibição de publicidade dirigida a 
menores31.

Com caráter obrigatório geral, apenas se determina aos estados-
membros que assegurem que as emissões televisivas (aí se devendo 
entender que estão incluídas as comunicações comerciais) não incluam 
programas suscetíveis de prejudicar gravemente o desenvolvimento 
físico, mental e moral dos menores, nomeadamente programas que 
incluam cenas de pornografia ou de violência gratuita, salvo se precedidos 
de um “sinal sonoro” ou acompanhados de um “símbolo visual”, mas 
excetuando as emissões em que pela “hora de emissão” ou por “quaisquer 
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medidas técnicas” se possa assegurar que, “em princípio, os menores não 
verão nem ouvirão essas emissões”.

Com o argumento de que existem “crescentes possibilidades de os 
espectadores evitarem a publicidade” e sem ter em conta a especificidade 
da criança como “espectador passivo”, as normas vigentes deixaram cair 
as limitações relativas à inserção dos spots publicitários, desde que não 
atentem gravemente contra a integridade dos programas. 

as únicas proibições expressas que hoje existem no domínio 
comunitário reportam-se exclusivamente aos produtos à base de tabaco, 
a medicamentos e tratamentos médicos apenas disponíveis mediante 
receita médica, à publicidade “oculta” e “subliminar”, embora excluindo 
desta proibição a “colocação de produto” (apesar de considerar que ela 
“deveria em princípio ser proibida”), sempre que o “espectador seja 
devidamente informado da sua existência” e a “critérios rigorosos” de 
publicidade a bebidas alcoólicas.

apenas neste último aspecto se refere que a publicidade não deve 
ter os menores como público-alvo. em todos os restantes aspectos 
relacionados com o prejuízo físico, mental ou moral dos menores, 
como seja o incitamento direto aos menores ou indireto a seus pais para 
a aquisição de bens ou serviços publicitados, aproveitando-se da sua 
inexperiência ou credulidade, ou a publicidade “incluída em programas 
infantis, relativa a alimentos e substâncias com um efeito nutricional ou 
fisiológico, tais como, nomeadamente, as gorduras, os ácidos gordos, o sal/
sódio e os açúcares”, as normas vigentes limitam-se a uma recomendação 
genérica ou simplesmente a uma remissão para “códigos de conduta”.

importa ainda salientar que a diretiva relativa às práticas comerciais 
desleais, apesar de contemplar uma disposição relativa a práticas comerciais 
dirigidas a “grupos claramente identificáveis de consumidores especialmente 
vulneráveis”, designadamente em razão “da sua idade ou credulidade”, não 
logrou ser interpretada como impeditiva das práticas antes descritas, nem 
transposta ou aplicada com esse sentido nos estados-membros. 

a par destas disposições de direito comunitário, outros instrumentos 
de natureza convencional definem princípios fundamentais que estão, 
por sua vez, na origem dos mais recentes desenvolvimentos no direito 
fundamental da Ue (tratado de Lisboa e Carta europeia dos direitos 
Fundamentais).
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Paralelamente, os profissionais têm desenvolvido, quer a nível 
internacional, quer nos diferentes estados-membros, um conjunto de 
disposições de autorregulação para as suas práticas comerciais bem 
demonstrativo do seu empenhamento na proteção das crianças, como é 
particularmente o caso da eaSa. 

tal não prejudica a necessidade, reafirmada em várias instâncias 
internacionais e comunitárias, de ser garantido um elevado nível 
de respeito pelas crianças e sua proteção de forma a assegurar o seu 
desenvolvimento físico, mental e moral, tendo em vista o seu interesse 
próprio, o seu bem-estar e a preservação do meio e dos laços familiares.

26. Como se disse anteriormente, dois únicos textos legais comunitários 
de caráter geral com força vinculativa regulam parcelarmente e 
desencontradamente esta matéria:

a) a Diretiva 2010/13/EU, de 10 de março de 201032 (Serviços de 
Comunicação Social audiovisual), que inclui expressamente no seu âmbito 
a “comunicação comercial audiovisual” e que toma em especial consideração 
a proteção do “desenvolvimento físico, mental e moral dos menores e a 
dignidade humana”, permitindo aos estados-membros estabelecer normas 
mais rigorosas mesmo nos domínios coordenados, em especial se estiver 
em causa a proteção de menores, a luta contra o incitamento ao ódio e o 
respeito da dignidade humana (harmonização mínima), objeto de uma 
recentíssima proposta de revisão há muito pedida, que será analisada em 
detalhe mais à frente33,

e
b) a Diretiva 2005/29/CE, de 11 de maio de 200534, relativa às práticas 

comerciais desleais, diretiva de harmonização total que regula as práticas de 
publicidade em geral, que inclui disposições que visam impedir a exploração 
dos consumidores vulneráveis; sem nunca se referir à publicidade com 
menores, a diretiva estipula que as práticas comerciais que são suscetíveis 
de distorcer substancialmente o comportamento económico de um único 
grupo de consumidores particularmente vulneráveis à prática ou ao produto 
subjacente, em razão, nomeadamente, da sua idade ou credulidade, e de 
uma forma que se considera que o profissional o poderia ter previsto, devem 
ser avaliadas do ponto de vista do membro médio desse grupo35.

importa de novo salientar que, apesar de contemplar esta disposição 
relativa a práticas comerciais dirigidas a “grupos claramente identificáveis 
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de consumidores especialmente vulneráveis”, designadamente em razão “da 
sua idade ou credulidade”, a presente diretiva não logrou ser interpretada 
como impeditiva das práticas antes descritas, nem transposta ou aplicada 
com esse sentido nos estados-membro, como já se disse.

aliás, a diretiva não vai contra a prática publicitária, que é considerada 
corrente e legítima, de fazer afirmações exageradas ou afirmações que não 
são destinadas a ser interpretadas literalmente, nem se pronuncia sobre 
as questões do “bom gosto e da decência”, cuja apreciação e definição são 
deixadas ao critério dos estados-membros36. 

Um único ponto específico é ressaltado 
na diretiva quanto a certas práticas que 
incitam as crianças a comprarem um produto 
que é publicitado ou a convencerem os pais ou 
outros adultos a comprarem esses produtos 
(“poder de insistência”). 

27. de resto vários textos comunitários 
sem força coerciva tratam aspectos 
relacionados com o tema em causa a saber:

a) a recomendação do Conselho de 24 
de setembro de 1998 relativa ao desenvolvimento da competitividade da 
indústria europeia de serviços audiovisuais e de informação através da 
promoção de quadros nacionais conducentes a um nível comparável e 
eficaz de proteção dos menores e da dignidade humana37, primeiro texto 
legal comunitário onde, na Ue, se equaciona a problemática do conteúdo 
do audiovisual e dos serviços da internet e se exprimem preocupações com 
a proteção dos menores, embora relegando tudo para a competência dos 
estados-membros e para a autorregulação;

b) a recomendação do PE e do Conselho de 20 de dezembro de 2006 
relativa à proteção de menores e da dignidade humana e do direito de 
resposta38, onde explicitamente se refere à necessidade de serem tomadas 
medidas legislativas ao nível da União para proteção do desenvolvimento 
físico, mental e moral dos menores em relação aos conteúdos audiovisuais 
e de informação, constatando a “insuficiência da autorregulação”, mas que 
nunca se chegaram a concretizar;

c) a recomendação 2003/54/CE de 2 de dezembro de 200239 relativa 
à prevenção do tabagismo e a Diretiva 2003/33/CE, de 26 de maio de 

A apreciação 
que é feita aos 

instrumentos de 
autorregulação e 
de corregulação 

incide sobre a sua 
incapacidade para a 
efetiva aplicação das 

normas editadas
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200340, relativa à publicidade, ao patrocínio e à promoção de produtos 
do tabaco; 

d) a recomendação 2001/458/CE de 5 de junho de 200141 relativa 
ao consumo do álcool por crianças e adolescentes, fundamentalmente 
centrada na autorregulação;

e) a decisão-quadro 2004/68JAI, do Conselho, de 22 de dezembro 
de 200342, relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a 
pornografia infantil, que define o que se deve entender por “criança” no 
âmbito do direito comunitário de proteção às crianças43;

f) a decisão 1351/2008/CE, do PE e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 2008, instituindo um programa comunitário plurianual 
com vista a proteger as crianças aquando da utilização da internet e de 
outras tecnologias de comunicação44.

28. No texto ainda hoje vigente da diretiva 2010/13/eU, de 10 
de março de 2010, com o argumento de que existem “crescentes 
possibilidades de os espectadores evitarem a publicidade” e sem ter em 
conta a especificidade da criança como “espectador passivo e não reativo 
à publicidade”, as normas vigentes deixaram cair as limitações relativas 
à inserção dos spots publicitários, desde que não atentem gravemente 
contra a integridade dos programas.

Apenas no que se refere a publicidade a bebidas alcoólicas se estatui 
que não deve ter os menores como público-alvo45. 

em todos os restantes aspectos relacionados com o prejuízo físico, 
mental ou moral dos menores, como seja o incitamento direto aos menores 
ou indireto a seus pais para a aquisição de bens ou serviços publicitados, 
aproveitando-se da sua inexperiência ou credulidade, ou a publicidade 
“incluída em programas infantis, relativa a alimentos e substâncias 
com um efeito nutricional ou fisiológico, tais como, nomeadamente, as 
gorduras, os ácidos gordos trans, o sal/sódio e os açúcares”, as normas 
vigentes limitam-se a uma recomendação genérica ou simplesmente a uma 
remissão vaga para “códigos de conduta”, como já se falou46.

29. Paralelamente, os profissionais têm desenvolvido, quer a nível 
internacional, quer nos diferentes estados-membros, um conjunto de 
disposições de autorregulação com que procuram justificar as suas 
práticas comerciais e demonstrar o seu empenhamento na proteção das 
crianças47.

reViSta LUSo # 23 - SeteMBro 2016 - ProNta.indd   38 31/08/2016   10:07:56



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 23 | SETEMBRO 2016

39

de um modo geral, no entanto, a apreciação que é feita aos 
instrumentos de autorregulação e de corregulação incide sobre a sua 
incapacidade para a efetiva aplicação das normas editadas e um controle 
eficaz das práticas que as infrinjam48. 

VI. A nova proposta de diretiva relativa que altera a 
Diretiva 2010/13/Ue, respeitante à oferta de serviços de 
comunicação audiovisual, para a adptar à evolução das 
realidades do mercado e a proteção específica em matéria 
de publicidade infanto-juvenil 

30. Como se referiu antes, a diretiva 2010/13/Ue, do Parlamento 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 (diretiva SCSa), com vista a alterar a diretiva usualmente 
conhecida como “televisão sem fronteiras”, foi anunciada como uma 
iniciativa abrangente para a totalidade dos serviços audiovisuais. No 
entanto, a proposta inicial viu o seu âmbito reduzido, após a Conferência 
de Liverpool, apenas aos “serviços de comunicação social audiovisual” 
e, aí, avultando as “comunicações comerciais audiovisuais”, definidas 
como todo o tipo de imagens em movimento, com ou sem som, que 
acompanham os serviços de comunicação audiovisual, com a intenção 
de promover, direta ou indiretamente, a aquisição de bens e serviços.

Foi, na realidade, neste domínio que se introduziram algumas das 
mais significativas alterações ao regime preexistente a que se fez anterior 
referência e que estiveram na origem dos muitos reparos e críticas a esta 
diretiva o primeiro dos quais, desde logo, relativo à própria definição 
de comunicação audiovisual comercial, por excessivamente restritiva e 
por reproduzir mecanicamente a definição de serviços de comunicação 
audiovisual. 

Se era aceitável que estes se definissem como “imagens em movimento, 
com ou sem som”, fazendo da imagem em movimento conditio sine qua 
non da existência de tais serviços de comunicação audiovisual e deixando, 
assim, fora do âmbito de aplicação a radiofusão sonora no entanto, as 
comunicações audiovisuais comerciais podem utilizar imagens estáticas 
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(por exemplo, um logotipo ou um cartaz publicitário) ou sons isolados 
e sem imagem (por exemplo, uma menção verbal de marca ou um 
indicativo sonoro comercial). Pareceria preferível, neste sentido, definir 
a comunicação audiovisual comercial como “imagens ou sons que 
acompanham os serviços de comunicação audiovisual orientados para 
a promoção, direta ou indireta, dos bens, serviços ou imagem de uma 
pessoa singular ou coletiva dedicada a uma atividade económica”.

31. Por outro lado, a diretiva manteve o critério anterior de 
considerar publicidade televisiva a que é emitida contra remuneração. 
ora, julgou-se antes que o critério definidor da sua natureza deveria 
antes ter sido a intenção de promover produtos e serviços e não a 
remuneração, em conformidade com outras definições comunitárias 
como a constante, por exemplo, da diretiva sobre publicidade enganosa. 
tal teria evitado a possibilidade de emissão de mensagens publicitárias 
de produtos cuja publicidade em televisão está proibida ou de mensagens 
publicitárias ilícitas, que atualmente podem aparecer no ecrã, enquanto 
não se demonstre, de maneira fidedigna, a existência de remuneração e, 
portanto, o seu caráter de publicidade televisiva. e o mesmo se deve dizer 
da referência ao requisito da remuneração na definição de televendas. 

em todo o caso, a diretiva deveria ter previsto a possibilidade 
de os estados-membros atribuírem aos tribunais, quando existisse 
um procedimento civil ou administrativo, as competências que lhes 
permitissem exigir aos organismos de radiodifusão a apresentação de 
provas relativas à não retribuição da comunicação audiovisual. em caso 
contrário, deveria presumir-se o caráter comercial dessa comunicação, 
invertendo-se o ónus de prova.

32. a diretiva também manteve praticamente nos mesmos termos 
a definição anterior de publicidade oculta. ora, tal definição deveria 
aplicar-se à comunicação audiovisual comercial no seu conjunto e não 
só à publicidade televisiva, de cada vez que no articulado se proíbe 
expressamente a comunicação audiovisual comercial oculta. 

aliás, o conceito de comunicação audiovisual comercial oculta 
deveria ser mais extenso do que o que foi formulado na diretiva e incluir: 

– a apresentação ou referência dos bens e serviços, não só através de 
palavras ou imagens, mas também de sons (por exemplo, um indicativo 
sonoro comercial associado a determinada marca ou produto);
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– quanto ao conteúdo dessa apresentação ou referência, não só o nome, 
marca ou atividades do fabricante de produtos, mas também outros sinais 
distintivos da oferta, quando estes se lhe associem de forma inequívoca 
(por exemplo, um determinado tipo de embalagem, ou um slogan, mesmo 
que não mencione a marca). 

33. Por seu turno, a diretiva manteve, na linha da diretiva anterior 
de 1989, a proibição de utilizar técnicas subliminares na comunicação 
audiovisual comercial. todavia, não se incluiu no texto qualquer definição 
das referidas técnicas, a qual deveria constar expressamente, fazendo 
referência ao emprego de estímulos visuais ou sonoros difundidos em 
intensidade que se situam no limiar de percepção dos sentidos e percebidos 
abaixo do limiar da consciência. 

34. acresce que a diretiva previu que a promoção da oferta na 
comunicação audiovisual comercial pudesse ser tanto direta como indireta. 
da mesma forma, em alguns casos, como no dos cigarros e dos outros 
produtos do tabaco, também era proibida essa comunicação comercial, 
mesmo quando indireta. Contudo, o texto não incluiu uma definição desta 
modalidade de comunicação audiovisual comercial. 

35. Mas foi na regulação para a “colocação de produtos” que o conflito 
de interesses se revelou mais evidente e a cedência ao lobby dos publicitários 
se tornou mais patente. É certo que, já anteriormente, a prática tinha 
conduzido a que, apesar de proibida como publicidade oculta, a tendência 
geral era no sentido de nem sequer considerar o product placement como 
publicidade televisiva, escapando a qualquer controle, em particular depois 
da Comunicação interpretativa da Comissão de 28 de abril de 2004 o ter 
considerado consentâneo com a letra da diretiva então em vigor. 

No entanto, não foi demonstrado, nem o estudo de impacto e os 
elementos estatísticos que acompanharam a proposta da diretiva alguma 
vez o justificaram cabalmente, que uma maior flexibilização das normas 
relativas à colocação do produto contribuísse para o reforço efetivo da 
concorrência da indústria audiovisual europeia para compensar a previsível 
perda de receitas provenientes dos espaços publicitários tradicionais, como 
resultado de novas tecnologias que permitem aos utilizadores evitar os 
anúncios.

Certo é que esta prática, que passou a ser considerada ilícita, com 
as derrogações que contém, permitiu que vários operadores logo se 
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encarregassem de as circundar impunemente, constituindo uma entorse 
fundamental aos princípios que regem a publicidade e representando 
uma ofensa grave à proteção devida aos consumidores neste domínio.

Mesmo compartilhando da opinião daqueles que achavam que 
esta seria uma batalha perdida à partida, em face do peso dos lobbies 
que sustentam a tese adversa, apadrinhada pela Comissão, sempre 
se julgou que, pelo menos na definição de colocação de produto, se 
deveriam ter destacado, como elementos distintivos desta prática, a 
intenção promocional por parte do organismo de radiofusão e a falta de 
advertência visual ou acústica ao público sobre o caráter promocional 
durante (isto é, simultaneamente a) tal colocação, face ao que acontece 
com outros formatos publicitários, como as telepromoções. 

Por outro lado, deveria igualmente ter-se estabelecido que a colocação 
do produto não poderia influir de tal modo na programação que afetasse 
a sua independência ou integridade, como já previsto para outros tipos 
de formatos promocionais, e deveria precisar as restrições que o afetam, 
proibindo não só a colocação no caso de publicidade proibida, mas 
também no caso de publicidade a quaisquer medicamentos e igualmente 
a todas as bebidas alcoólicas. 

ao contrário do que se esperaria, os estados-membros, no uso da 
faculdade que a diretiva lhes conferiu de, no seu direito interno e na 
transposição da diretiva, consagrarem regimes mais estritos para a 
colocação de produtos, o que, no entanto, se verificou foi que por força 
do poder de influência dos lobbies em causa, tal não aconteceu. 

36. Finalmente, por manifesta deficiência técnica na elaboração 
do articulado, a diretiva apresentava algumas diferenças totalmente 
injustificadas quando se trata de estabelecer restrições para os serviços de 
comunicação audiovisual e para as comunicações audiovisuais comerciais 
a elas associadas. 

assim, falava-se, em relação aos serviços de comunicação social, 
da proibição do “incitamento ao ódio com base no sexo, na raça, na 
religião ou na nacionalidade”; em relação às comunicações audiovisuais 
comerciais, referia-se antes a “discriminação com base no sexo, na religião 
ou credo, na incapacidade, na idade ou na orientação sexual”. 

Mencionava-se, falando de serviços de comunicação audiovisuais, 
de “afetar seriamente o desenvolvimento físico, mental ou moral” (art. 
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27º), quando, no caso das comunicações audiovisuais comerciais, a 
menção se limitava a que “não devem prejudicar moral ou fisicamente os 
menores” (art. 9º, n. 1, al. g)). também não se incluía, em relação a estas 
comunicações, a proibição de incitar ou fomentar condutas violentas e 
antissociais, bem como os maus tratos a animais, restrições que deveriam 
estender-se, na sua máxima expressão, tanto aos serviços de comunicação 
audiovisual como às comunicações audiovisuais comerciais.

37. Por outro lado, o texto aparecia carregado de conceitos indefinidos 
ou cuja definição não é atribuída a ninguém como, por exemplo, as noções 
de “equipamento grande público standard”, “integridade dos programas” 
para os efeitos de interrupção publicitária, “abuso ou comportamento 
fraudulento”, “prejudicar seriamente”, “técnicas subliminares”, “impacto 
significativo”.

tudo a revelar grande ligeireza e falta de cuidado na sua redação 
e técnica jurídica particularmente deficiente, e a colocar tantíssimos 
problemas acrescidos de transposição e de compatibilização com o todo 
jurídico nacional dos estados-membros.

38. estas foram algumas das razões fundamentais para que a revisão da 
diretiva SCSa tivesse sido pedida insistentemente pelo varios stakeholders, 
além do Pe e do CeSe, e fosse aguardada com expectativa, sendo 
entendimento geral que não poderia deixar de considerar a necessidade do 
reforço da proteção dos menores nesta matéria e da adoção de novas medidas 
mais eficazes e mais restritivas na sua publicidade e marketing, tendo em 
conta a experiência recolhida da sua aplicação nos estados-membros.

em que medida a recente publicação desta proposta49, cuja análise 
ainda não começou a ser efetivada nos vários órgãos comunitários, 
incluindo o CeSe, veio dar satisfação às expectativas e aos anseios dos 
interessados é o que procuramos determinar de seguida.

39. É desde logo importante anotar que esta proposta parte 
corretamente da constatação de que “o panorama dos meios de 
comunicação social audiovisual está a evoluir rapidamente devido à 
crescente convergência entre a televisão e os serviços distribuídos através 
da Internet. Os consumidores acedem cada vez mais a conteúdos a pedido 
através de televisores inteligentes ou híbridos e a dispositivos portáteis. Os 
jovens consumidores, em particular, veem vídeos, muitas vezes produzidos 
por utilizadores particulares, na Internet”. 
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Por seu lado “os operadores televisivos estão a ampliar as suas 
atividades em linha e os novos operadores que disponibilizam conteúdos 
audiovisuais através da Internet (por exemplo, aos fornecedores de 
vídeo a pedido e de plataformas de partilha de vídeos) adquirem uma 
importância crescente e disputam os mesmos tipos de público. No entanto, 
a radiodifusão televisiva, os vídeos a pedido e os conteúdos produzidos por 
utilizadores estão sujeitos a regras diversas e a níveis variáveis de proteção 
dos consumidores”.

em contrapartida, a proposta exclui à partida a sua aplicação “aos 
conteúdos produzidos por utilizadores e disponibilizados em plataformas 
de partilha de vídeos, já que os serviços que administram essas plataformas 
não têm, muitas vezes, responsabilidade editorial pelos conteúdos nelas 
armazenados. Em muitos casos, estes serviços estão sujeitos à Diretiva 
sobre o comércio eletrónico (DCE), pois constituem serviços da sociedade 
da informação. A DCE não obriga os intermediários a assegurar o controlo 
dos conteúdos que armazenam; na verdade, proíbe os Estados-Membros de 
imporem uma obrigação geral de vigilância ou de procura ativa de factos ou 
circunstâncias que indiciem ilicitudes (artigo 15º). Nos termos da DCE, os 
intermediários – e mais especificamente os fornecedores dos chamados serviços 
de ‘armazenagem em servidor’ – estão isentos de qualquer responsabilidade 
por eventuais informações ilegais por eles armazenadas (artigo 14º)”.

40. Por outro lado a proposta baseou-se numa consulta pública 
levada a cabo entre 6 de julho de 2015 e 30 de setembro de 2015, na qual se 
verificou designadamente a “ausência de um consenso claro entre as partes 
interessadas sobre a proteção de menores”, sendo que enquanto “houve um 
apelo de uma parte considerável dos representantes do setor da radiodifusão 
para que sejam garantidas condições equitativas regulamentando os novos 
serviços e/ou assegurando uma maior flexibilidade das regras existentes, 
as organizações de consumidores pediram o reforço das regras da Diretiva 
SCSA destinadas a proteger os telespetadores, nomeadamente os mais 
vulneráveis”. 

41. Quanto ao problema da proteção insuficiente dos menores e dos 
consumidores em plataformas de partilha de vídeos, a proposta considerou 
duas opções:

“A opção A incentiva a autorregulação no âmbito da proteção dos 
menores e dos consumidores em plataformas de partilha de vídeos. A opção 
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B impõe uma obrigação de existência de meios nas plataformas de partilha 
de vídeos que protejam os menores e impeçam o discurso de ódio, aplicados 
num processo de corregulação.” 

Quanto à proteção de menores nos serviços a pedido, a proposta 
considerou que 

“A opção A aumenta o nível de proteção dos menores nos serviços 
de comunicação social audiovisual a pedido, simplifica o conceito de 
conteúdo nocivo e incentiva a corregulação ao nível da UE no que se refere 
aos descritores de conteúdos.”

“Todas as opções têm em conta, se for caso disso, a necessidade de 
flexibilidade do setor prevendo a possível aplicação da diretiva através de 
autorregulação e/ou de corregulação (âmbito de aplicação, informações 
sobre conteúdos nocivos).”

No que se refere às comunicações comerciais, a proposta identificou-
as “como um domínio em que é possível promover maior flexibilidade, 
em especial no que diz respeito aos operadores televisivos. O mercado da 
radiodifusão televisiva evoluiu, e é necessário aumentar a flexibilidade 
no âmbito das comunicações comerciais audiovisuais, em particular no 
que respeita a regras quantitativas para serviços de comunicação social 
audiovisual lineares, colocação de produto e patrocínio. A emergência 
de novos serviços, alguns dos quais sem publicidade, criou maiores 
possibilidades de escolha para os telespectadores, que podem facilmente 
optar por ofertas alternativas. A colocação de produto pode gerar recursos 
suplementares substanciais para os fornecedores de serviços de comunicação 
social. O quadro regulamentar deve ser adaptado a este novo contexto, 
nomeadamente através do aumento da flexibilidade das regras aplicáveis 
aos serviços de radiodifusão. Neste contexto, a proposta permite (em certas 
circunstâncias) a colocação de produto e introduz maior flexibilidade no 
que se refere às regras quantitativas. Ao mesmo tempo, tem em conta os 
dados recolhidos sobre os possíveis efeitos da colocação de produto sobre as 
crianças, continuando a limitar a sua exposição a este tipo de conteúdo”.

No que diz respeito às pequenas e médias empresas (PME) e às 
microempresas, “a proposta prevê eventuais isenções das disposições 
relativas à promoção de obras europeias. Com efeito, os Estados-
Membros seriam autorizados a introduzir exceções para serviços de 
comunicação social audiovisual de cariz temático ou com níveis de 
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audiência reduzidos. Quanto às disposições que regulam a proteção dos 
consumidores, incluindo os menores, a proposta não prevê quaisquer 
isenções para as PME e as microempresas pois estão em causa valores 
extremamente importantes”.

Por fim e com caráter de generalidade, no que toca aos direitos 
fundamentais, a proposta refere ter tido “em consideração os direitos 
e princípios fundamentais reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em especial o direito ao respeito pela 
vida privada e familiar e a proteção de dados pessoais (artigos 7º e 8º), a 
liberdade de expressão e de informação (artigo 11º), a liberdade de empresa 
(artigo 16º) e a proibição da discriminação (artigo 21º), os direitos das 
crianças (artigo 24º) e o direito à ação e a um tribunal imparcial (artigo 
47º)”. 

42. Numa análise mais detalhada a Comissão propõe em síntese as 
seguintes medidas: 

a) Uma atitude responsável das plataformas de partilha de vídeos 
as plataformas de vídeos deverão proteger os menores dos conteúdos 

prejudiciais e proteger todos os cidadãos da incitação à violência, ao ódio 
e ao racismo. a Comissão propõe-se convidar todas as plataformas de 
partilha de vídeos para cooperar no seio da aliança Para Uma Melhor 
Proteção dos Menores em Linha, no sentido de elaborar um Código 
deontológico para a indústria. as autoridades nacionais de regulação 
do audiovisual terão competência para fazer respeitar as regras, o que, 
segundo a legislação nacional aplicável, poderá também dar lugar a 
multas. as medidas de proteção dos consumidores previstas na diretiva 
sobre o comércio electrónico serão aplicáveis às plataformas de partilha 
de vídeos.

b) Um papel reforçado para as autoridades de regulação do 
audiovisual

a diretiva garantirá a independência das autoridades nacionais 
de regulação. o Papel do grupo dos reguladores europeus dos 
Serviços de Media audiovisuais (erga), composto do conjunto das 28 
autoridades nacionais do audiovisual, será definido na legislação da Ue. 
a erga avaliará os códigos deontológicos em matéria de corregulação e 
aconselhará a Comissão europeia.

c) Uma criatividade europeia mais desenvolvida 
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a Comissão espera que os orgãos de radiodifusão televisiva 
continuem a consagrar pelo menos metade do tempo de emissão a obras 
europeias e obrigará os fornecedores de serviços a pedido a garantir uma 
parte de pelo menos 20% de conteúdos europeus nos seus catálogos. 

a proposta precisa igualmente que os estados-membros poderão 
pedir aos serviços a pedido disponíveis no seu território para contribuir 
financeiramente para a produção de obras europeias.

d) Uma maior flexibilidade a favor da publicidade difundida pelos 
órgãos de radiodifusão televisiva 

a nova regulamentação audiovisual oferecerá aos órgãos de 
radiodifusão uma flexibilidade acrescida quanto à hora de difusão das 
publicidades. o limite geral de 20% do tempo de antena será mantido 
entre as 7 e as 23 horas mas, em vez dos 12 minutos máximos por 
hora atualmente previstos, os referidos órgãos poderão escolher mais 
livremente os momentos de difusão das publicidades ao longo de todo 
o dia. os órgãos de radiodifusão e os fornecedores de serviços a pedido 
gozarão igualmente de uma maior flexibilidade para a colocação de 
produtos e do patrocínio. 

43. Numa primeira abordagem crítica são os seguintes os aspectos 
que nos merecem maior reparo:

a) apesar de se reconhecer que, face à evolução do mercado 
audiovisual resultante da emergência de novas formas de serviços, do 
aparecimento de novos atores e do desenvolvimento de novas formas de 
consumo “a pedido”, a adaptação do quadro regulamentar europeu dos 
serviços de media audiovisuais se tornou imperiosa, não se encontra na 
proposta uma verdadeira preocupação com a diversidade dos serviços dos 
meios audiovisuais (SMA), a promoção da livre circulação da informação, 
o desenvolvimento da cultura bem como com a livre formação das opiniões 
em condições que garantam a salvaguarda do pluralismo informativo e a 
diversidade cultural e linguística.

b) identicamente não pode deixar de se lamentar que se tenha perdido 
a oportunidade para eliminar as divergências que subsistem nas disposições 
da nova diretiva e da Convenção europeia modificada do Conselho da 
Europa sobre a televisão transfronteiras aplicada em 21 estados-membros 
da UE, mantendo uma situação de divergência num mercado digital que 
se queria “único” na aplicação das regras relativas por exemplo ao tempo 
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de transmissão consagrado aos anúncios, aos patrocínios ou aos serviços 
de programas consagrados exclusivamente à autopromoção. 

c) Quanto à quota mínima de 20% imposta aos grandes prestadores 
de serviços de VOD, esta obrigação não lhes pedirá esforços acrescidos 
na medida em que já os atingem, além de que esta quota é demasiado 
modesta em relação à aplicável aos difusores lineares da radiodifusão 
televisiva que são obrigados a respeitar sempre uma proporção mínima 
de 50% de obras europeias. a quota mínima citada de 20% deveria assim 
ser revista em alta.

d) também se tem reservas em relação à possibilidade de serem 
concedidas derrogações relativas às obras europeias às pequenas e médias 
empresas, o que poderia traduzir-se numa nova forma de concorrência 
desleal. 

e) identicamente não se concorda com a possibilidade de os estados-
membros serem autorizados a impor aos serviços a pedido que relevem da 
sua competência, bem como aos estabelecidos fora das suas fronteiras e 
que tenham como alvo o seu público nacional, contribuições financeiras 
sob a forma de investimentos diretos em obras ou pagamentos a fundos 
cinematográficos nacionais. esta medida poderá introduzir condições de 
concorrência desleal, consoante um estado-membro introduza ou não 
tais contribuições, e poderá penalizar os serviços audiovisuais de um 
estado-membro destinados aos cidadãos de um outro estado-membro. 
Por outro lado a medida seria difícil de aplicar pelo fato de os prestadores 
de serviços Vod guardarem segredo do seu número de assinantes e do 
seu montante de negócios realizado fora do país. 

f) No que respeita à proteção de menores, saúda-se a intenção da 
Comissão de alinhar as normas de proteção aplicáveis aos fornecedores 
de plataformas de partilha de vídeos com as aplicáveis à radiodifusão 
televisiva. No entanto, está-se em profundo desacordo com a proposta 
quando ela pretende reservar mais espaço e maior flexibilidade à 
publicidade para todos os serviços de media audiovisuais50. 

g) Julga-se, com efeito, que o equilíbrio pretendido entre a 
competitividade e a proteção dos consumidores se fará em detrimento dos 
consumidores. Parece evidente que de agora em diante as interrupções 
de programas com vista a inserir a publicidade se farão a um ritmo mais 
intenso durante as horas de ponta e de grande audiência, enquanto de 
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manhã cedo e pela noite a publicidade se fará mais rara, a fim de criar 
a margem de manobra necessária para respeitar a quota de 20% de 
publicidade durante o dia. 

h) estas novas regras publicitárias arriscarão igualmente de atingir a 
integridade das obras e de atentar contra o direito moral dos autores, pelo 
que pelo menos as regras atuais se deveriam manter. 

44. aliás, se passarmos em revista quais eram as expectativas 
que se tinham com a revisão da diretiva para uma maior defesa dos 
consumidores em geral e uma particular proteção dos menores e de 
outros públicos mais sensíveis e vulneráveis, força será de concluir que 
elas foram completamente goradas.

Com efeito o artigo 12º da proposta, 
ao determinar que programas suscetíveis 
de afetar o desenvolvimento físico, mental 
ou moral dos menores apenas sejam 
disponibilizados de forma que garanta que, 
em regra, estes não os vejam nem ouçam, 
regra esta aplicável independentemente 
de tais programas serem emitidos por 
operadores televisivos ou disponibilizados 
por fornecedores de serviços de comunicação social a pedido, apenas 
na aparência é favorável aos menores. Na realidade, simultaneamente o 
artigo 27º da atual diretiva é suprimido e, em contrapartida, em vez de 
normas mais restritivas o que se encontra antes é uma tendência geral 
para normas mais flexíveis e uma crescente substituição de regras de 
direito cogente pelo recurso à auto e corregulação muito para além do 
que é o seu natural escopo e do que seria razoável.

São os casos, por exemplo, da limitação horária substituída por um 
limite diário de 20% de publicidade durante o período compreendido 
entre as 7h00 e as 23h00 (artigo 23º), ou de filmes realizados para a 
televisão, obras cinematográficas e noticiários poderem ser interrompidos 
com maior frequência (artigo 20º), sendo admissíveis spots publicitários 
isolados (artigo 19º). É o caso também das disposições destinadas a 
proteger os menores contra comunicações comerciais audiovisuais 
inadequadas relativas a alimentos com elevado teor de gordura, sal/sódio 
e açúcares, bem como bebidas alcoólicas, praticamente relegadas para 

O equilíbrio 
pretendido entre 

a competitividade 
e a proteção dos 

consumidores
 se fará em 

detrimento dos 
consumidores
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códigos de conduta a nível da Ue (artigo 9º, nos 2 e 4). É o caso ainda da 
sua aplicação em certos aspectos a serviços de plataformas de partilha de 
vídeos mantendo a sua irresponsabilidade editorial pelos conteúdos que 
armazenam mas que organizam utilizando diversos meios nos termos 
do artigo 14º da diretiva Comércio eletrónico (diretiva 2000/31/Ce), 
relegando de preferência para a corregulação aspectos tão importantes 
como “i) proteger os menores dos conteúdos nocivos e ii) proteger todos os 
cidadãos do incitamento à violência ou ao ódio”, abstendo-se de impor 
aos fornecedores qualquer obrigação geral de vigilância de conteúdos ou 
de procura ativa de fatos e sem determinar aos estados-membros que 
exijam aos fornecedores de plataformas de partilha de vídeos sob a sua 
jurisdição a aplicação de medidas mais estritas do que as previstas na 
diretiva alterada.

No que respeita à prestação de serviços da sociedade da informação 
a partir de outro estado-membro, a manutenção do princípio do país de 
origem, apesar de certo número de exceções (artigo 3º), só poderá agravar 
a situação de desproteção de consumidores em geral e dos menores em 
particular, para mais quando a Comissão se propõe apenas “facilitar, com 
o apoio do ERGA, a coordenação de códigos de conduta a nível da EU”.

aliás, é particularmente sintomático que a proposta de diretiva nestas 
áreas sensíveis se limite a “incentivar” os estados-membros “a assegurar 
que os códigos de conduta no âmbito da autorregulação e corregulação 
sejam utilizados para reduzir eficazmente a exposição das crianças e dos 
menores a comunicações comerciais audiovisuais respeitantes a alimentos 
e bebidas com elevado teor de sal, açúcares ou gordura ou que, de um 
outro modo, não cumpram estas orientações nutricionais nacionais ou 
internacionais”, bem como a ‘encorajar’ os estados-membros a verificar 
se os códigos de conduta acima referidos são utilizados para “limitar 
de forma concreta a exposição das crianças e menores às comunicações 
comerciais audiovisuais relativas a bebidas alcoólicas” através de “sistemas 
de corregulação ou autorregulação a nível da União e a nível nacional 
destinados a garantir uma publicidade responsável a bebidas alcoólicas, 
designadamente nas comunicações comerciais audiovisuais”. 

Finalmente e sempre a título de exemplo, a maior liberalização 
da colocação de produto agora “autorizada em todos os serviços de 
comunicação social audiovisual”, embora sujeita a algumas exceções 
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e apesar do reconhecimento de que “podem afetar o comportamento 
das crianças, dado não serem estas, muitas vezes, capazes de reconhecer 
o conteúdo comercial”, ficou apenas limitada “à indicação clara aos 
telespectadores da existência dessa colocação e na garantia de que a 
independência editorial do fornecedor de serviços de comunicação social 
audiovisual não é afetada”.

VII. conclusão

Forçoso é constatar que o apelo insistente dirigido à Comissão pelos 
representantes da sociedade civil no sentido de aproveitar a revisão 
desta diretiva para reforçar a proteção dos consumidores em geral e dos 
menores em particular face às práticas agressivas e violadoras de direitos 
fundamentais de certa publicidade não teve o eco que se esperava na 
presente proposta. Uma vez mais a Comissão desiludiu ao demitir-se 
totalmente de uma ação decidida e proativa nesta área. 

isto significa apenas que não é o tempo de baixar os braços e que, ao 
contrário, existe um largo percurso a percorrer no âmbito comunitário 
(e, evidentemente, também ao nível dos países membros e não membros 
da Ue) pela sociedade civil no sentido de manter esta questão na ordem 
do dia e de tentar influenciar os decisores políticos, nas várias instâncias, 
para que aceitem decidir aquilo que a situação comprovadamente 
demanda e os cidadãos em geral e as famílias em particular há muito 
exigem e reclamam – uma mais adequada proteção das crianças de todo 
o mundo em face da publicidade e do marketing.
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25. Parecer teN/489, de18 de setembro de 2012, do Comité económico e Social 

europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento europeu, ao Conselho, 
ao Comité económico e Social europeu e ao Comité das regiões – estratégia 
europeia para uma internet melhor para as crianças CoM(2012) 196 final, relator: 
antonio Longo.

26. inúmeras obras dão conta desta diversidade em termos de direito comparado. Ver 
com vantagem os escritos do professor Mário Frota, “A Publicidade Infanto-Juvenil, 
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Perversões e Perspectivas” e de Pedro Quartin graça Simão José e Margarida almeida 
Bettencourt “O Regime Jurídico da Publicidade nos Estados-membros da UE” (i.C., 
Lisboa, 2003).

27. Como o reconheceu o Parlamentar europeu Kyriacos triantaphyllides, no seu 
relatório a7-0369/2011 de 21.10.2011, em parágrafo lúcido, mas que a pressão do 
lobby dos publicitários obtigou a retirar da resolução final:

 “as crianças constituem um dos grupos de consumidores mais vulneráveis. 
todavia, embora as crianças não sejam ‘consumidores’ a mesmo título que os 
adultos, dado não poderem fazer escolhas informadas, encontram-se expostas a 
uma ampla publicidade. este problema deve ser tratado no contexto da agenda do 
Consumidor. tal proibição encontra-se em vigor na Suécia desde 1991, aplicando-
se a toda a publicidade televisiva e à publicidade directa dirigida a crianças 
com idade inferior a 12 anos. as crianças são crianças e não consumidores. 
Consequentemente, deve constituir uma prioridade fundamental da agenda do 
Consumidor implementar uma perspectiva infantil e propor uma proibição da 
publicidade televisiva e directa dirigida a menores de 12 anos.”

28. CoM (2011) 942 final de 11.01.2012.
29. CoM (2011) 556 final de 13.09.2011.
30. CoM (2012) 196 final de 02.05.2012. 
31. No caso da Suécia, aliás, objeto mesmo de acórdão do tJ da Ue de 9 de julho de 

1997, que confirmou a sua compatibilidade com o direito comunitário (Caso C-34 
e C-35/95 Konsumentombudsmannen/de agostini (Svenska) bForlag aB e tV-
Shop i Sverige aB). 

32. Jo L 95 de 15.04.2010.
33. (CoM (2016) ...
34. Jo L 149 de 11.06.2005.
35. esta diretiva aguarda neste momento a realização de um estudo de avaliação e de 

impacto a desenvolver em paralelo e em simultâneo pela Comissão e pelo CeSe, 
de que o aqui autor é o relator, com vista a uma sua futura revisão no quadro do 
Programa reFit (Parecer iNt 796).

36. Sobre este tema ver, em especial, Consuelo Camacho Pereira, “La Protección del 
Conbsumidor frente al Mensaje Publicitário”, ed., aranzadi Sa, Navarra, 2012., p. 
174. 

37. Jo L 270 de 07.10.98.
38. Jo L 378 de 27.12.2006.
39. Jo L 22 de 25.01.2003.
40. Jo L 152 de 20.06.2003.
41. Jo L 161 de 16 de junho de 2001.
42. Jo L 13 de 20.01.2004.
43. “Qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade” – conceito retomado e 

reafirmado em vários textos legais da Ue, mas que é deixado cair quando se trata 
das normas sobre o acesso à internet e às redes sociais e a protecção de dados, 
onde incompreensivelmente baixa para 13 anos (Ver Parecer CeSe 1303/2012 
(SoC/455) de 23.05.2912 sobre a Proposta de Regulamento relativa à protecção das 
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pessoas físicas en relação ao tratamento de dados de carácter pessoal (CoM (2012) 
11 final) de que foi relator o aqui a.

44. Jo L 348 de 24.12.2008.
45. Ver o meu artigo “a tutela do álcool e a proteção dos menores face à publicidade 

ao álcool no direito da eU” in RLBDC, n. 20 p. 65.
46. Para além disso, a Comissão tem-se multiplicado em iniciativas avulsas e não 

integradas de caráter meramente programático, e sem tradução normativa cogente, 
de que se destacam:

 a) a Comunicação da Comissão “rumo a uma estratégia da Ue sobre os direitos 
da criança” (CoM (2006) 367 final de 04.07.2006). 

 b) o “Programa Plurianual para a proteção das crianças que utilizam a internet e 
outras tecnologias das comunicações” (CoM (2008) 106 final de 27.02.2008).

 c) o “Programa da Ue para os direitos da criança” (CoM (2011) 60 final de 
15.02.2011).

 d) a Comunicação “Um enquadramento coerente para reforçar a confiança no 
mercado único digital do comércio eletrónico e dos serviços em linha” (CoM 
(2011) 942 final de 11.01.2012).

 e) o relatório “Proteger as crianças no mundo digital” (CoM (2011) 556 final de 
13.09.2011). 

 f) a Comunicação “estratégia europeia para uma internet melhor para as crianças” 
(CoM(2012)196 final de 02.05.2012). 

 a par destas disposições de direito comunitário, outros instrumentos de natureza 
convencional ou programático, definem princípios fundamentais que estão, por 
sua vez, na origem dos mais recentes desenvolvimentos no direito fundamental da 
Ue (tratado de Lisboa e Carta europeia dos direitos Fundamentais). referem-se 
em especial:

 a) a declaração dos direitos da Criança adotada pela assembleia das Nações 
Unidas, de 20 de novembro de 1959; 

 b) a Convenção do Conselho da europa, de 5 de maio de 1989 sobre a televisão 
sem Fronteiras publicada pelo Conselho da europa na “Série des traités européens 
n. 132” conforme o texto emendado pelo Protocolo entrado em vigor a 1º de março 
de 2002 (Ste n. 171), que estabelece que a publicidade destinada a crianças ou 
que delas se socorra deve ter em conta a sua sensibilidade específica e abster-se de 
causar prejuízo aos seus interesses (artigo 11, n. 3);

 c) a Convenção sobre os direitos da Criança, assinada por Portugal a 26 de janeiro 
de 1990 publicada no dr i Série a n. 211/90, que, no seu artigo 32 impõe que 
os estados aderentes reconheçam à criança o direito de ser protegida contra a 
exploração económica ou capazes de comprometer a sua educação, prejudicar a 
sua saúde ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.

47. destacam-se, pela sua importância o Código internacional de Práticas Leais em 
matéria de Publicidade editado pela Câmara de Comércio internacional, o Código 
da autorregulação da Publicidade de alimentos dirigida a Menores, Prevenção 
da obesidade e Saúde que se funda nos Princípios de Publicidade a alimentos e 
Bebidas da Confederação de indústrias agro-alimentares da União europeia, da 
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eaSa, aprovados em fevereiro de 2004, a eU PLedge, que envolve alguns dos 
principais distribuidores e produtores de alimentos e bebidas para jovens. Menção 
especial merecem a iniciativa “european Network on reducing marketing pressure 
in children” e a recente proposta “StanMark” da iaSo no âmbito do Projeto-Piloto 
“transatlantic Methods for Handling global Challenges” (junho 2011). Sobre os 
diferentes sistemas de autorregulação da publicidade nos vários estados-membro, 
ver a excelente compilação “advertising self-regulation in europe” da european 
advertising Standards alliance (eaSa), 2007. da mesma eaSa ver “advertising 
Standards in europe”, janeiro 2008.

48. o tema da autorregulação e da corregulação dava só por si para um artigo 
autónomo, não sendo aqui o local para o desenvolver. Chama-se a atenção apenas 
para o relatório da investigação levada a cabo pelo United Nations research 
institute for Social development (UNriSd) sobre “Corporate Codes of Conduct – 
Self Regulation in a Global Economy” de que foi autor rhys Jenkins (technology, 
Business and Society, Progrma Paper Number 2, april 2001), para o aprofundado 
relatório de informação do CeSe sobre a matéria (CeSe 1182/2004, iNt/204), de 
14 de janeiro de 2005, de que foi relator o Sr. Vever, para o relatório da dg SaNCo 
da Comissão europeia “Self-regulation on thr eU advertising Sector” julho 2006, 
bem como para o notável artigo do professor Fabrizio Cafaggi, “L’autoregulation 
en Droit Européen des Contrats” em www.ejls.eu. 

49. CoM (2016) 287 final de 25.05.2016. a 1ª reunião do grupo de estudo encarregado 
de analisar esta diretiva tem lugar no dia 19 do mês corrente, ou seja, poucos dias 
depois deste artigo ser concluido.

50. Com efeito a proposta pretende fixar as restrições publicitárias no máximo de 20% 
por dia seja 3h12min de publicidade entre as 7h e 23h em vez do plafond atual 
de 12 min por hora. daí resultará que filmes concebidos para a televisão, obras 
cinematográficas e programas de informação poderão ser interrompidos com 
maior frequência durante uma hora determinada; Spots isolados serão autorizados 
relativamente ao patrocínio e a colocação de produtos será mais facilitada.
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