Política comunitária dos consumidores em marcha-atrás?
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A PROTECÇÃO CONSTITUCIONAL AO CONSUMIDOR EM PORTUGAL
Portugal é, neste domínio, pioneiro, com a consagração, logo na Constituição de 1976, de uma
“incumbência prioritária do Estado a proteger o consumidor” (art. 81..º al. m), mas é apenas na
revisão constitucional de 1985 que os direitos do consumidor ganham plena dignidade como
direitos fundamentais, com a sua integração no capítulo relativo aos direitos e deveres económicos. A Espanha segue na sua esteira logo na sua primeira Constituição pós-franquismo.
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O TRATADO DE MAASTRICHT E A PROTECÇÃO AOS CONSUMIDORES
Muito embora o terreno para esta evolução tenha sido preparado pelo Acto Único Europeu de
28. 02. 86, foi, com efeito, no Conselho Europeu de Maastricht, a 10 de Dezembro de 1991, que
foi aprovado o artigo G do Tratado, o qual, pelo seu parágrafo b) ponto 3 modifica o artigo 3.º do
Tratado de Roma, aditando à lista das actividades que constituem «a acção de Comunidade», um
parágrafo s) que exige «uma contribuição para o reforço da protecção dos consumidores».
Este mesmo artigo G) no seu parágrafo b) ponto 38 suprime vários títulos do tratado CEE e substitui-os por outros, entre os quais um novo Título XI, intitulado «A Defesa dos Consumidores»,
com um único artigo 129.º-A, do seguinte teor:
«1. A Comunidade contribuirá para a realização de um nível elevado de defesa dos consumidores, através de:
a) Medidas adoptadas em aplicação do artigo 100.º-A no âmbito da realização do mercado interno;
b) Acções específicas de apoio e complemento à política seguida pelos Estados membros em
defesa da saúde, da segurança e dos interesses económicos dos consumidores e para lhes facultar uma informação adequada.
2. O Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo 189.º-B, e após
consulta do Comité Económico e Social, adoptará as acções específicas previstas na alínea b)
do n.º1.
3. As acções adoptadas ao abrigo do n.º2 não obstam a que os Estados membros mantenham
ou introduzam medidas de protecção mais estritas. Essas medidas devem ser compatíveis com
o presente Tratado e serão notificadas à Comissão.»
Sobre a teoria da “dupla subsidiariedade” ver “Introdução ao Direito e à Politica do Consumo”,
Jorge Pegado Liz, Ed. Notícias, pags. 120 e sgs.

Aspectos da conjuntura internacional

Jorge Pegado Liz e Cristina Crisóstomo
De um lado, a mera “informação” aos
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EVOLUÇÃO DA PROTECÇÃO AO CONSUMIDOR NO PLANO COMUNITÁRIO
E INTERNACIONAL
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Com efeito, quer a nível dos vários Estados, quer a nível comunitário e internacional, a evolução
da política dos consumidores foi no sentido de, considerados inicialmente como objecto de especiais medidas de defesa, em atenção à sua situação de desfavor na relação de consumo, como
“parte fraca”, incumbindo, por isso, aos Estados a sua “protecção”, terem vindo a assumir, progressivamente, o papel de “sujeitos” de direitos, cabendo ao Estado não tanto a sua “protecção”,
mas antes a sua “promoção” e o seu reconhecimento como parceiros sociais, com direito de participação e de intervenção nas várias instâncias de decisão política e nas várias políticas sectoriais
que, directa ou inirectamente, lhes respeitem. Esta orientação, claramente manifestada em várias
declarações políticas, teve o seu reflexo ao nível do direito do consumo. Sobre esta evolução ver
“Introdução ao Direito e à Política do Consumo”, J. Pegado Liz, Ed. Noticias, 1999.

a sua defesa, com base no argumento, ao
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racional.
Acresce ainda que, de acordo com esta
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Fonte: Comissão Europeia, Business and Consumer Survey Results, Janeiro de 2009.
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