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2.5. Alegações ambientais enganosas 
 
2.5.1. Introdução / Definição 
 
As expressões «alegações ambientais» ou «alegações ecológicas» dizem respeito à prática de 
sugerir ou de alguma outra forma criar a impressão (no quadro de uma comunicação, 
comercialização ou publicidade comercial) de que um produto ou serviço é ecológico (isto é, 
tem impacto positivo no ambiente) ou prejudica menos o ambiente do que os produtos ou 
serviços concorrentes, em virtude, por exemplo, da sua composição, do modo como foi 
fabricado ou produzido, do modo como pode ser eliminado ou da redução do consumo de 
energia ou da poluição previsivelmente associados à sua utilização. Quando tais alegações não 
são verdadeiras ou não são comprováveis, esta prática pode ser designada por 
«branqueamento ecológico». 
 
Pode dar-se o caso de os consumidores ponderarem aspectos ambientais ao comprarem 
produtos. Ao planearem as suas campanhas publicitárias e comerciais, os profissionais têm 
cada vez mais em conta estes factores e as alegações ambientais tornaram-se um instrumento 
comercial poderoso. Todavia, para que as alegações ambientais sejam informativas para os 
consumidores e eficazes na promoção das mercadorias e serviços com menores incidências 
ambientais, é imperativo que sejam claras, verdadeiras e rigorosas e que não sejam enganosas.  
Além disso, não devem enfatizar um aspecto ambiental, omitindo eventuais inconvenientes ou 
efeitos negativos no ambiente. A veracidade das alegações ambientais também é importante 
para proteger os profissionais que fazem alegações genuínas, relativamente à concorrência 
desleal por parte dos profissionais que fazem alegações ambientais infundadas50. 
 
Não existe legislação específica da UE que harmonize as referências comerciais de cariz 
ambiental. As alegações ambientais são parcialmente cobertas pela legislação comunitária 
específica que regulamenta o desempenho ambiental de determinadas categorias de produtos e 
proíbe qualquer utilização enganosa da alegação, logótipo ou rótulo utilizado no quadro da 
regulamentação em causa. Esses actos legislativos estabelecem regras específicas que se 
sobrepõem às disposições mais gerais da directiva explicadas no ponto 1.9. Figuram no 
ponto 2.5.2 alguns exemplos de tais actos legislativos.  
 
Fora desses aspectos abrangidos por legislação UE específica, utilizam-se as disposições 
gerais da directiva para apreciar as alegações ambientais e determinar se uma alegação é 
enganosa no seu teor ou no modo como é apresentada aos consumidores. 

                                                 
50 Ver, por exemplo, o inquérito recente do Consumer Focus sobre as expectativas ecológicas e a compreensão 
por parte dos consumidores das alegações ecológicas na publicidade («Green expectations – Consumers' 
understanding of green claims in advertising»), segundo o qual 58 % dos consumidores consultados consideram 
que muitas empresas simulam preocupações ecológicas apenas para cobrarem preços mais elevados. Ligação: 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx. 



Este aspecto foi sublinhado quando, a 4 de Dezembro de 2008, o Conselho Ambiente adoptou 
conclusões sobre o plano de acção para um consumo e produção sustentáveis e uma política 
industrial sustentável. No ponto 18 das conclusões, o Conselho «CONVIDA os 
Estados-Membros a aplicarem na íntegra a Directiva relativa às práticas comerciais desleais 
no que respeita às alegações ambientais; CONVIDA a Comissão a incluir as alegações 
ambientais em todas as eventuais orientações futuras respeitantes à Directiva relativa às 
práticas comerciais desleais;». 
 
2.5.2. Panorâmica da legislação UE específica no domínio das alegações ambientais 
 
a) Os rótulos biológicos são definidos e regidos pelo Regulamento (CE) n.º 834/200751, que 
enumera os termos e abreviaturas (tais como «bio» e «eco») que podem ser utilizados na 
rotulagem, na publicidade e na documentação comercial de produtos que satisfaçam os 
requisitos desse regulamento. 
 
O artigo 23.º do referido regulamento proíbe a utilização de tais rótulos quando possam 
induzir em erro: 
 
«2. Os termos referidos no n.º 1 não podem ser utilizados em parte nenhuma da Comunidade, 
nem em nenhuma língua comunitária, na rotulagem, na publicidade e na documentação 
comercial de um produto que não satisfaça os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento, a menos que esses termos não se apliquem a produtos agrícolas presentes em 
géneros alimentícios ou alimentos para animais ou não tenham manifestamente qualquer 
relação com a produção biológica. 
 
Além disso, não podem ser utilizados na rotulagem e na publicidade termos, designadamente 
termos utilizados em marcas, nem práticas susceptíveis de induzir o consumidor ou o 
utilizador em erro por sugerirem que um produto ou os seus ingredientes satisfazem os 
requisitos estabelecidos no presente regulamento.  
 
3. Os termos referidos no n.º 1 não podem ser utilizados para nenhum produto em cuja 
rotulagem ou publicidade deva ser indicado, em conformidade com as disposições 
comunitárias, que contém OGM, é constituído por OGM ou foi obtido a partir de OGM.»  
 
O mesmo regulamento estabelece igualmente regras relativas aos géneros alimentícios 
transformados, às indicações obrigatórias e aos logótipos. 
 
b) A rotulagem energética é regulamentada pela Directiva 92/75/CEE52. Os aparelhos 
domésticos postos à venda, em locação ou em locação com opção de compra terão de ser 
acompanhados de uma ficha e de um rótulo com informações relativas ao seu consumo 
energético (de electricidade ou de outra fonte de energia) ou de outros recursos essenciais. 
O artigo 7.º, alínea b), do referida directiva proíbe a utilização de tais rótulos quando possam 
induzir em erro, de modo a garantir que: 
 

                                                 
51 Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de Junho de 2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, JO L 189 de 20.7.2007, 
páginas 1 a 23. 
52 Directiva 92/75/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1992, relativa à indicação do consumo de energia 
dos aparelhos domésticos por meio de rotulagem e outras indicações uniformes relativas aos produtos, JO L 297 
de 13.10.1992, páginas 16 a 19. 



«Se puder induzir em erro ou criar confusões, seja proibida a aposição de outros rótulos, 
marcas, símbolos ou inscrições relativos ao consumo de energia que não obedeçam aos 
requisitos da presente directiva e das correspondentes directivas de aplicação. Esta 
proibição não se aplica aos sistemas de rótulos ecológicos comunitários ou nacionais»53. 
c) A rotulagem dos pneus será regulamentada pelo Regulamento relativo à rotulagem dos 
pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros essenciais54, no qual se 
estabelece que os fabricantes têm de declarar a classe de eficiência energética, a classe de 
aderência em pavimento molhado e o desempenho em termos de ruído exterior de rolamento 
dos pneus C1, C2 e C3 (isto é, os pneus que equipam principalmente os automóveis de 
passageiros e os veículos comerciais ligeiros e pesados). A partir de 1 de Novembro de 2012, 
essas características de desempenho terão de estar claramente à vista no ponto de venda, por 
meio de um rótulo impresso exibido na proximidade imediata dos pneus no ponto de venda ou 
de um autocolante aplicado no piso dos pneus. De acordo com os artigos 4.º e 5.º do 
regulamento, o desempenho dos pneus também tem de ser indicado na factura entregue ao 
utilizador final no momento da compra dos pneus ou juntamente com a factura, assim como 
no material técnico promocional, como catálogos, prospectos ou informação comercial em 
linha. 
 
d) Rotulagem relativa ao consumo de combustíveis e às emissões de CO2: a 
Directiva 1999/94/CE55 prevê que seja exibida uma etiqueta relativa à economia de 
combustível junto de todos os automóveis de passageiros novos no ponto de venda. Essa 
etiqueta deve ser claramente visível e satisfazer determinados requisitos do anexo I. Deve 
ainda referir, nomeadamente, os dados oficiais de consumo de combustível, expressos em 
litros por 100 km ou em quilómetros por litro (ou em milhas por galão), e as emissões de CO2 
em g/km.  
 
Nos termos do artigo 7.º, «Os Estados-Membros assegurarão que seja proibida a presença 
nas etiquetas, guias, cartazes ou literatura e material promocional referidos nos artigos 3.º, 
4.º, 5.º, e 6.º, de outras marcas, símbolos ou inscrições relativas ao consumo de combustível 
ou às emissões de CO2 que não preencham os requisitos da presente directiva, se essa 

                                                 
53 Encontra-se na fase final do processo legislativo uma proposta de reformulação da Directiva 92/75/CEE. 
Quando entrar em vigor, a directiva reformulada incumbirá a Comissão da adopção de medidas relativas à 
rotulagem de determinados produtos. O âmbito desta Directiva Rotulagem será alargado a todos os produtos 
relacionados com a energia, os quais, quando postos à venda, em locação ou em locação com opção de compra, 
terão de ser acompanhados de uma ficha e de um rótulo com informações relativas ao consumo energético – e, se 
for caso disso, de outros recursos – do produto. 
A bem conhecida escala A-G (e, no caso dos frigoríficos, as classes A+ e A++) continuará a ser utilizada, sendo 
admitida a possibilidade de lhe serem acrescentadas as classes A+/A++/A+++. Os consumidores saberão sempre 
qual é a melhor classe disponível no mercado, pois a directiva prevê que a cor verde-escuro indique sempre a 
melhor classe. Será proibida a utilização não autorizada do rótulo e, ao transporem a directiva, os 
Estados-Membros poderão adoptar várias sanções aplicáveis a esses casos. Com o objectivo de minimizar as 
desconformidades, a nova directiva também reforça as disposições de fiscalização do mercado, em sintonia com 
o Regulamento (CE) n.º 765/2008. Um elemento novo da directiva reformulada é a introdução de uma indicação 
obrigatória na publicidade, com vista a assegurar que: «Qualquer publicidade a modelos específicos de produtos 
relacionados com a energia abrangidos por uma medida de execução da presente directiva inclua uma 
referência à classe de eficiência energética do produto sempre que forem divulgadas informações sobre o preço 
ou relacionadas com a energia» (artigo 4.º, n.º 2, alínea a)). 
54 O regulamento foi adoptado em 25 de Novembro de 2009 e a sua publicação no Jornal Oficial está prevista 
para o início de Janeiro de 2010, entrando em vigor 20 dias após essa data. 
55 Directiva 1999/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1999, relativa às 
informações sobre a economia de combustível e as emissões de CO2 disponíveis para o consumidor na 
comercialização de automóveis novos de passageiros, JO L 12 de 18.1.2000, páginas 16 a 23. 



presença puder criar confusão aos potenciais consumidores de automóveis novos de 
passageiros.» 
 
Além disso, o anexo IV estabelece regras relativas à literatura promocional dos automóveis de 
passageiros: 
«Os Estados-Membros assegurarão que toda a literatura promocional contenha os dados 
sobre o consumo oficial de combustível e as emissões específicas oficiais de CO2 dos veículos 
a que se refere. Essa informação deve, no mínimo, satisfazer os seguintes requisitos: 
 

1. Ser de fácil leitura e não menos destacada do que a parte principal das 
informações dadas na literatura promocional. 
 

2. Ser de fácil compreensão, mesmo com uma leitura rápida. 
 

3. Os dados relativos ao consumo de combustível oficial devem ser fornecidos para 
todos os diferentes modelos de automóveis que o material promocional abrange. Se for 
especificado mais do que um modelo, poderão ser indicados quer os dados relativos ao 
consumo oficial de combustível para todos os modelos especificados, quer o intervalo entre o 
modelo mais eficiente e o menos eficiente em termos de consumo de combustível. O consumo 
de combustível deve ser expresso em litros por 100 quilómetros (l/100 km), quilómetros por 
litro (km/l), ou numa combinação adequada destes valores. Todos os valores numéricos 
devem ser indicados com uma casa decimal. 
 
Estes valores podem ser expressos em unidades diferentes (galões e milhas), se tal for 
compatível com as disposições da Directiva 80/181/CEE. 
 
Se a literatura promocional apenas fizer referência à marca e não a qualquer modelo 
específico, os dados relativos ao consumo de combustível não precisam de ser fornecidos.» 
 
 e) A Directiva Electricidade (2003/54/CE)56 estabelece que a estrutura de combustíveis deve 
ser revelada, devendo os Estados-Membros assegurar que, nas facturas ou na documentação 
que as acompanhe e no material promocional posto à disposição dos clientes finais, os 
fornecedores de electricidade especifiquem: 
 

«a) A contribuição de cada fonte de energia para a estrutura global de combustíveis 
do comercializador no ano anterior; 
 

b) Pelo menos a referência das fontes de consulta existentes, como, por exemplo, 
páginas Web, em que são facultadas ao público informações sobre o impacto ambiental, no 
mínimo em termos de emissões de CO2 e de resíduos radioactivos resultantes da electricidade 
produzida pela estrutura global das diversas fontes de energia utilizadas pelo fornecedor no 
decurso do ano anterior.» 
 
No que respeita à electricidade obtida através de uma bolsa de electricidade ou importada de 
uma empresa situada fora da União Europeia, podem ser utilizados os dados agregados 
disponibilizados pela bolsa ou pela empresa no ano anterior. 
 

                                                 
56 Directiva 2003/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho de 2003, que estabelece regras 
comuns para o mercado interno da electricidade e que revoga a Directiva 96/92/CE, JO L 176 de 15.7.2003, 
páginas 37 a 56. 



f) O Regulamento (CE) n.º 1980/200057 (actualmente em fase de reformulação) prevê a 
concessão de rótulos ecológicos a produtos que satisfaçam determinados requisitos ambientais 
durante o seu ciclo de vida. 
 

O artigo 10.º, n.º 1, do novo regulamento reformulado estabelece que «É proibida qualquer 
publicidade falsa ou enganosa ou a utilização de qualquer rótulo ou logótipo que possa 
induzir em confusão com o rótulo ecológico comunitário.» 
 
 
2.5.3. A Directiva 2005/29/CE e as alegações ambientais enganosas 
A directiva não contém regras específicas relativas a referências comerciais ou publicitárias 
de cariz ambiental. Todavia, as suas disposições aplicam-se a todas as alegações feitas no 
contexto das práticas comerciais das empresas face aos consumidores, incluindo as alegações 
relacionadas com o ambiente. 
 
Conforme refere o décimo considerando da directiva, na realidade esta «assegura a protecção 
dos consumidores nos casos em que não exista legislação sectorial específica ao nível 
comunitário e proíbe os profissionais de criarem uma falsa imagem da natureza dos 
produtos». 
 
A directiva não desincentiva as alegações ecológicas e fornece uma base jurídica para garantir 
que os profissionais as utilizam com credibilidade e responsabilidade. A aplicação das 
disposições da directiva às alegações ambientais pode resumir-se em dois princípios 
fundamentais: 
 
a) Da cláusula geral da directiva, sobressai o princípio de que os profissionais devem efectuar 
as suas alegações ecológicas com especificidade, rigor e sem ambiguidades; 
 
b) Os profissionais devem estar em condições de comprovar cientificamente as suas alegações 
e estar prontos a fazê-lo de um modo compreensível se a alegação for contestada.  

 
2.5.4. O anexo I proíbe determinadas alegações ambientais enganosas 
O anexo I («lista negra») da Directiva 2005/29/CE considera desleais em quaisquer 
circunstâncias, sendo por isso proibidas, independentemente dos efeitos que tenham no 
comportamento do consumidor, as seguintes práticas: 
 
– n.° 2: Exibir uma marca de confiança (trust mark), uma marca de qualidade ou equivalente 
sem ter obtido a autorização necessária. 
Exemplo: utilização sem autorização de qualquer rótulo comunitário ou nacional (por 
exemplo, Nordic Swan label, Blue angel ou NF environment). 
– n.° 4: Afirmar que um profissional (incluindo as suas práticas comerciais) ou um produto 
foi aprovado, reconhecido ou autorizado por um organismo público ou privado quando tal 
não corresponde à verdade ou fazer tal afirmação sem respeitar os termos da aprovação, 
reconhecimento ou autorização. 
Exemplo: alegar que um produto foi aprovado por um autoridade ambiental, uma ONG ou um 
organismo de normalização sem que isso seja verdade. 
– n.° 1: Afirmar ser signatário de um código de conduta, quando o profissional não o seja.  

                                                 
57 Regulamento (CE) n.º 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000, relativo a 
um sistema comunitário revisto de atribuição de rótulo ecológico, JO L 237 de 21.9.2000, páginas 1 a 12. 



Exemplo: afirmação, por parte de um profissional no seu sítio Web, de que é signatário de um 
código de conduta relativo ao desempenho ambiental do produto, sem que isso seja verdade. 
– n.° 3: Afirmar que um código de conduta foi aprovado por um organismo público ou outra 
entidade, quando tal não corresponda à verdade. 
Exemplo: afirmação, por parte de um profissional, de que o código de conduta da sua empresa 
de montagem de automóveis foi aprovado pela autoridade ambiental nacional, por um 
ministério ou por uma organização de consumidores, sem que isso seja verdade. 
 
2.5.5. Aplicação das disposições gerais da directiva às alegações ambientais enganosas 
 
Nos termos do artigo 6.°, n.º 1, alíneas a) e b), da directiva: 
«É considerada enganosa uma prática comercial se contiver informações falsas, sendo 
inverídicas ou que por qualquer forma, incluindo a sua apresentação geral, induza ou seja 
susceptível de induzir em erro o consumidor médio, mesmo que a informação seja 
factualmente correcta, em relação a um ou mais dos elementos a seguir enumerados e que, 
em ambos os casos, conduza ou seja susceptível de conduzir o consumidor médio a tomar 
uma decisão de transacção que este não teria tomado de outro modo: a) (...) a natureza do 
produto; b) As características principais do produto, tais como (...) as suas vantagens, os 
riscos que apresenta, (...) a sua composição, (...) o modo (...) de fabrico (...), a adequação ao 
fim a que se destina, (...) a origem geográfica ou comercial ou os resultados que podem ser 
esperados da sua utilização, ou os resultados e as características substanciais dos testes ou 
controlos efectuados sobre o produto;». 
 
Esta disposição aplica-se às comunicações de índole comercial, entre as quais as alegações 
ambientais (texto, logótipos, imagens, símbolos, etc.). Prevê uma apreciação caso a caso da 
prática, do teor da alegação ambiental e dos efeitos desta na decisão de compra do 
consumidor médio. 

 
Podem apresentar-se duas situações diferentes: 
 
i) Prática objectivamente enganosa: a alegação ambiental é enganosa porque contém 
informações falsas – e é, portanto, inexacta – relativamente a algum dos itens enumerados no 
artigo 6.º, n.º 1. 
Exemplo: utilização do termo «biodegradável» sem que isso seja verdade (por exemplo, em 
relação a um produto que não foi ensaiado); utilização do termo «sem pesticidas» quando o 
produto contém, afinal, alguns pesticidas. 
Em conjugação com o artigo 12.º da directiva, isto significa que as alegações ambientais têm 
de basear-se em provas verificáveis pelas autoridades competentes. 
 
ii) Prática susceptível de induzir em erro: a alegação ambiental pode induzir em erro porque 
ilude ou é susceptível de iludir o consumidor médio, ainda que a informação que transmite 
seja factualmente correcta. 
Esta situação relaciona-se mais com o modo como a alegação ambiental é apresentada e 
contextualizada e com a impressão que a comunicação de índole comercial deixa no 
consumidor, sugerindo-lhe um benefício ambiental que pode acabar por revelar-se enganador. 
Exemplo: publicidade que mostra um automóvel numa floresta verdejante; utilização de 
objectos naturais (flores, árvores) como símbolos; menção de benefícios ambientais vagos ou 
genéricos do produto («amigo do ambiente», «verde», «amigo da natureza», «ecológico», 



«sustentável»); melhoria da imagem ecológica de marcas comerciais ou de nomes de 
produtos. 
Exemplo: um fabricante de uma máquina de lavar alega que o seu novo modelo reduz 75 % o 
consumo de água. Isto até pode ser verdadeiro em determinadas condições laboratoriais, mas 
em condições médias de utilização em casa das pessoas o consumo de água só diminui 25 %. 
Exemplo: alega-se que um género alimentício é produzido em condições respeitadoras do 
ambiente, com base num regime de certificação ou de rotulagem que, na realidade, apenas 
garante que o agricultor cumpre o mínimo exigido pela legislação da União Europeia em 
matéria de respeito do ambiente (condicionalidade). 
 
– A clareza e o rigor das alegações são critérios importantes na apreciação pelas entidades 
fiscalizadoras nacionais. As alegações devem, nomeadamente, deixar claro para o consumidor 
médio: 
– se a alegação se refere a todo o produto ou apenas a um dos seus componentes (por 
exemplo, se o conteúdo não for reciclável, só se poderá alegar que a embalagem o é; se a 
embalagem for parcialmente reciclável, apenas se poderá alegar que uma parte da embalagem 
é reciclável); 
– se a alegação se refere à empresa (aplicando-se a todos os seus produtos) ou apenas a 
determinados produtos; 
– se a alegação não abranger todo o ciclo de vida do produto, que fase do ciclo de vida ou que 
características do produto cobre exactamente a alegação; 
– A alegação, o rótulo ou o símbolo ambiental utilizado não deve confundir-se com marcas 
oficiais.  
– A apreciação também deve atender à natureza do produto. No caso de certos produtos que 
são sempre prejudiciais ao ambiente (automóveis, pesticidas, produtos com substâncias 
tóxicas), as alegações ambientais respeitantes a um aspecto do produto não devem transmitir a 
impressão enganadora de que o produto em si é ecológico.  
Exemplo: um tribunal da relação francês confirmou recentemente que a rotulagem com as 
menções «biodegradável» e «bom para o ambiente» de um pesticida de cuja composição 
faziam parte várias substâncias que não deixavam de ser nocivas para o solo constituía 
publicidade enganosa58. 
– As orientações não-vinculativas da Comissão em matéria de alegações ambientais e de 
apreciação desse tipo de alegações59, publicadas em 2000 e baseadas na norma internacional 
ISO 14201-1999, contêm critérios e exemplos úteis. Estas orientações referem determinadas 
alegações ambientais que devem ser consideradas enganosas, por exemplo: 
– alegações baseadas na ausência de um produto nocivo (um produto químico, por exemplo), 
quando os produtos desta categoria não contêm, geralmente, o produto nocivo em causa; 
– utilização inadequada de alegações do tipo «sem ...», quando se refiram a substâncias que 
nunca estiveram associadas ao produto ou quando se refiram a substâncias que costumavam 
estar associadas ao produto, mas já não o estejam (por exemplo, aerossóis desodorizantes que 
se alegue serem «sem CFC», quando isso é obrigatório para todos os produtos similares). 
 
2.5.6. A violação de códigos de conduta que contemplem compromissos ambientais também 
pode ser considerada uma acção enganosa 
 
Nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), da directiva:  

                                                 
58 França, Tribunal da Relação de Lyon, 29 de Outubro de 2008, processo «Roundup» (Monsanto – Scotts 
France). 
59 «Guidelines for making and assessing environmental claims», Dezembro de 2000, Comissão Europeia – ECA 
SA, Dr. Juan. R. Palerm. 



«É considerada também enganosa uma prática comercial que, no seu contexto factual, tendo 
em conta todas as suas características e circunstâncias, conduza ou seja susceptível de 
conduzir o consumidor médio a tomar uma decisão de transacção que este não teria tomado 
de outro modo, e envolve:» (...) «Incumprimento por parte do profissional dos compromissos 
contidos em códigos de conduta aos quais esteja vinculado, desde que: 
– o compromisso não seja uma mera aspiração mas seja firme e verificável, e que 
– o profissional indique, na prática comercial, que está vinculado pelo código.» 
Esta disposição pode ser utilizada para obstar que as empresas que subscrevam códigos de 
conduta que contemplem compromissos em matéria de protecção do ambiente desrespeitem 
esses códigos. 
Exemplo: um profissional subscreveu um código de boas práticas vinculativo que promove 
uma utilização sustentável da madeira e exibe o logótipo do código no seu sítio Web. O 
código de boas práticas contempla o compromisso de os seus aderentes não utilizarem 
madeira proveniente de florestas geridas sem sustentabilidade. 
Verificou-se, porém, que os produtos publicitados no sítio Web contêm madeira proveniente 
de uma zona desflorestada60. 
A expectativa do consumidor médio é que os aderentes ao código vendam produtos que o 
observem. Compete então às entidades fiscalizadoras nacionais avaliar a probabilidade de o 
consumidor decidir efectuar a compra com base nesse pressuposto. 
 
2.5.7. As comparações de produtos que passem por alegações ambientais devem ser 
apreciadas com base nos critérios da Directiva Publicidade Enganosa e Comparativa 
 
A Directiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa (hiperligação) 
estabelece, designadamente, as condições em que é autorizada a publicidade comparativa 
(artigo 1.º). O artigo 4.º desta directiva estabelece as condições que devem estar reunidas para 
que a publicidade comparativa seja permitida. Essas condições aplicam-se a iniciativas 
publicitárias que comparem os efeitos no ambiente ou os benefícios para o ambiente de 
produtos diferentes. 
 
Portanto, nos termos da referida directiva, essas comparações devem, nomeadamente: 
– não ser enganosas, na acepção da Directiva relativa às práticas comerciais desleais; 
– comparar bens ou serviços que respondam às mesmas necessidades ou tenham os mesmos 
fins. 
 
No que se refere às comparações de índole ambiental, as entidades fiscalizadoras nacionais e 
os organismos de auto-regulação interpretam normalmente este critério no sentido de que a 
comparação deve incidir em produtos da mesma categoria. 
– comparar objectivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis 
e representativas desses bens e serviços. 
A alegação do profissional deve deixar claro se a comparação é efectuada em relação a um ou 
mais dos seguinte termos de comparação: 
– o processo anterior da própria organização; 
– o produto anterior da própria organização; 
– o processo de outra organização; 
– o produto de outra organização. 

                                                 
60 In «Guidance on the UK Regulation (May 2008) implementing the Unfair Commercial Practices Directive – 
Consumer Protection from Unfair Trading» (orientações sobre a regulamentação do Reino Unido, de Maio de 
2008, de transposição da Directiva relativa às práticas comerciais desleais – protecção dos consumidores contra 
essas práticas) – Office of Fair Trading/Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (2008). 


