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 Resumo para o cidadão 

Maior escolha de programas de navegação na Internet para os 
consumidores europeus 

Internet: a escolha é sua! 

 
O que está em causa? 
 

• Durante muitos anos, a Microsoft acoplou automaticamente o seu programa de 
navegação «Internet Explorer» ao seu sistema operativo «Windows». 

• Dado que a Microsoft detém uma posição dominante no mercado dos sistemas operativos 
para computadores pessoais, a Comissão Europeia mostrou-se preocupada com as possíveis 
repercussões desta situação em termos de diminuição do leque de escolha para os 
consumidores e de decréscimo dos produtos inovadores no mercado. 

• Em Outubro de 2009, a Microsoft comprometeu-se a acabar com este obstáculo à 
concorrência. A Comissão transformou agora esse compromisso numa decisão 
juridicamente vinculativa para a Microsoft durante um período de cinco anos. 

• A partir de Março de 2010, os utilizadores do Windows poderão decidir livremente que 
programa de navegação na Internet querem usar no seu computador. 

 

Quem irá beneficiar? 
 

• Mais de 100 milhões de europeus, e muitos mais no futuro, que usam os sistemas 
operativos Windows (XP, Vista, 7 e sucessores) e que passarão a poder escolher facilmente 
o seu programa de navegação na Internet. Para quem usa estes produtos num quadro 
institucional, por exemplo numa empresa ou numa universidade, esta escolha poderá ficar a 
cargo dos administradores dos respectivos sistemas informáticos. 

 

O que se irá passar na prática? 
 

• Um ecrã de escolha de programas de navegação permitir-lhe-á escolher livremente um ou 
vários dos 12 programas de navegação na Internet mais populares, incluindo Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Apple Safari e Opera. 

• Cada programa de navegação será acompanhado de informações dadas pelo respectivo 
produtor que o ajudarão a fazer uma escolha esclarecida. 
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• Caso tenha o Internet Explorer como programa de navegação e tenha optado por fazer 
automaticamente as actualizações do Windows, será dirigido directamente para o ecrã de 
escolha. Se as actualizações não forem feitas automaticamente, ser-lhe-á dada a possibilidade 
de confirmar se quer instalar a actualização que introduz o ecrã de escolha. 

 

O que irá mudar concretamente? 
• Intensificação da concorrência entre programas de navegação na Internet, com maior 

escolha para os utilizadores. 

• Aumento da inovação em produtos relacionados (conteúdo digital, software, tecnologias 
Web, etc.). 

 

A partir de quando? 
• A actualização que irá introduzir o ecrã de escolha de programas de navegação terá início em 

Março de 2010 e ficará disponível durante 5 anos. 

 

 
 

Mais informações  
Perguntas frequentes e estudos de caso 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Mais sobre a política da concorrência  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  

http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html
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