
Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

LIVRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

A livre circulação de mercadorias é garantida através da eliminação dos direitos
aduaneiros e das restrições quantitativas, além da proibição de medidas de efeito
equivalente. Os princípios de reconhecimento mútuo, eliminação das barreiras
físicas e técnicas e promoção da normalização foram aditados a fim de continuar
a realização do mercado interno. A adoção do Novo Quadro Legislativo em
2008 reforçou a livre circulação de mercadorias, o sistema de fiscalização do
mercado a nível da UE e a marca CE. No entanto, a pandemia de COVID-19
teve consequências negativas para a livre circulação de mercadorias. Um estudo
realizado no início de 2021 mostra de que forma o impacto de futuras pandemias na
livre circulação de mercadorias pode ser atenuado através da aplicação de medidas
que reforcem a resiliência do mercado interno.

BASE JURÍDICA

Artigos 26.º e 28.º a 37.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(TFUE).

OBJETIVOS

O direito à livre circulação de mercadorias originárias dos Estados-Membros, e de
produtos provenientes de países terceiros que se encontrem em livre prática nos
Estados-Membros, é um dos princípios fundamentais do Tratado (artigo 28.º do TFUE).
Inicialmente, a liberdade de circulação de mercadorias foi considerada um elemento
de uma união aduaneira entre os Estados-Membros, envolvendo a eliminação de
direitos aduaneiros, restrições quantitativas nas trocas comerciais e medidas de efeito
equivalente, bem como o estabelecimento de uma pauta aduaneira comum para
a União. Mais tarde, a tónica foi colocada na eliminação de todos os obstáculos
subsistentes à livre circulação de mercadorias, tendo em vista a criação do mercado
interno.

REALIZAÇÕES

A eliminação de direitos aduaneiros e restrições quantitativas (contingentes) entre os
Estados-Membros foi concluída em 1 de julho de 1968. Este prazo não foi cumprido
no caso dos objetivos complementares: a proibição das medidas de efeito equivalente
e a harmonização das legislações nacionais relevantes. Estes objetivos tornaram-se
fundamentais no esforço desenvolvido persistentemente para realizar a livre circulação
de mercadorias.
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A. Proibição dos encargos de efeito equivalente a direitos aduaneiros: artigo 28.º,
n.º 1, e artigo 30.º do TFUE
Na ausência de uma definição do supramencionado conceito no Tratado, a
jurisprudência foi obrigada a defini-lo. O Tribunal de Justiça da União Europeia
considera que qualquer imposição, independentemente da sua designação ou meio
de aplicação, «que, incindindo especificamente sobre o produto importado de um
país membro e não sobre o produto nacional similar, [tenha] como resultado, ao
alterar o seu preço, ter sobre a livre circulação de produtos a mesma incidência
que um direito aduaneiro», pode ser considerada um encargo de efeito equivalente,
independentemente da sua forma ou natureza (processos apensos 2/62 e 3/62, e
processo 232/78).
B. Proibição das medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas:
artigos 34.º e 35.º do TFUE
No seu acórdão «Dassonville», o Tribunal de Justiça da União Europeia considera
que qualquer regulamentação comercial aplicada pelos Estados-Membros que seja
suscetível de entravar, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, o comércio
intracomunitário deve ser considerada uma medida de efeito equivalente a uma
restrição quantitativa (ver processo 8/74 de 11 de julho de 1974 e pontos 63 a 67
do processo C-320/03 de 15 de novembro de 2005). A argumentação do Tribunal
de Justiça foi mais desenvolvida no acórdão «Cassis de Dijon», que estabelece o
princípio segundo o qual qualquer produto legalmente fabricado e comercializado num
Estado-Membro, em observância das suas normas justas e tradicionalmente aceites,
e dos processos de fabrico desse país, deve ser admitido no mercado de qualquer
outro Estado-Membro. Esta foi a argumentação fundamental subjacente ao debate
sobre a definição do princípio de reconhecimento mútuo, aplicável na ausência de
harmonização. Por conseguinte, e mesmo na ausência de medidas de harmonização
europeias (direito derivado da UE), os Estados-Membros são obrigados a permitir que
mercadorias que são legalmente produzidas e comercializadas num Estado-Membro
circulem e sejam colocadas nos seus mercados.
Um aspeto importante a sublinhar é o facto de o âmbito de aplicação do artigo 34.º do
TFUE ser limitado pelo acórdão «Keck», nos termos do qual certas modalidades de
venda não são abrangidas pelo âmbito de aplicação desse artigo, desde que sejam
de caráter não-discriminatório (isto é, se são aplicáveis a todos os operadores que
exercem a atividade no território nacional, e afetam da mesma maneira, de direito e de
facto, a comercialização de produtos nacionais e de produtos provenientes de outros
Estados-Membros).
C. Derrogações à proibição de medidas de efeito equivalente a restrições
quantitativas
O artigo 36.º do TFUE permite aos Estados-Membros adotar medidas de efeito
equivalente a restrições quantitativas quando essas medidas são justificadas por
um interesse geral não-económico (por exemplo moralidade pública, ordem pública
ou segurança pública). Tais derrogações ao princípio geral devem ser estritamente
interpretadas, e as medidas nacionais não podem constituir um meio de discriminação
arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-Membros. Por
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último, as medidas devem ter um efeito direto no interesse geral que visam proteger,
e não podem exceder o nível necessário (princípio de proporcionalidade).
Além disso, o Tribunal de Justiça reconheceu, no seu acórdão Cassis de Dijon,
que os Estados-Membros podem adotar derrogações à proibição de medidas de
efeito equivalente com base em exigências imperativas (atinentes, designadamente, à
eficácia dos controlos fiscais, à proteção da saúde pública, à lealdade das transações
comerciais e à defesa dos consumidores). Os Estados-Membros devem notificar a
Comissão das medidas derrogatórias nacionais. A fim de facilitar a supervisão de
tais medidas derrogatórias nacionais foram introduzidos procedimentos de intercâmbio
de informações e um mecanismo de controlo (como previsto nos artigos 114.º e
117.º do TFUE, na Decisão 3052/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e no
Regulamento n.º 2679/98 do Conselho). O Regulamento (CE) n.º 764/2008 relativo
ao reconhecimento mútuo, que foi adotado em 2008 no âmbito do Novo Quadro
Legislativo (NQL), veio aprofundar a formalização deste quadro.
D. Harmonização da legislação nacional
A adoção de legislação de harmonização possibilitou a eliminação de obstáculos
(por exemplo, tornando inaplicáveis as disposições nacionais) e o estabelecimento de
regras comuns destinadas a garantir quer a livre circulação de mercadorias e produtos,
quer o respeito pelos outros objetivos do Tratado UE, nomeadamente a proteção do
ambiente e dos consumidores, ou a concorrência.
A harmonização foi ainda facilitada pela introdução da regra de maioria qualificada, que
se aplica à maior parte das diretivas relativas à realização do mercado único (artigo 95.º
do Tratado CE, alterado pelo Tratado de Maastricht), e pela adoção de uma nova
abordagem, proposta num Livro Branco da Comissão (1985), destinada a evitar uma
harmonização onerosa e pormenorizada. Na nova abordagem, baseada na resolução
do Conselho de 7 de maio de 1985 (confirmada na Resolução do Conselho de 21
de dezembro de 1989 e na Decisão 93/465/CEE do Conselho), o princípio orientador
é o reconhecimento mútuo das normas nacionais. A harmonização deve ser limitada
aos requisitos essenciais, e justifica-se quando as regras nacionais não podem ser
consideradas equivalentes e criam restrições. As diretivas adotadas segundo esta
nova abordagem têm a dupla finalidade de assegurar a livre circulação de mercadorias,
através da harmonização técnica de setores inteiros, e de garantir um elevado nível
de proteção dos objetivos de interesse público referidos no artigo 114.º, n.º 3, do
TFUE (por exemplo, brinquedos, materiais de construção, máquinas, aparelhos a gás
e equipamentos terminais de telecomunicações).
E. Realização do mercado interno
A criação do mercado único implicava a supressão de todos os obstáculos subsistentes
à livre circulação de mercadorias. O Livro Branco da Comissão (1985) recenseou
os obstáculos físicos e técnicos e as medidas a adotar pela Comunidade para os
eliminar. A maior parte destas medidas já foram adotadas. No entanto, o mercado único
ainda tem necessidade de reformas substanciais para poder enfrentar os desafios do
progresso tecnológico e algumas barreiras não pautais ainda persistem.
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O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento apoiou a realização do mercado interno e deu sempre um apoio
particular à «nova abordagem» no contexto da livre circulação de mercadorias. Deu
também uma contribuição legislativa substancial para as diretivas de harmonização.
Teve uma ampla participação no pacote Novo Quadro Legislativo, adotado em
2008. As preocupações essenciais do Parlamento, no quadro das suas negociações
com o Conselho, consistiram em conseguir fazer aceitar que todos os operadores
económicos envolvidos fossem cada vez mais responsáveis por garantir a
conformidade e a segurança dos produtos que colocam no mercado, e reforçar a
marca CE, sensibilizando mais os consumidores para a sua existência. O Parlamento
prossegue a sua atividade neste domínio, com um pacote de alinhamento constituído
por nove diretivas que abrangem diferentes produtos, nomeadamente os elevadores,
os artigos de pirotecnia e os explosivos.
Na sua resolução de 8 de março de 2011, o Parlamento Europeu instou a Comissão
a estabelecer um só sistema de fiscalização do mercado para todos os produtos
(harmonizados e não-harmonizados), tendo por base um ato legislativo que abranja a
Diretiva relativa à segurança geral dos produtos e o Regulamento (CE) n.º 765/2008
sobre fiscalização do mercado, a fim de alcançar um elevado nível de segurança
de produtos e de fiscalização do mercado, e de clarificar a base jurídica. O pacote
relativo à segurança dos produtos e à fiscalização do mercado, de 2013 baseia-se
neste quadro. Em abril de 2019, o Parlamento aprovou um novo regulamento relativo à
fiscalização do mercado e conformidade dos produtos (Regulamento (UE) 2019/1020).
As disposições do presente regulamento relativo à fiscalização do mercado abrangem
os produtos sujeitos a harmonização a nível da União e asseguram a uniformidade e a
confiança dos consumidores em relação à fiscalização do mercado. Em junho de 2021,
a Comissão publicou uma proposta de novo Regulamento relativo à segurança geral
dos produtos, com o objetivo de melhorar a segurança dos produtos de consumo não
alimentares no mercado interno. Em 16 de junho de 2022, a Comissão do Mercado
Interno e da Proteção dos Consumidores do Parlamento votou e adotou a sua posição
sobre as regras atualizadas da UE em matéria de segurança dos produtos. O principal
objetivo é assegurar que todos os tipos de produtos na UE, independentemente de
serem vendidos em linha ou fora de linha, cumprem os mais elevados requisitos
de segurança. Assim que o Conselho adotar o seu mandato de negociação, as
negociações interinstitucionais entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho podem
encetar.
A normalização desempenha um papel central no funcionamento adequado do
mercado interno. A existência de normas europeias harmonizadas ajuda a assegurar a
livre circulação de mercadorias no mercado interno e permite às empresas instaladas
na UE tornarem-se mais competitivas, bem como proteger a saúde e segurança dos
consumidores e do ambiente. Com o objetivo de reforçar o conteúdo da reforma
da normalização, o Parlamento aprovou uma resolução em 21 de outubro de 2010.
Em 25 de outubro de 2012, o Parlamento e o Conselho adotaram o Regulamento
(UE) n.º 1025/2012, que moderniza e aperfeiçoa o mecanismo pelo qual as normas
europeias são estabelecidas. Além disso, em 2 de fevereiro de 2022, a Comissão
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publicou uma proposta de regulamento relativo às normas europeias e aos produtos
de normalização europeus. A proposta está em consonância com a estratégia de
normalização da Comissão, que foi publicada no mesmo dia, e prevê um mercado
único resiliente, ecológico e digital.
A sétima legislatura concluiu a revisão legislativa de nove diretivas no Pacote
Alinhamento. O Parlamento concluiu também os trabalhos legislativos relativos à
comercialização de produtos de construção e têxteis, ao desempenho ambiental e de
segurança dos veículos e à Diretiva relativa às embarcações de recreio e às motos
de água[1].
Na 8.ª legislatura foram prosseguidos estes esforços, tendo os trabalhos sido
consagrados a regulamentação em matéria de instalações por cabo, aparelhos a gás,
dipositivos médicos e equipamento de proteção individual. O Parlamento concluiu com
êxito os trabalhos relativos ao Regulamento eCall e à decisão relativa às soluções de
interoperabilidade para as administrações públicas, as empresas e os consumidores
europeus (programa ISA2 - Decisão (UE) 2015/2240). No âmbito do pacote da
economia circular, o Parlamento preparou legislação relativa à disponibilização no
mercado único de produtos fertilizantes com a marcação CE (Regulamento (UE)
2019/1009).
O Parlamento insistiu em que esta legislação fosse complementada por plataformas
em linha, como a rede SOLVIT e o Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI -
Internal Market Information System), nos termos do Regulamento (UE) n.º 1024/2012,
para facilitar o intercâmbio de informações entre as autoridades nacionais e com a
Comissão, a fim de resolver os problemas com que se deparam os consumidores e
as empresas na compra ou venda de mercadorias na UE. Ao aprovar o Regulamento
(UE) 2018/1724, o Parlamento procura tornar todas estas plataformas acessíveis aos
cidadãos e às empresas através do portal «A sua Europa» e do Portal Digital Único[2].
Em outubro de 2020, um estudo[3] que analisou o papel dos balcões únicos e de outros
pontos de informação no mercado único. No entanto, tal como salientado num relatório
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores sobre a eliminação
das barreiras não pautais e não fiscais no mercado único, o potencial da rede SOLVIT
ainda não foi plenamente explorado.
De acordo com estudos realizados em 2019, os benefícios decorrentes do princípio da
livre circulação de mercadorias e da legislação conexa ascendem a 386 mil milhões
de euros por ano[4]. No entanto, subsistem obstáculos à plena liberdade de circulação

[1]A investigação relevante inclui Maciejewski, M. et al., EU Mapping:Overview of IMCO-related Legislation, (Inventário da UE:
panorâmica da legislação relacionada com a Comissão IMCO), publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção
dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento
Europeu, Luxemburgo, 2015.
[2]A investigação relevante inclui Duke, C., Single Digital Gateway:how EU could meet expectations of citizens and businesses?
(Portal Digital Único: como pode a UE dar resposta às expetativas dos cidadãos e das empresas?), publicação para a
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e
Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2018.
[3]Salsas-Forn, P. et al., The role of Single Contact and other information services in the Single Market (O papel dos balcões
únicos e de outros pontos de informação no mercado único), publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção
dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento
Europeu, Luxemburgo, 2020.
[4]Poutvaara, P., Contribution to Growth:Free Movement of Goods – Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
(Contribuição para o crescimento: livre circulação de mercadorias. Proporcionar benefícios económicos aos cidadãos e às
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de bens, cuja existência foi demonstrada num estudo[5] publicado em novembro de
2020 que analisou as regras nacionais que restringem a livre circulação de bens e
serviços e o direito de estabelecimento em todo o mercado da UE. O estudo concluiu,
nomeadamente, que, embora o mercado único da UE seja o maior e mais bem-
sucedido exemplo de integração económica a nível mundial, ainda não está isento de
obstáculos injustificados ou desproporcionados à livre circulação.
A COVID-19 e as respostas políticas para atenuar a pandemia impuseram novos
desafios à livre circulação de mercadorias. Na sua resolução de 17 de abril de 2020
sobre a ação coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as
suas consequências, o Parlamento salientou que é da maior importância manter as
fronteiras internas da UE abertas às mercadorias. Recordou também que o mercado
único é a fonte da nossa prosperidade e do nosso bem-estar coletivos na UE, e
que constitui um elemento fundamental na resposta imediata e contínua ao surto de
COVID-19. Em 15 de maio de 2020, a Comissão publicou uma comunicação intitulada
«Para uma abordagem faseada e coordenada do restabelecimento da livre circulação
e da supressão dos controlos nas fronteiras internas – COVID-19». Esta coordenação
e ação comum ajudaram a combater a pandemia, permitindo a circulação de bens
essenciais e material e equipamento médicos em toda a UE, não obstante as restrições
impostas pelos Estados-Membros nas fronteiras.
Na sua resolução de 19 de junho de 2020, o Parlamento relembrou que o espaço
Schengen é uma realização tangível e apreciada que está no cerne do projeto
europeu, e solicitou aos Estados-Membros que reduzissem as restrições à liberdade
de circulação e intensificassem os seus esforços para alcançar a conclusão da
integração de Schengen.
Em novembro de 2020, o Departamento Temático das Políticas Económicas e
Científicas e da Qualidade de Vida organizou um webinário[6] sobre a análise do
impacto da pandemia na livre circulação de mercadorias para a Comissão do Mercado
Interno e da Proteção dos Consumidores. O webinário descreve o impacto das
restrições impostas pelos Estados-Membros e a nível da UE na livre circulação de
bens, serviços e pessoas. O fluxo de equipamentos de proteção individual (EPI) e
de outros produtos relacionados com os cuidados de saúde foi abordado em grande
pormenor, tendo sido apresentadas sugestões sobre a forma como a coordenação
da UE em matéria de contratos públicos e de livre circulação de mercadorias deve
ser centralizada em caso de crises futuras. Em fevereiro de 2021, foi publicado um
estudo[7] sobre o mesmo tema, que foi apresentado em 22 de fevereiro de 2021 na
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores. Este estudo avalia o

empresas), publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das
Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2019.
[5]Dahlberg, E. et al., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Obstáculos jurídicos nos Estados-Membros às
regras do mercado único), publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento
Temático das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2020.
[6]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection – IMCO Webinar
Proceedings (O impacto da COVID-19 no mercado interno e na proteção dos consumidores – Seminários em linha organizados
pela Comissão IMCO), publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento
Temático das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2020.
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impacto da crise da COVID-19 no mercado interno e na proteção dos consumidores,
incluindo os efeitos das medidas adotadas a nível nacional e da UE para atenuar as
consequências da pandemia. Para além disso, o estudo analisa as medidas que devem
ser também tidas em consideração para reforçar a resistência do mercado interno da
UE em futuras crises.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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