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Senhora Presidente, 

Por carta com data de 15 de junho de 2018, solicitou, em nome da Comissão do Mercado 

Interno e da Proteção dos Consumidores (IMCO), à Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI), 

nos termos do artigo 39.°, n.º 2, do Regimento do Parlamento Europeu, um parecer sobre a 

pertinência da modificação da base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à criação de um Portal Digital Único para a prestação de 

informações, procedimentos, serviços de assistência e de resolução de problemas, e que altera 

o Regulamento (UE) n.º 1024/2012, à luz dos resultados das negociações interinstitucionais 

destinadas a um acordo em primeira leitura.  

 

I – Contexto 

 

A proposta foi objeto de negociações interinstitucionais, nos termos do artigo 69.°-C do 

Regimento. Obteve-se um acordo provisório num trílogo realizado em 24 de maio de 2018. 

Por carta com data de 20 de junho de 2018, o Presidente do COREPER (Parte 1), informou a 

Presidente da Comissão IMCO de que o Conselho aprovaria o texto de compromisso incluído 

no anexo a essa carta (o «compromisso»). 

 

O compromisso prevê a criação de um Portal Digital Único. No artigo 2.°, esse portal consiste 

numa interface comum do utilizador, que liga páginas web nacionais e da União e dá acesso a 

informações, procedimentos e serviços de assistência e de resolução de problemas 

relativamente às regras nacionais e da União aplicáveis aos cidadãos e às empresas que 

exerçam ou pretendam exercer os seus direitos no mercado interno.  

 

O anexo I contém uma lista dos direitos, das obrigações e das regras do mercado interno sobre 

os quais devem estar disponíveis informações através do Portal Digital Único, relativamente 

a, inter alia, viagens, trabalho e reforma, e veículos. Informações sobre questões não 

enumeradas no anexo I poderão apenas ser disponibilizadas através do Portal Digital Único, 

nos termos do artigo 5.°, para efeitos do exercício de direitos no domínio do mercado interno, 

na aceção do artigo 26.°, n.º 2, do TFUE. 

 

Além disso, o portal deve facultar o acesso a informações e hiperligações sobre 

procedimentos, que foram criados para permitir aos utilizadores o exercício dos direitos e o 

cumprimento das obrigações e das regras no domínio do mercado interno enumerados no 

anexo I. O anexo II contém uma lista de procedimentos, que estão entre aqueles que serão 

abrangidos pelo portal. 

 

O portal fornecerá também acesso a informações e hiperligações a «serviços de assistência e 

resolução de problemas», a quem os cidadãos e as empresas podem dirigir perguntas ou 

apresentar problemas relacionados com os direitos, as obrigações ou os procedimentos 

abrangidos pelo portal.  O anexo II enumera sete desses serviços, tais como pontos de 

contacto para produtos e EURES. Nos termos do artigo 7.°, n.º 3, a Comissão pode 

acrescentar hiperligações para serviços adicionais do portal, se forem cumpridas determinadas 

condições. De qualquer modo, o serviço deve fornecer informação ou assistência nos 

domínios e para os fins abrangidos pelo regulamento. 
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O compromisso impõe obrigações aos Estados-Membros e à Comissão no sentido de 

garantirem acesso às informações, aos procedimentos e aos serviços de assistência e resolução 

de problemas a nível nacional e da União, respetivamente, e estabelece determinados 

requisitos de qualidade e acesso a tais informações, procedimentos e serviços. 

 

Nos termos do artigo 6.°, o compromisso obriga os Estados-Membros a permitirem aos 

utilizadores o acesso a todos os procedimentos enumerados no anexo II integralmente em 

linha, pelo menos desde que esses procedimentos existam no Estado-Membro em causa. O 

artigo 6.° explica quando o acesso é considerado integralmente em linha e estabelece que 

apenas em casos excecionais pode ser requerida a comparência pessoal perante uma 

autoridade competente. 

 

Nos termos do artigo 14.°, a Comissão deve criar um sistema técnico para o intercâmbio 

transfronteiriço automatizado de provas no contexto dos procedimentos enumerados no anexo 

II e dos procedimentos previstos nas Diretivas 2005/36 (Diretiva Qualificações Profissionais), 

2006/123 (Diretiva Serviços), 2014/24 (Diretiva relativa aos contratos públicos) e 2014/25 

(Diretiva relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da 

água, da energia, dos transportes e dos serviços postais). O objetivo deste sistema é evitar que 

os utilizadores tenham de apresentar as mesmas provas de cada vez que efetuam um 

procedimento diferente. 

 

O artigo 25.° obriga a Comissão a facultar aos utilizadores do portal uma ferramenta fácil de 

utilizar para transmitirem as suas reações aos serviços do portal. Nos termos do artigo 26.°, a 

Comissão deve facultar uma ferramenta semelhante para os utilizadores assinalarem 

quaisquer obstáculos que encontrem no exercício dos seus direitos no mercado interno. A 

Comissão e os Estados-Membros devem analisar e investigar os problemas apresentados e 

resolvê-los, sempre que possível, através de meios adequados. 

 

A Comissão recorreu ao artigo 21.°, n.º 2, do TFUE (direito do cidadão da União de circular e 

permanecer livremente), ao artigo 48.° do TFUE (segurança social) e ao artigo 114.°, n.º 1, do 

TFUE (mercado interno) para bases jurídicas conjuntas da sua proposta. No compromisso, o 

artigo 48.° do TFUE foi suprimido, ficando os artigos 21.°, n.º 2, e 114.°, n.º 1, do TFUE 

como bases jurídicas conjuntas. 

 

 

II – Artigos pertinentes do Tratado 

 

Artigo 21.º 

(antigo artigo 18.º do TCE) 

 

1. Qualquer cidadão da União goza do direito de circular e permanecer livremente no 

território dos Estados-Membros, sem prejuízo das limitações e condições previstas nos 

Tratados e nas disposições adotadas em sua aplicação. 

 

2. Se, para atingir esse objetivo, se revelar necessária uma ação da União sem que os 

Tratados tenham previsto poderes de ação para o efeito, o Parlamento Europeu e o 

Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, podem adotar 

disposições destinadas a facilitar o exercício dos direitos a que se refere o n.º 1. 
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Artigo 48.º 

(antigo artigo 42.° do TCE) 

 

O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário, tomarão, no domínio da segurança social, as medidas necessárias ao 

estabelecimento da livre circulação dos trabalhadores, instituindo, designadamente, um 

sistema que assegure aos trabalhadores migrantes, assalariados e não assalariados, e às 

pessoas que deles dependam: 

 

a) A totalização de todos os períodos tomados em consideração pelas diversas legislações 

nacionais, tanto para fins de aquisição e manutenção do direito às prestações, como para o 

cálculo destas; 

 

b) O pagamento das prestações aos residentes nos territórios dos Estados-Membros. 

 

Quando um membro do Conselho declare que um projeto de ato legislativo a que se refere o 

primeiro parágrafo prejudica aspetos importantes do seu sistema de segurança social, 

designadamente no que diz respeito ao âmbito de aplicação, custo ou estrutura financeira, ou 

que afeta o equilíbrio financeiro desse sistema, pode solicitar que esse projeto seja submetido 

ao Conselho Europeu. Nesse caso, fica suspenso o processo legislativo ordinário. Após 

debate e no prazo de quatro meses a contar da data da suspensão, o Conselho Europeu: 

 

a) Remete o projeto ao Conselho, o qual porá fim à suspensão do processo legislativo 

ordinário; ou 

 

b) Não se pronuncia ou solicita à Comissão que apresente uma nova proposta; nesse caso, 

considera-se 

que o ato inicialmente proposto não foi adotado. 

 

Artigo 114.°, n.º 1 

(antigo artigo 95.° do TCE) 

 

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições seguintes à 

realização dos objetivos enunciados no artigo 26.°. O Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 

Económico e Social, adotam as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 

estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. 

 

 

III – Jurisprudência do TJUE sobre a escolha da base jurídica 

 

É importante relembrar, desde o início, os princípios que regem a escolha da base jurídica 

para os atos da União. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da 

base jurídica de um ato [da União] deve fundar-se em elementos objetivos suscetíveis de 

fiscalização jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo 
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do ato em causa».1 

 

Se um ato prosseguir uma dupla finalidade ou tiver duas componentes e se uma destas for 

identificável como principal ou preponderante, enquanto a outra é apenas acessória, «o ato 

deve ter por fundamento uma única base jurídica, ou seja, a exigida pela finalidade ou 

componente principal ou preponderante».2 

 

Um ato pode fundar-se em diversas bases jurídicas apenas «excecionalmente». Tal pode 

acontecer se um ato tiver, simultaneamente, diversos objetivos ou componentes que se 

encontram «ligados de forma indissociável, sem que um seja secundário e indireto em relação 

ao outro».  Esse ato deverá assentar nas diferentes bases jurídicas correspondentes.3 

 

Decorre do acima exposto que o objetivo e o conteúdo de um ato proposto devem ser 

analisados, a fim de determinar se a base jurídica é ou não adequada. Neste caso, essa análise 

deve ser efetuada no que respeita ao objetivo e conteúdo da proposta de regulamento 

conforme provisoriamente acordados na sequência de negociações interinstitucionais. 

 

 

IV – Objetivo e conteúdo do compromisso 

 

Nos termos do considerando 73, «o objetivo do presente regulamento é garantir aos 

utilizadores que operam noutros Estados-Membros o acesso em linha a informações fiáveis, 

abrangentes, acessíveis e inteligíveis, a nível nacional e da União, sobre os direitos, as 

regras e obrigações, bem como aos procedimentos em linha, plenamente operacionais a nível 

transfronteiras, e a serviços de assistência e de resolução de problemas».  

 

O considerando 6, mais pormenorizado, esclarece que o projeto de regulamento prossegue um 

triplo objetivo, nomeadamente «reduzir os encargos administrativos adicionais para os 

cidadãos e as empresas que exercem ou desejam exercer os seus direitos no mercado interno, 

incluindo o direito à livre circulação dos cidadãos», «eliminando a discriminação» e 

«garantindo o funcionamento do mercado interno no que diz respeito à prestação de 

informações, procedimentos, serviços de assistência e resolução de problemas». 

 

Outros considerandos contêm clarificações semelhantes. Nos termos do considerando 7, o 

compromisso visa estabelecer um Portal Digital Único que ofereça aos cidadãos e às 

empresas da União acesso a informações, para que possam «exercer o seu direito à livre 

circulação no mercado interno». O considerando 16 explica que os domínios de informação 

que devem ser abrangidos pelo âmbito do portal são os «relevantes para os cidadãos e as 

empresas que exercem os seus direitos e cumprem as suas obrigações no mercado interno». 

De igual modo, o considerando 23 estabelece que os Estados-Membros devem assegurar que 

determinados procedimentos estejam disponíveis em linha, «a fim de permitir que os 

                                                 
1  Ver acórdão de 8 setembro de 2009, Comissão v. Parlamento e Conselho, C-411/06, 

EU:C:2009:518, n.º 45. 
2  Ver acórdão de 25 de abril de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, EU:C:2013:215, 

n.º 66; 
3  Ver acórdão de 6 de novembro de 2008, Parlamento v. Conselho, C-155/07, 

EU:C:2008:605, n.os 35-36. 



 

PE612.231v03-00 6/8 RR\1148017PT.docx 

PT 

cidadãos e as empresas beneficiem diretamente das vantagens do mercado interno sem 

encargos administrativos adicionais desnecessários». 

 

O conteúdo da proposta de regulamento reflete os objetivos acima referidos. Os aspetos 

enumerados no anexo I, relativamente aos quais deve estar disponível informação através do 

portal, dizem respeito a questões suscetíveis de serem relevantes para cidadãos e empresas 

que exerçam os seus direitos de livre circulação. Presume-se que a prestação de informações 

facilmente acessíveis sobre aqueles aspetos que cumprem determinados requisitos de 

qualidade contribua realmente para um melhor exercício desses direitos.  

 

De igual modo, o anexo II enumera uma série de procedimentos que, se não estiverem 

disponíveis integralmente em linha, poderão constituir obstáculos significativos para os 

cidadãos e as empresas envolvidos ou que tencionem envolver-se em atividades 

transfronteiriças. A obrigação de os Estados-Membros assegurarem, por exemplo, que os 

futuros estudantes possam candidatar-se a uma bolsa, que os trabalhadores migrantes possam 

requerer um comprovativo do registo de nascimento ou que uma declaração de imposto sobre 

o rendimento possa ser apresentada a partir do estrangeiro, sem comparecerem pessoalmente, 

facilita o exercício dos direitos dos cidadãos e das empresas no mercado interno. 

 

É importante referir que, tal como a exposição de motivos da proposta esclarece, a proposta 

de regulamento «não afeta a substância de tais [...] regras ou procedimentos nem as 

respetivas competências.» O compromisso consagra este princípio no artigo 1.°, n.º 3, e no 

considerando 25. Este último esclarece que a proposta de regulamento «não prevê regras 

materiais ou processuais nos domínios abrangidos pelo anexo II, nomeadamente em matéria 

fiscal», estabelecendo apenas «os requisitos técnicos, a fim de assegurar que esses 

procedimentos, quando existam no Estado-Membro em causa, se encontrem integralmente 

disponíveis em linha». 

 

 

V – Análise e determinação da base jurídica adequada 

 

Nos termos do artigo 114, n.º 1, do TFUE, o Parlamento Europeu e o Conselho podem adotar 

medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o estabelecimento e o 

funcionamento do mercado interno. No entanto, nos termos do artigo 114, n.º 2, do TFUE, as 

medidas relativas à livre circulação de pessoas não se podem basear no número anterior.  

 

O artigo 2.°, n.º 2, do TFUE prevê que o Parlamento Europeu e o Conselho adotem 

disposições com vista a facilitar o exercício dos direitos dos cidadãos da União de circularem 

e permanecerem livremente no território dos Estados-Membros, nos termos do artigo 21.°, n.º 

1, do TFUE. 

 

Tendo em atenção a sua finalidade e o seu conteúdo, o compromisso diz claramente respeito 

sobretudo à criação de um Portal Digital Único, a fim de eliminar entraves ao exercício por 

empresas e cidadãos dos seus direitos no mercado interno. Considerando que o compromisso 

diz respeito à livre circulação de pessoas, não como uma questão acessória mas como um 

aspeto equivalente a outros direitos de empresas e cidadãos no mercado interno, justifica-se 

utilizar os artigos 114.°, n.º 1, e 21.°, n.º 2, do TFUE como dupla base jurídica.  
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Quanto ao artigo 48.° do TFUE, é verdade que o compromisso aborda a área da segurança 

social. Por exemplo, a lista do anexo I contém «direitos e deveres em matéria de segurança 

social na União (inscrição do empregador, registo dos trabalhadores, notificação da 

cessação dos contratos de trabalho, pagamento das contribuições para a segurança social, 

direitos e obrigações em matéria de aposentação)». Por conseguinte, o Portal Digital Único 

deve garantir o acesso às informações pertinentes, e aos procedimentos e serviços 

relacionados com estas questões. De igual modo, devido à inclusão no anexo II de um 

«pedido de determinação da legislação aplicável nos termos do Título II do Regulamento 

(CE) n.º 883/2004» (o Regulamento relativo à coordenação dos sistemas de segurança social), 

devem ser disponibilizados em linha os procedimentos para a obtenção da decisão 

correspondente no âmbito do compromisso. 

 

No entanto, considerando o objetivo e o conteúdo da proposta de regulamento, e tendo em 

conta, em especial, a menção expressa do legislador de que não tenciona afetar as regras 

materiais e processuais relacionadas com as questões enumeradas no anexo II, incluindo, 

assim, as regras da segurança social, o aspeto da segurança social parece ter apenas 

importância secundária na economia do compromisso. Não se pode considerar, em relação 

aos objetivos que visam eliminar os entraves aos direitos dos cidadãos e das empresas no 

mercado interno, que estejam «ligados de forma indissociável, sem que um seja secundário e 

indireto em relação ao outro». Por outras palavras, o artigo 48.° do TFUE não cumpre os 

critérios estabelecidos pelo Tribunal relativamente às bases jurídicas conjuntas, pelo que não 

deve ser utilizado como terceira base jurídica deste ato legislativo.  

 

 

VI – Conclusão e recomendações 

 

À luz do que precede, os artigos 21.°, n.º 2, e 114.°, n.º 1, do TFUE parecem proporcionar 

uma base jurídica conjunta adequada ao compromisso. 

 

Por conseguinte, a Comissão dos Assuntos Jurídicos concluiu que a base jurídica adequada 

para a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação de 

um Portal Digital Único para a prestação de informações, procedimentos, serviços de 

assistência e de resolução de problemas, e que altera o Regulamento (UE) n.º 1024/2012, é 

constituída pelos artigos 21.°, n.º 2, e 114.°, n.°1, do TFUE.  

 
Consequentemente, na sua reunião de 10 de julho de 2018, a Comissão dos Assuntos 

Jurídicos decidiu por unanimidade1, por 18 votos a favor, que a base jurídica adequada para a 

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação de um 

Portal Digital Único para a prestação de informações, procedimentos, serviços de assistência e 

de resolução de problemas, e que altera o Regulamento (UE) n.º 1024/2012, alterado durante 

                                                 
1  Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), 

Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-presidentes), Axel Voss 

(relator de parecer), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, 

Emil Radev, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 
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as negociações interinstitucionais concluídas, é constituída pelos artigos 21.°, n.º 2, e 114.°, 

n.°1, do TFUE. 

 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex.ª os meus melhores cumprimentos. 

 

 

Pavel Svoboda 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


