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1. Introdução

Enquanto a livre circulação de trabalhadores foi o complemento económico lógico da livre 
circulação de produtos, serviços e capital dentro da UE, a livre circulação de pessoas é uma 
evolução natural da livre circulação de trabalhadores e tornou-se um dos direitos básicos dos 
cidadãos da UE.

Segundo o Quinto Relatório sobre a cidadania da União, publicado pela Comissão em 20081, 
em 1 de Janeiro de 2006, havia aproximadamente 8,2 milhões de cidadãos da UE que estavam 
a exercer o seu direito de residir noutro Estado-Membro.

O direito à liberdade de circulação tem uma base jurídica sólida: o artigo 18.º do Tratado CEE 
e o artigo 45.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia afirmam que todos os 
cidadãos da União gozam do direito de circular e permanecer livremente dentro do território 
da União Europeia. Este direito fundamental é extensivo aos membros da família de cidadãos 
da UE.

Além disso, o Tratado de Lisboa dedica grande atenção ao princípio da igualdade dos 
cidadãos da UE e inclui no Título que se ocupa dos princípios democráticos uma disposição 
(artigo 9.º) afirmando o seguinte: "Em todas as suas actividades, a União respeita o princípio 
da igualdade dos seus cidadãos, que beneficiam de igual atenção por parte das suas 
instituições, órgãos e organismos. É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a 
nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da União acresce à cidadania nacional, não 
a substituindo".
A Directiva 2004/38/CE funde num único instrumento o complexo dispositivo normativo 
(dois regulamentos e nove directivas) e a abundante jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Europeu sobre o direito de entrada e residência dos cidadãos da União. A directiva reduz as 
formalidades (por exemplo, abolindo o sistema de autorizações de residência para os cidadãos 
da União) para os cidadãos da União e para as suas famílias (incluindo o "parceiro 
registado"), conferindo uma melhor protecção contra as restrições do direito à liberdade de 
circulação.

Consequentemente, é agora muito mais fácil para os cidadãos da UE exercerem os seus 
direitos.

2. Enquadramento

Em 15 de Novembro de 2007, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução2 convidando a 
Comissão a apresentar urgentemente uma avaliação exaustiva da aplicação da Directiva 
2004/38/CE e da sua transposição correcta pelos Estados-Membros, bem como propostas nos 
termos do artigo 39.º dessa directiva.

Com a referida resolução, o Parlamento Europeu também encarrega a sua comissão 

                                               
1 RELATÓRIO DA COMISSÃO Quinto relatório sobre a cidadania da União (1 de Maio de 2004 - 30 de Junho de 2007) COM(2008) 85 
final
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//EN
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parlamentar competente de efectuar, em colaboração com os parlamentos nacionais, uma 
avaliação dos problemas de transposição desta directiva, por forma a colocar em evidência as 
melhores práticas, assim como as medidas que poderão levar a discriminações entre os 
cidadãos europeus.

A directiva já fora objecto da atenção de membros da Comissão LIBE: em Dezembro de 
2007, a relatora dirigiu ao Sr. Frattini, antigo Comissário responsável pela Justiça, Liberdade 
e Segurança, uma pergunta de resposta oral sobre a avaliação da aplicação da Directiva1. Os 
deputados Watson, Int'Veld e Cappato apresentaram, também, à Comissão Europeia 
perguntas parlamentares sobre a definição de membro da família2.

A Comissão JURI promoveu um estudo sobre a aplicação da Directiva 2004/38/CE3. O estudo 
foi encomendado a uma entidade externa e os seus resultados estarão disponíveis em 
Novembro de 2008.

Na reunião da Comissão LIBE realizada em 28 e 29 de Maio de 2008, houve uma primeira 
troca de impressões sobre esta questão. Neste contexto, a Comissão Europeia informou que, 
entre Junho de 2006 e Fevereiro de 2007, haviam sido instaurados 10 processos por infracção 
devido à não comunicação de medidas de execução nacionais, 4 dos quais foram remetidos 
para o Tribunal de Justiça Europeu. Estão em curso aproximadamente 80 processos por 
infracção devido à transposição incorrecta da Directiva 2004/38/CE.

Em 2007, a Comissão lançou um estudo destinado a examinar a conformidade das medidas de 
transposição. Os resultados serão tidos em conta pela Comissão ao elaborar o relatório sobre a 
aplicação da directiva, cuja publicação está prevista para o final de 2008 (o prazo fixado no 
artigo 39.º da directiva expirou em 30 de Abril de 2008).

3.  O direito à liberdade de circulação nos termos da Directiva 2004/38/CE

A directiva estabelece as condições em que os cidadãos da UE e os membros da sua família 
têm o direito de deixar o seu Estado-Membro e o direito de entrar e residir noutros Estados-
Membros. Por "membro da família" entende-se o cônjuge, o parceiro com quem um cidadão 
da União contraiu uma parceria registada4, os descendentes directos com menos de 21 anos de 
idade e o ascendentes directos que estejam a cargo do cidadão da UE ou do parceiro. 

A directiva estabelece o princípio de que, para usufruir do direito de saída, é necessário 
possuir um bilhete de identidade ou passaporte. Não é permitido exigir um visto de saída ou 
formalidade equivalente.
                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=FR
4 Nos termos da alínea b, do n.º 2 do artigo 2.º da directiva, considera-se membro da família o parceiro com quem um cidadão da União 
contraiu uma parceria registada com base na legislação de um Estado-Membro, se a legislação do Estado-Membro de acolhimento considerar 
as parcerias registadas como equiparadas ao casamento, e nas condições estabelecidas na legislação aplicável do Estado-Membro de 
acolhimento;.
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Este princípio aplica-se igualmente ao direito de entrada e residência: os cidadãos da UE têm 
direito de entrada munidos de um bilhete de identidade ou passaporte válido. Se os membros 
da sua família não forem cidadãos da UE, necessitam de passaporte (o simples BI não é 
suficiente para este efeito).

 Em qualquer caso, não é permitido exigir um visto de entrada ou formalidade 
equivalente aos cidadãos da UE.

 Os Estados-Membros podem exigir à pessoa em questão que comunique a sua 
presença no seu território num prazo razoável e não discriminatório. O incumprimento 
desta obrigação pode ser passível de sanções proporcionadas e não discriminatórias.

Os cidadãos da UE e os membros da sua família gozam do direito de residência previsto no 
artigo 6.º (por períodos inferiores a 3 meses), desde que não se tornem uma sobrecarga para o 
regime de segurança social do Estado-Membro de acolhimento.

Nos termos do artigo 7.º da directiva, todos os cidadãos da UE (munidos de BI ou passaporte 
valido) têm o direito de residir no território de outro Estado-Membro por um período superior 
a três meses, desde que:

1. exerçam uma actividade assalariada ou não assalariada; 
2. disponham de recursos suficientes e de uma cobertura extensa de seguro de 

doença a fim de não se tornarem uma sobrecarga para o Estado-Membro de 
acolhimento; 

3. estejam a frequentar um curso e disponham de uma cobertura extensa de 
seguro de doença;

4. não sendo cidadãos da UE, sejam membros da família das pessoas que 
pertencem às categorias supracitadas.

De um modo geral, os cidadãos da UE e os membros da sua família gozam do direito de 
residência desde que satisfaçam as condições estipuladas na directiva. Os Estados-Membros 
não podem estabelecer um montante fixo a fim de determinar a "auto-suficiência" económica, 
e, em todo o caso, esse montante não deve ser superior ao exigido no Estado-Membro de 
acolhimento para se poder beneficiar de assistência social. A avaliação tem de ser efectuada 
caso a caso e ter em conta a situação individual da pessoa em causa. 
As decisões de afastamento não podem ser uma consequência automática do recurso ao 
regime de segurança social do Estado-Membro de acolhimento e não podem visar 
trabalhadores assalariados, trabalhadores não assalariados ou pessoas à procura de emprego. 

No caso de residência por período superior a três meses, o Estado-Membro de acolhimento 
pode exigir que os cidadãos da UE se registem junto das autoridades competentes. Neste 
caso, é imediatamente emitido um certificado de registo.

Os cidadãos da União que tenham residido legalmente por um período de cinco anos 
consecutivos no território do Estado-Membro de acolhimento adquirem o direito de residência 
permanente no mesmo. Uma vez que um cidadão da UE adquira o direito de residência 
permanente, as condições requeridas no artigo 7.º para usufruir de residência temporária 
deixam de se aplicar.

Só podem ser impostas restrições ao direito de entrada e ao direito de residência por razões de 
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ordem pública, de segurança pública ou de saúde pública. Tais razões não podem ser 
invocadas para fins económicos. No entanto, tal como se referiu anteriormente, o direito de 
residência é reconhecido desde que o cidadão da UE não se torne uma sobrecarga para o 
regime de segurança social do Estado-Membro de acolhimento, e desde que o mesmo 
satisfaça as condições estipuladas no artigo 7.º.

As medidas tomadas por razões de ordem pública ou de segurança pública devem ser 
proporcionadas e devem basear-se exclusivamente no comportamento da pessoa em questão. 
Isto significa que não são permitidas medidas colectivas e que as medidas de afastamento têm 
de ser tomadas caso a caso. Tal é confirmado pelo facto de que a existência de condenações 
penais anteriores não pode, por si só, servir de fundamento para tais medidas. Além disso, o 
comportamento da pessoa em questão deve constituir uma ameaça real, actual e 
suficientemente grave que afecte um interesse fundamental da sociedade. Não são aceites 
justificações não relacionadas com o caso individual, ou baseadas em motivos de prevenção 
geral. Antes de tomar uma decisão de afastamento por razões de ordem pública ou de 
segurança pública, o Estado-Membro de acolhimento deve tomar em consideração, 
nomeadamente, a duração da residência da pessoa em questão no seu território, a sua idade, o 
seu estado de saúde, a sua situação familiar e económica, a sua integração social e cultural no 
Estado-Membro de acolhimento e a importância dos laços com o seu país de origem.

O Estado-Membro de acolhimento não pode decidir o afastamento de cidadãos da União ou 
de membros das suas famílias, independentemente da nacionalidade, que tenham direito de 
residência permanente no seu território, excepto por razões graves de ordem pública ou de 
segurança pública. A directiva prevê garantias adicionais para menores e residentes de longa 
duração.

O afastamento por motivos de saúde pública só pode ser determinado no caso de doenças com 
potencial epidémico.

A pessoa em questão tem de ser notificada por escrito da decisão de afastamento, bem como 
dos seus fundamentos. Está previsto o direito de recurso.

Os Estados-Membros podem tomar medidas proporcionadas para recusar, fazer cessar ou 
retirar qualquer direito conferido pela presente directiva em caso de abuso de direito ou de 
fraude, como os casamentos de conveniência.

4. Boas práticas e medidas susceptíveis de conduzir a formas de discriminação entre 
cidadãos da UE identificadas até à data

A aplicação da directiva pelos Estados-Membros já deu azo a problemas com grandes 
repercussões, relacionados principalmente com a livre circulação de pessoas oriundas dos 
novos Estados-Membros. 

Acontecimentos recentes registados em Itália despertaram a atenção da imprensa bem como 
das principais ONG que desenvolvem a sua actividade neste domínio e foram debatidos pelo 
Parlamento Europeu na sua sessão plenária de Maio de 2008.
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Segundo informação prestada por uma delegação da Comissão LIBE que visitou centros de 
detenção fechados na Bélgica1, a detenção de cidadãos da UE neste Estado-Membro pode ser 
determinada devido a um simples delito de natureza administrativa, e há vários cidadãos da
UE em centros de detenção destinados a imigrantes ilegais2.

O Tribunal de Justiça já está a examinar esta questão sensível. Ainda não se pronunciou sobre 
um pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal de Dâmboviţa (Roménia), mas o 
parecer do Advogado-Geral foi publicado em Fevereiro de 20083. Incide no artigo 18.º do 
Tratado CE e no artigo 27.º da Directiva 2004/38/CE e conclui que "a falta de apreciação, por 
parte de um Estado-Membro, do comportamento de uma pessoa, ao restringir, por razões de 
ordem pública e de segurança pública, o seu direito de circular e residir livremente no 
território dos Estados-Membros, invalida qualquer justificação da restrição em causa.".

Com base na informação recolhida até à data (relatórios supracitados, jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, relatório da Comissão sobre a cidadania da União4 e queixas individuais, 
petições e perguntas parlamentares), as principais questões problemáticas identificadas são as 
seguintes:

1. Noção de membro da família (n.º 2 do artigo 2.º) e se os Estados-Membros 
consideram que parceiros do mesmo sexo são membros da família (Perguntas escritas: 
E-2822/07 e E-5426/07).

2. Autorização de entrada e emissão de cartão de residência para membros da família de 
países terceiros (ver, por exemplo: Petição 0830/2006, Petição 0646/2006, etc.). 

3. Obstáculos à livre circulação com que cidadãos da União se deparam ao viajar para 
outro Estado-Membro, devido a documentos exigidos por autoridades fronteiriças ou 
transportadoras aéreas.

4. Interpretação de "recursos suficientes" pelos Estados-Membros do n.º 1, alínea b) do 
artigo 7.º da Directiva).

5. Interpretação, pelo Estado-Membro, da noção de "sobrecarga para o regime de 
segurança social do Estado-Membro de acolhimento" e se, e em que casos, a decisão 
de afastar um cidadão da União que se tornou uma sobrecarga depende do nível de 
integração no Estado-Membro e da duração da sua residência (artigo 14.º, 
considerando 10).

6. Interpretação, pelos Estados-Membros, da noção de razões graves/imperiosas de 
politica pública e de política de segurança (Processo C-33/07) e em que casos e com 
que fundamentos essas razões justificam uma decisão de afastamento (artigos 27.º e 
28.º).

7. Abuso de direitos e casamentos de conveniência (artigo 35.º).

                                               
1 Relatório Catania sobre a visita aos centros fechados para requerentes de asilo e imigrantes na Bélgica.
2 Segundo o relatório, nos termos da legislação belga, os nacionais da União ou os membros da sua família podem ser detidos durante o 
período de tempo estritamente necessário à sua expulsão caso não tenham obedecido à ordem de abandonar o território dentro do prazo 
estabelecido. Em 2006, mais de 700 cidadãos da UE  estiveram detidos na Bélgica, em centros de detenção fechados.
3Processo C-33/07 Ministerrul Administratiei s i  Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
4 RELATÓRIO DA COMISSÃO Quinto relatório sobre a cidadania da União (1 de Maio de 2004 - 30 de Junho de 2007) COM(2008) 85 
final.
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As boas práticas e a melhor forma de aplicar a directiva serão objecto de uma avaliação 
posterior.

5. Abordagem proposta

Com base na lista de questões problemáticas identificadas, será preparado um questionário 
para envio aos parlamentos nacionais com vista a obter informação sobre a transposição da 
legislação, os procedimentos administrativos e a aplicação prática da Directiva.

O mesmo questionário será também enviado aos Ministérios da Administração Interna e aos 
serviços nacionais de imigração.

A informação recolhida através dos questionários e outras ferramentas mencionadas poderão 
ser complementadas por visitas aos Estados-Membros onde se registam as situações mais 
estranhas.

Os resultados dos questionários e das visitas, do estudo encomendado pela Comissão JURI e 
do relatório da Comissão Europeia, bem como o parecer da Comissão JURI e da Comissão 
das Petições, constituirão uma base sólida que permitirá obter uma panorâmica geral dos 
problemas e das boas práticas relacionados com a transposição da Directiva.
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