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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1) CONTEXTO DA PROPOSTA 

 • Justificação e objectivos da proposta 

A presente proposta integra-se nos esforços da UE para desenvolver uma política 
global em matéria de imigração. O Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 16 de 
Outubro de 1999, declarou que a União Europeia deve assegurar um tratamento 
equitativo aos nacionais de países terceiros que residam legalmente no território dos 
Estados-Membros e que uma política de integração mais determinada deverá ter como 
objectivo assegurar-lhes direitos e obrigações comparáveis aos dos cidadãos da União 
Europeia. O Programa da Haia de Novembro de 2004 reconheceu que "a migração 
legal desempenhará um papel importante no reforço da economia baseada no 
conhecimento na Europa e na promoção do desenvolvimento económico, contribuindo 
deste modo para a implementação da Estratégia de Lisboa". O Conselho Europeu de 
Dezembro de 2006 definiu nas suas conclusões um conjunto de medidas a adoptar em 
2007, nomeadamente "desenvolver, no que respeita à migração legal, políticas de 
migração geridas com eficácia, respeitando integralmente as competências nacionais, a 
fim de ajudar os Estados-Membros a darem resposta às necessidades actuais e futuras 
de mão-de-obra, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento sustentável de 
todos os países; em especial, deverão ser analisadas com rapidez as propostas a 
apresentar em breve pela Comissão no âmbito do Plano de Acção sobre a migração 
legal de Dezembro de 2005". 

A presente proposta procura responder a esses pedidos, em conformidade com o Plano 
de Acção sobre a migração legal, que visava estabelecer, por um lado, condições de 
admissão aplicáveis a determinadas categorias de migrantes (trabalhadores altamente 
qualificados, trabalhadores sazonais, estagiários remunerados e pessoal transferido 
dentro das empresas) em quatro propostas legislativas específicas e, por outro, um 
quadro geral para uma abordagem equitativa e com base no respeito dos direitos em 
matéria de migração de trabalhadores. A presente proposta responde a este último 
objectivo, garantindo o estatuto jurídico dos trabalhadores de países terceiros já 
admitidos, em conformidade com a filosofia geral da Agenda de Lisboa, e introduzindo 
medidas de simplificação dos procedimentos para os requerentes. 

Para alcançar estes objectivos, a Comissão propõe que seja garantido um conjunto 
comum de direitos a todos os trabalhadores de países terceiros que residem legalmente 
num Estado-Membro, mas que ainda não podem beneficiar do estatuto de residentes de 
longa duração, e a introdução de um procedimento de pedido único juntamente com a 
concessão de uma autorização única de residência e de trabalho. Esta autorização 
combinada criará sinergias úteis e permitirá aos Estados-Membros gerirem e 
controlarem mais eficazmente a presença de nacionais de países terceiros nos seus 
territórios para efeitos de emprego. 

 • Contexto geral 

Desde o Conselho Europeu de Tampere, de Outubro de 1999, que a Comissão procura 
obter um acordo sobre normas comuns aplicáveis à migração económica, uma vez que 
se trata de um aspecto crucial de qualquer política em matéria de imigração. Em 2001, 
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a Comissão apresentou a proposta de directiva relativa às "condições de entrada e de 
residência de nacionais de países terceiros para efeitos de trabalho assalariado e de 
exercício de uma actividade económica independente". Mas enquanto as outras 
instituições da UE tinham formulado pareceres positivos, o debate no Conselho 
limitou-se a uma primeira leitura do texto, que foi oficialmente retirado em 2006. 

A presente proposta não diz respeito às condições de admissão, centrando-se sobretudo 
num conjunto comum de direitos a conceder a todos os trabalhadores de países 
terceiros que já residem legalmente num Estado-Membro, bem como num aspecto do 
procedimento, ou seja, a emissão de uma autorização única em resultado de um 
procedimento de pedido único. 

Actualmente existe uma "desigualdade de direitos" entre os trabalhadores de países 
terceiros e os trabalhadores nacionais. Conceder aos trabalhadores de países terceiros 
direitos equivalentes aos direitos de que beneficiam os trabalhadores nacionais em 
matéria de emprego (por exemplo, condições de trabalho, incluindo o salário, o acesso 
à formação profissional e as principais prestações de segurança social) constitui um 
reconhecimento de que os trabalhadores de países terceiros contribuem para a 
prosperidade da economia europeia através do seu trabalho e dos impostos que pagam. 
A equivalência de direitos pode igualmente contribuir para reduzir a concorrência 
desleal resultante dessa desigualdade, protegendo simultaneamente os cidadãos da UE 
da ameaça de mão-de-obra barata e os migrantes da exploração. Além disso, o 
estabelecimento de um conjunto comum de direitos na legislação comunitária criaria 
condições de igualdade na UE para todos os nacionais de países terceiros que 
trabalham legalmente, independentemente do Estado-Membro de residência. 

A simplificação de procedimentos proposta, ou seja, a emissão de uma autorização 
única em resultado de um procedimento de pedido único, simplificaria bastante as 
formalidades administrativas exigidas aos trabalhadores de países terceiros e aos 
empregadores da UE. Além disso, graças a uma função de controlo reforçado, 
completa a recente proposta da Comissão que estabelece sanções contra os 
empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular COM(2007) 249. 

 • Disposições em vigor no domínio da proposta 

No domínio da imigração legal foram adoptadas várias directivas que abrangem 
categorias específicas de nacionais de países terceiros: a Directiva 2003/86/CE do 
Conselho relativa ao direito ao reagrupamento familiar; a Directiva 2003/109/CE do 
Conselho relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa 
duração; a Directiva 2004/114/CE do Conselho, relativa às condições de admissão de 
nacionais de países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de 
formação não remunerada ou de voluntariado e a Directiva 2005/71/CE do Conselho 
relativa a um procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros 
para efeitos de investigação científica. A presente proposta é coerente com estes 
instrumentos e complementar, porque constitui um instrumento horizontal que concede 
direitos a qualquer trabalhador de um país terceiro que resida legalmente num 
Estado-Membro, independentemente do título de base com que foi admitido no 
território de um Estado-Membro e obteve acesso ao mercado de trabalho deste Estado-
Membro. 

O Regulamento (CE) n.° 859/2003 do Conselho tornou extensivas as disposições dos 
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Regulamentos (CEE) n.° 1408/71 e (CEE) n.° 574/72 aos nacionais de Estados 
terceiros ainda não abrangidos por estas disposições por razões exclusivas de 
nacionalidade. Este regulamento assegura que um nacional de país terceiro e um 
cidadão da UE não sejam objecto de tratamento diferente quando se deslocam de um 
Estado-Membro para outro. A presente proposta completa o referido regulamento, pois 
cobre igualmente o acesso dos trabalhadores de países terceiros à protecção social nos 
Estados-Membros. 

O Regulamento (CE) n.° 1030/2002, que estabelece um modelo uniforme de título de 
residência para os nacionais de países terceiros, permite aos Estados-Membros aditar, 
no referido modelo uniforme, quaisquer outras informações, em especial se "possui ou 
não uma autorização de trabalho". A presente proposta desenvolve o disposto no 
regulamento, ao prever a obrigação de os Estados-Membros inscreverem no modelo 
uniforme a informação relativa à autorização de trabalho, independentemente da base 
jurídica para a admissão. 

Paralelamente à presente proposta, a Comissão apresentará uma proposta de directiva 
relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para 
efeitos de emprego altamente qualificado. Ambas as propostas foram redigidas de 
forma a serem compatíveis entre si. 

 • Coerência com outras políticas e objectivos da União 

As disposições da presente proposta são coerentes e apoiam os objectivos da Estratégia 
de Lisboa COM(2005) 24, nomeadamente transformar a UE num espaço mais atraente 
para trabalhar, bem como as Orientações integradas para o crescimento e o emprego 
COM(2005) 141 e a Comunicação da Comissão sobre a promoção de um trabalho 
digno para todos COM(2006) 249 Garantir o estatuto jurídico dos imigrantes - no 
quadro do qual os seus direitos como trabalhadores sejam claramente identificados e 
reconhecidos - pode constituir uma protecção contra a exploração, aumentando assim o 
contributo dos nacionais de países terceiros para o desenvolvimento e o crescimento 
económico da UE e protegendo ainda os cidadãos da União contra a concorrência da 
mão-de-obra barata. Além disso, em conformidade com a Comunicação da Comissão 
"O futuro demográfico da Europa - Transformar um desafio em oportunidade" 
COM(2006) 571, a presente proposta visa favorecer a integração dos imigrantes e das 
suas famílias, como parte da resposta necessária para preparar a economia e a 
sociedade europeias para a realidade do envelhecimento demográfico. 

A presente proposta, que trata sobretudo de direitos em matéria de emprego para os 
nacionais de países terceiros, respeita os direitos fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, designadamente 
o artigo 12.° sobre a liberdade de reunião e de associação, o artigo 14.° sobre o direito 
à educação, o n.° 3 do artigo 15.° sobre condições de trabalho equivalentes, o n.° 2 do 
artigo 21.° sobre a não discriminação, o artigo 29.° sobre o direito de acesso aos 
serviços de emprego, o artigo 31.° sobre condições de trabalho justas e equitativas, o 
artigo 34.° sobre segurança social e assistência social, o artigo 35.° sobre protecção da 
saúde e o artigo 47.° sobre o direito à acção e a um tribunal imparcial. 
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2) CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 • Consulta das partes interessadas 

 Métodos de consulta, principais sectores visados e perfil geral dos inquiridos 

Foi organizada uma consulta pública no âmbito do Livro Verde sobre uma abordagem 
comunitária da gestão da migração económica. A Comissão recebeu mais de 130 
contributos dos Estados-Membros, de outras instituições da UE, de parceiros sociais, 
de ONG, de países terceiros, de universidades, etc. (disponível em 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm) e foi realizada uma audição pública em 14 
de Junho de 2005. 

Foram realizadas outras consultas no âmbito de seminários e de grupos de trabalho, 
enquanto os Estados-Membros foram consultados no âmbito do Comité da Comissão 
sobre a imigração e o asilo. Por último, através do estudo externo encomendado em 
apoio da avaliação de impacto, as principais partes interessadas foram consultadas mais 
uma vez por intermédio de questionários e entrevistas. 

 Síntese das respostas e modo como foram tidas em conta 

A análise dos 130 contributos enviados no âmbito da consulta pública revelou o apoio 
generalizado a uma política comum da UE em matéria de imigração económica, 
embora se registem diferenças importantes em relação à metodologia e aos resultados 
finais esperados. Alguns elementos emergem claramente, designadamente a 
necessidade de adoptar normas comuns da UE que regulem pelo menos certas 
categorias importantes de imigrantes económicos (ou seja, os trabalhadores altamente 
qualificados) e que estabeleçam condições vantajosas para estes, associada à exigência 
de que seja assegurada uma situação jurídica segura para todos os imigrantes que 
trabalham legalmente na UE. Por conseguinte, contrariamente à proposta de directiva 
relativa à migração económica apresentada em 2001 que visava regulamentar as 
condições de admissão em geral, a presente proposta limita-se a prever uma 
simplificação dos procedimentos e a conceder direitos a todos os que já foram 
admitidos no território de um Estado-Membro e no seu mercado de trabalho.  

A Comissão teve em conta as observações relativas ao seu Plano de Acção sobre a 
migração legal, bem como as observações apresentadas em ligação com o estudo de 
avaliação de impacto. 

 • Obtenção e utilização de competências especializadas 

 Não foi necessário recorrer a competências especializadas externas. 

 • Avaliação de impacto 

Foram consideradas as seguintes opções: 

Opção 1 – Manutenção do status quo. 

Opção 2 - Opção não legislativa: comunicação, coordenação e cooperação. Não é 
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adoptada qualquer nova legislação no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores 
migrantes em geral. Os direitos de algumas categorias de trabalhadores de países 
terceiros serão especificados pela legislação nacional e só serão cobertos, a nível 
comunitário, por directivas específicas (por exemplo, relativa aos trabalhadores 
altamente qualificados). Em contrapartida, é conferida especial atenção a medidas 
complementares e a acções de apoio visando aproximar as práticas legislativas dos 
Estados-Membros através da recolha e do intercâmbio de informações e de 
conhecimentos.  

Opção 3a – Opção legislativa sob a forma de uma directiva centrada em pontos 
comuns: esta opção concede igualdade de tratamento aos nacionais de países terceiros 
que já foram admitidos no mercado de trabalho em todos os domínios ligados ao 
emprego, com exclusão da segurança social, da transferência das contribuições sociais 
e dos direitos à pensão e do acesso aos serviços públicos.  

Opção 3b - Opção legislativa da igualdade de tratamento, sob a forma de uma 
directiva: esta opção concede igualdade de tratamento aos nacionais de países terceiros 
que já foram admitidos no mercado de trabalho em todos os domínios ligados ao 
emprego, incluindo a segurança social, a transferência das contribuições sociais e dos 
direitos à pensão e o acesso aos serviços públicos.  

Opção 4 - Opção de legislação complementar, sob a forma de uma directiva: um 
procedimento de pedido único, juntamente com a concessão de uma autorização única 
de residência e de trabalho. A directiva centrar-se-ia num procedimento de pedido 
único, o que simplificaria as formalidades tanto para os imigrantes como para as 
autoridades públicas, e na concessão de um documento único autorizando o nacional 
do país terceiro a residir e a trabalhar num Estado-Membro. Estas disposições 
desenvolveriam o disposto no Regulamento (CE) n.° 1030/2002, que estabelece um 
modelo uniforme de título de residência para os nacionais de países terceiros, que já 
permite aos Estados-Membros aditarem observações para utilização nacional no que 
diz respeito ao acesso ao mercado de trabalho. Esta opção podia incluir, segundo a 
abordagem baseada no respeito dos direitos, a instauração de salvaguardas e garantias 
processuais no quadro do pedido de autorização única. 

Opção 5 - Opção legislativa completa, sob a forma de uma directiva que regulamente o 
acesso ao mercado de trabalho e que garanta a igualdade de tratamento para os 
trabalhadores de países terceiros: a directiva regularia o acesso dos trabalhadores de 
países terceiros ao mercado de trabalho de um Estado-Membro no sentido de conceder 
tratamento comparável no que respeita ao acesso ao emprego e à mobilidade nesse 
Estado-Membro. Para este efeito, é necessário harmonizar as condições de acesso ao 
mercado de trabalho para os nacionais de países terceiros (verificação das necessidades 
económicas, etc.). Esta opção garantiria, além disso, a igualdade de tratamento em 
relação aos nacionais dos Estados-Membros em todos os domínios indicados na opção 
3b. 

Após comparação das opções e dos seus impactos e tendo em conta os pareceres dos 
Estados-Membros e das partes interessadas, a opção privilegiada é uma combinação 
das opções 3b e 4, uma vez que parece ser potencialmente mais vantajosa em termos 
práticos e políticos. 

 A Comissão efectuou uma avaliação de impacto constante do programa de trabalho, 
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cujo relatório pode ser consultado em [a aditar]. 

3) ELEMENTOS JURÍDICOS DA PROPOSTA 

 • Síntese da acção proposta 

A proposta prevê um procedimento de pedido único para os nacionais de países 
terceiros que pretendem residir e trabalhar no território de um Estado-Membro. Caso a 
autorização de residência e de trabalho seja concedida, será emitida sob a forma de um 
documento único. Existe uma obrigação geral de os Estados-Membros instaurarem um 
sistema de "balcão único" e de respeitarem certas garantias e normas no tratamento dos 
pedidos. Além disso, a concessão de autorizações suplementares (por exemplo, uma 
autorização de trabalho) é objecto de uma proibição geral. No que diz respeito ao 
modelo deste documento único, é retomado o modelo uniforme de título de residência 
para os nacionais de países terceiros já existente a nível da UE, estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.° 1030/2002. Por último, os Estados-Membros serão obrigados a 
indicar nas autorizações de residência emitidas para outros fins (por exemplo, para 
reagrupamento familiar) se o nacional de país terceiro foi autorizado a trabalhar nesse 
Estado-Membro. 

A proposta prevê, por outro lado, que sejam concedidos direitos suplementares aos 
nacionais de países terceiros que trabalham legalmente no território de um Estado-
Membro, mediante a definição de domínios, em especial domínios ligados ao emprego, 
em que a igualdade de tratamento em relação aos cidadãos nacionais deve ser 
garantida. Em princípio, esta igualdade de tratamento aplicar-se-ia a todos os 
trabalhadores de países terceiros com residência regular mas que ainda não beneficiam 
do estatuto de residente de longa duração. 

 • Base jurídica 

As disposições da presente directiva visam instaurar uma simplificação dos 
procedimentos (procedimento de pedido único e autorização única), bem como 
garantir, através do princípio da igualdade de tratamento, o estatuto jurídico dos 
trabalhadores de países terceiros que residem legalmente no território de um 
Estado-Membro; por conseguinte, a base jurídica adequada é o ponto 3, alínea a), do 
artigo 63.° do Tratado CE.  

 • Princípio da subsidiariedade 

O princípio da subsidiariedade é aplicável na medida em que a proposta não é da 
competência exclusiva da Comunidade. 

 Os objectivos da proposta não podem ser realizados suficientemente pelos 
Estados-Membros pelos motivos a seguir indicados. 

 Se os Estados-Membros actuarem de forma isolada, existe o risco de se manterem as 
diferenças de tratamento dos nacionais de países terceiros nos diferentes 
Estados-Membros. Esta situação pode levar a uma distorção da concorrência no 
mercado único e a movimentos secundários de nacionais de países terceiros para os 
Estados-Membros que concedem mais direitos. No que diz respeito à simplificação do 
procedimento proposta, se os Estados-Membros que ainda recorrem a estruturas 
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paralelas o continuarem a fazer, os procedimentos para obtenção de uma autorização de 
residência e de trabalho continuarão a ser morosos e complexos, tanto para o 
empregador como para o trabalhador. 

 Uma acção comunitária permite alcançar mais eficazmente os objectivos da proposta 
pelos seguintes motivos. 

 Garantir aos trabalhadores de países terceiros, através de um instrumento comunitário, 
a igualdade de tratamento em relação aos nacionais dos Estados-Membros em 
domínios ligados ao emprego reduziria a concorrência desleal entre cidadãos da UE e 
trabalhadores de países terceiros, protegendo simultaneamente os primeiros da ameaça 
de uma mão-de-obra barata e os segundos da exploração. Além disso, o 
estabelecimento de um conjunto comum de direitos na legislação comunitária através 
da instauração da igualdade de tratamento, criaria condições de igualdade na UE para 
todos os nacionais de países terceiros que trabalham legalmente, independentemente do 
seu Estado-Membro de residência. No que diz respeito à simplificação do 
procedimento proposta, facilitaria as formalidades administrativas tanto para os 
trabalhadores de países terceiros como para os empregadores no conjunto da UE. 

 A acção comum assegura (1) procedimentos mais eficazes no tratamento dos pedidos; 
(2) igualdade de tratamento em domínios ligados ao emprego para os trabalhadores 
admitidos nos Estados-Membros; e (3) melhor integração destes trabalhadores.  

 A proposta prevê a concessão de direitos com base na igualdade de tratamento em 
domínios ligados ao emprego como condição mínima. Por conseguinte, não interfere 
com a prerrogativa de os Estados-Membros definirem o conteúdo dos direitos 
efectivos. 

Aliás, a proposta prevê apenas um nível mínimo de harmonização para efeitos da 
simplificação do procedimento. Os Estados-Membros só ficam submetidos a uma 
obrigação geral de instaurar um sistema de "balcão único" e a uma proibição geral de 
emitir documentos suplementares (como uma autorização de trabalho), não se 
prevendo qualquer interferência nos seus procedimentos internos de tratamento dos 
pedidos. Além disso, no que diz respeito ao modelo, tem por base o modelo uniforme 
de título de residência estabelecido pelo Regulamento (CE) n.° 1030/2002. 

 Por conseguinte, a proposta respeita o princípio da subsidiariedade. 

 • Princípio da proporcionalidade 

A proposta respeita o princípio da proporcionalidade pelos motivos a seguir indicados. 

 O método com base no qual os direitos devem ser concedidos é a igualdade de 
tratamento, constituindo a simplificação do procedimento apenas uma obrigação geral. 

Ao abrigo do penúltimo parágrafo do artigo 63.° do Tratado CE, os Estados-Membros 
são livres de manter ou introduzir outras medidas, para além das previstas na directiva, 
desde que sejam compatíveis com o Tratado e com os acordos internacionais. 
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 • Escolha dos instrumentos 

 Instrumento proposto: uma directiva. 

 O recurso a outros instrumentos não seria apropriado pelo seguinte motivo: 

A directiva é o instrumento adequado para a acção em causa: estabelece condições 
mínimas em matéria de direitos, bem como a obrigação geral de utilizar um 
procedimento único para a concessão de uma autorização única, deixando aos 
Estados-Membros margem de manobra suficiente para a incorporação deste 
procedimento no direito nacional e a sua implementação na prática.  

4) IMPLICAÇÕES ORÇAMENTAIS 

 A presente proposta não tem incidência no orçamento comunitário. 

5) INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 • Quadro de correspondência 

Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das disposições nacionais 
de transposição da directiva, bem como um quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva. 

 • Explicação pormenorizada da proposta 

Capítulo I - Disposições gerais 

Artigos 1.°, 2.° e 3.° 

Este capítulo estabelece o objectivo, as definições e o âmbito de aplicação da directiva. 
Dada a natureza horizontal da presente directiva e o objectivo de estabelecer como 
condição mínima um conjunto comum de direitos para todos os trabalhadores de países 
terceiros que residam e trabalhem legalmente num Estado-Membro, a expressão 
"trabalhador de um país terceiro" designa não só todas as pessoas que foram admitidas 
no território de um Estado-Membro para efeitos de trabalho, mas também as que 
obtiveram o direito de nele trabalharem com base em disposições comunitárias ou 
nacionais (por exemplo, membros da família, refugiados, estudantes, investigadores). 
No caso específico dos familiares, convém sublinhar que a presente proposta não afecta 
as condições de exercício do direito ao reagrupamento familiar. Contudo, uma vez 
admitido num Estado-Membro em conformidade com a Directiva 2003/86/CE do 
Conselho, qualquer membro da família fica abrangido pela presente directiva, desde 
que possa ser considerado trabalhador de um país terceiro em aplicação das suas 
disposições.  

As excepções ao âmbito de aplicação da proposta são estabelecidas de forma exaustiva. 
Os nacionais de países terceiros considerados trabalhadores destacados na acepção da 
Directiva 1996/71/CE do Conselho estão excluídos do seu âmbito, pois não se 
considera que fazem parte do mercado de trabalho do Estado-Membro no qual estão 
destacados. O pessoal transferido dentro das empresas, os prestadores de serviços 
contratuais e os estagiários de nível pós-universitário abrangidos por acordos 
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concluídos pela Comunidade Europeia no quadro do GATS estão igualmente excluídos 
segundo o mesmo princípio. Tendo em conta a especificidade e o carácter temporário 
do seu estatuto, o mesmo se aplica aos trabalhadores sazonais. Os nacionais de países 
terceiros que adquiriram o estatuto de residente de longa duração estão igualmente 
excluídos do âmbito de aplicação desta proposta devido ao seu estatuto mais 
privilegiado e ao tipo específico da sua autorização de residência.  

Capítulo II - Procedimento de pedido único e autorização única 

Artigo 4.º 

A disposição central deste artigo é a obrigação geral de os Estados-Membros 
examinarem qualquer pedido de autorização de trabalho e de residência no seu 
território no quadro de um procedimento de pedido único e, caso seja concedida, 
emitirem uma autorização única que permita ao requerente residir e trabalhar.  

Artigo 5.º 

Cada Estado-Membro deve designar uma autoridade competente encarregada de 
receber os pedidos e emitir a autorização única. Essa designação não afecta o papel e a 
responsabilidade de outras autoridades nacionais no que diz respeito à análise dos 
pedidos e à tomada de decisões a seu respeito. Também não deve impedir os 
Estados-Membros de designarem outras autoridades junto das quais o nacional de país 
terceiro ou o seu futuro empregador pode apresentar o pedido (por exemplo, 
representações consulares) e que possam emitir a autorização.  

Artigos 6.° e 7.° 

A autorização única retoma o modelo uniforme de título de residência para os 
nacionais de países terceiros em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 
1030/2002, que estabelece um modelo uniforme de título de residência para os 
nacionais de países terceiros. Este regulamento permite aos Estados-Membros aditar, 
no espaço do modelo uniforme previsto para esse efeito, informações que indiquem se 
o interessado está ou não autorizado a trabalhar. A presente proposta obriga os 
Estados-Membros a inserir estas informações. Esta obrigação não se aplica apenas à 
autorização única emitida para efeitos de residência e de trabalho, mas igualmente a 
todas as autorizações de residência emitidas independentemente do seu tipo (por 
exemplo, reagrupamento familiar, estudos), desde que o interessado tenha sido 
autorizado a trabalhar no Estado-Membro em causa. Além disso, a concessão de 
autorizações suplementares é objecto de uma proibição geral.  

Artigos 8.°, 9.° e 10.° 
 
Entre as garantias processuais, prevê-se que qualquer decisão de rejeição de um pedido 
de autorização única deve ser devidamente fundamentada, de modo a fornecer uma 
explicação clara da recusa por parte das autoridades nacionais. Como a presente 
proposta não define critérios de admissão dos nacionais de países terceiros para efeitos 
de emprego, as condições e os critérios com base nos quais um pedido de autorização 
única pode ser rejeitado devem ser estabelecidos no direito nacional. Um dos critérios, 
contudo, é a obrigação de respeitar o princípio da preferência comunitária consagrado 
designadamente nas disposições relevantes dos Actos de Adesão de 2003 e de 2005. 
Em caso de rejeição do pedido, o requerente deve ter direito a interpor recurso, facto 
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que deve ser especificado na notificação escrita que lhe é dirigida. Outra garantia é a 
obrigação de os Estados-Membros informarem o nacional de país terceiro ou o futuro 
empregador dos documentos a juntar ao pedido de autorização única. Por último, o 
nível das taxas a pagar - se os Estados-Membros exigirem o seu pagamento pelo 
requerente - deve ser proporcionado e pode ser baseado no princípio do serviço 
efectivamente prestado. 
 
Artigo 11.º 

Este artigo enuncia os direitos – (re)entrada, residência e trânsito – que a autorização 
única confere. Estes direitos revestem especial importância nos Estados-Membros que 
não aplicam a totalidade do acervo de Schengen.  

Capítulo III - Direito à igualdade de tratamento  

Artigo 12.º 

Este artigo concede direitos aos trabalhadores de países terceiros tendo por base os 
domínios em que a igualdade de tratamento em relação aos trabalhadores nacionais 
deve ser garantida como condição mínima, sem prejuízo do direito de os 
Estados-Membros adoptarem ou manterem disposições mais favoráveis. 

A igualdade de tratamento em matéria de ensino e de formação profissional também é 
extensível às despesas de inscrição nas escolas e universidades. Os Estados-Membros 
podem, contudo, restringir a igualdade de tratamento no que diz respeito às bolsas de 
estudo.  

A proposta prevê a igualdade de tratamento no que diz respeito ao reconhecimento de 
diplomas, em conformidade com procedimentos nacionais. Esta disposição remete 
igualmente para a Directiva 2005/36/CE. Com efeito, o nacional de um país terceiro 
que adquiriu qualificações noutros Estados-Membros deve ter a possibilidade de obter 
o seu reconhecimento nas mesmas condições dos cidadãos da UE e as qualificações 
que adquiriu num país terceiro são tidas em consideração, como prevê, em especial, o 
n.° 3 do artigo 3.° da directiva acima mencionada. 

A igualdade de tratamento em matéria de segurança social cobre as prestações visadas 
no artigo 4.° do Regulamento (CEE) n.° 1408/1971 do Conselho, relativo à aplicação 
dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não 
assalariados e aos membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade. 
O Regulamento (CE) n.° 859/2003 do Conselho alargou as disposições do 
Regulamento (CEE) n.° 1408/1971 aos nacionais de países terceiros, mas apenas 
quando estes se desloquem de um Estado-Membro para outro. A disposição sobre a 
igualdade de tratamento em matéria de segurança social constante da presente proposta 
aplica-se igualmente às pessoas que entram num Estado-Membro vindas directamente 
de um país terceiro.  

Prevê-se a igualdade de tratamento em matéria de bens e serviços a que as pessoas em 
geral têm acesso, incluindo o alojamento social e privado. Os Estados-Membros 
podem, contudo, restringir o direito ao alojamento social em relação a nacionais de 
países terceiros que já residem desde há pelo menos três anos ou que têm o direito de 
residir durante pelo menos três anos no seu território. No que diz respeito à assistência 
prestada pelos serviços de emprego, a igualdade de tratamento inclui os serviços 
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prestados através da EURES (Rede dos Serviços Europeus de Emprego). 

Restrições possíveis à igualdade de tratamento 

Nalguns casos, os Estados-Membros podem restringir o direito à igualdade de 
tratamento dos nacionais de países terceiros que já possuem um emprego. A explicação 
para esta possível restrição é a seguinte: a proposta tem como objectivo principal 
conceder a igualdade de tratamento aos trabalhadores de países terceiros em situação 
regular; a expressão "trabalhador de um país terceiro" é definida, contudo, de modo a 
incluir todos os nacionais de países terceiros que foram admitidos no território de um 
Estado-Membro e autorizados a nele trabalharem. Por conseguinte, os nacionais de 
países terceiros nem sequer têm de estar a ocupar efectivamente um emprego para 
estarem cobertos pelas disposições relativas à igualdade de tratamento da presente 
proposta. Esta definição de "trabalhador de um país terceiro" visa cobrir as situações 
anteriores à obtenção efectiva de um emprego (reconhecimento de diplomas, 
assistência dos serviços de emprego) ou posteriores à sua obtenção, com base em 
contribuições acumuladas (subsídio de desemprego). No entanto, a maioria destes 
direitos devem ser exercidos, por definição, no quadro de um emprego. Em qualquer 
caso, o direito à igualdade de tratamento está estritamente associado ao estatuto de 
residente legal do nacional de um país terceiro e à autorização de trabalhar num 
Estado-Membro, tal como consagrados na autorização única. 

Artigo 13.º 

A proposta não prejudica disposições mais favoráveis previstas em acordos 
comunitários ou mistos celebrados ou a celebrar com países terceiros e que regulem o 
estatuto jurídico dos trabalhadores de países terceiros, designadamente o Acordo EEE 
ou o Acordo de associação com a Turquia. O Anexo 4 do documento de trabalho dos 
serviços da Comissão que acompanha a presente proposta inclui uma lista exaustiva 
destes acordos. Esta disposição é válida sempre que as disposições em causa estejam 
relacionadas com o conteúdo da proposta e digam respeito aos próprios acordos, a 
decisões tomadas por força destes e à jurisprudência relevante. Além disso, a proposta 
não afecta igualmente instrumentos internacionais mais favoráveis, adoptados pelo 
Conselho da Europa, que se aplicam aos trabalhadores de países terceiros que são 
nacionais de países membros do Conselho da Europa (Carta Social Europeia, de 18 de 
Outubro de 1961, Carta Social Europeia revista de 1996 e Convenção Europeia relativa 
ao Estatuto Jurídico do Trabalhador Migrante, de 24 de Novembro de 1977). A 
proposta também não afecta disposições mais favoráveis constantes de convenções 
internacionais que proíbem a discriminação com base na nacionalidade, 
designadamente o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais. O Anexo 5 do documento de trabalho dos serviços da Comissão que 
acompanha a presente proposta inclui uma lista destas convenções, com a indicação se 
foram ou não ratificadas por todos os Estados-Membros.  
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2007/0229 (CNS) 

Proposta de 

DIRECTIVA DO CONSELHO 

relativa a um procedimento de pedido único de concessão de uma autorização única 
para os nacionais de países terceiros residirem e trabalharem no território de um 

Estado-Membro 
e 

a um conjunto comum de direitos para os trabalhadores de países terceiros que 
residem legalmente num Estado-Membro 

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
ponto 3, alínea a), do seu artigo 63.°, 

Tendo em conta a proposta da Comissão, 

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, 

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, 

Considerando o seguinte: 

1. A fim de realizar progressivamente um espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça, o Tratado prevê a adopção de medidas em matéria de asilo, de imigração 
e de protecção dos direitos dos nacionais de países terceiros. 

2. O Conselho Europeu reconheceu, na sua reunião especial realizada em Tampere, 
em 15 e 16 de Outubro de 1999, a necessidade de harmonizar as legislações 
nacionais relativas às condições de admissão e de residência dos nacionais de 
países terceiros. Neste contexto, declarou em particular que a União Europeia 
deve assegurar um tratamento equitativo aos nacionais de países terceiros que 
residam legalmente no território dos Estados-Membros e que uma política de 
integração mais determinada deverá ter como objectivo assegurar-lhes direitos e 
obrigações comparáveis aos dos cidadãos da União Europeia. Para este efeito, o 
Conselho Europeu solicitou ao Conselho que aprovasse rapidamente os 
instrumentos jurídicos com base em propostas da Comissão. A necessidade de 
realizar os objectivos definidos em Tampere foi reafirmada pelo Programa da 
Haia de 4 e 5 de Novembro de 2004.  

3. Num mercado de trabalho cada vez mais globalizado, a UE deve tornar-se mais 
atractiva para os trabalhadores de países terceiros. Esta iniciativa deve ser 
facilitada por uma simplificação administrativa e um acesso mais fácil à 
informação pertinente. Disposições relativas a um procedimento único de 
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apresentação de pedidos conducente a um título combinado que englobe a 
autorização de residência e a autorização de trabalho num acto administrativo 
único devem contribuir para simplificar e harmonizar as normas divergentes 
actualmente aplicáveis nos Estados-Membros. Essa simplificação dos 
procedimentos já foi introduzida pela maioria dos Estados-Membros e teve 
como resultado um procedimento mais eficaz tanto para os migrantes como para 
os seus empregadores, bem como controlos mais fáceis da legalidade da sua 
residência e emprego. 

4. Os Estados-Membros devem ter condições para emitir em tempo útil uma 
autorização única, a fim de permitir uma primeira entrada no seu território ou, 
caso emitam tais autorizações unicamente no seu território, um visto. 

5. Importa estabelecer um conjunto de normas visando regular o procedimento de 
análise de um pedido de autorização única. Estes procedimentos devem ser 
eficazes e ser geridos tendo em conta a carga normal de trabalho das 
administrações dos Estados-Membros, bem como ser transparentes e 
equitativos, a fim de proporcionar um grau adequado de segurança jurídica às 
pessoas em causa.  

6. As condições e os critérios com base nos quais pode rejeitar um pedido de 
autorização única são estabelecidos no direito nacional, incluindo a obrigação de 
respeitar o princípio da preferência comunitária consagrado designadamente nas 
disposições relevantes dos Actos de Adesão de 16 de Abril de 2003 e de 25 de 
Abril de 2005. 

7. O modelo da autorização única deve ser conforme com as disposições do 
Regulamento (CE) n.° 1030/2002 do Conselho, que estabelece um modelo 
uniforme de título de residência para os nacionais de países terceiros1, que 
permite aos Estados-Membros inserir informações, nomeadamente visando 
indicar se o interessado está ou não autorizado a trabalhar. Seria conveniente – 
igualmente para efeitos de um melhor controlo da migração – que os 
Estados-Membros indicassem em todas as autorizações de residência a 
informação relativa à autorização de trabalho, independentemente do tipo de 
autorização ou de título de residência com base no qual o nacional de um país 
terceiro foi admitido no seu território e autorizado a nele trabalhar.  

8. Os nacionais dos países terceiros que sejam titulares de um documento de 
viagem válido e de uma autorização única emitida por um Estado-Membro que 
aplique a totalidade do acervo de Schengen podem entrar e circular livremente 
no território dos Estados-Membros que apliquem a totalidade do acervo de 
Schengen durante um período máximo de três meses, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Março de 2006, que estabelece o código comunitário relativo ao regime de 
passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen)2 e com o 
artigo 21.° do acervo de Schengen – Convenção de aplicação do Acordo de 

                                                 
1 JO L 157 de 15.6.2002, p. 1. 
2 JO L 105 de 13.4.2006, p. 1. 
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Schengen, de 14 de Junho de 1985, entre os Governos dos Estados da União 
Económica Benelux, da República Federal da Alemanha e da República 
Francesa relativo à supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns 
(Convenção de aplicação do Acordo de Schengen)3. 

9. Na falta de legislação comunitária horizontal, os direitos dos nacionais de países 
terceiros variam consoante a sua nacionalidade e o Estado-Membro no qual 
trabalham. Não beneficiam dos mesmos direitos que os nacionais desse 
Estado-Membro nem de outros cidadãos da UE. Para prosseguir a elaboração de 
uma política de imigração coerente, completar o acervo existente em matéria de 
imigração e reduzir a desigualdade entre os direitos dos cidadãos da UE e dos 
nacionais de países terceiros que nela trabalham legalmente, é conveniente 
estabelecer um conjunto de direitos, especificando nomeadamente os domínios 
em que a igualdade de tratamento em relação aos trabalhadores nacionais deve 
ser garantida aos trabalhadores de países terceiros em situação regular num 
Estado-Membro, mas que ainda não beneficiam do estatuto de residentes de 
longa duração. O objectivo dessas disposições consiste em estabelecer 
condições iguais na UE, reconhecer que os nacionais de países terceiros que 
trabalham legalmente nos Estados-Membros contribuem, através do seu trabalho 
e dos seus impostos, para a prosperidade da economia europeia e criar uma 
protecção contra a concorrência desleal entre os trabalhadores nacionais e os 
trabalhadores migrantes resultante de uma eventual exploração destes últimos. 

10. Todos os nacionais de países terceiros que residem e trabalham legalmente nos 
Estados-Membros devem beneficiar pelo menos do mesmo conjunto comum de 
direitos na forma de igualdade de tratamento em relação aos nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento, independentemente da finalidade inicial ou do 
motivo da sua admissão. O direito à igualdade de tratamento nos domínios 
especificados pela presente directiva deve ser garantido não só aos nacionais de 
países terceiros que foram admitidos no território de um Estado-Membro para 
efeitos de trabalho, mas igualmente aos que foram admitidos para outros fins e a 
quem foi concedido o acesso ao mercado de trabalho desse Estado-Membro, em 
conformidade com outros instrumentos do direito comunitário ou nacional, 
incluindo aos membros da família de um trabalhador de país terceiro que foram 
admitidos no Estado-Membro em conformidade com a Directiva 2003/86/CE do 
Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativa ao reagrupamento familiar4, aos 
nacionais de países terceiros que são admitidos no território de um Estado-
Membro em conformidade com a Directiva 2004/114/CE do Conselho, de 13 de 
Dezembro de 2004, relativa às condições de admissão de nacionais de países 
terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação não 
remunerada ou de voluntariado5, e aos investigadores admitidos em 
conformidade com a Directiva 2005/71/CE do Conselho, de 12 de Outubro de 
2005, relativa a um procedimento específico de admissão de nacionais de países 
terceiros para efeitos de investigação científica6. 

                                                 
3 JO L 239 de 22.9.2000 p. 19. 
4 JO L 251 de 3.10.2003, p. 12. 
5 JO L 375 de 23.12.2004, p. 12. 
6 JO L 289 de 3.11.2005, p. 15. 
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11. Os nacionais de países terceiros que adquiriram o estatuto de residente de longa 
duração em conformidade com a Directiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de 
Novembro de 2003, relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros 
residentes de longa duração7, não são abrangidos pela presente directiva, em 
razão do seu estatuto mais privilegiado e da especificidade da sua autorização de 
"residente CE de longa duração". 

12. Os nacionais de países terceiros abrangidos pela Directiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços8, durante 
todo o período em que estejam destacados num Estado-Membro e os nacionais 
de países terceiros que entrem num Estado-Membro em aplicação de 
disposições constantes de um acordo internacional de facilitação da entrada e da 
residência temporária de certas categorias de pessoas singulares relacionado 
com actividades de comércio e de investimento, não devem ser abrangidos pela 
presente directiva, pois não são considerados como fazendo parte do mercado de 
trabalho desse Estado-Membro. 

13. Dado o seu estatuto temporário, os nacionais de países terceiros que foram 
admitidos no território de um Estado-Membro para nele trabalharem numa base 
sazonal por um período que não exceda seis meses num período de doze meses, 
não devem ser abrangidos pela directiva. 

14. O direito à igualdade de tratamento nos domínios especificados deve estar 
estritamente associado ao estatuto de residente legal do nacional de país terceiro 
e à autorização de trabalhar num Estado-Membro, consagrados na autorização 
única que abrange simultaneamente a autorização de residência e de trabalho ou 
em autorizações de residência emitidas para outros efeitos e que indiquem que o 
interessado está autorizado a trabalhar. 

15. As qualificações profissionais adquiridas por um nacional de um país terceiro 
noutros Estados-Membros devem ser reconhecidas tal como para os cidadãos da 
União e as qualificações adquiridas num país terceiro devem ser tidas em conta 
em conformidade com as disposições da Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa ao reconhecimento 
das qualificações profissionais9. 

16. Os nacionais de países terceiros que trabalhem no território de um 
Estado-Membro devem beneficiar de igualdade de tratamento em matéria de 
segurança social. Os ramos da segurança social são definidos no Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo à aplicação 
dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se deslocam no 
interior da Comunidade10. O Regulamento (CE) n.º 859/2003 do Conselho, de 
14 de Maio de 2003, que torna extensivas as disposições do Regulamento (CEE) 

                                                 
7 JO L 16 de 23.1.2004, p. 44. 
8 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1. 
9 JO L 255 de 30.9.2005, p. 22. 
10 JO L 149 de 5.7.1971, p. 2. 
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n.º 1408/71 e (CEE) n.º 574/72 aos nacionais de Estados terceiros que ainda não 
estão abrangidos por estas disposições por razões exclusivas de nacionalidade11, 
alarga as disposições do Regulamento (CEE) n.° 1408/1971 aos nacionais de 
países terceiros que estão a residir legalmente na União Europeia e que se 
encontram numa situação que diz respeito a vários Estados-Membros. As 
disposições sobre a igualdade de tratamento em matéria de segurança social 
constantes da presente directiva aplicam-se igualmente às pessoas que entram 
num Estado-Membro vindas directamente de um país terceiro. No entanto, a 
presente directiva não deve conferir mais direitos do que aqueles já previstos na 
legislação comunitária em vigor no domínio da segurança social para os 
nacionais de países terceiros cujo estatuto diz respeito a vários 
Estados-Membros. 

17. Atendendo a que os objectivos da acção proposta, a saber, estabelecer um 
procedimento único de concessão de uma autorização única de residência e de 
trabalho para nacionais de países terceiros no território de um Estado-Membro e 
garantir direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem 
legalmente num Estado-Membro, não podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros, e podem, devido à dimensão e aos efeitos da acção, ser 
melhor alcançados a nível comunitário, a Comunidade pode adoptar medidas em 
conformidade com o princípio da subsidiariedade previsto no artigo 5.° do 
Tratado. De acordo com o princípio de proporcionalidade, mencionado no 
mesmo artigo, a presente directiva não excede o necessário para alcançar 
aqueles objectivos. 

18. A presente directiva respeita os direitos fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e pela 
Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais, devendo ser aplicada em conformidade.  

19. Os Estados-Membros devem executar as disposições da presente directiva sem 
qualquer discriminação em razão do sexo, raça, cor, origem étnica ou social, 
características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou 
outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade 
ou orientação sexual, nomeadamente em conformidade com a Directiva 
2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da 
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou 
étnica12, e da Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, 
que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na 
actividade profissional13. 

20. [Nos termos dos artigos 1.° e 2.° do Protocolo relativo à posição do Reino Unido 
e da Irlanda, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, estes Estados-Membros não participam na adopção da 
presente directiva, sem prejuízo do disposto no artigo 4.° do referido Protocolo, 
não ficando por ela vinculados nem sujeitos à sua aplicação.] 

                                                 
11 JO L 124 de 20.5.2003, p. 1. 
12 JO L 303 de 2.12.2000, p. 16. 
13 JO L 180 de 19.7.2000, p. 22. 
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21. Nos termos dos artigos 1.° e 2.° do Protocolo relativo à posição da Dinamarca, 
anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, a Dinamarca não participa na adopção da presente directiva, não 
ficando por ela vinculada nem sujeita à sua aplicação, 

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA: 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objectivo 

A presente directiva tem por objectivo estabelecer: 

a) Um procedimento de pedido único de concessão de uma autorização única para os 
nacionais de países terceiros residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro, 
a fim de simplificar a sua admissão e facilitar o controlo do seu estatuto; e 

b) Um conjunto comum de direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem 
legalmente num Estado-Membro. 

Artigo 2.º 

Definição 

Para efeitos da presente directiva entende-se por: 

a) "Nacional de um país terceiro", qualquer pessoa que não seja cidadão da União 
na acepção do n.° 1 do artigo 17.° do Tratado; 

b) "Trabalhador de um país terceiro", qualquer nacional de um país terceiro 
admitido no território de um Estado-Membro e autorizado a nele trabalhar 
legalmente;  

c) "Autorização única", qualquer autorização emitida pelas autoridades de um 
Estado-Membro que permita a um nacional de um país terceiro residir e 
trabalhar legalmente no seu território;  

d) "Procedimento de pedido único", qualquer procedimento conducente, com base 
num pedido de um nacional de um país terceiro de autorização de residência e 
de trabalho no território de um Estado-Membro, a uma decisão respeitante à 
emissão da autorização única a esse nacional de um país terceiro. 
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Artigo 3.º 

Âmbito de aplicação 

1. A presente directiva é aplicável: 

a) aos nacionais de países terceiros que solicitem residir e trabalhar no território de um 
Estado-Membro; e 

b) aos trabalhadores de países terceiros que residam legalmente num Estado-Membro. 

2. A presente directiva não se aplica aos nacionais de países terceiros: 

a) membros da família de cidadãos da União que exerceram ou exercem o direito à livre 
circulação na Comunidade; 

b) abrangidos pela Directiva 96/71/CE, durante todo o período de destacamento; 

c) que entrem num Estado-Membro em aplicação de disposições constantes de um 
acordo internacional de facilitação da entrada e da residência temporária de certas 
categorias de pessoas singulares relacionado com actividades de comércio e de 
investimento, em especial o pessoal transferido dentro das empresas, os prestadores de 
serviços contratuais e os estagiários de nível pós-universitário abrangidos por acordos 
concluídos pela Comunidade Europeia no quadro do GATS; 

d) que tenham sido admitidos no território de um Estado-Membro para nele trabalharem 
numa base sazonal por um período que não exceda seis meses num período de doze 
meses;  

e) que tenham solicitado o reconhecimento do estatuto de refugiado e o seu pedido não 
tenha ainda sido objecto de decisão definitiva; 

f) que residam num Estado-Membro na qualidade de requerentes de protecção 
internacional ou no quadro de regimes de protecção temporária;  

g) que tenham obtido o estatuto de residente de longa duração em conformidade com a 
Directiva 2003/109/CE; 

h) cuja expulsão foi suspensa por razões de facto ou de direito.  

Capítulo II 

Procedimento de pedido único e autorização única 

Artigo 4.º 

Procedimento de pedido único 

1. Qualquer pedido de autorização para residir e trabalhar no território de um 
Estado-Membro deve ser apresentado no quadro de um procedimento de pedido único. 
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2. Os Estados-Membros examinam o pedido e adoptam uma decisão sobre a concessão, 
alteração ou renovação da autorização única caso o requerente preencha as condições 
previstas no direito nacional. A decisão de concessão, alteração ou renovação da 
autorização única constitui um documento combinado que engloba a autorização de 
residência e de trabalho num acto administrativo único. 

Artigo 5.º 

Autoridade competente 

1. Cada Estado-Membro designa uma autoridade competente encarregada de receber os 
pedidos e emitir a autorização única.  

2. A autoridade competente analisa e adopta uma decisão sobre o pedido o mais 
rapidamente possível e, em qualquer caso, o mais tardar no prazo de três meses a contar 
da data da sua apresentação. 

Em circunstâncias excepcionais associadas à complexidade da análise do pedido, o prazo 
referido no primeiro parágrafo pode ser prorrogado. 

3. A autoridade competente notifica a sua decisão por escrito ao requerente, segundo os 
procedimentos de notificação previstos pela legislação aplicável. 

4. Se as informações que apoiam o pedido forem insuficientes, a autoridade competente 
notifica o requerente da necessidade de fornecer informações adicionais. O prazo 
previsto no n.º 2 fica suspenso até as autoridades terem recebido as informações 
adicionais solicitadas. 

Artigo 6.º 

Autorização única 

1. Os Estados-Membros emitem a autorização única utilizando o modelo uniforme 
estabelecido no Regulamento (CE) n.° 1030/2002 e inserem a informação relativa à 
autorização de trabalho em conformidade com o disposto na alínea a), pontos 7.5 a 9 do 
seu Anexo. 

2. Os Estados-Membros não devem emitir quaisquer autorizações suplementares, em 
especial nenhum tipo de autorização de trabalho como prova da concessão de acesso ao 
mercado de trabalho.  

Artigo 7.º 

Autorizações de residência emitidas para outros fins não relacionados com trabalho 

1. Sempre que emitam autorizações de residência em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.° 1030/2002, os Estados-Membros inserem a informação relativa à autorização de 
trabalho, independentemente do tipo de autorização. 
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Os Estados-Membros não devem emitir quaisquer autorizações suplementares, em 
especial nenhum tipo de autorização de trabalho como prova da concessão de acesso ao 
mercado de trabalho. 

Artigo 8.º 

Recursos 

1. As decisões que indefiram o pedido ou a concessão, alteração ou renovação da 
autorização única, bem como as decisões que a suspendam ou revoguem com base em 
critérios especificados no direito nacional ou comunitário, devem ser devidamente 
fundamentadas e notificadas por escrito. 

2. São passíveis de recurso para os tribunais do Estado-Membro em causa quaisquer 
decisões que indefiram o pedido ou a concessão, alteração ou renovação de uma 
autorização única, bem como as decisões que a suspendam ou revoguem. Na notificação 
escrita são especificadas as vias de recurso possíveis e os prazos para agir.  

Artigo 9.º 

Acesso à informação  

Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para que o nacional do país terceiro 
e o futuro empregador sejam informados de todas as provas documentais exigidas para 
completar o pedido.  

Artigo 10.º 

Taxas 

Os Estados-Membros podem exigir aos requerentes o pagamento de taxas pelo 
tratamento dos pedidos, em conformidade com a presente directiva. O valor das taxas 
deve ser proporcionado e ter por base o princípio dos serviços efectivamente prestados.  

Artigo 11.º 

Direitos conferidos pela autorização única  

1. Durante o seu período de validade, a autorização única permite no mínimo ao seu 
titular: 

a) entrar, reentrar e residir no território do Estado-Membro que emitiu a autorização 
única;  

b) transitar por outros Estados-Membros para exercer os direitos mencionados na alínea 
a); 

c) ter livre acesso a todo o território do Estado-Membro que emitiu a autorização única, 
dentro dos limites previstos na legislação nacional por razões de segurança;  
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d) exercer as actividades permitidas ao abrigo da autorização única;  

e) ser informado dos direitos conferidos pela autorização única por força da presente 
directiva ou da legislação nacional. 

Capítulo III 

Direito à igualdade de tratamento 

Artigo 12.º 

1. Os trabalhadores de países terceiros devem beneficiar de igualdade de tratamento em 
relação aos trabalhadores nacionais, pelo menos no que diz respeito a: 

a) condições de trabalho, incluindo em matéria de remuneração e de despedimentos, bem 
como às condições de saúde e de segurança no trabalho;  

b) liberdade de associação e de filiação numa organização representativa dos 
trabalhadores ou empregadores ou em qualquer organização cujos membros se dediquem 
a determinada ocupação, incluindo as vantagens proporcionadas por esse tipo de 
organizações, sem prejuízo das disposições nacionais em matéria de ordem pública e 
segurança pública; 

c) ensino e à formação profissional; 

d) reconhecimento de diplomas, certificados e outros títulos profissionais, em 
conformidade com os procedimentos nacionais pertinentes; 

e) ramos da segurança social, tal como definidos no Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do 
Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social 
aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua 
família que se deslocam no interior da Comunidade; o Regulamento (CE) n.° 859/2003, 
que torna extensivas as disposições do Regulamento (CEE) n.° 1408/71 e do respectivo 
regulamento de execução, o Regulamento (CEE) n.° 574/72, aos nacionais de Estados 
terceiros que ainda não estão abrangidos por estas disposições por razões exclusivas de 
nacionalidade, é aplicável em conformidade; 

f) pagamento dos direitos adquiridos em matéria de pensão no caso de mudança para um 
país terceiro; 

g) benefícios fiscais; 

h) acesso a bens e serviços e ao fornecimento de bens e serviços acessíveis ao público, 
incluindo os procedimentos de obtenção de alojamento e de assistência prestada pelos 
serviços de emprego.  

2. Os Estados-Membros podem restringir a igualdade de tratamento em relação aos 
cidadãos nacionais:  
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a) exigindo uma prova de conhecimentos adequados da língua para efeitos de acesso ao 
ensino e à formação. O acesso à universidade pode depender do preenchimento de 
requisitos prévios específicos em termos de formação académica; 

b) restringindo os direitos conferidos pelo n.° 1, alínea c), no que diz respeito a bolsas de 
estudo; 

c) restringindo os direitos conferidos pelo n.° 1, alínea h), no que diz respeito ao 
alojamento social aos casos de nacionais de países terceiros que tenham residido ou 
tenham direito a residir no seu território durante, pelo menos, três anos; 

d) restringindo os direitos conferidos pelo n.° 1, alíneas a), b) e g), aos trabalhadores de 
países terceiros que estejam empregados; 

e) restringindo os direitos conferidos pelo n.° 1, alínea e), aos trabalhadores de países 
terceiros que estejam empregados, salvo no que diz respeito ao subsídio de desemprego. 

Artigo 13.º 

Disposições mais favoráveis 

1. A presente directiva é aplicável sem prejuízo de disposições mais favoráveis 
constantes de: 

a) legislação comunitária, incluindo acordos bilaterais e multilaterais celebrados entre a 
Comunidade ou a Comunidade e os seus Estados-Membros, por um lado, e um ou mais 
países terceiros, por outro; 

b) acordos bilaterais ou multilaterais celebrados entre um ou mais Estados-Membros e 
um ou mais países terceiros. 

2. A presente directiva não prejudica o direito de os Estados-Membros adoptarem ou 
manterem disposições mais favoráveis em relação às pessoas abrangidas pelo seu âmbito 
de aplicação. 

Capítulo IV 

Disposições finais 

Artigo 14.º 

Cada Estado-Membro deve assegurar que sejam acessíveis ao público informações 
actualizadas regularmente sobre as condições de entrada e de residência de nacionais de 
países terceiros no seu território para efeitos de emprego.  
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Relatórios 

Artigo 15.º 

1. Periodicamente e pela primeira vez o mais tardar três anos após a data fixada no 
artigo 16.°, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um relatório sobre a aplicação da presente directiva nos Estados-Membros e 
propor, se for caso disso, as alterações necessárias.  

2. Anualmente e pela primeira vez até 1 de Abril de [um ano após a data de 
transposição da presente directiva], os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros, através da rede criada pela Decisão 
2006/688/CE, as estatísticas sobre o número de nacionais de países terceiros aos 
quais concederam, renovaram ou retiraram uma autorização única no ano civil 
precedente, mencionando a sua nacionalidade e profissão. Devem ser 
igualmente comunicadas estatísticas sobre os familiares admitidos.  

Transposição 

Artigo 16.º 

1. Os Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar em 
[…]. Os Estados-Membros comunicarão imediatamente à Comissão o texto das referidas 
disposições, bem como um quadro de correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva. 

Quando os Estados-Membros adoptarem essas disposições, estas deverão incluir uma 
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua 
publicação oficial. As modalidades dessa referência serão estabelecidas pelos 
Estados-Membros. 

2. Os Estados Membros devem comunicar à Comissão o texto das principais disposições 
de direito interno que aprovarem nas matérias reguladas pela presente directiva. 

Entrada em vigor  

Artigo 17.º 

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia. 
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Destinatários 

Artigo 15.º 

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva. 

Feito em Bruxelas, em […]  

 Pelo Conselho 
 O Presidente 
  


