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Comissão das Petições
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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: - Petição 0358/2003, apresentada por Nelson Nunes, de nacionalidade 
portuguesa, sobre os seus direitos à Segurança Social

1. Síntese da petição

O peticionário diz que trabalhou 16 anos numa empresa neerlandesa, numa plataforma do Mar 
do Norte, e queixa-se de que a sua entidade patronal não o inscreveu na Segurança Social, 
privando-o de usufruir dos seus direitos.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 31 de outubro de 2003. A Comissão foi instada a prestar 
informações (n.º 4 do artigo 175.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 3 de fevereiro de 2004.

O peticionário queixa-se de que trabalhou durante 16 anos numa empresa neerlandesa, numa 
plataforma do Mar do Norte, e a sua entidade patronal não o inscreveu na Segurança Social, 
privando-o de usufruir dos seus direitos.

A Comissão gostaria de começar por destacar que, a fim de permitir às pessoas que se 
deslocam na União Europeia beneficiarem de uma proteção social nas melhores condições, o 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 coordena os regimes nacionais de segurança social dos 
Estados-Membros. Este regulamento inclui, nomeadamente, um conjunto de regras que 
definem a legislação de segurança social aplicável em situações que apresentam ligação com 
dois ou mais Estados-Membros. Trata-se de um conjunto de regras com caráter obrigatório e 
que não permitem ao segurado escolher a legislação de segurança social que pretende ver 
aplicada.
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Em princípio, aplica-se a legislação do Estado em cujo território é exercida a atividade (n.º 2, 
alínea a), do artigo 13.º do Regulamento n.º 1408/71). Será, por conseguinte, aplicável a um 
trabalhador a legislação do Estado-Membro onde é exercida a atividade profissional, mesmo 
se residir no território de outro Estado-Membro e mesmo que as iniciativas necessárias não 
tenham sido efetuadas pela entidade patronal1. Com base neste princípio, é intenção da 
Comissão solicitar explicações às autoridades neerlandesas, a fim de verificar se se trata de 
um destacamento de trabalhadores no quadro de uma prestação de serviços e se foram 
respeitadas as exigências do direito comunitário.

A Comissão manterá o Parlamento informado da evolução deste processo.

4. Resposta complementar da Comissão, recebida em 28 de março de 2006.

O peticionário queixa-se de que trabalhou durante 16 anos numa empresa neerlandesa, numa 
plataforma do Mar do Norte, e a sua entidade patronal não o inscreveu na Segurança Social, 
privando-o de usufruir dos seus direitos.

A Comissão informa pela presente o Parlamento de que esta petição foi registada como 
queixa. A Comissão solicitou às autoridades neerlandesas o envio de quaisquer informações 
pertinentes sobre a situação das pessoas interessadas no que se refere à legislação neerlandesa 
e ao direito comunitário.

Em linhas gerais, as autoridades neerlandesas concordam com a análise jurídica da Comissão, 
mas, dada a complexidade da questão, solicitaram a realização de uma reunião com os 
serviços da Comissão

A Comissão manterá o Parlamento informado da evolução deste processo.

5. Resposta complementar da Comissão, recebida em 12 de dezembro de 2006.

As discussões relativas a este processo que decorrem entre os serviços da Comissão e as 
autoridades neerlandesas ainda não permitiram chegar a qualquer conclusão, prosseguindo a 
apreciação de alguns aspetos particularmente complexos. Contudo, uma vez que o direito 
comunitário não parece estar a ser corretamente aplicado pelas autoridades neerlandesas no 
caso do processo em apreço, a Comissão tenciona instaurar oficialmente uma ação por 
infração e não deixará de manter o Parlamento informado sobre a evolução da mesma.

6. Resposta da Comissão, recebida em 17 de julho de 2008.

No seguimento da ação por infração instaurada pela Comissão contra os Países Baixos no 
caso em apreço, o Governo neerlandês comunicou a sua resposta à Comissão em 7 de agosto 
de 2007.

Nesta resposta, o Governo neerlandês partilha amplamente a análise jurídica da Comissão; 
deste modo, diz-se disposto a reconsiderar o âmbito da proteção pública de segurança social 
dos trabalhadores empregados na parte neerlandesa da plataforma continental. O Governo 
                                               
1 Acórdão de 15 de dezembro de 1976, Mouthaan, 39/76, CJ p. 1901.
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neerlandês analisará se é desejável (e, em caso afirmativo, em que medida) aplicar aos 
referidos trabalhadores a legislação em matéria de segurança social aplicável ao trabalho em 
território neerlandês.

Até ao presente, não foi comunicada aos serviços da Comissão qualquer decisão das 
autoridades neerlandesas a este respeito. Por conseguinte, a Comissão dá seguimento à ação 
por infração e manterá o Parlamento informado da evolução deste dossiê.

7. Resposta da Comissão, recebida em 20 de fevereiro de 2009.

Na sua comunicação anterior, a Comissão indicou que tinha instaurado uma ação por infração 
contra os Países Baixos.

Embora o Governo neerlandês tenha manifestado a sua total concordância com a análise 
jurídica da Comissão e se tenha declarado disposto a reconsiderar o âmbito da proteção de 
segurança social dos trabalhadores empregados na parte neerlandesa da plataforma 
continental, o problema persiste e, até ao presente, nenhuma medida concreta foi tomada pelas 
autoridades neerlandesas para proteger os direitos destes trabalhadores, nos termos garantidos 
pela regulamentação comunitária.

Por esta razão, a ação por infração contra os Países Baixos está a seguir o seu curso, nos 
termos das disposições previstas nos Tratados. A Comissão manterá o Parlamento informado 
das evoluções ocorridas neste dossiê.

8. Resposta da Comissão, recebida em 26 de outubro de 2009.

O peticionário, que trabalhou durante 16 anos para uma empresa neerlandesa numa 
plataforma do Mar do Norte, queixa-se do facto de os seus empregadores não o terem inscrito 
na Segurança Social, privando-o de usufruir dos seus direitos.

Na sua anterior comunicação, a Comissão informou que tinha instaurado uma ação por 
infração contra os Países Baixos.

O Governo neerlandês anunciou que, no outono de 2009, será apresentado um projeto de lei 
com vista a alargar a proteção em matéria de segurança social aos trabalhadores empregados 
na parte neerlandesa da plataforma continental.

Até ao momento, as autoridades neerlandesas ainda não comunicaram quaisquer medidas 
concretas relativas à adequação da sua legislação e à resolução das situações individuais dos 
trabalhadores empregados nessas plataformas petrolíferas.

Por esta razão, o processo por infração contra os Países Baixos está a seguir o seu curso, nos 
termos das disposições previstas nos Tratados. A Comissão manterá o Parlamento informado 
das evoluções ocorridas neste dossiê.

9. Resposta da Comissão, recebida em 11 de maio de 2010.

Até à data os Países Baixos não alteraram a sua legislação. Além disso, as autoridades 
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neerlandesas não comunicaram as medidas concretas relativas à resolução das situações 
individuais dos trabalhadores empregados nestas plataformas petrolíferas.

Por esta razão a Comissão intentou uma ação no Tribunal de Justiça. A ação tem o número C-
141/10.

10. Resposta da Comissão (REV.VII), recebida em 27 de junho de 2012.

Na sua anterior comunicação, a Comissão informou que tinha instaurado uma ação por 
infração contra os Países Baixos. Nesta ação, a Comissão solicitou ao Tribunal de Justiça a 
confirmação de que o Reino dos Países Baixos faltou às obrigações que lhe são impostas nos 
termos das disposições relativas à livre circulação de trabalhadores e à coordenação dos 
regimes de segurança social, por ter recusado atribuir determinadas prestações de segurança 
social a nacionais de outros Estados-Membros da União que estão empregados em 
plataformas petrolíferas deste país. No acórdão de 19 de abril de 2012, o Tribunal de Justiça 
julgou esta ação inadmissível. Segundo o acórdão, a Comissão não especifica as prestações de 
segurança social em causa e não fornece qualquer informação sobre o quadro jurídico que 
rege estas mesmas prestações, limitando-se a fazer referência aos artigos 3.º e 4.º da lei 
neerlandesa relativa ao trabalho nas indústrias mineiras no Mar do Norte (WAMN).

Entretanto, num acórdão de 17 de janeiro de 2012, proferido no quadro de uma questão 
prejudicial introduzida pelo Rechtbank Amsterdam (processo C-347/10, Salemink), o 
Tribunal de Justiça declarou que o direito da União Europeia relativo à livre circulação de 
trabalhadores e à segurança social dos migrantes é aplicável a um trabalhador empregado 
numa plataforma de extração de gás situada na plataforma continental adjacente aos Países 
Baixos. 

Segundo o Tribunal, "uma vez que a plataforma continental adjacente a um Estado-Membro 
está submetida à sua soberania, ainda que meramente funcional e limitada, um trabalho 
efetuado em instalações fixas ou flutuantes situadas na referida plataforma continental, no 
âmbito da exploração e/ou da extração dos recursos naturais, deve ser considerado, para 
aplicação do direito da União, trabalho cumprido no território do referido Estado. O Estado-
Membro que beneficia dos direitos económicos de exploração e/ou de extração dos recursos 
exercidos na parte da plataforma continental que lhe está adjacente não pode assim eximir-se 
à aplicação das disposições do direito da União que visam garantir a livre circulação dos 
trabalhadores que exercem a sua atividade profissional nessas instalações." (pontos 35-36 do 
acórdão).
"Consequentemente, o artigo 13.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 1408/71 e o artigo 39.° 
CE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que um trabalhador que exerce as 
atividades profissionais numa instalação fixa situada na plataforma continental adjacente a um 
Estado-Membro não esteja coberto por seguro obrigatório nesse Estado-Membro devido à 
legislação nacional de segurança social, pela simples razão de não residir neste último, mas 
noutro Estado-Membro" (ponto 39).

Conclusão

Tendo por base estes elementos, a Comissão considera que a situação jurídica relativa à 
aplicação do direito da UE aos trabalhadores que realizem o seu trabalho nas plataformas 
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petrolíferas fica clarificada com o acórdão Salemink: doravante, o direito da UE relativo à 
livre circulação de trabalhadores e à segurança social dos trabalhadores migrantes é aplicável 
aos trabalhadores empregados em plataformas situadas na plataforma continental adjacente 
aos Países Baixos. A Comissão solicitou ainda às autoridades neerlandesas informações sobre 
a aplicação concreta do acórdão Salemink. Dada esta evolução, a Comissão encoraja o 
peticionário a prosseguir com a ação junto das autoridades administrativas e judiciárias que 
estão obrigadas a respeitar o direito da UE, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça.


