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“Não oprimirais o 

estrangeiro, pois sabeis o que sofre 

um estrangeiro, vós que fostes 

estrangeiros na terra do Egipto”. 

(Êxodo 23:9) 
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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação final de mestrado insere-se no âmbito do Curso de 

Mestrado em Ciências Jurídico-Comerciais da Faculdade de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, iniciado no ano 

lectivo de 2003/2004, nos termos de cujo regulamento impende aos mestrandos a 

elaboração de uma tese final. 

O tema da dissertação – “Liberdade de Circulação de Trabalhadores 

Nacionais de Países Terceiros na União Europeia” – reveste-se de importância e 

actualidade candentes, potenciadas pelo regime jus-laboral de obrigatoriedade de 

forma escrita e de obrigatoriedade de comunicação dos contratos de trabalho 

celebrados com estes trabalhadores, estabelecido pelos arts. 157.º a 159.º do 

RCT 1, ex vi dos arts. 86.º a 89.º do CT, em conjugação com a legislação nacional 

relativa às condições de entrada, permanência, residência e emprego de 

trabalhadores nacionais de Estados terceiros 2, em especial para efeitos do 

exercício de uma actividade profissional subordinada, e a pertinente liberdade de 

circulação destes trabalhadores no mercado laboral interno comunitário. 

O tema da tese mostra-se actual face aos recentes fluxos migratórios de 

índole laboral de cidadãos provenientes de países terceiros, dos quais Portugal, 

em consonância com o contexto comunitário, é país de destino. 

                                                 
1 Antes do Código do Trabalho ora vigente, o regime do trabalho dependente de estrangeiros em território português 

era regulado pela Lei 20/98, de 12 de Maio. 
2 Regulado pelo DL 244/98 de 8 de Agosto, com a última alteração introduzida pelo DL 34/2003 de 25 de Fevereiro, 

que aprova as condições de entrada e permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional 
e regulamentado pelo DL 6/2004 de 26 de Abril. 
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Estes fluxos migratórios laborais têm motivações internas, nos países de 

origem, nomeadamente demográficas e económicas; e externas, nos países de 

destino, mormente a melhoria das condições de vida. Nos dias que correm é 

pertinente dizer-se que “Globalization creates new opportunities for growth and 

employment, but also brings challenges and problems” 3. 

A questão reveste-se de maior acuidade quando, face à urgência de ambos 

lados e à pressão dos fluxos migratórios, se procura encontrar um regime e 

estatuto jurídico-laboral e social digno e humano para os cidadãos nacionais de 

países terceiros, o mais próximo possível do dos cidadãos nacionais dos países 

comunitários, incluindo a liberdade de circulação, de trabalho e de residência no 

espaço comunitário europeu 4. 

                                                 
3 PETER AUER – Protected For Employment and Decent Work: Employment Security in a Globalized World In 

GLOBALIZATION: THE QUEST FOR A SOCIAL AGENDA, Netherlands, Kluwer Law International, 2005, pág. 131, que 
analisa detalhadamente a participação e o impacto dos trabalhadores migrantes no contexto global;  

4 Vide ACHILES SKORDAS – Human Rights and Effective Migration Policies: Uneasy Co-existence – The Conka 
Judgment of the European Court of Human Rights In THE EMERGENCE OF AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, 
Bruylant, Bruxelles, 2004, págs. 297-327. 
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PARTE A 

A. INTRODUÇÃO 

 

TÍTULO I 

I. DEFINIÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO 

 

O presente trabalho tem como objecto a análise do regime de liberdade de 

circulação dos trabalhadores nacionais de Estados terceiros habilitados a 

exercerem uma actividade profissional dependente 5. 

Portanto, pretendemos debruçar-nos sobre o âmbito de aplicação pessoal 

e territorial, o modo, as condições e os limites, em sede do Direito Comunitário, do 

exercício de trabalho assalariado por cidadãos nacionais de Estados terceiros 

(também comummente designados por extracomunitários), a política comunitária 

sobre a matéria e o direito comparado de alguns Estados-membros. 

Será, assim, objecto de análise o regime jurídico comunitário de entrada, 

permanência, residência e trabalho em território da UE e de circulação e 

residência noutros Estados-membros para efeitos do exercício de uma actividade 

profissional subordinada 6, incidindo o estudo, ainda, sobre os títulos jurídicos 

                                                 
5 Também designado por trabalho subordinado, ou por conta de outrem, constitui, aliás, o cerne e objecto do Direito 

do Trabalho previsto no art. 10.º do CT e no art. 1152.º do CC – cfr. MONTEIRO FERNANDES, António – Direito do 
Trabalho, Almedina, 12.ª edição, Janeiro 2004, págs. 126 e segs. 

6 Pretende-se, pois, a abordagem da imigração laboral e não dos refugiados, daqueles que procurem alguma 
protecção. 
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nacionais que habilitam à prestação de trabalho assalariado e permitem a 

liberdade de circulação no território europeu. 

Será, portanto, feita referência, pontualmente e a propósito, à legislação e 

regime jurídico português pertinentes e aplicáveis no quadro do direito 

comunitário: tratados e direito derivado, directivas e regulamentos, e análise da 

jurisprudência do TJCE. 

 

O objectivo último será a análise e respectivo exame crítico das 

disposições legais relativas à política comunitária sobre a imigração, no que diz 

respeito à liberdade de circulação, de modo a determinar em que medida a 

regulamentação actual é a mais adequada e suficiente. 

Merecerão análise meramente acessória as questões da discriminação, do 

reagrupamento familiar, do asilo e dos refugiados e ainda o concernente à saída e 

afastamento de trabalhadores nacionais de Estados terceiros. 

 

Embora tal fosse pertinente, não se pretende com a presente dissertação 

fazer uma espécie de “tratado da imigração” ou de Direito dos Estrangeiros 7, no 

sentido de fazer uma abordagem exaustiva e pormenorizada do estatuto 8 e 

                                                 
7 O Direito dos Estrangeiros, como direito autónomo, tradicionalmente fazia parte do Direito Internacional Privado, 

naquilo que constitui o “standard mínimo” de protecção básica dos direitos, liberdades e garantias inerentes à protecção 
da pessoa humana do trabalhador migrante. Todavia, hoje, com a integração de Portugal na Comunidade Europeia 
passou para o campo do Direito Comunitário – vide PEREZ BÉVIA, José António – Prólogo In BLÁSQUEZ 
RODRÍGUEZ, Irene – Los Nacionales de Terceros Paises en La Unión Europea, 2.ª Ed., Córdoba, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad, 2003, pág. 19.  

8 Status: entendido como complexo de direitos e deveres (direitos de natureza política, privada e profissional) dos 
nacionais de países terceiros e ainda todo um conjunto de regras do Estado de acolhimento aplicadas a estas pessoas, 
designadamente, de carácter administrativo (entrada, permanência e saída de estrangeiros); e ao nível do direito 
comunitário, quando se refere à condição jurídica de nacionais de países terceiros diz respeito a normas de direito 
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regime jurídico dos estrangeiros não comunitários, pois que, embora nos sintamos 

tentados, estamos condicionados a observar o limite regulamentar de páginas, em 

face de uma matéria hoje tão vasta e complexa. 

 

Da leitura que se faz das normas relativas ao status quo jurídico dos 

cidadãos de países terceiros no direito nacional e comunitário, salta à vista a 

complexidade e fragmentação da tutela jurídica que lhes é conferida. 

E não existe no nosso ordenamento jurídico, nacional e comunitário, um 

direito subjectivo, rectius, estatuto 9, sobre entrada, permanência e liberdade de 

circulação dos nacionais estrangeiros. 

O direito que existe resulta da concessão por parte da Administração 

Pública de um título que habilita à permanência e residência para exercício de 

uma actividade profissional em território nacional de cada um dos Estados-

membros, naquilo que GOMES CANOTILHO 10 designa de “direito administrativo 

especial, de polícia”.  

                                                                                                                                                    
material da União Europeia – cfr. BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Irene – Los Nacionales de Terceros Paises en La Unión 
Europea, 2.ª Ed., Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2003, pág. 50. 

9 Neste sentido é ponto unanimemente assente entre a doutrina portuguesa e comunitária a ausência de um estatuto 
e regime jurídicos unívocos; e o regime ora em vigor merece sérias reservas não só pela legislação avulsa, fragmentada 
e dispersa, bem como pelas disfunções legislativas e administrativas, reconduzindo-se assim o estatuto para uma 
questão dos direitos humanos em sede dos direitos, liberdades e garantias, dado que o actual direito material e positivo 
português apresenta um estatuto débil, restricionista e utilitarista – sobre o estatuto jurídico do trabalhador migrante, 
Vide a dissecação em “Um estatuto jurídico-constitucional ambíguo”, “Um estatuto jurídico-internacional indefinido” e 
“Estatuto fundamental dos cidadãos imigrantes” efectuada por GOMES CANOTILHO, J. J. – Enquadramento Jurídico da 
Imigração In I Congresso da Imigração em Portugal: Diversidade – Cidadania – Integração (18/19 Dezembro 2003), 
Lisboa, ACIME, 2004, págs. 158 e segs. 

10 Ibidem, págs. 153 e 154 
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Da situação administrativa legal ou regular do cidadão extracomunitário 

resulta, por sua vez, a sua regularidade laboral e sócio-económica, i.e. todo um 

conjunto de direitos e deveres 11. 

Aderimos assim à perspectiva duma parte da doutrina, que qualifica a 

posição jurídica dos cidadãos extracomunitários como direito subjectivo inerente à 

liberdade, constitucionalmente garantida, de circulação e de permanência, para 

nesta sede analisarmos os vários estatutos diferenciados dos cidadãos 

extracomunitários face ao dos cidadãos comunitários. 

 

De modo que será objecto de estudo da presente tese de mestrado a 

análise do âmbito subjectivo, pessoal dos trabalhadores nacionais de países 

terceiros no que diz respeito ao direito de livre circulação e do respectivo âmbito 

material, dos nacionais de Estados terceiros que não gozam deste direito em 

virtude de: (1) não serem familiares de cidadãos da União Europeia, por isso 

abrangidos pelo direito derivado comunitário; (2) não serem cidadãos de qualquer 

Estado-membro do EEE, ou (3) de nenhum Estado-parte dos Acordos de 

Schengen. 

A propósito, importa desde já referir que não existe um estatuto jurídico 

pessoal e laboral único de cidadãos não comunitários no quadro jurídico da União 

Europeia. Existem, sim, em vigor, vários estatutos jurídicos de cidadãos oriundos 

de países terceiros, dependendo a escolha de estatuto de vários factores, 

                                                 
11 VALDUEZA BLANCO, María Dolores – Las Situaciones Administrativas de Los Extranjeros en España como 

Condicionantes de Los Derechos Socio-laborales In RELACIONES LABORALES – Revista Crítica de Teoría e Práctica, 
Madrid, La Ley, 2003, pág. 169. 
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designadamente: da sua situação familiar face a cidadãos comunitários; do seu 

país de origem; de acordos multilaterais de cooperação e de associação da UE 

com países terceiros; de acordos bilaterais de cooperação de algum Estado-

membro com países terceiros. 

 

De maneira que temos um regime jurídico complexo, confuso e fracturado, 

disperso por legislação avulsa e extravagante, inadequado para garantir aos 

trabalhadores não comunitários, que se encontrem regularmente no espaço da 

União, um reconhecimento e protecção a nível dos direitos, em ordem a haverem 

a garantia de uma segurança a nível jurídico, político, económico e de integração 

social tão próxima quanto possível daquela de que usufruem os cidadãos 

comunitários 12. 

 

Partiremos, portanto, da análise do âmbito subjectivo, pessoal, do estatuto 

dos trabalhadores não comunitários para, nesta sede, analisarmos o âmbito 

material do mesmo.  

                                                 
12 Cfr. HEDEMANN- ROBISON, Martin – An Overview of recent legal developments at Community level in relation to 

third Country nationals resident within the European Union, with particular reference to the case law of the European 
Union Court of Justice, In Common Market Law Review, Vol. 38, N.º 3, 2001, pág. 530. 
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TÍTULO II 

II. DIREITO APLICÁVEL AOS TRABALHADORES 

EXTRACOMUNITÁRIOS 13 

 

 

 

Indicaremos neste capítulo – sem descurar a menção pontual efectuada ao 

longo da dissertação –, de uma forma directa e objectiva, o enquadramento 

jurídico do tema sub judice. Faremos, portanto referência à legislação portuguesa 

em vigor, de fonte interna, comunitária e internacional, e ainda, em sede de 

estudo comparado, apontaremos as legislações e os diplomas de ordenamentos 

jurídicos estrangeiros que integram disposições correspondentes aplicáveis. 

                                                 
13 Vide MARQUES DOS SANTOS, António – Direito Internacional Privado: Colectânea de Textos Legislativos de 

Fonte Interna e Internacional, Coimbra, Almedina, 1999. 
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1. Direito Comunitário Constitutivo 14 

 

1.1. Tratado UE 15 

 

– Art. 2.º: Objectivos da União: 

– § 1: Promoção do progresso social e económico e de 

um elevado nível de emprego, através de criação de um 

espaço sem fronteiras internas; 

– § 1: Manutenção e desenvolvimento da União 

enquanto espaço de liberdade, de segurança e de justiça 

onde seja assegurada a livre circulação de pessoas, em 

simultâneo com medidas compensatórias referentes aos 

controlos nas fronteiras externas, asilo e imigração, bem 

como à prevenção e combate à criminalidade; 

– Art. 6.º: A União assenta nos princípios de liberdade, da 

democracia, do respeito pelos direitos do Homem, pelas Liberdades 

fundamentais e pelo Estado de Direito; 

– Arts. 24.º, 34.º e 38.º: Regras concernentes à celebração de 

acordos internacionais. 

                                                 
14 Vide a versão compilada dos Tratados Institutivos, publicada no DR, I Série, de 19 de Fevereiro de 1999, 

aprovados pela Resolução da Assembleia da República e n.º 7/99, de 6 de Janeiro de 1999, e por Decreto do 
Presidente da República n.º 65/99, 19 de Fevereiro de 1999. 

15 Tendo entrado em vigor em 1 de Novembro de 1993, após a Aprovação para ratificação pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 40/92, de 10 de Dezembro de 1992 (DR n.º 300, I Série - A, de 30 de Dezembro de 1992); 
com o Depósito do instrumento para ratificação por Portugal em 16 de Fevereiro de 1993 (Aviso n.º 86/93, DR n.º 86, I 
Série - A, de 13 de Abril de 1993, rectificado no DR n.º 126, I Série - A, 3.º Suplemento, de 31 de Maio de 1993, pela 
Declaração de Rectificação n.º 86/93). 
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1.2. Tratado CE: 

– Arts. 2.º, 94.º e 308º: Missão da Comunidade através de um 

mercado comum, e promoção de um elevado nível de emprego e de 

protecção social, da igualdade entre homens e mulheres, etc.; 

– Art. 12.º: Princípio da proibição de discriminação em razão 

de nacionalidade, aplicável apenas aos cidadãos da Comunidade; 

– Art. 13.º: Princípio da igualdade e de não discriminação em 

razão de sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, 

idade ou orientação sexual; 

– Art. 14.º, n.º 2: Estabelecimento de um mercado interno 

como um espaço sem fronteiras, no qual a livre circulação de 

pessoas é assegurada; 

– Arts. 17.º a 22.º: Cidadania europeia e os exclusivos direitos 

inerentes de circulação, permanência, de participação política e 

eleitoral e de protecção diplomática. 

– Art. 39.º: Da livre circulação de trabalhadores; 

– Arts. 61.º a 69.º (Título IV): “Vistos, Asilo, Imigração e 

Outras Políticas Relativas à Livre Circulação de Pessoas”. 
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2. Direito Comunitário Derivado 16 

 

Relativamente ao direito comunitário derivado (adoptado, por exemplo, ex 

vi do art. 249.º do TCE), dada à sua extensão e complexidade, e considerando 

que o tema em análise é de âmbito jurídico-comunitário, optamos por uma 

enumeração pontual ao longo do texto, ao invés de uma enumeração taxativa, 

neste capítulo. Todavia, faremos uma discriminação aleatória e numerus apertus: 

 

2.1. Regulamentos: 

Regulamento (CE) n.º 453/2003 do Conselho, de 6 de Março, alterado pelo 

Regulamento (CE) n.º 851/2005 do Conselho, de 2 de Junho de 2005, relativo à 

criação de um modelo-tipo de visto; 

 

2.2. Directivas: 

Directiva 2004/114/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, relativa 

às condições de admissão de nacionais de Estados terceiros para efeitos de 

estudo, intercâmbio de estudantes, de formação não remunerada e de 

voluntariado (JO n.º 375, de 23 de Dezembro de 2004); 

                                                 
16 Sobre os mais recentes desenvolvimentos da legislação comunitária aplicável, vide STEVE PEERS – Key 

Legislative Developments on Migration in the European Union In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, 
Vol. 7, N.º 14, Netherlands, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS - Koninklijke Brill NV, 2004, págs. 87-118. 
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3. Direito Nacional 

 

– Constituição da República Portuguesa 17 18: 

– Art. 12.º (Princípio da Universalidade); 

– Art. 13.º (Princípio da Igualdade); 

– Art. 15.º (Estrangeiros e Apátridas, Cidadãos Europeus) 19; 

– Art. 1.º (Âmbito e Sentido dos Direitos Fundamentais); 

– Art. 18.º (Força Jurídica – norma directamente aplicável); 

– Art. 59.º (Direitos dos Trabalhadores, sem distinção). 

– Código Civil  

– Capítulo III, Secção I, “Direitos dos Estrangeiros e Conflitos de 

Leis” 

– Art. 14.º e segs.: “Condição Jurídica dos Estrangeiros” – Princípio 

de Equiparação. 

– Decreto-Lei n.º 244/98 , de 28 de Agosto, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 97/99, de 26 de Julho, pelo DL 4/2001 20, de 10 de Janeiro, e pelo DL 

                                                 
17 Cfr. Decreto de Aprovação da Constituição de 10 de Abril de 1976, com as últimas alterações introduzidas pela Lei 

Constitucional 1/2001, de 12 de Dezembro, incluindo as redacções que lhe foram introduzidas pelas revisões 
constitucionais de 1982, 1989, 1992 e 1997. 

18 Sobre o direito constitucional aplicável aos cidadãos estrangeiros não comunitários e especial no de que diz 
respeito ao princípio de equiparação vide PEREIRA DA SILVA, Jorge – Direitos de Cidadania e Direitos à Cidadania – 
Princípio da Equiparação, Novas Cidadanias E Direito à Cidadania Portuguesa como Instrumentos de Uma Comunidade 
Constitucional Inclusiva, vol. 5, Lisboa, Observatório da Imigração – ACIME, 2004. 

 Cfr., ainda, FERREIRA RAMOS, António – Direitos dos Trabalhadores Estrangeiros Não Comunitários e o Princípio 
da Equiparação, www.verbojurídico.net (doutrina – trabalho), 2005. 

19 Cfr. o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 048283 de 2 de Maio de 2002 (disponível em www.dgsi.pt 
com o n.º convencional JSTA00057569) que considera : “O art. 15.º da CRP, ao estabelecer no seu n.º 1, que os 
estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em Portugal, gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres 
do cidadão português (princípio da equiparação), pressupõe que estejam ou residam legalmente em território nacional, 
segundo as leis de entrada e permanência dos estrangeiros, sem o qual não poderão gozar do acervo dos direitos 
sociais e até políticos (...)”. 
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n.º 34/2003 de 25 de Fevereiro, que aprova o Regime de Entrada, Permanência, 

Saída, e Afastamento de Estrangeiros do Território Português 21  

– Decreto Regulamentar n.º 6/2004 , de 26 de Abril, que regulamenta o 

novo regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território português do DL n.º 244/98, de 8 de Agosto, com a nova 

redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro. 

– Decreto-Lei n.º 60/93 , de 3 de Março (com as alterações introduzidas 

pelo DL 250/98 de 11 de Agosto) que regula as condições especiais de entrada e 

permanência em território português de cidadãos estrangeiros nacionais de 

Estados-membros da União Europeia, incluindo familiares destes e de cidadãos 

portugueses. 

– Lei n.º 15/98 , de 26 de Março, que estabelece novo regime jurídico-legal 

em matéria de asilo e refugiados. 

– Lei n.º 37/81 , de 3 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 25794, de 19 de Agosto, que aprova a Lei da Nacionalidade; 

– Decreto-Lei 322/82 , de 12 de Agosto, com as alterações efectuadas pelo 

DL 117/93, de 13 de Abril, pelo DL 253/94, de 20 de Outubro, e pelo DL 37/97, de 

31 de Janeiro, que aprova o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa e a 

tabela de emolumentos de actos de nacionalidade. 

– Código do Trabalho  (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto): 

                                                                                                                                                    
20 Vide URBANO DE SOUSA, Constança, The New Immigration Act In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND 

LAW, N.º 1, Vol. 4, Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs. 49-69. 
21 Este diploma legal veio revogar o DL 59/93, de 3 de Março, o DReg 43/93, de 15 de Dezembro, que 

regulamentava o regime de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território nacional. O primeiro 
diploma legislativo, na actual era constitucional de 1976, foi o DL n.º 264-B/81, de 3 de Setembro. 
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– Art. 7.º (Destacamento em Território Português); 

– Art. 9.º (Destacamento para outros Estados); 

– Arts. 27.º e segs. (Igualdade e não discriminação); 

– Arts. 86.º e segs. (Trabalhador Estrangeiro): 

– Art. 87.º (Igualdade de Tratamento); 

– Art. 88.º (Formalidades); 

– Art. 89.º (Deveres de Comunicação); 

– Art. 90.º (Apátridas); 

– Art. 100.º (Informação Relativa à Prestação de Trabalho no 

Estrangeiro). 

– Art. 282.º (Acidentes de Trabalho – Trabalhador Estrangeiro); 

– Art. 282.º (Acidentes de Trabalho – Trabalhador no Estrangeiro); 

– Art. 648.º (Contra-ordenações em Especial – Trabalhador 

Estrangeiro). 

– Regulamento do Código do Trabalho  (Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho): 

– Art. 33.º (Direito à Igualdade nas condições de acesso e no 

trabalho); 

– Arts. 157.º a 159.º (Trabalhadores Estrangeiros e Apátridas); 

– Art. 454.º (Apresentação do Mapa do Quadro de Pessoal – 

incluindo estrangeiros); 

– Art. 479.º (Contra-ordenações em Especial – Trabalhador 

Estrangeiro ou Apátrida); 
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– Decreto-Lei n.º 214/86 , de 2 de Agosto, que permite o estabelecimento 

de nacionais estrangeiros em todos os sectores económicos abertos à actividade 

privada, com a ressalva das limitações e condicionamentos fixados ou previstos 

em acordos e tratados internacionais a que Portugal se encontre vinculado. 

– Decreto-Lei 321/95 , de 28 de Novembro, relativo às operações de 

investimento estrangeiro em Portugal; 

– Decreto Regulamentar n.º 2/96 , de 16 de Maio, que regula o regime 

contratual de investimento estrangeiro aplicável aos projectos com especial 

interesse para a economia nacional. 

– Decreto-Lei n.º 219/97 , de 20 de Agosto – regula a equivalência e o 

reconhecimento de habilitações estrangeiras de nível não superior). 

– Decreto-Lei 358/89 , de 17 de Outubro – Lei do Trabalho Temporário e 

da Cedência Ocasional –, com as alterações introduzidas pela Lei 36/96, de 31 de 

Agosto, pela Lei 146/99, de 1 de Setembro e pelo Código do Trabalho, que 

revoga os arts. 26.º a 30.º, na parte relativa à cedência ocasional (arts. 322.º a 

329.º do Código do Trabalho). 

– Decreto-Lei 124/89 , de 14 de Abril, relativo às agências privadas de 

colocação. 

– Despacho n.º 25 360/2001 (2.ª Série) , de 16 de Novembro de 2001, do 

Ministro da Saúde, António Fernando Correia de Campos, (publicado no DR – II 

Série n.º 286, de 12 de Dezembro de 2001, relativo ao acesso dos cidadãos 

estrangeiros e seus familiares agregados que residam legalmente em Portugal 

aos cuidados de saúde e de assistência medicamentosa prestados pelas 
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instituições e serviços que constituem o Serviço Nacional de Saúde – SNS, em 

igualdade de tratamento ao dos beneficiários do SNS de nacionalidade 

portuguesa. 

– Lei n.º 32/2002 , de 20 de Dezembro de 2002, (DR 294 - SÉRIE I-A) que 

aprova as bases da segurança social 22. 

– Decreto-Lei n.º 41/2006 , de 21 de Fevereiro de 2006, (publicado no 

Diário da República n.º 37, I Série), que altera o DL n.º 176/2003, de 2 de Agosto, 

introduzindo uma equiparação à residência legal, para efeitos de atribuição de 

prestações familiares aos estrangeiros portadores de títulos válidos de 

permanência – no âmbito da segurança social. 

– Decreto-Lei 64/93 , de 5 de Março, com as ratificações introduzidas pela 

Declaração de rectificação n.º 109/93 – regula o enquadramento no regime geral 

de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem em situação de 

destacamento em Portugal e no estrangeiro. 

– Lei n.º 144/99  de 31 de Agosto – Lei da Cooperação Judiciária 

Internacional em Matéria Penal – que estabelece que o pedido de cooperação 

deverá ser recusado caso a cooperação seja solicitada com o fim de perseguir ou 

punir uma pessoa em virtude da sua raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, 

                                                 
22 Cfr. art. 52.º que quanto ao seu “Âmbito Pessoal” prevê: “1 - O subsistema de solidariedade abrange os cidadãos 

nacionais podendo ser tornado extensivo, nas condições estabelecidas na lei, a refugiados, apátridas e estrangeiros 
com residência em Portugal. 2 - O acesso às prestações obedece aos princípios da equidade social e da diferenciação 
positiva e deve contribuir para promover a inserção social das pessoas e famílias beneficiárias”. E os arts. 56.º e 65.º, 
sob o título “Condições de Acesso para Nacionais” dispõem: “A lei pode fazer depender da verificação de determinadas 
condições, nomeadamente de períodos mínimos de residência, o acesso de residentes estrangeiros, não equiparados a 
nacionais por instrumentos internacionais de segurança social, de refugiados e de apátridas à protecção social 
garantida no âmbito do subsistema de solidariedade ” 
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das suas convicções políticas ou ideológicas ou da sua pertença a um grupo 

social determinado. 

– Lei n.º 18/2004 , de 11 de Maio, que transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Directiva n.º 2000/43/CE , do Conselho, de 29 de Junho, que aplica o 

princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem 

racial ou étnica, e tem por objectivo estabelecer um quadro jurídico para o 

combate à discriminação baseada em motivos de origem racial ou étnica 23. 

– Aviso n.º 95/2001 do Ministério dos Negócios Estr angeiros,  relativo à 

adesão ao mecanismo previsto no Artigo 14º da Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, que designa o Alto-

Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas como o órgão com competência 

para receber e examinar as queixas de pessoas ou de grupos de pessoas que 

aleguem ter sido vítimas de violação de qualquer dos direitos consagrados na 

Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial. 

– Decreto-Lei n.º 39/98 , de 27 de Fevereiro, com as alterações 

introduzidas pelo artigo 9.º da Lei n.º 115/99, de 3 de Agosto (regime jurídico das 

associações de imigrantes), que cria o Conselho Consultivo para Assuntos da 

Imigração, com competência na definição das políticas de integração social que 

visem a eliminação das discriminações e promovam a igualdade. 

                                                 
23 Para mais desenvolvimentos sobre a “Directiva Raça” vide LIVIA SAPORITO – La Condicione Giuridica 

dell´immigrato Extracomunitário: Divieto di Discriminanzione e Parità di Tratamento In EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 
4/2004, GIUFFRÈ Editore, Milano, 2004, págs. 1245 e segs. 
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– Código Penal  24, art. 240.º 25, sob a epígrafe “Discriminação Racial” 

– Lei n.º 134/99 , de 28 de Agosto, proíbe as discriminações no exercício de 

direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica. 

– Decreto-Lei n.º 111/2000  de 4 de Julho, Regulamenta a lei que proíbe as 

discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, 

nacionalidade ou origem étnica 

– Código da Publicidade 26, art. 7.º, que prevê a proibição de publicidade 

que contenha qualquer discriminação em relação à raça, língua, território de 

origem, religião ou sexo. 

– Lei 67/98 , de 26 de Outubro, art. 7.º, relativa ao Tratamento de Dados 

Pessoais Sensíveis 27. 

 

 

4. Direito Internacional  28 

                                                 
24 Aprovado pelo DL n.º 400/82, de 3 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 132/93, de 23 de Abril 

e DL 48/95, de 15 de Março, e pelas Leis n.º 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, 77/2001, de 13 de Julho, 
97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, todas de 24 de Agosto e Lei 108/2001, de 28 de Novembro. 

25 “1. Quem: a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem 
à discriminação, ao ódio ou à violência raciais ou religiosas, ou que a encorajem; ou b) Participar na organização ou nas 
actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, incluindo o seu financiamento; é punido com pena de 
prisão de 1 a 8 anos. 2. Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de 
comunicação social: a) Provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, 
origem étnica ou nacional ou religião; ou b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, 
origem étnica ou nacional ou religião, nomeadamente através da negação de crimes de guerra ou contra a paz e a 
humanidade; com intenção de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de a encorajar, é punido com pena de prisão 
de 6 meses a 5 anos”. 

26 Aprovado pelo DL n.º 330/90, de 23 de Outubro, com as alterações introduzidas pelos DL n.º 6/95, de 17 de 
Janeiro, DL n.º 61/97, de 25 de Março e DL n.º 275/98, de 9 de Setembro, pela Lei n.º 31-A, de 14 de Julho, pelo DL n.º 
51/2001, de 15 de Fevereiro e pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 

27 “É proibido o tratamento de dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou 
sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida 
sexual, incluindo os dados genéticos.” 
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– Carta das Nações Unidas  de 26 de Junho de 1945. 

– Declaração Universal dos Direitos do Homem , adoptada e proclamada 

pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, na sua Resolução 217 (III) de 10 de 

Dezembro de 1948 29. 

– Arts. 1.º e 7.º, que consagram o princípio geral da igualdade e não 

discriminação 30; 

– Arts. 13.º, estabelece o princípio da liberdade de circulação e de 

residência 31; 

– Art. 14.º, prevê o direito humano ao asilo; 

– Art. 23.º, consagra os direitos inerentes ao trabalho e ao 

trabalhador, em particular, o de não discriminação 32. 

– Convenção das Nações Unidas sobre a Protecção dos  Direitos dos 

Trabalhadores Migrantes e de Membros de suas Famíli as, de 18 de Dezembro 

de 1990 33. 

                                                                                                                                                    
28 AZEREDO LOPES, José Alberto; ROMANO MARTINEZ, Pedro – Textos de Direito Internacional Público, 5.ª 

Edição, Almedina, 1999. 
29 Vide o texto em inglês e a respectiva tradução para a língua portuguesa no DR n.º 57.º, I Série, de 9 de Março de 

1978. 
30 Cfr. o art. 1.º, “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade ”, e o art. 7.º, “Todos são iguais perante a 
lei, têm direito a igual protecção da lei. Todos têm direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a 
presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”. 

31 “1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. 2. 
Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu 
país”. 

32 “1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de 
trabalho e à protecção contra o desemprego. 2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por 
trabalho igual. 3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família, 
uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de protecção 
social. 4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa 
dos seus interesses.” 
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– Convenção Europeia dos Direitos do Homem  (Convenção para a 

protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais) de 

1950 34 35 36. 

– Convenção Europeia Sobre o Estatuto Jurídico do T rabalhador 

Migrante 37. 

– Convenção Internacional do Trabalho n.º 19  relativa à igualdade de 

tratamento dos trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria de reparação 

de desastres no trabalho 38. 

– Convenções n.º 97 (1949) 39 e n.º 143 (1975) 40, ambas da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) relativas aos Direitos Humanos dos 

Trabalhadores Migrantes e respectivas famílias 41. 

                                                                                                                                                    
33 Aprovada pela 45.ª Sessão da Assembleia-Geral da ONU de 18 de Dezembro de 1990 (A/RES/45/158) – cfr. DIRK 

VANHEULE; MARIE-CLAIRE FOBLETS (et al.) – The Significance of UN Migrant Workers´ Convention of 18 December 
1990 in the Event of Ratification by Belgium In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 6, N.º 20, 
Koninklijke Brill NV ,Netherlands, , 2005, págs. 285 e segs. 

34 Concluída a 4 de Novembro de 1950, e tendo entrado em vigor em 3 de Setembro de 1953 – cfr. Ibidem, págs. 
777, quanto ao regime de ratificações. 

35 NIKOS FRANGAKIS – HUMAN RIGHTS AND EUROPEAN INTEGRATION: From the European Convention on 
Human Rights to the Charter of Fundamental Rights of European Union In MELANGES EN HOMMAGE A JEAN-
VICTOR LOUIS, Vol. 1, Institut d´Etudes Européennes, Éditions de l´Université Libre de Bruxelles, 2003, págs. 189-201. 

36 Cfr. ACHILES SKORDAS – Human Rights and Effective Migration Policies: Uneasy Co-existence – The Conka 
Judgment of the European Court of Human Rights In THE EMERGENCE OF AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, 
Bruylant, Bruxelles, 2004, págs. 297. 

 P. VAN DIJK – Protection of “Integrated” Aliens Against Expulsion Under the European Convention of Human Rights 
In IMMIGRATION AND ASYLUM LAW AND POLICY IN EUROPE – Security Of Residence and Expulsion: Protection of 
Aliens in Europe, Vol. I, Great Britain, Kluwer Law International, 2001, págs. 23-40. 

37 Concluída em Estrasburgo em 24 de Novembro de 1977, tendo entrado em vigor em 1 de Maio de 1983 (DR n.º 
63, I Série, de 17/03/1983), ratificada pelo DL n.º 162/78, de 27 de Dezembro, texto em francês e respectiva tradução 
para português consta da publicação da DR n.º 296, I Série, de 27/12/1978 e o depósito do instrumento de ratificação 
por Portugal em 12/12/1978 (DR n.º 106, I Série de 09/05/1979) – cfr. MARQUES DOS SANTOS, António – Direito 
Internacional Privado: Colectânea de Textos Legislativos de Fonte Interna e Internacional, Coimbra, Almedina, 1999, 
págs. 909 e segs. 

38 Assinada em Genebra em 5 de Junho de 1925, com entrada em vigor em 8 de Setembro de 1926, aprovada para 
a ratificação pelo DL n.º 16.588, de 09/03/1929, carta de confirmação e ratificação de 15/03/1929, texto em francês e 
respectiva tradução para português consta da publicação (Diário do Governo n.º 77, I Série, de 06/04/1929) e o depósito 
do instrumento de ratificação por Portugal em 12/12/1978 publicado no Diário do Governo na mesma data da publicação 
da carta de confirmação e ratificação – Ibidem, págs. 907 e segs. 
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– Convenção Relativa à Troca de Informações em Maté ria e Aquisição 

de Nacionalidade , assinada em Paris em 10 de Setembro de 1964 (Convenção 

n.º 8 da CIEC). 

– Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados , também designada 

por Convenção de Genebra  celebrada em Genebra em 28 de Julho de 1951 42. 

– Protocolo Adicional à Convenção Relativa ao Estat uto dos 

Refugiados , concluído em Nova Iorque em 31 de Janeiro de 1967 43 

– Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Pol íticos , aprovado pela 

Resolução 2200 (XXI) da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 16 de 

Dezembro de 1966, aberto à assinatura em Nova Iorque a 19 de Dezembro de 

1966 e assinado por Portugal em 7 de Outubro de 1976. 

– Pacto  Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais  e 

Culturais  aprovado pela Resolução 2200 (XXI) da Assembleia-Geral das Nações 

Unidas, de 16 de Dezembro de 1966, aberto à assinatura em Nova Iorque a 19 de 

Dezembro de 1966 e assinado por Portugal em 7 de Outubro de 1976. 

                                                                                                                                                    
39 Adoptada em Genebra em 1 de Julho de 1949 e aprovada para ratificação pela Lei 50/78, de 25 de Julho, texto em 

francês e respectiva tradução para português consta da publicação da DR n.º 169, I Série, de 25/07/1978 e o depósito 
do instrumento de ratificação por Portugal em 12/12/1978 publicado no DR n.º 120, I Série de 25/05/1979 – cfr. 
MARQUES DOS SANTOS, António – Direito Internacional Privado: Colectânea de Textos Legislativos de Fonte Interna 
e Internacional, Coimbra, Almedina, 1999, págs. 929 e segs. 

40 Adoptada em Genebra em 24 de Junho de 1975 e ratificada pela Lei 52/78, de 25 de Julho, texto em francês e 
respectiva tradução para português consta da publicação da DR n.º 169, I Série, de 25/07/1978 e o depósito do 
instrumento de ratificação por Portugal em 12/12/1978 publicado no DR n.º 14, I Série de 17/01/1979 – Ibidem, págs. 
949 e segs. 

41 Vide STEVE PEERS – Banana Split: WTO Law and Preferential Agreements in E.C. Legal Order In EUROPEAN 
FOREIGN AFFAIRS REVIEW, Vol. 4, Issue 2, Summer 1999, Leicester, 1999, págs. 195 e segs. 

42 Concluída em Genebra em 28 de Julho de 1951, com a vigência desde 21 de Setembro de 1954, substituindo as 
anteriores Convenções; o respectivo texto da Convenção encontra-se anexo ao DL n.º 43 201, de 1 de Outubro de 
1960, que aprova para adesão e o texto em francês e a respectiva tradução para português (DR n.º 17, I Série, de 1 de 
Outubro de 1960). 

43 O texto está anexado ao Decreto n.º 207/75, de 17 Abril, que aprova para adesão e o texto em inglês e respectiva 
tradução para português (DG n.º 90, I Série, de 17 de Abril de 1975) e o depósito da carta de adesão de Portugal ao 
Protocolo em 13 de Julho de 1976, com as declarações (DR n.º 228, I Série, de 28 de Setembro de 1976). 
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– Protocolo Contra o Tráfico Ilícito de Migrantes  via terrestre, aérea e 

por mar de Dezembro de 2000, Anexo à Convenção de Palermo das NN. UU . 

sobre a criminalidade organizada transnacional. 

 

 

5. Direito Comparado 44 

 

Pretendemos dar uma visão panorâmica da legislação das ordens jurídicas 

estrangeiras, especialmente de Estados-membros da UE a partir de uma amostra 

representativa das várias famílias de direito, num universo que inclui a Alemanha, 

Áustria, Croácia, Dinamarca, Estónia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, 

Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha, Reino 

Unido, Suécia e Suíça: 

 

– Alemanha : Lei de 9 de Julho de 1990, que regula a entrada e 

permanência de estrangeiros. Lei relativa ao Trabalho de Estrangeiros aprovada 

em 18 de Dezembro de 1990 45 46. 

                                                 
 
44 Relativamente ao regime (1) de Entrada, de Vistos e do controlo de fronteiras; (2) de Admissão e de Residência 

dos Nacionais de Países Terceiros, (3) do Regime legal de Asilo e Refugiados; e, (4) da Caducidade de Autorização de 
Residência, da Saída e de Expulsão, seguimos IMELDA HIGGINS; KAY HAILBRONNER – MIGRATION AND ASYLUM 
LAW AND POLICY IN THE EUROPEAN UNION - FIDE (Fédération Internationale de Droit Européene) 2004 Nationals 
Reports, CAMBRIDGE University Press, 2004. 

45 Vide JOANNA APAP – Shaping Europe´s Migration Policy. New Regimes for the Employments of Third Country 
Nationals: A Comparison of Strategies in Germany Sweden, The Netherlands and UK In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, N.º 4, Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs. 317 e 318. 

 Cfr. THOMAS GROB – MIGRATION AND ASYLUM LAW AND POLICY IN THE EUROPEAN UNION- FIDE 
(Fédération Internationale de Droit Européene) 2004 Nationals Reports, CAMBRIDGE University Press, 2004, págs. 111 
– 133. 
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– Dinamarca : Lei aplicável aos Estrangeiros, Consolidation Act N.º 685, de 

24 de Julho de 2003 47; 

– Espanha 48 49 50: Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Dezembro, que altera a 

LO 4/2000, de 11 de Janeiro, sobre os direitos e liberdade dos estrangeiros em 

Espanha e sua integração social. Tendo em atenção o Novo Regulamento de 

Estrangeiros, Real Decreto 2393/2004, de 30 de Dezembro 51 52. 

– Estónia : Lei relativa aos Estrangeiros, aprovada em 8 de Julho de 

1993 53 (publicada no boletim oficial designado por Riigi Teataja 1993, 44, 637), 

em vigor desde 12 de Julho de 1993 54. 

                                                                                                                                                    
46 RAINER ARNOLD; DENIS BIERMANN – La Disciplina dell’ Immigrazione in Germania In DIRITTO PUBBLICO 

COMPARATO ED EUROPEO II, Rivista Trimestrale II -2003, Torino, G. Giappichelli Editore, 2003, págs. 644 e segs. 
47 Analisado em detalhe por VEDSTED-HANSEN, JENS – Specifics Aspects Relating to EU Migration And Asylum 

Law in the Domestic Legal Order In MIGRATION AND ASYLUM LAW AND POLICY IN THE EUROPEAN UNION- FIDE 
(Fédération International de Droit Européen) 2004 Nationals Reports, CAMBRIDGE University Press, 2004, págs. 65 e 
segs. 

48 Cfr. VALDUEZA BLANCO, María Dolores – Las Situaciones Administrativas de Los Extranjeros en España como 
Condicionantes de Los Derechos Sócio-laborales, In RELACIONES LABORALES – Revista Critica de Teoría y Practica, 
Madrid, La Ley, 2003, pág. 168 e segs. 

 Vide CRISTINA GORTÁZAR – Two Immigration Acts at the End of Millennium In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, N.º 1, Vol. 4, Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs. 1-21. 

49 Cfr. JIMÉNEZ PIERNAS, Carlos – La Comunitarización de las Políticas de Inmigración y Extranjeria In Revista de 
DERECHO COMUNITÁRIO, N.º 13, Año 6, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, págs. 857-
894. 

50 No âmbito do direito constitucional Espanhol, cfr. CARRILO LOPEZ, Marc – Reflexiones Constitucionales sobre la 
Inmigración en España y en la Unión Europea In REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA – La Europa 
Social. La Europa de la Solidaridad, 2.º Semestre 2003, N.º 5, COLEX, Madrid, 2003, págs. 55-56. 

51 CABALLERO GEA, José-Alfredo – Asilo. Extranjéria. Inmigración. Homologación de Títulos Extranjeros. 
Nacionalidad., 2.ª Ed., Madrid, Dykinson, 2005, págs. 105 e segs. 

52 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco – I Diritti degli Stranieri in Spagna In DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED 
EUROPEO II, Rivista Trimestrale II -2003, Torino, G. Giappichelli Editore, 2003, págs. 662-677. 

53 Incluindo as sucessivas alterações, nomeadamente: (1) Obligation to Leave and Prohibition on Entry Act aprovada 
em 21 de Outubro de 1998 e em vigor desde 1 de Abril de 1999 (publicada no RT I, 1998, 98/99, 1575); (2) alterações 
ocorridas a 26 de Novembro de 2002 com entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2003 (publicado no RT I 2002, 98, 574); 
(3) Regras Relativas aos Vistos aprovado em 16 de Janeiro de 1998 com a sua ulterior entrada em vigor verificada a 1 
de Março de 1998 (RT I, 1998, 8, 87); (4) aprovado em 30 de Agosto de 2000 com a respectiva vigência iniciada em 8 
de Setembro de 2000 (RT I, 2000, 71, 444); (5) aprovado em 30 de Junho de 1994 e com a entrada em vigor em 31 de 
Julho de 1994 (RT I, 1994, 54, 902 e 903); e, a última alteração, (6) de 14 de Novembro de 2002 com entrada em vigor 
a 1 de Janeiro de 2004 (RT I, 2002, 95, 553). 
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– Grécia : Lei aplicável à Imigração – Lei 2910/2001, Government Gazette 

A, N.º 91, de 21 de Maio de 2001 55 56. 

– Itália : A regulação referente aos estrangeiros consta de um único 

diploma aglutinador de legislação até então avulsa: Lei n.º 40/98, de 6 de Março 

de 1998, Decreto Legislativo N.º 286, de 25 de Julho de 1998, que entrou em 

vigor após aprovação pelo Decreto do Presidente n.º 394, de 31 de Agosto de 

1999 57 58 59. E ainda as recentes alterações, particularmente no âmbito da 

concessão de vistos, introduzidas pela Lei n.º 189, de 30 de Julho de 2002, 

apelidada de Lei Bossi-Fini, nome do Ministro Italiano responsável do pelouro 60. 

– Países Baixos : o diploma que regula a estada de estrangeiros é o 

Vreemdelingenwet do ano de 2000, e em vigor desde 1 de Abril de 2001 61. 

– Reino Unido : continua ainda em vigor a Lei de Imigração de 1971, com 

as alterações introduzidas em Novembro de 1999 62 63. 

                                                                                                                                                    
54 Vide ANNELI ALBI; JULIA LAFRANQUE – MIGRATION AND ASYLUM LAW AND POLICY IN THE EUROPEAN 

UNION - FIDE (Fédération International de Droit Européen) 2004 Nationals Reports, CAMBRIDGE University Press, 
2004, págs. 89 e segs. 

55 Cfr. GEORGIA PAPAGIANI e PAROULA NASKOU-PERRAKI, Idem, págs. 135 e segs. 
 ACHILLES SKORDAS – The New Immigration Law in Greece – Modernization on the Wrong Track In EUROPEAN 

JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, N.º 1, Vol. 4, Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs. 23 e segs. 
56 NICHOLAS SITAROPOULOS – The New Greek Immigration Law: A Step Forward? In THE EMERGENCE OF AN 

EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2003, págs. 255-268. 
57 V. ALESSIA DI PASCALE – The New Regulation on Immigration and Status of Foreigners in Italy In EUROPEAN 

JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, N.º 1, Vol. 4, Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs. 71-77. 
58 BRUNO NASCIMBENE – Il «Diritto degli Stranieri» . Le Norme Nazionali nel Quadro delle Norme di Diritto 

Internazionale e Comunitario In DIRITTO DEGLI STRANIERI, CEDAM, Padova, 2004, págs.XXXI-LIII. Cfr, também 
PAOLO BONETI – I Profili Generali della Normativa Italiana Sugli Stranieri dal 1998 In DIRITTO DEGLI STRANIERI, 
CEDAM, Padova, 2004, págs.XXXI-LIII. 

59 ALESSANDRA ALGOSTINO – La Condizioni degli Stranieri in Italia fra Diritti Universali e Difesa della Fortezza In 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO II, Rivista Trimestrale II -2003, Torino, G. Giappichelli Editore, 2003, 
págs. 622-643. 

60 Cfr. DELFINA LICATA – I Flussi d´Ingresso di Nouvo Immigrante: I visti Mae per il 2002 In AFFARI SOCIALI 
INTERNAZIONALI, Anno XXXII, N.º 4, 2004, Franco Angeli, Milano, 2004, págs. 111 e segs. 

61 Cfr. JOANNA APAP, op. cit., págs. 320-323, 
62 Ibidem, págs. 319. 
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– Suécia : As regras relativas ao trabalho de nacionais não comunitários e 

da imigração são bastante restritivas e constam do diploma aplicável aos 

estrangeiros, Lei de Estrangeiros que remonta desde 1968 64 65. 

                                                                                                                                                    
63 ALESSANDRO TORRE – Cittadinanza, Immigrazione e Condicione degli Stranieri nel Regno Unito In DIRITTO 

PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO II, Rivista Trimestrale II - 2003, Torino, G. Giappichelli Editore, 2003, págs. 
781-799. 

64 Ibidem, págs. 322. 
65 ORJAN EDSTROM – Immigration and Third-Country Nationals – A Swedish Perspective In THE EMERGENCE OF 

AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2003, págs. 363 e segs. 
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TÍTULO I 

III. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS 

 

 

1. Importância e Actualidade do Tema 

 

Em 2006 no “Ano Europeu da Mobilidade dos Trabalhadores” 66, com 

especial pertinência, o direito à livre circulação de trabalhadores não comunitários 

exige a maior atenção e regulamentação. Seguidos do 2007 ANO EUROPEU DE 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES e actualmente 2008 como ANO EUROPEU 

DE DIÁLOGO INTERCULTURAL. 

 

Os dados estatísticos demográficos e económicos da União Europeia não 

enganam. Evidenciam a diminuição da taxa de natalidade 67, o envelhecimento da 

população devido à diminuição da taxa de mortalidade e ao aumento da 

esperança média de vida, e o aumento da população imigrante em relação à 

população europeia. De facto, o número total de imigrantes na Europa dos 25 

aumentou de 1.707.000 em 2002 para 2.092.000 em 2003 68, donde resulta, para 

Portugal, uma taxa de 6 imigrantes para cada 1000 habitantes, enquanto que 

                                                 
66 O lançamento teve lugar em Bruxelas em 20 e 21 de Fevereiro de 2006. 
67 Vide o Anuário de 2005 da Eurostat: “EUROSTAT YEAR BOOK 2005” – Europe in Figures, págs. 61, 73, 

disponível em www.europa.eu.int/comm/eurostat páginas 61 e segs. 
68 Ibidem, pág. 74 



 33

quatro dos Estados-membros (Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido) 

absorveram 83% da população imigrante, no dito período de 2003. 

De acordo com os últimos dados das Nações Unidas, de 2002, a maior 

parte da população migrante, estimada em 56 milhões de pessoas, vive na 

Europa, o que acarreta que 5% da população da União Europeia seja oriunda de 

países estrangeiros. Destes 5%, 3 milhões são imigrantes irregulares, segundo 

uma estimativa da Organização Internacional para as Migrações 69. 

Portanto, a imigração representa para a Europa uma importante 

componente da sua população, assumindo, assim, segundo o EUROSTAT, um 

dos tópicos de maior relevância política, tendo em vista a harmonização das 

políticas de imigração para a União Europeia 70. 

                                                 
69 Apresentada por E. B. LUCAS, Robert – International Migration to the High- Income Countries: Some 

Consequences for Economic Development in the Sending Countries In GLOBALIZATION: THE QUEST FOR A SOCIAL 
AGENDA, Netherlands, Kluwer Law International, 2005, pág. 159. 

70 Para fazer frente a estes números, a “União Europeia vai precisar de 30 milhões de emigrantes” segundo notícia 
publicada no Diário de Notícias, de 3 de Janeiro de 2006: “A União Europeia calcula que, entre 2010 e 2030, sejam 
precisos 20 a 30 milhões de imigrantes para compensar o envelhecimento da população. Propõe a criação de quotas e 
encoraja a contratação dos mais qualificados. As expectativas apontam para uma diminuição de 1,5% da população da 
Europa comunitária nos próximos 45 anos. Por outro lado, as baixas taxas de natalidade levam ao envelhecimento dos 
países membros, calculando-se que sejam necessários mais 20 a 30 milhões de imigrantes até 2030 para colmatar as 
lacunas. As novas ideias, discutidas recentemente em Bruxelas, pelos Comissários europeus da Justiça, Franco Frattini, 
e do Emprego, Vladimir Spidla, prevêem o estabelecimento de um "Cartão Verde" – à semelhança do green card 
utilizado nos Estados Unidos – a pensar em imigrantes altamente qualificados e que, através deste sistema, obteriam 
autorização de residência em qualquer Estado-membro da União Europeia. Pretende-se intensificar a concorrência em 
relação a outros países, como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, que se têm mostrado bem sucedidos na 
atracção de "cérebros", especialmente nas áreas da Tecnologia da Informação e investigação científica. Os EUA atraem 
54% de estrangeiros com níveis de qualificação elevados, enquanto a UE capta 84% dos não qualificados. Os dirigentes 
europeus tencionam propor um sistema multianual de entradas para o trabalho sazonal, em sectores como a agricultura 
e a construção civil. Desta forma, espera-se conter a imigração ilegal, oferecendo a possibilidade aos estrangeiros de 
desempenharem uma actividade durante um determinado período, após o qual regressariam ao país, mas com a 
certeza de que poderiam voltar em condições de legalidade. Franco Frattini indicou que, neste sistema global, que 
envolveria o estabelecimento de quotas para imigrantes, «competiria a cada Estado-membro a decisão sobre o número 
de admissões mas o estabelecimento dos padrões comuns ficaria a cargo da Europa». As medidas devem ser 
implementadas no prazo de três anos.” 
Sobre o estabelecimento de quotas e da eventual criação de um green card, vide RUDOLF FEIK – The Austrian 

Quota System Concerning Family Reunification, the Green Card Discussion and Europe’s New Immigration Policy In 
THE EMERGENCE OF AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2003, págs. 249-254. 
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Em consonância com esta tendência europeia, ao nível nacional, de acordo 

com os indicadores sociais de 2004 facultados pelo Instituto Nacional de 

Estatística 71, existem em Portugal cerca de 108,7 pessoas idosas (com 65 ou 

mais anos) por cada 1000 habitantes, numa tendência crescente, em comparação 

com períodos anteriores. Esta tendência é realçada pela redução cada vez mais 

acentuada de nados-vivos, (menos 2,9%), que, por sua vez, é acompanhada pela 

diminuição das taxas de fecundidade referentes ao grupo etário dos 15 aos 34 

anos. Ao mesmo tempo, houve um decréscimo de 6,3% nos óbitos, em 

comparação com o período anterior homólogo. 

A esperança média de vida continua a aumentar em Portugal, 

acompanhando a evolução da Europa, situando-se agora em 81 anos para as 

mulheres e em 74,5 anos para os homens. 

Quanto à população estrangeira com residência legal 72 73, incluindo os 

nacionais de Estados-membros, houve um aumento de 6%, isto sem contar com 

                                                 
 
71 Cfr. os dados disponíveis no sitio da Internet: www.ine.pt  
72 Vide o Relatório Estatístico de 2004, do SEF (Departamento de Planeamento e Formação) disponível em 

www.sef.pt e as Estatísticas da Imigração 2005 da Presidência do Conselho de Ministros, ACIME, em 
www.acime.gov.pt. 

73 Apenas se considera residente o estrangeiro habilitado com título válido de autorização de residência, nos termos 
previstos nos arts. 3.º, 80.º e segs. do DL 244/98 de 8 de Agosto, com última alteração pelo DL 34/ 2003 de 26 de 
Fevereiro. Ficam, portanto, excluídos os demais estrangeiros, oriundos de países terceiros, com estada regular em 
território nacional e habilitados para o exercício de actividades profissionais que sejam titulares de títulos de 
permanência precários, de validade anual, nomeadamente: visto de trabalho, autorização de permanência, visto de 
estada temporária. E não só ficam de fora, como vão engrossar as cifras negras da população imigrante em situação 
irregular, que são significativas. 
Pelo que nos permitimos, com modéstia, considerar este regime, não só restritivo e fechado como, também, 

desadequado e incongruente, atendendo ao sistema jurídico nacional e comunitário. 
V.g., no plano comunitário, por maioria de razão, os arts. 12.º e 17.º, da Directiva 2004/114/CE do Conselho, de 13 

de Dezembro de 2004, relativa às condições de admissão de nacionais terceiros para efeitos de estudos, intercâmbio de 
estudantes, de formação não remunerada e de voluntariado (JO n.º 375, de 23 de Dezembro de 2004, págs. 12 e 
segs.), que confere expressamente a estes nacionais o direito à “Autorização de Residência emitida para Estudantes do 
Ensino Superior” e, ainda, a faculdade de exercício de actividade profissional, para os titulares habilitados. 
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as cifras negras referentes aos cidadãos nacionais de Estados terceiros em 

situação irregular ou ilegal, decorrentes da falta de prorrogação ou renovação dos 

títulos de permanência de que são titulares ou de entrada irregular em território 

nacional ou espaço comunitário 74. 

Também está em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social 

europeu 75 e a sobrevivência do modelo social europeu 76. De acordo com os 

dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2003 as receitas da Protecção 

Social representavam 97,5% da despesa contra 99,3% do ano anterior – portanto, 

23,7% do PIB a preços correntes – em que a função Velhice e Sobrevivência 

mantém a primeira posição (42,6%) e regista um aumento de 7,1% em face ao 

período anterior, de 2002 77 78. 

Neste contexto, a imigração de trabalhadores nacionais de países terceiros 

tem desempenhado, cada vez mais, um papel fundamental e decisivo nos 

                                                                                                                                                    
A nível de direito interno, o DL n.º 41/2006, de 21 de Fevereiro de 2006, (publicado no DR n.º 37 – I Série) que altera 

o DL n.º 176/2003, de 2 de Agosto, introduzindo uma equiparação à residência legal, para efeitos da atribuição de 
prestações familiares, aos estrangeiros portadores de títulos válidos de permanência; e, ainda, o Despacho n.º 25 
360/2001 (2.ª Série), de 16 de Novembro de 2001, do Ministro da Saúde (publicado no DR – II Série n.º 286, de 12 de 
Dezembro de 2001), relativo ao acesso de cidadãos estrangeiros e seu agregado familiar, que residam legalmente em 
Portugal, aos cuidados de saúde e de assistência medicamentosa prestados pelas instituições e serviços que 
constituem o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com igualdade de tratamento face aos beneficiários do SNS de 
nacionalidade portuguesa. 
Todos estes diplomas referem o residente como qualquer estrangeiro que viva legalmente no território nacional, 

rectius, que aqui tenha o seu domicílio, pessoal ou profissional. 
74 Vide, a propósito, o estudo realizado por VALENTE ROSA, Maria João et al. – Contributos dos Imigrantes na 

Demografia Portuguesa, vol. 4, Lisboa, Observatório da Imigração – ACIME, 2004. 
75 Para uma visão integrada ao nível da União Europeia e dos Estados-membros, cfr. B. SCHULTE – Implications of 

Labour Migration for Social Security Systems in the European Countries – Activities of the Council of Europe In 
EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 4, n.º 4, Netherlands, Kluwer Law International, 2003, págs. 
477-489. 

76 Vide a propósito ROBALO CORDEIRO – Os Modelos Sociais e a Concorrência Mundial In TEMAS DE 
INTEGARÇÃO, N.º 6, 3.º Vol., Almedina, 1998, págs. 77 e segs. 

77 Vide, desenvolvidamente, CORRÊA D’ALMEIDA, André, Impacto da Imigração em Portugal nas Contas do Estado, 
vol. 1, Observatório da Imigração, ACIME, Lisboa, Maio de 2003, págs. 11 e segs. 

78 Sobre o impacto económico da imigração em Espanha vide APARICIO GÓMEZ, Rosa, Impacto Económico da 
Imigração: Custos para o Estado e Movimento de Consumo e Salários – Espanha, Idem, pág. 85 e segs. 
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domínios demográficos e sócio-económicos 79 acima indicados, como 

demonstram os números e os gráficos apresentados por aquelas entidades 

oficiais. 

 

2. O surgimento de um interesse cada vez maior, no 

contexto comunitário, pelos nacionais de Estados te rceiros 

 

“In the beginning, this “Europe” was a matter of economic cooperation on a single 

terrain (coal and steel), then it was the development of a common market for all kinds of 

commodities and services, and later still the formation of a monetary union was a major 

issue. Nowadays, migration and security issues seem to be what “Europe” is all about”. – 

BERRY THOLEN 80 

 

A importância e interesse dos nacionais de países teerceiros na União 

Europeia, particularmente dos traballhaores, sintentizado no enxerto acima 

transcrito, é sobejamente assumido pela União Europeia e suas instituições nas 

respectivas políticas, tal como ficou traduzidonos três últimos anos: 

- 2006 Ano Europeu de Mobilidade dos Trabalhadores; 

- 2007 Ano Europeu de Igualdade de Oportunidades a Todos; 

- 2008 Ano Europeu do Diálogo Intercultural. 

 

                                                 
 
79 V. SOUSA FERREIRA, Eduardo de; RATO, Helena; MORTÁGUA, Maria João, Viagens de Ulisses – Efeitos da 

Imigração na Economia Portuguesa, vol. 7, Observatório da Imigração, ACIME, Lisboa, Outubro de 2004. 
80 BERRY THOLEN, The Europeanisation of Migration Policy – The Normative Issues, In EUROPEAN JOURNAL OF 

MIGRATION AND LAW, N.º 6, Netherlands, Kluwer Law International, 2005, pág. 323. 
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A questão especial da imigração laboral e do seu impacto positivo ao nível 

social, económico, demográfico e do mercado interno e de trabalho na Europa, 

tem merecido um incontornável debate em muitos Estados-membros, inclusive ao 

nível das Instituições Europeias 81, embora, reconhecendo que é feito sob uma 

perspectiva de valores e interesses meramente sócio-económicos 82. 

Quando o favorecimento da imigração é apenas uma das várias opções 

políticas a serem adoptadas neste contexto, os legisladores nacionais e 

comunitários tentam encontrar o ponto de equilíbrio, conciliando a necessidade de 

promover a imigração e a escolha do modo político de levar a cabo esse 

desiderato. Instrumento essencial, nesta sede, é a alteração das regras da 

imigração para trabalho assalariado e independente. 

B. SCHULTE 83 distingue entre vários tipos de migração, a saber:  

1. Migração económica, ou laboral 

a) Migração não qualificada 

b) Migração altamente qualificada; 

2. Em virtude de reunião familiar; 

                                                 
 
81 Também a nível internacional a migração tem atraído uma atenção cada vez maior. Uma Comissão Global ad hoc 

sobre Migração Internacional foi formada, com o fim de informar e apresentar um relatório final às Nações Unidas e, no 
dia 7 de Janeiro de 2004, o Presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, apresentou uma proposta 
com vista à legalização de 6 a 8 milhões de imigrantes em situação irregular nos EUA e estabelecer um novo programa 
de acolhimento – cfr. E. B. LUCAS, Robert, op. cit., pág. 157  

82 Tal como demonstra uma sondagem de opinião feita à população portuguesa, que demonstra que mais de 60% 
dos portugueses consideram os trabalhadores imigrantes fundamentais para a economia do país. Ao nível do 
preconceito, a maior parte dos inquiridos revelou atitudes de aceitação de estrangeiros. Porém, quando confrontados 
com a questão do racismo, 1/3 revelou que não aceitaria ter como chefe um imigrante, nem colocaria os seus filhos 
numa escola com muitos imigrantes e 1/5 dos entrevistados afirmou que não aceitaria ser vizinho de imigrantes e que 
se sentiria muito incomodado caso um seu familiar directo se casasse com um(a) imigrante – cfr. LAGES, Mário F., 
Atitudes e Valores perante a Imigração, vol. 2, Observatório da Imigração, ACIME, Lisboa, Maio de 2003. 

83 B. SCHULTE, Implications of Labour Migration for Social Security Systems in the European Countries – Activities of 
the Council of Europe In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 4, n.º 4, Netherlands, pág. 480. 
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3. Refugiados 

a) Refugiados, stricto sensu; 

b) Beneficiários de asilo. 

 

Este trabalho terá por objecto o estudo da imigração laboral para a União 

Europeia, a livre circulação dos trabalhadores não comunitários no mercado de 

trabalho interno da União. 

 

“Os imigrantes são actores económicos e potenciais cidadãos” 84. Portanto, 

há que garantir-lhes todo um conjunto de direitos sociais e económicos, 

designadamente, segurança da residência, cidadania e igualdade de tratamento. 

Estas questões, aliadas a uma agenda política social adequada, são essenciais 

para evitar a emergência de desigualdades e exclusões sociais. 

 

Anteriormente, devido à ausência de debates sobre a política de imigração 

no âmbito da conclusão do processo de criação do mercado interno e do 

incipiente desenvolvimento de uma agenda comunitária de política social, as 

políticas de imigração eram, em Portugal, atribuição do Ministério da 

Administração Interna e, no contexto comunitário, do domínio da Justiça e 

                                                 
84 Cfr. JAN NIESSEN & YONGMI SCHIBEL In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, vol. 4, n.º 4, 

Netherlands, Kluwer Law International, 2002, pág. 470. 
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Assuntos Internos do anterior terceiro Pilar 85. Em ambos os casos, o Leitmotiv 

dessa política era o controlo e a restrição da imigração. 

Hoje, entende-se a necessidade de levar a cabo uma abordagem proactiva, 

especialmente em termos sociais, mais do que meramente económicos, de modo 

a incluir questões como o acesso à saúde, benefícios da segurança social e 

outros, com vista à efectiva integração do imigrante na sociedade de acolhimento. 

Estes argumentos de índole económica e social têm sido decisivos para 

introduzir no debate nacional e comunitário uma nova perspectiva de encarar a 

questão da imigração. Destaca-se o papel das entidades empregadoras que têm 

desafiado a ordem jurídica comunitária através do recrutamento maciço de 

trabalhadores de países terceiros à União Europeia, e que nela passam a circular. 

O desafio que se coloca, agora, no âmbito da UE, é o de encontrar uma 

resposta global e eficaz de integração. Há que reconhecer aos trabalhadores 

oriundos de Estados terceiros o direito a beneficiar do estatuto mínimo de 

protecção da pessoa humana, em conjugação com o respeito pela sua condição 

de estrangeiro. Aquele conjunto de normas mínimas de protecção da pessoa 

humana, direito de fonte internacional, constitui o minimum standard 86 da tutela 

internacional dos Direitos do Homem, reconhecidos na Carta das Nações Unidas 

                                                 
85 Tal como refere, e muito bem, GOMES CANOTILHO, J. J. – Enquadramento Jurídico da Imigração In I Congresso 

da Imigração em Portugal: Diversidade - Cidadania - Integração (18/19 Dezembro 2003), Lisboa, ACIME, 2004, págs. 
153 e 154, que considera, nos moldes actuais, o direito de imigração como direito administrativo de policia: “…a 
imigração como caso de polícia bem centrado no direito administrativo especial e num apócrifo de actos de governo. 
Isto explica uma perspectiva metódica na aplicação do direito respeitante a imigrantes que se mantém até hoje: 
opacidade da burocracia policial dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e a aceitação acrítica do poder do governo 
negar a entrada de estrangeiros com base em critérios arbitrários e por mão de procedimentos sumários transgressores 
de princípios constitucionais básicos...”. 

86 GOMES CANOTILHO, J. J. – Enquadramento Jurídico da Imigração In I Congresso da Imigração em Portugal: 
Diversidade - Cidadania - Integração (18/19 Dezembro 2003), Lisboa, ACIME, 2004, págs. 153 e 154 
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de 26 de Junho de 1945, na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 10 

de Dezembro de 1948, no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 

das Nações Unidas aprovado em 16 de Dezembro de 1966, na Convenção das 

Nações Unidas sobre a Protecção dos Direitos do Trabalhadores Migrantes e de 

Membros de suas Famílias, na Convenção Europeia Sobre o Estatuto Jurídico do 

Trabalhador Migrante, na Convenção Internacional do Trabalho n.º 19 relativa à 

igualdade de tratamento dos trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria 

de reparação de Desastres no Trabalho e, por último, nas Convenções n.º 97 

(1949) e n.º 143 (1975), ambas da OIT, relativas aos direitos humanos dos 

trabalhadores migrantes e respectivas famílias. 
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PARTE B 

B. DEFINIÇÃO DO CONCEITO E EVOLUÇÃO 

NORMATIVA 

 

TÍTULO I 

I. DEFINIÇÃO DE TRABALHADOR NÃO COMUNITÁRIO 

 

1. Noção de “Nacional de Países Terceiros”  

 

Impõe-se, antes de mais, definir e precisar com rigor jurídico a noção de 

“nacionais de Estados terceiros”, também designados por “não comunitários” ou 

“extracomunitários”. 

Tradicionalmente, define-se a nacionalidade como a qualidade ou a 

condição de membro de uma comunidade política 87. Esta noção tem um 

significado positivo, que se concretiza na titularidade do estatuto de nacional de 

uma determinada comunidade, pelo que a noção de estrangeiro se designa de 

maneira negativa. Destarte, considera-se estrangeiro aquele que não é nacional, 

i.e., aquele que não faz parte de um determinado ente político. A legislação 

                                                 
87 RUIZ RODRÍGUEZ, Virgílio, Ciudadania y Nacionalismo frente a la libre Circulación de Personas en La Unión 

Europea In REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA – La Unión Europea, Una Perspectiva Mexicana, 1.º 
Semestre 2003, N.º 4, COLEX, Madrid, 2003, págs. 85-104. 
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portuguesa define como estrangeiro “todo aquele que não prove possuir a 

nacionalidade portuguesa” 88. 

 

Resulta assim, portanto, que a noção de estrangeiro é negativa, operando 

por exclusão de partes, e relativa, pois que o estrangeiro apenas o é em relação a 

uma comunidade política determinada 89 90. 

Neste sentido, no actual quadro jurídico comunitário, com a instituição da 

Cidadania Europeia 91 pelo Tratado da União Europeia (TUE), aprovado em de 

Maastricht a 7 de Fevereiro de 2002, prevista no arts. 17.º a 22.º do TCE (Tratado 

da Comunidade Europeia), temos que: 

 

“É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-

membro. A cidadania da União é complementar da cidadania nacional e não a substitui” – 

N.º 1 DO ART. 17.º TCE 92. 

 

                                                 
88 O conceito legal de estrangeiro encontra-se definido no art. 2.º do REPSAE. 
89 Há ainda uma distinção pertinente, entre os conceitos de estrangeiro, imigrado e imigrante. Este último é de 

natureza internacional, exige a afixação de residência com carácter contínuo e permanente e implica a prestação de 
uma actividade profissional como motivação da deslocação transfronteiriça. Há que realçar, porém, que nem todos os 
imigrantes são estrangeiros, e.g., há imigrantes de nacionalidade portuguesa, isto é, cidadãos nacionais que nasceram 
no estrangeiro, mas que residem em Portugal; e nem todos estrangeiros foram ou são imigrantes, como é o caso de 
estrangeiros nascidos no país, mantendo a sua nacionalidade de origem. Enquanto que o conceito de imigrado, abarca 
os cidadãos, inicialmente, estrangeiros que adquiriram a nacionalidade do país de acolhimento, muitas vezes como 
corolário da integração – cfr. VALENTE ROSA, Maria João et. al., – Contributos dos Imigrantes na Demografia 
Portuguesa, vol. 4, Lisboa, Observatório da Imigração - ACIME, 2004, pág. 30 e segs. 

90 Vide ainda o paralelismo entre cidadãos estrangeiro e imigrante apontados por VALDUEZA BLANCO, María 
Dolores – Las Situaciones Administrativas de Los Extranjeros en España como Condicionantes de Los Derechos Socio-
laborales In RELACIONES LABORALES – Revista Critica de Teoria e Pratica, Madrid, La Ley, 2003, pág. 168. 

91Vide a propósito as reflexões sobre “Cidadania nacional, cidadania europeia e cidadania imigrante” de GOMES 
CANOTILHO, J. J. – Enquadramento Jurídico da Imigração In I Congresso da Imigração em Portugal: Diversidade - 
Cidadania - Integração (18/19 Dezembro 2003), Lisboa, ACIME, 2004, págs. 153 e 161. 

92 Cfr. infra ponto 3 do III Grupo B. 
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É este também o entendimento do Tribunal de justiça, expresso pelo 

Advogado-geral F.G. JACOBS 93: 

 

“A noção de cidadania implica uma comunidade de direitos e obrigações que 

unem os cidadãos da União por um vínculo comum que transcende a nacionalidade de um 

Estado-membro”. – F.G. JACOBS 

 

Há, portanto, no estatuto da cidadania da União Europeia 94, um vínculo 

jurídico-político entre os nacionais comunitários e a UE, que implica que deixem 

de ser considerados estrangeiros os nacionais dos Estados-membros 95. 

Deixa de haver, assim, a dicotomia clássica, e passa a haver um trinómio: 

cidadão nacional, cidadão europeu e estrangeiro. Passam a ser verdadeiramente 

estrangeiros, no âmbito comunitário e nacional, apenas os nacionais de países 

terceiros, rectius, aqueles cidadãos, oriundos ou não de países terceiros, que não 

possuem a nacionalidade de um Estado-membro.  

                                                 
93 Cfr. Conclusões do Advogado-geral JACOBS apresentadas em 19 de Março de 1998. Processo-crime contra Horst 

Otto Bickel e Ulrich Franz. Pedido de decisão prejudicial: Pretura circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Silandro 
– Itália. Livre circulação de pessoas - Igualdade de tratamento - Regime linguístico aplicável nos processos penais. 
Processo C-274/96 (Colectânea de Jurisprudência de 1998, págs. 7637). E a respectiva decisão posterior: Acórdão do 
Tribunal de 24 de Novembro de 1998. 

94 Por contraposição aos cidadãos não comunitários, quanto à cidadania da União, Vide LIBERAL FERNANDES, 
Francisco – Liberdade de Circulação dos Trabalhadores na Comunidade Europeia, Coimbra Editora, Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto, 2002, pág. 94. 

95 Neste mesmo sentido Vide o conceito idêntico formulado nos Protocolos de Maastricht, Conclusões da 
Presidência, Parte B, Conselho Europeu de Edimburgo 11 e 12 de Dezembro de 1992, Anexo 3: Declarações 
Unilaterais da Dinamarca, a apensar ao texto de ratificação do Tratado da União Europeia pela Dinamarca e de que os 
outros onze Estados-membros tomaram conhecimento – “Declaração Relativa à Cidadania da União: 1. A cidadania da 
União é um conceito político e jurídico que difere inteiramente do conceito da cidadania tal como o entendem a 
Constituição do Reino da Dinamarca e o sistema legislativo dinamarquês. Nenhuma disposição da União Europeia 
implica ou prevê a criação de uma cidadania da União no sentido da cidadania de um Estado-nação (...) 2. A cidadania 
da União não confere de forma alguma, por si própria, ao nacional de um Estado-membro, o direito de obter a 
nacionalidade dinamarquesa, ou quaisquer outros direitos, deveres, privilégios ou benefícios decorrentes da 
nacionalidade dinamarquesa (...)” 
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No actual quadro jurídico-comunitário, aderimos à definição de GORJÃO-

HENRIQUES 96 que entende o estrangeiro como “aquele que não é nacional de 

um Estado-membro da União Europeia”. 

Adoptaremos, para todos os efeitos, este conceito supranacional de 

estrangeiro, no âmbito da comunidade. 

 

Temos a nacionalidade de um dos Estados-membros como critério para a 

definição negativa, por exclusão, de nacionais não comunitários – como patente 

no art. 17.º TCE 97 98 99, acima transcrito, o qual define os titulares da cidadania 

europeia partindo dos cidadãos que detenham a nacionalidade de um dos 

Estados-membros. Reconhece, deste modo, que a questão da nacionalidade é 

uma matéria exclusiva dos Estados-membros no exercício da sua soberania 100. 

Esta mesma posição foi seguida pelo TJCE no Acórdão Micheletti 101, no qual 

reafirmou a competência dos Estados-membros na determinação das condições 

                                                 
96 GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – A Europa e o «Estrangeiro»: Talo(s) ou Cristo? In TEMAS DE INTEGRAÇÃO, 

Vol. 3, N.º 6, 2.º Semestre 1998, Almedina, Coimbra, 1999, pág. 36. 
97 Vide gratia a noção de “cidadãos de países terceiros”, definido como “qualquer pessoa que não seja cidadão da 

União nos termos do n.º 1 do artigo 8º do Tratado que institui a Comunidade Europeia”- art. 2.º da Proposta de 
DIRECTIVA DO CONSELHO (COM/95/346 FINAL - CNS 95/0199) relativa ao direito dos nacionais de países terceiros 
de viajarem na Comunidade (publicado no Jornal Oficial n.º C 306 de 17/11/1995 pág. 5 e segs.). 

98 Vide, inter alia, o conceito de estrangeiro, como “qualquer pessoa que não seja nacional de Estados-membros das 
Comunidades Europeias” constante do art. 1.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de 
1995 integrado no Acervo de Schengen (publicado no JO, de 22 de Setembro de 2000). 

99 Cfr., ainda a al. a) do art. 2.º da Directiva 2003/109/CE do CONSELHO, de 25 de Novembro, relativa ao Estatuto 
dos Nacionais de Países Terceiros Residentes de Longa Duração (publicado JO L n.º 16 de 23 de Janeiro de 2004), que 
na mesma torcida define nacional de um país terceiro como “qualquer pessoa que não seja um cidadão da União, na 
acepção do n.º 1 do artigo 17.º do Tratado.” 

100 Tal como sucede em Portugal com a Lei da Nacionalidade aprovada pela Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, com a 
nova redacção dada pela Lei n.º 25/94 de 19 de Agosto e o Regulamento da Nacionalidade e tabela de Emolumentos 
dos Actos de Nacionalidade aprovado pelo DL 322/82 de 12 de Agosto, com as alterações que foram introduzidas pelo 
DL n.º 117/93 de 13 de Abril, DL n.º 253/94 de 20 Outubro e pelo DL n.º 37/97, de 31 Janeiro; 

101 Acórdão n.º 369/90, proferida a 7 de Julho de 1992: Mário Vicente Micheletti Vs. Delegação do Governo em 
Catambria. 
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de atribuição, aquisição e perda da nacionalidade em conformidade com o direito 

internacional aplicável. 

No contexto comunitário, o regime jurídico do estatuto dos nacionais de 

países terceiros encontra-se indelevelmente ligado às questões relativas à 

prossecução do mercado interno e, em especial, à liberdade de circulação de 

pessoas 102. 

É, portanto, a pretexto e em sede de liberdade de circulação de nacionais 

de países terceiros no espaço comunitário, que efectuaremos a análise do seu 

estatuto e regime jurídico, com a inevitável e pertinente referência à legislação 

portuguesa aplicável. Reconhece-se, a propósito, que a situação e a condição dos 

nacionais de países terceiros no espaço e no direito comunitários não é unívoca, 

depende várias condicionantes e situações. Desde logo, da regularidade da 

entrada e da estada, tendo em atenção o título de permanência; do país de 

origem, uma vez que há uns mais “privilegiados” 103 104 que outros – por força de 

Acordos de Associação e de Cooperação, firmados entre os seus países de 

origem e as Comunidades Europeias, ou de acordos bilaterais celebrados com 

algum ou alguns Estados-membros –; e da actividade profissional desenvolvida, 

do título profissional e do respectivo regime. 

 
                                                 

102 Reconhecendo que as Comunidades Europeias tem como principal alicerce da sua fundação e construção a 
criação de um Mercado Interno, i.e. Único, e que todas as competências das Comunidades Europeias são baseadas 
neste princípio basilar e fundador – cfr. FRIEDEMANN KAINER – The European Concept of Integration and the Area of 
Frredom, Security and Justice In THE EMERGING CONSTITUCIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION – German 
and Polish Perespective, Berlim, 2003, págs. 469 e segs. 

103 Expressão utilizada por MOURA RAMOS, Rui – Nationalité, Plurionationalité et Supranationalité en Droit Portugais 
In ARCHIVES VOLKERRECHTS, Bands 34, Heft 1, 1996, pág. 112.  

104 LUCAS PIRES, Francisco – Schengen e a Comunidade de Países Lusófonos In IUS GENTIUM CONIMBRIGAE, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2003, págs. 42 e segs. 
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Há, ainda, outras situações jurídicas peculiares, de privilégio de nacionais 

de Estados terceiros, em virtude da existência de um vínculo familiar com 

cidadãos da União Europeia – situação, esta, que, desde cedo, foi objecto da 

atenção do direito comunitário. 

 

De referir, em jeito de conclusão, que a situação jurídica do nacional não 

comunitário não é simples, homogénea, unívoca. Muito pelo contrário, são 

comuns as zonas cinzentas e de sobreposição, originando situações peculiares e 

de difícil análise, apenas possíveis de aferir no caso concreto. 

Até porque, com a legislação escassa e incipiente mas, ainda assim, 

dispersa, não se pretende com este trabalho uma abordagem integral do estatuto 

jurídico dos nacionais dos Estados-membros, mas tão-somente a análise da 

posição jurídica dos nacionais extracomunitários face à União Europeia, no que 

concerne a liberdade de circulação, corolário da integração plena. 
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2. Noção de “Trabalhador Dependente” 105 

 

O conceito de trabalhador subordinado é passível de representação 

nacional e comunitária. 

Neste âmbito, porém, assume maior relevância a noção comunitária de 

trabalhador, posto que a remissão da sua definição para os direitos internos dos 

Estados-membros poderia comprometer a construção de um direito comunitário 

harmonizado e único sobre a matéria. Por outro lado, nem o direito comunitário 

constitutivo, nem o derivado nos oferece uma formulação legal definitiva. 

Daí que tenhamos que recorrer, por um lado, às decisões do TJCE – que, 

por força do art. 234.º TCE, tem atribuições e competência para decidir a título 

prejudicial sobre a validade, sentido e alcance dos Tratados e dos actos 

adoptados pelas Instituições da Comunidade e pelo Banco Central Europeu, e 

que tem merecido grande aplauso pelo seu contributo na positiva evolução 

normativa do direito comunitário relativo à questão em análise. Por outro lado, 

somos obrigados a fazer apelo a formulações avulsas e extravagantes, de direito 

derivado, sobre a noção de trabalhador assalariado. 

Quanto à jurisprudência do TJCE, esta tem reiterado o entendimento de 

que o conceito de trabalhador dependente advém, não do direito interno, mas sim 

do direito comunitário e é, por isso, de aplicação directa, e tem defendido uma 

interpretação extensiva do conceito de trabalhador, entendendo-o em sentido lato 

                                                 
105 Cfr. LIBERAL FERNANDES, op. cit., pág. 73 e segs. 
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– tal como transpira de dois exemplos de decisões do TJCE facultadas por 

GORJÃO-HENRIQUES 106. 

 

No caso Unger 107: “(...) o conceito de trabalhador contido nos referidos artigos 

(entenda-se, os arts. 39.º a 42.º TCE) releva não do direito interno, mas do direito 

comunitário (...)”. – GORJÃO-HENRIQUES 

 

Quanto às definições constantes do direito derivado dos conceitos de 

“trabalhador” e “assalariado”, temos como segue. 

Para efeitos da Directiva 96/71/CE, do PE e do Conselho, de 16 de 

Dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma 

prestação de serviços, trabalhador destacado é, nos termos do art. 2.º, “qualquer 

trabalhador que, por um período limitado, trabalhe no território de um Estado-

membro diferente do Estado onde habitualmente exerce a sua actividade”. E, 

ainda nos termos da mesma Directiva, o conceito de trabalhador é remetido para 

os ordenamentos internos 108 – “(...) a noção de trabalhador é a que se aplica no 

direito do Estado-membro em cujo território o trabalhador está destacado” 109. 

 

                                                 
106 GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Direito Comunitário, 2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2003, pág. 387 e segs. 
107 Acórdão M.K.H. Unger, de 19 de Março de 1964, Processo 75/63, Col. 1964, págs. 419 – 434. 
108 Vide o n.º 1 do art. 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1612/68, do Conselho, de 15 de Outubro de 1968, relativo a 

livre circulação de trabalhadores na Comunidade. 
109 Contra esta técnica legislativa de remissão para o direito interno dos Estados-membros a definição dos conceitos 

de “trabalhador” e “dependente” – cfr. Ibidem, Acórdão do Caso Unger: “Os termos «Trabalhador» e «Actividade 
Assalariada» não podem ser definidos por via de reenvio para as legislações dos Estados-membros, mas têm um 
alcance comunitário. Se não, as regras comunitárias relativas à livre circulação de trabalhadores seriam postas em 
causa, pois o conteúdo desses termos poderia ser fixado e alterado unilateralmente, sem o controlo das Instituições da 
Comunidade, pelas legislações nacionais, que teriam a seu bel-prazer certas categorias de pessoas do benefício do 
Tratado.” – In GORJÃO-HENRIQUES – op. cit., pág. 388 e segs. 
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Embora não estabeleça uma definição dos conceitos acima referidos, a 

Directiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de Novembro, relativa ao Estatuto dos 

Nacionais de Países Terceiros Residentes de Longa Duração, oferece grandes 

contributos em sede do direito comunitário constitutivo, ao apresentar uma clara 

distinção entre trabalhador dependente e trabalhador por conta própria 110, no 

âmbito das condições de aquisição do respectivo estatuto e do exercício de uma 

actividade profissional, a remetendo deste modo para a doutrina e jurisprudência 

a velha e difícil distinção entre aqueles confusos conceitos. 

 

A definição de trabalhador dependente é um tema basilar do Direito do 

Trabalho, e reveste-se, hoje em dia, de grande importância e actualidade, face ao 

recurso exponencial a formas subtis de contratos de prestação de serviços, como 

os contratos de agência, e aos novos desafios do contrato de trabalho, como 

sejam a mobilidade e a flexibilidade. 

A subordinação é uma característica distintiva dos contratos de trabalho, 

mas não um exclusivo dos mesmos; por outro lado, a autonomia é um aspecto 

idiossincrático dos contratos de prestação de serviços, mas não um traço privativo 

destes. A questão coloca-se no grau de intensidade daquelas duas 

características, sendo muito comum a existência de tipos contratuais eclécticos, 

zonas cinzentas, de fronteira, de difícil qualificação jurídica. 

A delimitação destas situações dúbias, quer no campo conceptual, quer no 

campo prático, é uma tarefa complexa e difícil. Assim, pois que nada mais há para 

                                                 
110 Cfr. §§ 18 e 19 do Preâmbulo e arts. 11.º, 14.º, n.º 3, 15.º, n.º 4, al. a) e 21.º, n.º 2. 
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além da presunção legal consagrada no art. 12.º do CT – previsão legal, esta, 

pouco clara e incoerente em termos sistemáticos –, impõe-se, a necessidade de 

interpretar, recorrendo a critérios fixados pela doutrina, de iure condendo, de 

modo a encontrar métodos de despistagem fiáveis, por forma a avaliar se 

estamos em face de uma relação jurídico-laboral de subordinação ou de 

autonomia. 

Analisaremos detidamente esta questão mais adiante, quando abordarmos 

o âmbito de aplicação pessoal do presente trabalho. 
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TÍTULO II 

II. EVOLUÇÃO HISTÓRICO-NORMATIVA 

 

A relação entre a Comunidade Europeia e os Estados-membros no que 

toca à delimitação de competências para a regulação da situação jurídica dos 

nacionais de países terceiros foi sempre marcada por alguma tensão. 

Por um lado, estamos perante uma matéria que, até há relativamente 

pouco tempo, era pertença exclusiva da soberania estatal, o que suscita uma 

certa relutância e alguma falta de vontade política dos Estados-membros que não 

tem conduzido aos desejáveis consensos no âmbito da construção comunitária. 

Por outro lado, face ao actual estádio da construção europeia, esta matéria 

constitui um âmbito material onde desaguam várias questões inerentes ao 

projecto europeu, designadamente: o estabelecimento do mercado interno, 

previsto no art. 14.º TCE, definido como “um espaço sem fronteiras, no qual a livre 

circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é 

assegurada” 111. Para a prossecução deste objectivo, a Comunidade conta com 

os instrumentos jurídicos adequados, como a adopção de directivas para 

aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 

Estados-membros que tenha incidência directa no estabelecimento ou 

                                                 
111 Vide a definição doutrinal estabelecida por LANFRANCHI, op. cit., pág. 42. 
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funcionamento do mercado comum, ou outra acção que seja considerada 

necessária, ainda que não prevista expressamente no Tratado 112. 

Apesar desta competência concorrente entre os Estados-membros e as 

Instituições Comunitárias, aqueles decidiram abdicar de importantes âmbitos 

materiais relativos aos nacionais de Estados terceiros. 

 

Veremos, seguidamente, um escorço histórico-normativo 113 114 115 da 

regulação existente sobre a posição dos nacionais de Estados terceiros desde o 

Tratado Constitutivo da Comunidade Económica Europeia até ao agora em vigor 

Tratado de Nice, com inevitáveis referências ao Acto Único Europeu e o Tratado 

da União Europeia e ao futuro Tratado Constitucional, embora este possa estar 

em crise, ou mesmo ferido de morte, face aos recentes resultados nos referendos 

realizados em alguns Estados-membros. 

                                                 
112 Cfr. arts. 94.º (era o art. 100.º) e 308.º (antigo art. 235.º) ambos do TCE, objecto de críticas pelo facto de esta 

conjugação de normas resultar, em matéria de liberdade de circulação de trabalhadores, na partilha de competências 
neste âmbito entre os Estados-membros e a Comunidade, ou a União – CASTRO OLIVEIRA, Álvaro – THIRD 
COUNTRY NATIONALS AND EUROPEAN LAW – A Critical Analysis of Issues in European Community and European 
Union Law regarding Natural Persons who are Nationals of Third Countries and Live in Member States, and regarding 
Immigrants and Immigration from Third Countries, THESIS submitted for assessment with a view to obtain the Degree of 
Doctor of the European University Institute in Law, Florence, 1996, pág. 481. 

113 Cfr. sobre “Le Origini dell´Intervento Comunitario in Tema di Immigrazione” PAOLO GUELFI – L´Integrazione dei 
Cittadini dei Paesi Terzi in Europa In AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI, Anno XXXII, N.º 4, 2004, Franco Angeli, 
Milano, 2004, págs. 91. 

114 Sobre o desenvolvimento histórico-normativo seguimos, VICENTE BLANCO, Damaso Javier – Una Regulación 
Integral de la Inmigración para Europa In REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA – La Europa Social. La 
Europa de la Solidariedad, 2.º Semestre 2003, N.º 5, COLEX, Madrid, 2003, págs. 91 e segs. 

115 Cfr. “Evoluzione Storica della Politica Comunitaria in Materia di Immigrazione” de ALESSANDRA LANG – La 
Politica Comunitaria in Materia di Immigrazione In DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E EUROPEO II, Rivista 
Trimestrale II, 2003, Torino, G. Giappichelli Editore, 2003, págs. 698 à 727; MASSIMO CONDINANZI; ALESSANDRA 
LANG; BRUNO NASCIMENBENE – Cittadinanza dell´Unione e Lebera Cicolazionde delle Personne, Giuffrè Editore, 
Milano, 2003, págs. 219-271. 



 53

1. O Tratado de Roma de 1958: A Ausência de Regulaç ão 

Específica  

 

O Tratado institutivo da Comunidade Económica Europeia (TCEE), 

juntamente com o Tratado da Comunidade Europeia da Energia Atómica (TCEEA) 

– Tratado de Roma 116 – foram, ambos, assinados em Roma a 25 de Março de 

1957 e ratificados no mesmo ano pelos países signatários: Benelux (Bélgica, 

Países Baixos e Luxemburgo), França, Alemanha e Itália, e entraram em vigor a 1 

de Janeiro de 1958. 

No Tratado de Roma, os Estados contratantes tinham como objectivo 

primordial a reconstrução da Europa devastada pela II Guerra Mundial e, como 

consequência, apenas focaram a sua preocupação numa integração de âmbito 

económico e dirigida exclusivamente aos nacionais dos Estados-partes, muito 

embora, tal como refere LIBERAL FERNANDES 117, mesmo quanto aos nacionais 

comunitários, “o Tratado de Roma não se propunha intervir directamente nas 

condições de vida e de trabalho dos assalariados comunitários, mas apenas criar 

um mercado comum do trabalho onde a liberdade de circulação fosse 

assegurada”. Portanto, o direito à livre circulação de pessoas era encarado como 

mero instrumento ao serviço da criação de um mercado económico comum 118. 

                                                 
116 Cfr. LUIGINO MANCA – L´Immigrazione Nel Diritto Dell´Unnione Europea, Giuffrè Editore, Milano, 2003, págs. 11 

a 33, Capitulo I, sob o título: “L’Immigrazione Nel Trattato di Roma”. 
117 Cfr. LIBERAL FERNANDES, Francisco, op, cit., pág. 19 e segs. 
118 Vide MOTA DE CAMPOS, João e João Luiz – Manual de Direito Comunitário, 4.ª Edição, Fundação Calouste 

Gulbenkian (Serviço de Educação e Bolsas), Lisboa, 2004, págs. 523 e segs., que estabelecem uma distinção entre os 
conceitos de “Mercado Comum”, e de “Mercado Interno”, sendo o primeiro de carácter mais amplo e previsto no Tratado 
de Roma, encontra ainda hoje consagração na conjugação das disposições referentes aos arts. 2.º TCE onde se 
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Assim, no articulado do TCEE apenas se encontravam consagradas 

liberdades do tipo económico, como nos arts. 52.º e 59.º (actuais arts. 43.º e 49.º 

TCE), que suprimiam as restrições à liberdade de estabelecimento e prestação de 

serviços dentro da Comunidade referindo os nacionais dos Estados-membros 

como titulares exclusivos dos direitos aí previstos. 

Para além daqueles preceitos, o art. 48.º do TCEE (actual art. 39.º TCE), 

fazia uma referência geral e indeterminada à “livre circulação de trabalhadores”, 

sem especificar, portanto, os nacionais dos Estados-membros 119, ou recusar a 

sua aplicação aos cidadãos não comunitários, de maneira que havia sempre a 

possibilidade da extensão do âmbito de aplicação aos nacionais de Estados 

terceiros que se encontrassem a trabalhar legalmente na Comunidade, tendo em 

conta o fim embrionário estritamente económico da constituição da CEE. 

Estas dúvidas 120 quanto à eventual aplicação do âmbito subjectivo da 

liberdade de circulação prevista no art. 48.º do TCEE foram logo dissipadas com 

                                                                                                                                                    
consagra que “A Comunidade tem como missão, através de criação de mercado comum e de uma união económica e 
monetária e da aplicação das políticas e ou acções de comuns a que se referem os artigos 3.º e 4.º, promover em toda 
a Comunidade (...)” e, ainda, as regras constantes dos arts. 131.º, 134.º e. 308.º TCE; sustentada na noção apresentada 
pelo TJCE, no Acórdão de 05/05/1982 relativo ao Caso SCHUL: “A noção de mercado comum, tal como o Tribunal pôs 
em evidência através de uma jurisprudência constante, comporta a eliminação de todos os entraves às trocas 
intercomunitárias tendo em vista a fusão dos mercados nacionais num mercado único que funcione em condições tão 
próximas quanto possível das de um verdadeiro mercado interno”, enquanto que “Mercado Interno” conceito introduzido 
pelo Tratado de Maastricht, o actual n.º 2 do art. 14.º TCE: “O mercado interno um espaço, sem fronteiras interna, no 
qual a livre circulação de mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as 
disposições do presente Tratado”, portanto, estágio mais evoluído e conceito mais restrito do mercado comum. 
Doravante, sem descorar do rigor de conceitos que se impõe num trabalhão desta natureza, utilizaremos 
indistintamente/indiscriminadamente este dois termos, tendo sempre em consideração esta destrinça terminológica. 

119 Como no caso contrário, do art. 69.º do Tratado CECA em que faz uma alusão expressa aos “trabalhadores 
nacionais de um dos Estados-membros” 

120 Embora, a maior parte da doutrina considera que interpretação do preceituado no actual art. 39.º TCE (antigo art. 
48.º) não ressalta, em hipótese algum, a possibilidade de aplicação aos trabalhadores provenientes de Estados terceiros 
– cfr. LANFRANCHI, Marie-Pierre – Droit Communautaire et Travailleurs Migrants Des États Tiers: Entrée et Circulation 
La Communauté Européenne, Centre d`études et de Recherches Internationales et Communautaires, Université d´Aix – 
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intervenções normativas em sede do direito derivado 121, em particular o 

Regulamento 1612/68 de 15 de Outubro de 1968 122, relativo à livre circulação de 

trabalhadores dentro da Comunidade, que estatui nos seus arts. 1.º e 10.º a 

aplicação deste direito exclusivamente aos cidadãos de Estados-membros e aos 

membros de suas famílias. Neste sentido, a posição e interpretação restritiva 

posteriormente adoptadas pela jurisprudência do TJCE 123, nos casos Walrave-

Koch 124 e Dona 125. 

CASTRO OLIVEIRA 126, discorda paradoxalmente da maioria da doutrina e 

entende que:  

                                                                                                                                                    
Marseille III, Paris, Económica, 1994, pág. 20 e segs.; e ainda , no mesmo sentido Vide LIBERAL FERNANDES, 
Francisco, op. cit., , pág. 41 e segs. 

121 Numa primeira fase: Regulamento n.º 15/61, de 16 de Agosto de 1961 (JO L n.º 57, de 26 de Agosto de 1961, 
pág. 1073) relativo às primeiras medidas para a livre circulação de trabalhadores na Comunidade; e a Directiva, da 
mesma data, relativa aos procedimentos e práticas administrativas relativos à entrada, ao emprego e à residência dos 
trabalhadores de um Estado-membro e das suas famílias nos outros Estados-membros. E num segundo período: 
Regulamento n.º 38/64, de 25/03/1964, relativo à livre circulação de trabalhadores na Comunidade (JO L 62, de 
17/04/1964, pág. 965); e a Directiva n.º 64/240, da mesma data, relativa a supressão de restrições à deslocação e 
permanência dos trabalhadores dos Estados-membros e da sua família no interior da Comunidade (JO L 62, de 
17/04/1964, pág. 981), concluído com o Regulamento 1618/68, de 15/10/1968, relativo à livre circulação de 
trabalhadores na Comunidade (JO L n.º 257, de 19/10/1968, EE 05 F1, pág. 88) e a Directiva n.º 68/360, da mesma 
data, relativa à supressão das restrições à deslocação e permanência dos trabalhadores dos Estados-membros e suas 
famílias na Comunidade – este diplomas constituem o “acquis” referente à liberdade de circulação dos trabalhadores 
dos Estados-membros e à consagração e equiparação de jure aos trabalhadores nacionais em matéria de acesso e 
exercício de uma actividade assalariada e regalias sociais – cfr. LANFRANCHI, op. cit., pág. 185 e segs. 

122 Publicado no JO L n.º 257, de 19 de Outubro de 1968, EE 05 F1, pág. 88. 
123 “Tal como acontece em relação ao ordenamento do comunitário no geral e de um modo porventura mais 

relevante em relação ao direito comunitário do trabalho, o Tribunal de Justiça tem desenvolvido um papel determinante 
na evolução e consolidação do direito de livre circulação dos trabalhadores. Trata-se de um contributo verdadeiramente 
criador de direito – legitimado, em certa medida, pela relativa escassez de jus positum neste domínio – que assentam 
numa interpretação finalista do direito comunitário (art. 3.º, alínea c) do Tratado) e que dentro das circunstâncias 
concretas do caso concreto sobre o qual decide, tem permitido ao Tribunal deduzir normas específicas de princípios de 
gerais e interpretar o direito de livre circulação em moldes que ultrapassam a letra do Tratado e do direito derivado”. – o 
mesmo se aplica em relação aos nacionais de países terceiros – Vide LIBERAL FERNANDES, Francisco, op, cit., pág. 
49. 

124 Acórdão de 12 de Dezembro de 1974, Caso: 36/74, Walrave-Koch Vs. Association Union Cyclist international, 
Rec. 1974, pp. 1405 e segs.  

125 Acórdão de 14 de Julho de 1976, Caso: 13/76, Dona Vs. Montero, Rec. 1976, págs. 1333 e segs. 
126Cfr. CASTRO OLIVEIRA, Álvaro – THIRD COUNTRY NATIONALS AND EUROPEAN LAW – A Critical Analysis of 

Issues in European Community and European Union Law regarding Natural Persons who are Nationals of Third 
Countries and Live in Member States, and regarding Immigrants and Immigration from Third Countries, THESIS 
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“The only reasonable interpretation of the Article 48 of the EC Treaty is that that the 

free movement of workers for which it provides can only apply to nationals of a Member 

State. 

This is simply not true, as pointed out throughout this thesis. These similar 

assumptions do not conform to a proper interpretation of the existing legal rules. 

However, the worst is that these types of assumptions, highly questionable as they 

are, are too often taken for granted. Too often they are not discussed. They are not seen 

as simply one of the possible hypotheses for interpreting the existing relevant rules. They 

are seen as their sole plausible or reasonable interpretation. In this way, what is a mere 

political opinion becomes the authentic interpretation of a legal rule, what is doubtful 

becomes certain, what is questionable becomes indisputable. A sort of “convetional 

wisdom” is created” 127. – CASTRO OLIVEIRA 

 

Posto isto, podemos, assim, concluir que, no cômputo geral, não havia no 

Tratado de Roma nenhuma previsão normativa que atribuísse à Comunidade 

competências normativas em relação a cidadãos não comunitários. Havia, 

todavia, duas excepções para esta regra de “primitiva anomia jurídica 

comunitária” 128. Primeiro, nos termos do art. 59.º TCEE, que atribuía 

competências ao Conselho para estender o direito à livre prestação de serviços 

àqueles cidadãos que fossem nacionais de Estados terceiros e que se 

                                                                                                                                                    
submitted for assessment with a view to obtain the Degree of Doctor in Law of the European University Institute, 
Florence, 1996, págs. 480-487. 

127 E, vai mais longe acrescentando “This legal “conventional wisdom” and its assumptions, support a specific view on 
migration policy. A view that is shared by most politicians of Members States, including politicians with governmental 
responsibilities. I am referring to the view that, presently, a European immigration policy should be concerned with 
avoiding new immigrants from third countries and should adopt restrictive measures on the right of third countries 
nationals to live in the Union.” 

128 Cfr. LIBERAL FERNANDES, Francisco, op, cit., pág. 20. 
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encontrassem estabelecidos dentro da Comunidade. Por último, as competências 

previstas no arts. 131.º a 136.º e 238.º TCEE, sobre a possibilidade de celebração 

de Acordos de Associação e de Cooperação com países terceiros, dando origem 

a diversos estatutos distintos. 

 

Por tudo isto, podemos concluir que esta fase do Tratado constitutivo de 

Roma, conhecido também como “fase da implantação” 129, é caracterizada por 

uma certa ambiguidade em relação ao tratamento dos nacionais 

extracomunitários. Isto porque, se por um lado, os não inclui, por outro não chega 

a exclui-los totalmente do seu campo de aplicação, fazendo-lhes apenas uma 

pontual e avulsa abordagem, muito incipiente, e tratando a questão como uma 

possível e remota competência do Conselho. 

 

Esta etapa é decisivamente marcada, paralela e complementarmente, 

pelos Acordos bilaterais de recrutamento e cooperação que os diferentes 

Estados-membros celebraram com Estados terceiros 130, em consequência da 

ampla e absoluta liberdade e competência que os Estados-membros mantinham 

no tratamento dos estrangeiros extracomunitários. 

 

 

                                                 
129 GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Direito Comunitário, 2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2003, pág. 38 e segs. 
130 Entre vários acordos de apontar apenas o Acordo celebrado entre a República Portuguesa e a República 

Francesa relativo a imigração, a situação e a promoção social dos trabalhadores e das suas famílias em França, 
assinados em Lisboa em 11 de Janeiro de 1977. 
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2. O Acto Único Europeu: A Supressão dos Controlos 

nas Fronteiras Internas e a Criação do Mercado Inte rno  

 

O Acto Único Europeu 131 introduziu no novo ordenamento jurídico 

comunitário o conceito legal de mercado único, rectius, interno, e o respectivo 

estabelecimento como objectivo primordial, caracterizado pela supressão das 

fronteiras internas em que se encontrava garantida a liberdade de circulação de 

mercadorias, pessoas, serviços e de capitais, materializados no art. 7.ºA do 

TCEE 132, definido actualmente, depois do Tratado de Amesterdão, no art. 14.º, 

n.º 2 Tratado CE como um “espaço sem fronteiras internas, no qual a livre 

circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é 

assegurada de acordo com as disposições do presente Tratado”. 

 

O art. 7.º-A do TCEE, em conjugação com as disposições do Livro 

Branco 133, pela primeira vez, concederam novas possibilidades de intervenção, 

por parte da Comunidade, em matérias relativas aos nacionais não comunitários, 

de modo a estabelecer um mercado único, portanto, interno, adoptando para tal 

as medidas consideradas necessárias e pertinentes, nos termos das disposições 

                                                 
131 Aprovado em 28 de Fevereiro de 1986 que entrou em vigor em 1 de Julho de 1987, publicado no JO n.º L 169, de 

29 de Julho de 1987. 
132 Primitivo art. 8.º-A do TCEE, alterado com o TUE, de Maastricht, para o mencionado art. 7.º-A. 
133 Referente à Declaração Relativa ao Artigo 8.º-A do TCEE adoptada pela Conferência dos Representantes dos 

Governos dos Estados-membros aquando da assinatura do Acto Único Europeu: “Através do disposto no art. 8.º-A, a 
Conferência pretende exprimir a firme vontade política de tomar, antes de 1 de Janeiro de 1993, as decisões 
necessárias à realização do mercado interno, definido nessa posição, e mais especialmente as decisões necessárias à 
execução do programa da Comissão, tal como consta do “Livro Branco” sobre o mercado interno. A fixação da data de 
31 de Dezembro de 1992 não cria efeitos jurídicos automáticos.” – cfr. TIZZANO, António; da CRUZ VILAÇA, José Luís; 
GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Código da União Europeia, 2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2000, págs. 183. 
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conjugadas dos artigos do TCEE 100.º (actual art. 94.º TCE) e 235.º (actual art. 

308.º TCE). 

De acordo com as várias Declarações do Acto Único Europeu, entre as 

quais a Declaração Política dos Governos dos Estados-membros Quanto à Livre 

Circulação de Pessoas 134, em particular “no que respeita à entrada, circulação e 

estada de cidadãos de países terceiros”, depreende-se que estávamos face a um 

regime de cooperação intergovernamental 135 entre os Estados-membros sobre a 

matéria em análise. 

Ainda no contexto das negociações do Acto Único Europeu, a Comissão 136 

proferiu, a 8 de Julho de 1985, a Decisão 85/381 que estabelece um 

“procedimento de notificação prévia e de concertação sobre as políticas de 

migração em relação aos nacionais de Estados terceiros”. Para além deste 

sistema de notificação prévia prevista no art. 1.º, esta decisão da Comissão 

estabelece, nos arts. 2.º a 4.º, um procedimento de concertação sobre os 

projectos, disposições e acordos acima referidos. 

 

                                                 
134 “Tendo em vista promover a livre circulação de pessoas, os Estados-membros cooperam, sem prejuízo das 

competências da Comunidade, nomeadamente no que respeita à entrada, à circulação e estada de cidadãos de países 
terceiros. Cooperam igualmente no que respeita à luta contra o terrorismo, a criminalidade, a droga e o tráfico de obras 
de arte e de antiguidades.” – cfr. Ibidem, pág. 184 

135 Cfr. Capitulo relativo a “La Cooperazione Intergovernativa in Materia de Immigrazione, Asilo e Sicurezza Interna” 
de SILVIA BERTINI – La Politica Europea in Materia di Immigrazione, Asilo e Libera Circolazione delle Persone. I raporti 
con i Paesi Terzi In LA RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL´UNION EUROPEA DOPO I TRATTATI DI AMSTERDAM E 
NIZZA, Giappichelli Editore, Torino, 2003, págs. 183 e segs. 

 Vide, também, LUIGINO MANCA, op. cit., págs. 37 e segs., na parte relativa ao “L´avvio delle Prime Forme di 
Cooperazione Intergovernativain Materia di Immigrazione”. 

136 Sobre as atribuições, funcionamento, a articulação e o diálogo entre as Instituições da Comunidade europeia, vide 
ÉMILE NOEL – As Instituições da Comunidade Europeia, Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades 
Europeias, Luxemburgo, 1993. 
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Com esta Decisão, a Comissão tinha como objectivo, não só facilitar a 

informação mútua e a cooperação dos pontos de vista sobre o âmbito material, 

mas, também, possibilitar a adopção de posições comuns através de um 

procedimento de coordenação que garantisse a participação de todos os Estados-

membros. 

Esta Decisão deparou-se com imensos problemas e dificuldades na hora 

de ser posta em prática. Foi objecto de contestação e de recurso junto do TJCE 

por iniciativa de 5 Estados-membros – Alemanha, França, Países Baixos, 

Dinamarca e Reino Unido –, que alegavam a incompetência da Comissão para 

decidir quanto à política migratória dos nacionais de Estados terceiros, quer nos 

termos do art. 118.º do TCEE (actual art. 137.º TCE), quer com base em qualquer 

outra disposição dos Tratados, pois que esta matéria não fazia parte, nem sequer 

a título subsidiário, do âmbito material da política social consagrada no art. 118.º 

do TCEE. 

O Acórdão do Tribunal de Justiça proferido a 9 de Julho de 1987 137 sobre 

a questão sub judice, do conflito positivo de competências, foi salomónico e 

ambíguo. Se, por um lado, foi no sentido de não considerar procedente a ideia 

defendida pelos Estados-membros recorrentes – segundo o qual a política 

migratória dos nacionais de países terceiros era completamente alheia ao art. 

118.º TCEE –, por outro lado, reduz drasticamente o âmbito de competência e o 

modus operandi de intervenção da Comissão, nos termos do art. 118.º do 

                                                 
137 Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Julho de 1987. - Republica Federal da Alemanha e outros Contra 

Comissão das Comunidades Europeias. - Política Migratória - Competência da Comunidade. - Processos apensos 
281/85, 283/85, 284/85, 285/85 e 287/85, In Colectânea da Jurisprudência 1987, pág. 03203- disponível em 
http://europa.eu.int/eur-lex/pt/search/search_case.html  
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Tratado, como se depreende dos pontos 29.º 138 e 34.º 139, reconhecendo, 

apenas, a iniciativa ou impulso processual e emitindo uma declaração de 

incompetência 140 na parte decisória do referido Acórdão do TJCE. 

É indispensável sublinhar que, neste período do Acto Único Europeu, 

também denominado “de sedimentação” por GORJÃO-HENRIQUES 141, apesar 

das suas limitações e hesitações, os efeitos e as implicações do Acórdão do 

Tribunal de Justiça, bem como os artigos referentes ao estabelecimento do 

mercado único, constituíram um tímido, mas determinante e decisivo ponto de 

viragem, primeiros passos numa longa caminhada, na abordagem dos 

estrangeiros não comunitários por parte das Instituições Europeias. 

 

Paralelamente, à parte da audácia das Instituições no quadro comunitário e 

face aos “efeitos paralisantes” 142 do acórdão em apreço, referente ao conflito de 

competências, desenvolvia-se uma actividade de cooperação intergovernamental 

fora da alçada comunitária, em grupos – tais como o “Grupo Trevi”, o “Grupo ad 

                                                 
138 “29 De facto, a colaboração entre Estados, prevista no artigo 118.º, só pode ser instituída no quadro de consultas 

organizadas. Na falta de qualquer iniciativa nesse aspecto, haveria o risco de essa colaboração, apesar de pretendida 
pelo Tratado, permanecer letra morta. Como a Comissão tem precisamente por missão promover essa colaboração e 
organizar a sua execução, tem legitimidade para instituir processos de consulta no domínio social referido no artigo 
118.º” 

139 “34 Tendo a Comissão unicamente um poder de natureza processual para instituir um processo de consulta, não 
poderia impor o resultado a atingir por essa consulta nem impedir os Estados-membros de aplicar projectos, acordos ou 
disposições que ela considerasse não conformes com a política e acções comunitárias.” 

140 “3) A Decisão 85/381 da Comissão, de 8 de Julho de 1985, que institui um processo de notificação prévia e de 
concertação sobre as políticas migratórias em relação a países terceiros, é anulada na medida em que a Comissão era 
incompetente: 

- para ampliar, através do artigo 1.°, o objecto do processo de notificação e de concertação às matérias relativas à 
integração cultural dos trabalhadores nacionais de países terceiros e dos membros das suas famílias, e  

- para, através do artigo 3.°, alínea b), impor à concertação o objectivo de garantir a conformidade dos projectos de 
medidas nacionais e de acordos com as políticas e acções comunitárias.” 

141 Cfr. GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Direito Comunitário, pág. 42 e segs. 
142 BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Irene – op. cit., pág. 69. 
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hoc de Imigração”, sendo de destacar o “Grupo Schengen” – determinados a pôr 

em prática as suas próprias medidas no tocante aos cidadãos extracomunitários. 
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3. O Tratado da União Europeia: As Competências 

Concorrentes 143 

 

O Tratado da União Europeia 144 apresentou como uma das principais 

inovações da construção europeia – para além da cidadania europeia 145 146 –, no 

TÍTULO VI, sob a epígrafe “Disposições Relativas à Cooperação Policial e 

Judiciária em Matéria Penal”. Foi, assim, posto fim ao controverso conflito de 

competências institucional que, quanto a nós, desembocou no triunfo dos 

Estados-membros litigantes face à Comissão, cujos efeitos ainda se fazem sentir 

e se encontram nitidamente patentes no Tratado aprovado. 

Quiçá como consequência dos efeitos nefastos do referido Acórdão, o TUE 

caracteriza-se essencialmente pelo facto de, ao invés de elaborar uma política 

europeia sobre a emigração 147, consagrar uma cooperação intergovernamental, 

desta feita em sede comunitária 148. 

                                                 
143 Cfr. “La Questione de Immigrazione E il Ruolo delle Isstituzioni Nella Cooperazione Intergovernativa Prevista dal 

Trattato di Maastricht”, Capítulo III, LUIGINO MANCA, op. cit., págs. 55-76. 
144 Aprovado em Maastricht em Dezembro de 1991 pelo Conselho Europeu e assinado também nesta cidade a 7 de 

Fevereiro de 1992 pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e de Economia, entrou em vigor em 1 de Novembro de 
1993, depois de largo e complicado período de ratificação por todas as partes contratantes e de conformação e 
adequação com as respectivas disposições comunitárias – Vide em http://europa.eu.int/eur-lex/pt ou cfr. TIZZANO, 
António et al., op. cit., págs. 5 e segs. 

145 Vide supra, ponto n.º 2, II Grupo – previsto no art. 17.º a 22.º Tratado CE. 
146 Cfr. nos Protocolos de Maastricht a “Declaração Relativa à Nacionalidade de um Estado-membro: A Conferência 

declara que, sempre que no Tratado que institui a Comunidade Europeia é feita referência aos nacionais de Estados-
membros, a questão de saber se uma pessoa tem a nacionalidade de determinado Estado-membro é exclusivamente 
regida pelo Direito de nacional deste Estado-membro. Os Estados-membros podem indicar, a título informativo, 
mediante declaração a depositar junto da Presidência, quais as pessoas que devem ser consideradas como seus 
nacionais, para efeitos comunitários; podem, se for caso disso, alterar esta última declaração”. 

147 Com excepção de determinadas questões relativas a Asilo e Refugiados. 
148 Cfr. LANFRANCHI, op. cit., pág. 231 e segs., sobre a “La politique d´immigration: une “question de intérêt 

commun” devant faire l´objet d´une coopération (titre VI du traité de Maastricht)”. 
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Embora nada se tenha alterado quanto ás competências dos Estados-

membros e da Instituições Comunitárias relativamente aos nacionais de países 

terceiros, importa, todavia, reconhecer que o único mérito que podemos encontrar 

no TUE foi a compilação, a sistematização e a consagração das iniciativas 

comunitárias no que concerne aos nacionais de Estados terceiros em sede do 

Direito Comunitário Fundamental, Primário ou Institutivo, dando lugar assim a um 

novo terceiro Pilar relativo à cooperação nos domínio da justiça e dos assuntos 

internos. 

Portanto, a única diferença com os períodos anteriores é que as matérias 

em análise melhoram a posição jurídica, ao nível da hierarquia das normas, e 

mereceram uma consagração concreta nos textos constitutivos 149. 

De acordo com Tratado Reformador primitivo de Maastricht, o art. K.1 do 

Tratado da UE 150 previa:  

 

“ Para a realização dos objectivos da União, nomeadamente, o da livre circulação de 

pessoas, e sem prejuízo das atribuições e competências da Comunidade Europeia, os Estados-

membros consideram questões de interesse comum os seguintes domínios: 

1. A política de asilo; 

2. As regras aplicáveis à passagem de pessoas nas fronteiras externas dos Estados-

membros e o exercício do controlo dessa passagem; 

3. A política de imigração e a política em relação aos nacionais de países terceiros: 

                                                 
149 De referir que esta consagração resulta da proposta apresentada pela Alemanha na cimeira de Luxemburgo em 

1991 em que manifestou a vontade de que os Estados-membros deviam incluir no Tratado da União as competências 
necessárias com vista uma harmonização, formal e substancial, das políticas do asilo, imigração e do estatuto de 
nacional de Estados terceiros – cfr. Presidency Conclusions of the Euroepan of Luxembourg, 28 and 29 June 1991. 
SN/151/3/91. 

150 Cfr. TIZZANO, António et. al., op. cit., págs. 113 e segs. 
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a) As condições de entrada e circulação de dos nacionais de países 

terceiros no território dos Estados-membros; 

b) As condições de residências dos nacionais de países terceiros no 

território dos Estados-membros, incluindo reagrupamento familiar e o 

acesso ao emprego; 

c) A luta contra imigração, permanência e trabalho irregulares de 

nacionais de países terceiros no território dos Estados-membros”. 

ART. K.1 DO TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

Segundo o art. K.2 do Tratado da UE, estas matérias previstas no art. K1 

do Tratado UE, atrás reproduzidas, integradas no standard mínimo 151, estão 

vocacionadas para serem tratadas no âmbito da Convenção Europeia da 

Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 152 e da 

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada em Genebra em 28 de 

Julho de 1951, e tendo em conta a protecção concedida pelos Estados-membros 

às pessoas perseguidas por motivos políticos. 

Ao nível dos procedimentos e de decisão, o art. K.3 do TUE estabelecia 

que os Estados deviam informar-se e consultar-se mutuamente no âmbito do 

Conselho, de modo a coordenarem a sua acção, instituindo, para o efeito, uma 

estreita colaboração entre as tutelas das respectivas administrações. Este 

preceito previa, ainda, relativamente a esta matéria, que ao Conselho competia 

adoptar posições e acções comuns e promover qualquer cooperação útil à 

prossecução dos objectivos da União e, ainda, e fundamentalmente (sem prejuízo 

                                                 
151 Cfr. supra ponto 2 do Grupo II. 
152 Assinada em Roma em 4 de Novembro de 1950. 
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do disposto no art. 220.º do TCE), elaborar Convenções e recomendar a sua 

adopção pelos Estados-membros, nos termos das respectivas Constituições. 

Resulta que as decisões do Conselho nesta matéria seriam tomadas por 

consenso, com a iniciativa repartida entre os Estados-membros e a Comissão 153 

e sem a intervenção do Tribunal de Justiça – nos termos das disposições 

conjugadas do art. 220.º 154 TCE e do art. K.3 in fine 155 do TUE –, com uma 

informação anual ao Parlamento Europeu. 

Este quadro caracterizava-se, por um lado, pela ineficácia, dado que a 

Comissão não tinha, neste domínio o “papel motor” 156, e as decisões eram 

sujeitas a aprovação por unanimidade; e, por outro lado, por um défice 

democrático, em virtude da ausência de intervenção do Parlamento Europeu e da 

falta de efectivo poder de fiscalização por parte do Tribunal de Justiça – 

condicionada que estava a sua intervenção à determinação dos Estados-

membros ou do Conselho. 

Face a esta realidade jurídica ecléctica, há que apurar qual o nível, a 

intensidade ou o equilíbrio da distribuição das competências entre os Estados-

membros e as Instituições Comunitárias no que diz respeito à inclusão concreta 

                                                 
153 Segundo o disposto na primeira parte do n.º 2 do art. K.3 do Tratado da UE que estabelece: “ O Conselho pode:  
– por iniciativa de qualquer Estado-membro ou da Comissão, nos domínios a que se referem os pontos 1 a 6 do 

artigo K.1; 
– por iniciativa de qualquer Estado-membro, nos domínios a que se referem os pontos 7 a 9 do art. K.1;” 
154 A antiga redacção, antes da alteração actualmente vigente efectuada pelo Tratado de Nice, era a seguinte: “O 

Tribunal de Justiça garante o respeito do direito na interpretação e aplicação do presente Tratado” 
155 Que estipula, como excepção prevista anteriormente, que: “Essas convenções podem prever a competência do 

Tribunal de Justiça para interpretar as respectivas disposições e decidir sobre todos os diferendos relativos à sua 
aplicação de acordo com as modalidades que essas convenções possam especificar” – trata-se, portanto, de uma 
competência e jurisdição do Tribunal de Justiça, digamos assim, derivada, voluntária, e excepcional.  

156 Expressão utilizada pela BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Irene – op. cit., pág. 73. 
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das matérias relativas ao nacionais de Estados terceiros no TUE, naquilo que 

passou a constituir o III Pilar da construção europeia. 

De todo o modo – muito embora com as limitações acima descritas, 

derivadas da atribuição de competências concorrentes e repartidas –, esta fase é 

marcada pela tomada de consciência sobre a necessidade, diríamos mesmo 

premente, de uma actuação conjunta nestes domínios que, estando indubitável e 

indelevelmente relacionados com a livre circulação de pessoas, afectam o 

estatuto dos nacionais de países terceiros. 

 

Foi-se, mesmo, ao ponto de consagrar pela primeira vez, no art. K.9 157 158 

do TUE o denominado conceito “doutrina de passerelle” que previa a 

possibilidade integração de determinados domínios ou âmbitos materiais do art. 

K.1 no Pilar comunitário. 

Por força desta previsão normativa, matérias concernentes à política de 

asilo, à passagem de fronteiras externas e à política de imigração podiam ser 

                                                 
157 “O Conselho, deliberando por unanimidade, por iniciativa da Comissão ou de um Estado-membro, pode decidir 

tornar aplicável o art. 100.º-C do Tratado que institui a Comunidade Europeia as acções que se inscrevam nos domínios 
a que se referem os n.os 1 a 6 do artigo K.1, determinando simultaneamente as correspondentes condições de votação. 
O conselho recomendará a adopção de dessa decisão pelos Estados-membros, de acordo com as respectivas normas 
constitucionais.” 

158 Cfr. nos Protocolos de Maastricht, as Conclusões da Presidência, Parte B, Conselho Europeu de Edimburgo 11 e 
12 de Dezembro de 1992, Anexo 3: Declarações Unilaterais da Dinamarca, a apensar ao texto de ratificação do Tratado 
da União Europeia pela Dinamarca e de que os outros onze Estados-membros tomaram conhecimento “Declaração 
Relativa a à Cooperação Nos Domínios de Justiça e dos Assuntos Internos: O art. K.9 do Tratado da União Europeia 
exige unanimidade de todos os membros do Conselho da União Europeia, ou seja, de todos do Estados-membros, para 
adopção de qualquer decisão de aplicação do art. 100.º-C do Tratado que institui a Comunidade Europeia acções que 
se inscrevem nos domínios a que se referem os n.os 1 a 6 do art. K.1. Além disso, qualquer decisão do Conselho, por 
unanimidade, deverá, antes de entrar em vigor, ser adoptada em cada um dos Estados-membros, de acordo comas 
respectivas normas institucionais. Na Dinamarca, essa adopção, exigirá no caso de uma transferência de soberania, e 
tal como prevê a Constituição dinamarquesa, ou o voto favorável de 5/6 dos membros do Folketing (Parlamento), ou, 
cumulativamente, o voto favorável da maioria dos membros do Folketing e a maioria dos votos dos eleitores 
pronunciando-se através do referendo”. 
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objecto de uma competência exclusiva da Comunidade mediante a aplicação do 

procedimento previsto no art. 100.º-C 159 TCE, que regulava, apenas, a tramitação 

processual necessária ao estabelecimento de uma política comum de visto 160, 

sem, contudo, se estender aos demais assuntos referentes ao asilo e imigração. 

Este art. 100.º-C é uma excepção ao procedimento comunitário nesta 

primeira parte do Tratado de Maastricht da regra geral da cooperação 

intergovernamental do Título VI do TUE. 

 

O Tratado de Maastricht, ou Tratado da União Europeia, constitui, assim, 

um salto qualitativo. Daí que seja representativo de um “período de evolução” 161, 

com a comunitarização da política de vistos e com as competências concorrentes 

e repartidas nas áreas de imigração e de asilo. Portanto, com este com este novo 

Título VI do TUE, de carácter híbrido, entre o comunitário e o intergovernamental, 

se estabeleceram as bases para um compromisso entre as Instituições 

                                                 
159 O art. 100.º-C dispunha que o Conselho actuaria por unanimidade, sob proposta da Comissão e prévia consulta 

ao Parlamento Europeu. Estabelecia, ainda, que, a partir de 1 de Janeiro de 1996, o Conselho devia pronunciar-se, por 
maioria qualificada, sobre a fixação da lista de países terceiros cujos os nacionais estão sujeitos à obrigação de visto 
para transporem as fronteiras e dos que estarão isentos. 

160 Como desenvolvimento e corolário do previsto no art. 100.º-C foram aprovados o Regulamento 1683/95, de 29 de 
Maio de 1995, relativo ao modelo uniforme de visto (JO n.º 164, de 14 de Maio de 1995) e o Regulamento 2317/95, de 
25 de Setembro de 1995, (JO n.º 234, de 3 de Outubro de 1995) note-se que este Regulamento, que não se encontra 
em vigor, foi sucessivamente alterado: primeiro, substituído pelo Regulamento (CE) n.º 574/1999 do Conselho, de 12 de 
Março (publicado no JO L n.º 72 de 18 de Março de 1999); segundo, substituído pelo Regulamento (CE) n.º 2414/2001 
do Conselho (publicado no JO L 327 de 12 de Dezembro de 2001); terceiro, pelo Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de Março (publicado no JO L 81 de 21 de Março de 2001); quarto, pelo Regulamento (CE) 334/2002 do 
Conselho, de 18 de Fevereiro de 2002, que altera o Regulamento (CE) n.º 1683/95 que estabelece um modelo-tipo de 
visto (JO L n.º 53, de 23 de Fevereiro de 2002); e, por último, pelo Regulamento (CE) n.º 453/2003 do Conselho, de 6 
de Março (publicado no JO L 69 de 13 de Março de 2003) que passa para incluir o Equador na lista dos países cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de visto; e ainda a o Regulamento (CE) n.º 851/2005 do Conselho, de 2 de Junho 
de 2005 (publicado no JO L n.º 141 de 4 de Junho de 2005). 

161 Vide GORJÃO-HENRIQUES, op. cit., pág. 47 e segs. 
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Comunitárias e os Estados-membros, apesar de forte resistência e receio da parte 

destes quanto à sua soberania 162. 

Assim, CASTRO OLIVEIRA sintetiza: 

 

“Immigration matters have been fundamentally dealt with through an 

intergovernmental cooperation procedure (…) Title VI of the European Union, on 

“Cooperation Fields of Justice and Home Affairs, basically formalised the previous ad hoc 

intergovernmental cooperation. In most aspects, the Treaty on the European Union did not 

bring a fundamental change to such cooperation. Under the Title VI, as a rule, the Council 

takes decisions by unanimity. (…) Furthermore, under the Title VI there is no true balance 

of powers between different institutions” 163. – CASTRO OLIVEIRA 

 

Em jeito de conclusão, há que realçar que, enquanto o Acto Único Europeu 

ficou marcado pelo debate e conflito institucional no dizia respeito à questão dos 

nacionais de Estados terceiros, com o Tratado da União Europeia decidiu-se, 

definitivamente, encarar aquela matéria como de interesse comunitário, embora 

com competências distribuídas entre os Estados-membros e a Comunidade, à 

excepção da política de visto, que se manteve da competência exclusiva das 

Instituições Comunitárias 164. 

                                                 
162 A explicação para o referido quadro jurídico-comunitário reside em dois factores: por um lado, na fase 

transnacional de passagem de um simples mercado comum para uma verdadeira e União e integração política e social 
em que se deparou com naturais resistência e inércia por parte dos Estados-membros num esforço para preservar, a 
todo custo, as soberanias nacionais; e, por lado, a ênfase manifestada ipsis verbis pelos Estados-membros no que diz 
respeito à restrição da política de imigração – vide CASTRO OLIVEIRA, op. cit., pág. 484. 

163 Cfr. CASTRO OLIVEIRA, op. cit., pág. 484. 
164 Vide CATHERINE SCHIMETTER; JEAN-YVES CARLIER – Vers quelle Politique Communautaire des Visas de 

Court Sejour In THE EMERGENCE OF AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2003. 
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Surge assim, embora em fase embrionária, a “vertente ad extra” 165 da 

liberdade de circulação de pessoas, consagrada no então art. 100.º-C TCE, 

representando assim uma progressiva, contínua e irreversível expansão por 

domínios até aqui reservados exclusivamente à competência soberana dos 

Estados-membros. 

                                                 
165 Por contraposição a “ad intra”. Refere-se à aplicação do princípio comunitário da liberdade de circulação, desta 

feita, aos nacionais de Estados terceiros – designação utilizada por BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Irene – op. cit., pág. 75. 
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4. O Tratado de Amesterdão: A “Comunitarização” dos  

Importantes Domínios referentes aos Extracomunitári os  

 

Com a assinatura do Tratado de Amesterdão 166, verifica-se uma 

progressão substancial e “diferencial” no que diz respeito à regulamentação de 

aspectos fundamentais relativos aos nacionais de Estados terceiros. Senão, 

vejamos. 

Com este novo Tratado, reformador, de Amesterdão, aquelas matérias 

foram transferidas do terceiro Pilar – de cooperação intergovernamental – e 

passam a integrar o primeiro Pilar – onde imperam regras de natureza 

comunitária 167. Daí o conceito de “comunitarização”. De modo que o âmbito 

material do Título VI do TUE, fica reduzido, exclusivamente, às disposições 

relativas à cooperação policial e judiciária em matéria penal, como resultado da 

transferência destas matérias para um novo Título IV do TCE (arts. 61.º a 69.º), 

                                                 
166 O Tratado de Amesterdão que altera o Tratado da União Europeia, os Tratados que instituem as Comunidades 

Europeias e alguns actos relativos a esses Tratados foram assinados em Amesterdão em 2 de Outubro de 1997 (JO, C 
340, de 10/11/1997, pág. 1) entrou em vigor na data de 1 de Maio de 1999, depois de nos termos do seu art. 14.º, n.º 2, 
o último instrumento de ratificação ter sido depositado em 30 de Março de 1999 (JO, L 114, de 01/05/1999, pág. 56). 

167 Há quem minimize esta evolução considerando, todavia, que mesmo depois de Tratado de Amesterdão, nos 
termos dos procedimentos de co-decisão previstos no art. 67.º Tratado CE, não deixou de haver uma cooperação 
intergovernamental, apenas deixou de ser uma cooperação estritamente intergovernamental passando, desta feita, a 
associar a plenamente a Comissão nos trabalhos que se realizam nas matérias contempladas no antigo Título VI do 
Tratado da UE, e a obrigação de informação e de consulta não vinculante ao Parlamento Europeu bem como o 
entendimento de que o Tribunal de Justiça tinham competências para interpretar as convenções celebradas e proferir 
decisões, rectius, acórdão sobre os litígios suscitados – em última análise, foram, com o Tratado de Amesterdão, 
apenas supridos os “vícios”, ou melhor, os obstáculos atrás apontados da falta de eficácia e do deficit democrático, 
mantendo-se a natureza intergovernamental, que caracterizou a fase anterior – Vide o art. 67.º Tratado CE e respectivas 
Declarações e os Protocolos Anexos nos textos complementares do Tratado de Amesterdão, Cfr. TIZZANO, António et. 
al., op. cit., págs. 140. 
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denominado “Vistos, Asilo, Imigração e Outras Políticas Relativas à Livre 

Circulação de Pessoas” 168. 

Há autores, como BERRY THOLEN 169, que defendem que: 

 

“(...) the introduction of a EU citizenship in 2000 even widened the rights-

gap between citizens of Member States and third country residents, as the latter 

are excluded from it (…)” 170. – BERRY THOLEN 

 

Com estas reformas e sistematizações, ou incorporações legislativas, que 

constituem uma “nova arquitectura da União Europeia” 171, estamos perante uma 

nova e determinante etapa, que representou o avanço qualitativo mais 

significativo 172, em relação ao período anterior à vigência do Tratado de 

Maastricht, marcado por um certo enquistamento e inércia 173 em matéria de 

                                                 
168 Cfr. HEDEMANN ROBISON – op. cit., pág. 583 e 585, que considera apesar desta operação de comunitarização 

para o I Pilar, os nacionais não comunitários continuam a merecem menos atenção no que concerne aos interesses, 
direitos, liberdades e garantias se comparados com os direitos exclusivos dos conferidos aos cidadãos comunitários, 
nos termos dos arts. 17.º a 2.º TUE, nomeadamente: direito de circulação e de permanência no território da União, 
direito de voto activo e passivo em eleições municipais e para Parlamento Europeu, de protecção diplomática e os 
direitos de petição ao Parlamento Europeu e conclui “All these developments within the context of the first pillar norms 
underline the inferior status which Community Law effectevely assigns to third countries nationals in comparison with 
their fellow Member State nationals neighbours”. 

 Vide, ainda, neste mesmo sentido, do paralelismo entre os referidos status, ANNE MACGREGOR, GORDON 
BLANKE – Free Movement of Persons Within the E.U.: Current Entitlements of E.U. Citizens and Third Country 
Nationals – A Comparative Overview In INTERNATIONAL TRADE LAW & REGULATION, Vol. 8, Sweet & Maxwell, 
London, 2002, págs. 187-189 

169 BERRY THOLEN, op. cit., pág. 323, considera mesmo: “That “Europe” in recent years has become involved in the 
development and implementation of regulations and policy in the field of migration and exclusion, nobody will deny. The 
establishment of a European Union citizenship in the Treaty of Maastricht (effective as of 1993) and the introduction of a 
chapter on asylum and migration in the Community Treaty (Amsterdam 1999) are clear markers of this process.” 

170 Ibidem, pág. 328. 
171 Cfr. SILVIA BERTINI, op. cit., pág. 194. 
172 Alteração meramente qualitativa, porque se manteve o âmbito material de interesse comum, que coincide com o 

previsto no art. K.1 Tratado UE, sendo apenas transferido para o primeiro Pilar e sujeito a um certo timing de adopção e 
aplicação legislativa. 

173 Os resultados dos anos da vigência do Tratado UE foram escassos, reduzindo-se basicamente à uma série de 
projectos e de propostas de Decisões da Comissão, de Directivas e de Regulamentos. 
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direito comunitário derivado sobre os nacionais não comunitários – daí que, face a 

esta evolução qualitativa, seja assim, designado por “período de 

diferenciação” 174. 

A regulação da matéria relativa aos cidadãos nacionais de Estados 

Terceiros, para além da transferência operada no TUE do III para o I Pilar do TCE 

– sendo o I Pilar entendido como o direito comunitário propriamente dito –, passou 

a ser mais complexa, dada a conjugação que é necessário efectuar entre os 

mesmos e a Acta Final, os Protocolos Anexos e as Declarações, isto como 

consequência directa da falta de consenso, que é patente, entre as Instituições 

Comunitárias e os Estados-membros e, principalmente, das divergências destes 

últimos entre si sobre a adequação a nível nacional da comunitarização ocorrida 

nestes âmbitos materiais e da instituição da cidadania europeia. 

A comunitarização dos domínios relativos a vistos, asilo 175, imigração e 

liberdade de circulação de pessoas tem como razão de ser, e encontra-se 

integrada no desiderato último da criação de um espaço de liberdade, de 

segurança e de justiça, onde a liberdade de circulação das pessoas, cidadãos 

comunitários ou não, seja uma realidade concreta – art. 61.º, primeira parte, TCE. 

Aliás, também a razão de ser e o pano de fundo de todo o processo de 

comunitarização do terceiro para o primeiro Pilar. 

                                                 
174 V. GORJÃO-HENRIQUES, op. cit., págs. 57 e segs. 
175 No que concerne ao âmbito de asilo na União Europeia, em particular, a sua evolução histórica e o regime 

vigente, vide PIRES MARINHO, Inês Filipa – O Direito de Asilo na União Europeia: Problemas e Soluções. Algumas 
Reflexões em sede do quadro geral da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto de Refugiado In ESTUDOS DE 
DIREITO EUROPEU E INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, Coimbra, Almedina, 2005, págs. 205 a 249. 
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Com estes novos âmbitos agora no I Pilar, a Comunidade Europeia, em 

consonância com os objectivos da União Europeia (art. 2.º § 4 TUE), podia, daqui 

em diante, produzir legislação – adoptando regulamentos, directivas e tomando 

decisões, nos termos previstos do art. 249.º TCE, com os efeitos legais 

decorrentes destas decisões, maxime no que concerne à aplicabilidade e ao 

efeito directo dos regulamentos. 

A par destas alterações de competência, o Tratado de Amesterdão contém 

ainda as linhas gerais que determinaram o conteúdo dos futuros trabalhos nos 

domínios até então abrangidos pelo III Pilar. 

Mais ainda, estas novas competências comunitárias são definidas com 

maior precisão e sujeitas a uma certa calendarização, como veremos a seguir. 

Vejamos, a seguir o sentido e alcance do articulado previsto no Título IV 176 

do TCE 177: 

 

O art. 61.º do TCE estabelece o prazo de 5 anos para o estabelecimento 

de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, isto é, de um mercado 

interno, entendido como espaço sem fronteiras, no qual a livre circulação das 

pessoas (bem como das mercadorias, dos serviços e dos capitais) é assegurada 

nos termos dos Tratados (art. 14.º, n.º 2 TCE). 

                                                 
176 Antigo Título II-A do Tratado CE 
177 “... Essas disposições oferecem uma nova oportunidade para abordar um domínio que suscita grande 

preocupação na opinião pública e, por conseguinte, para aproximar União Europeia dos Cidadãos” – cfr. Plano de 
Acção do Conselho e da Comissão sobre a melhor forma de aplicar as disposições do Tratado de Amesterdão relativas 
à criação de um Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça (publicado no JO C n.º 19, de 23 de Janeiro de 1999) 
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Nos termos conjugados do arts. 62.º e 67.º, n.º 1 TCE, trata-se de medidas 

tomadas pelo Conselho por unanimidade, sob proposta da Comissão, ou por 

iniciativa de um Estado-membro, após consulta ao Parlamento Europeu, a serem 

adoptadas no prazo de 5 anos a partir da entrada em vigor do Tratado, destinadas 

a assegurar a “ausência de controlos de pessoas, quer se trate de cidadãos da 

União, quer de nacionais de países terceiros, na passagem de fronteiras internas” 

(n.º 1, do art. 62.º TCE). 

 

Quanto às fronteiras externas, de acordo com as referidas disposições 178, 

as medidas a serem adoptadas diziam respeito às condições de livre circulação 

de nacionais de Estados terceiros no território dos Estados-membros durante um 

período não superior a três meses, às normas e processos a seguir pelos 

Estados-membros nos controlos de pessoas nas fronteiras e às regras em 

matéria de vistos 179 para um período máximo de três meses, nomeadamente: 

 

i) A lista de países terceiros cujos nacionais devem ser detentores de visto na 

passagem das fronteiras externas e daqueles cujos nacionais estão isentos dessa 

obrigação; 

ii) Os processos e as condições de emissão de vistos pelos Estados-membros; 

                                                 
178 Cfr. CASTRO OLIVEIRA, op. cit., pág. 487, classifica esta política de visto como um poderoso instrumento e 

sistema apertado e restritivo de controlo da imigração, com os riscos associados de atropelo dos direitos humanos. 
ACHILES SKORDAS – Human Rights and Effective Migration Policies: Uneasy Co-existence – The Conka Judgment of 
the European Court of Human Rights In THE EMERGENCE OF AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, 
Bruxelles, 2004, págs. 297- 327. 

179 Cfr. a propósito a “Declaração relativa ao n.º 2, alínea b), do art. 62.º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia: A conferência considera que na aplicação da alínea b) do n.º 2 do artigo 62.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia devem ser tidas em conta as considerações de política externa da União e dos Estados-
membros”. Na sequência desta previsão normativa, vide detidamente APRELL LASAGABASTER, Concha – La Politica 
de Visados de Unión Europea In NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA, N.º 207, Año XVIII, 2002, págs. 39 a 43. 
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iii) Um modelo-tipo de visto; 

iv) Regras em matéria de visto uniforme. 

ART. 62.º, N.º 2, ALÍNEA B) TCE. 

 

E ainda, de acordo com o previsto no art. 63.º do TCE 180, as medidas a 

serem adoptadas, também no prazo de cinco anos a contar da data de vigência 

do Tratado de Amesterdão, desta vez relativas ao asilo 181, refugiados e pessoas 

deslocadas e à política de imigração, este último abrange os seguintes domínios: 

 

“ a) Condições de entrada e de residência, bem como as normas relativas aos 

processos de emissão de vistos de longa duração e autorizações de residência 

permanente, pelos Estados-membros, nomeadamente para efeitos de reagrupamento 

familiar 182; 

b) Imigração clandestina e residência ilegal, incluindo o repatriamento de residentes 

em situação ilegal” 183.  

ART. 63.º, N.º 3 TCE) 

 

Da análise destes preceitos – arts. 62.º e 63.º conjugados com o art. 67.º, 

n.º 1 TCE – resulta claramente que, para além dos procedimentos de decisão, há 

aqui uma calendarização, que comporta dois distintos períodos para adopção das 
                                                 

180 Vide a “Declaração do art. 63.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia: proceder-se-á a consultas ao Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e com outras organizações internacionais competentes sobre 
questões relacionadas com a política e asilo.” 

181 Cfr. PIRES MARINHO, op. cit., pág. 240. 
182 Vide, neste domínio, as competências concorrentes previstas na “Declaração relativa ao ponto 3, alínea a), do 

artigo 63.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia: a Conferência considera que os Estados-membros podem 
negociar e celebrar acordos com países terceiros nos domínios abrangidos pelo n.º 3, alínea a), do artigo 63.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia, desde que esses acordos sejam concordantes com o direito comunitário”. 

183 Vide BRUNO NASCIMBENE – Il «Libro Verde» della Commissione su una Politica Comunitaria de Rimpatrio degli 
Stranieri Irregolari: Brevi Rilievi In RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO PÚBLICO COMUNITÁRIO, N.º 2/2003, Anno XIII, 
Milano-Firenze, 2003, pág. 445-449. 
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medidas consagradas no Título VI TCE. Primeiro um “período transitório” 184, 

seguido da “fase definitiva” cinco anos após a entrada em vigor do Tratado de 

Amesterdão. Isto é, até 1 de Maio de 2004, e depois dessa data. Estes dois 

períodos reconduzem-se às duas fases da comunitarização dos âmbitos 

previstos, em que as medidas adoptadas referentes aos domínios acima 

elencados estavam sujeitas ao timing da fase transitória, já esgotado. 

 

O período de transição até à concretização plena da livre circulação de 

pessoas vigorou até 1 de Maio de 2004. Cinco anos, portanto, contados a partir 

da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, ocorrida em 1 de Maio de 1999. 

Este período de transição é caracterizado pelo facto de o direito de iniciativa ser 

partilhado entre a Comissão e os Estados-membros, no que respeita às matérias 

transferidas para o quadro comunitário. 

 

Hoje, na fase definitiva de comunitarização, a adopção dos demais 

domínios referentes aos nacionais de Estados terceiros não previstos nos arts. 

62.º e 63.º do TCE, ou daqueles aí elencados e não tempestivamente adoptados, 

obedecem a um regime flexível e eficaz, no que toca aos procedimentos de co-

decisão. Em particular quanto à maioria exigida para adopção dos actos, mais 

favorável – n.º 2 do art. 67.º TCE – que passa a ser uma maioria qualificada, ao 

invés da unanimidade característica da fase anterior. De notar é, também, o 

alargamento das competências das Instituições Europeias, de acordo com o 

                                                 
184 Designação legal daquele período referida no n.º 1 do art. 67.º Tratado CE. 
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previsto no art. 67.º TCE, designadamente da Comissão e do Conselho e, ainda, 

o direito de iniciativa da Comissão, que é, não só alargado, como passa a ser 

exclusivo. 

Há, depois, todo um conjunto de cláusulas de salvaguarda da ordem 

pública e de segurança interna aliado a uma maioria deliberativa mais favorável e 

flexível face à anterior exigência de unanimidade, para situações urgentes de 

afluxos súbitos de nacionais de Estados terceiros, para adopção de medidas 

provisórias, de duração não superior a seis meses – cfr. arts. 64.º e 251.º TCE. 

 

Concluindo, o objectivo último é suprir todos os obstáculos ao 

estabelecimento de um mercado único, em rigor, interno, assegurando assim a 

livre circulação de pessoas num espaço de liberdade, de segurança e de justiça. 

E tal só é possível com Instituições Comunitárias dotadas de competências 

jurídicas mínimas suficientes, face ao anterior poder exclusivo e soberano dos 

Estados-membros. O que irá, inevitavelmente, repercutir-se na posição jurídica 

dos nacionais não comunitários na União Europeia 

 

Contrariamente à “cooperação”, que marca o período anterior do Tratado 

de Maastricht, o Tratado de Amesterdão é caracterizado, numa só palavra, por 

“harmonização”, por força da “comunitarização” dos domínios relativos aos 

estrangeiros da União Europeia. Este período, todavia, é marcado, uma vez mais, 

por certas cautelas dos Estados-membros, designadamente, ao imporem um 

período transitório de 5 anos e condicionarem a adopção de tais medidas à, 
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quase absoluta, regra da unanimidade, mesmo depois de finda a fase transitória 

(nos termos do art. 251.º, ex vi do n.º 2 do art. 67.º do TCE). De modo que há 

autores que sustentam que: o carácter intergovernamental ou de cooperação, que 

marcou o período anterior, continua presente nos arts. 61.º e segs. do TCE; que a 

maior parte das decisões ainda exigem a unanimidade (art. 67.º, n.º 1 TCE); que a 

Comissão partilha o direito de iniciativa legislativa com os Estados-membros; que 

o Parlamento Europeu não tem direito de co-decisão, mas apenas de consulta, ao 

invés de uma participação real e efectiva; que a jurisdição do Tribunal de Justiça 

das Comunidades Europeias permanece ainda muito restrita, ou seja, não há, 

ainda, um controlo jurisdicional pleno (arts. 64.º e 68.º, ambos do TCE) 

 

Para uma visão mais abrangente do Tratado de Amesterdão, é 

fundamental ter presente que todo um conjunto de vários protocolos, declarações 

e actas anexos ao Tratado da União Europeia e ao Tratado que institui a 

Comunidade Europeia. Destes destacamos, entre muitos, o Protocolo que integra 

o Acervo de Schengen no âmbito da União Europeia, bem como o Protocolo 

relativo à aplicação de certos aspectos do art. 14.º do Tratado que alarga a 

Comunidade Europeia ao Reino Unido e à Irlanda, o Protocolo relativo à posição 

do Reino Unido e da Irlanda e o Protocolo relativo a posição da Dinamarca 185, 

pois estes três países não aderiram plenamente ao Espaço de Liberdade, 

Segurança e Justiça, tendo optado em permanecer fora de muitas das medidas 

tomadas neste âmbito. 

                                                 
185 cfr. TIZZANO, António et al., op. cit., págs. 125 e segs. 
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Estes avanços substanciais nos domínios do Título VI do Tratado de 

Maastricht (Cooperação no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos), dos 

novos preceitos referentes do Título IV TCE (Vistos, Asilo, Imigração e outras 

políticas relativas à Livre Circulação de Pessoas), e as produzidas no âmbito 

Schengen, abriram novas e melhores perspectivas. Vejamos: 

1. Desde logo, o objectivo enunciado de manter a União como espaço de 

liberdade, de segurança e de justiça, passando em revista todos os 

aspectos pertinentes e relevantes; 

2. A União passou a estar dotada do enquadramento necessário para 

desenvolver as suas actividades e os instrumentos a isso relativos foram 

reforçados; simultaneamente, graças ao aumento do papel a desempenhar 

pelo Tribunal de Justiça e pelo Parlamento, passaram a estar sujeitos a um 

controlo judiciário e democrático mais apertado; 

3. O método comunitário é alargado pela comunitarização de algumas 

matérias do antigo terceiro Pilar, juntamente com a eliminação das 

restrições que se aplicavam, até altura, às Instituições Comunitárias no 

domínio da cooperação policial e da justiça social. 

4. O acesso comunitário passa a ser menos difícil, também no que diz 

respeito a estes domínios. 

5. O espírito de cooperação interinstitucional, imagem de marca do Tratado 

de Amesterdão, constitui a chave de sucesso, principalmente no tocante às 

novas responsabilidades inerentes, nomeadamente, o alargamento do 

direito de iniciativa conferido à Comissão. Sublinhe-se o facto de que o 
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mais importante não e o facto de a Comissão dispor de um direito de 

iniciativa, partilhado ou exclusivo, mas, antes, a forma como o mesmo 

direito é exercido 186. 

                                                 
186 Sobre estas regras de coordenação no domínio da política de imigração, cfr. JAN NIESSEN – Consultations on 

Immigration Policies in the European Union In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 4, N.º 2, 
Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs.79-83. 
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4. 1. Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (ELSJ ) 187 

 

Com a criação do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça dentro da 

União Europeia, pelo Tratado de Amesterdão 188 (primeira parte do art. 61.º, n.º 1 

TCE) e desde da sua entrada em vigor o ELSJ tem sido um dos maiores 

objectivos da União Europeia, entendido, nos termos do § 4 do art. 2.º, do TUE, 

como um: 

 

“...espaço de liberdade, de segurança e de justiça, em que seja 

assegurada a livre circulação de pessoas, em conjugação com as medidas 

adequadas em matéria de controlo na fronteira externa, asilo e imigração bem 

como de prevenção e combate à criminalidade.” 

ART. 2.º, § 4 TUE 

 

Como decorre da definição prevista no TUE, o ELSJ constitui, assim, uma 

designação colectiva, conceito jurídico determinado, mas de carácter geral que 

abarca várias tarefas, designadamente, asilo e política de imigração, políticas 

sobre fronteiras e sobre vistos, inter alia. 

 

                                                 
187 Sobre a criação de Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça como corolário da Integração Europeia tendo como 

fundamento, princípio básico e objectivo a construção de MERCADO COMUM, Vide desenvolvidamente FRIEDEMANN 
KAINER – The European Concept of Integration and the Area of Frredom, Security and Justice In The Emerging 
Constitucional Law of The European Union – German and Polish Perespective, Berlim, 2003, págs. 469 e segs. 
 
188 Cfr. WOUTER VAN DE RIJT -. La Création d´un Espace de Liberté, de Securité et de Justice: Les Politiques 

d´Immigration de l´UE après Amesterdam In MANAGING MIGRATION FLOWS AND PREVENTING ILLEGAL 
IMMIGRATION: SCHENGEN – Justice and Home Affairs Coloquium (Edited by CLAÚDIA FARIA and Avant-propos by 
MOURA RAMOS, Rui), European Institute of Public Administration, Maastricht – Netherlands, 2002, págs. 1-12. 
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A principal ideia que subjaz ao conceito de ELSJ, que constitui a sua razão 

de ser e objectivo, é o reforço do direito a livre circulação de pessoas. A liberdade 

de circulação de pessoas – uma das quatro liberdades que constituem o núcleo 

duro do princípio do mercado interno, previsto no n.º 2 do art. 14.º TCE – 

compreende um espaço sem fronteiras internas, e requer a introdução de políticas 

comuns nos domínios de asilo, imigração e a luta contra a criminalidade. 

 

A Comunidade Europeia tem tido como principal objectivo, desde a sua 

fundação, o estabelecimento de um mercado comum, nos termos da conjugação 

dos arts. 14.º, n.º 2 e 61.º, primeira parte do TCE. E todas as competências da 

Comunidade Europeia, e de suas Instituições, são baseadas neste princípio 

basilar e fundamental – por exemplo, o art. 95.º TCE é um instrumento de política 

legislativa para aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-membros com vista à realização dos objectivos 

enunciados no art. 14.º TCE, nomeadamente: o estabelecimento e o 

funcionamento do mercado interno. 

 

Tendo como pano de fundo e objectivo primordial o estabelecimento 

efectivo de um mercado único, a Comunidade Europeia, desde a sua fundação 

em 1957, tem progressivamente vindo a ganhar substanciais novas competências 

e responsabilidades – v.g., nos âmbitos da PESC (Política Externa e Segurança 

Comum), com o Tratado de Maastricht e nos domínios dos assuntos internos e da 

justiça, culminando com o estabelecimento do ESLJ, com o Tratado de 
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Amesterdão. Resulta, portanto, claro que “o princípio de integração económica e 

das competências da Comunidade Europeia não é mais do que um efeito ou uma 

consequência natural do princípio de Mercado Comum ou Interno” 189. 

A integração Europeia é baseada, em primeiro lugar e acima de tudo, no 

princípio de mercado comum – conceito este, de integração, que tem sofrido ao 

longo da história da construção europeia uma significativa evolução. 

O conceito de Mercado Comum compreende hoje tanto os aspectos 

económicos bem como outros eminentemente políticos e sociais, tal como resulta 

da leitura dos arts. 2.º TCE e 2.º TUE, onde se encontra determinado que a 

Comunidade tem como missão, através de criação de um mercado comum, a 

promoção do desenvolvimento, aumento do nível e da qualidade de vida, a 

coesão económica e social e a solidariedade entre os Estados-membros; e a 

União tem como objectivo, entre muitos outros, a promoção do progresso 

económico e social. Muito embora os princípios e objectivos que nortearam o 

Tratado de Roma fossem apenas e exclusivamente económicos. 

A visão económica do princípio de Mercado Comum é baseada nas ideias 

formuladas por ADAM SMITH e DAVID RICARDO, que desenvolveram a teoria da 

comparação custos e vantagens/proveitos, segundo a qual a prosperidade social 

máxima apenas é alcançada numa situação em que os factores de produção 

(capital e trabalho) e os produtos (bens e serviços) possam circular livremente 

para onde haja procura nas condições mais favoráveis. Isto leva a uma maior e 

mais racional alocação dos factores de produção para onde haja procura, com as 

                                                 
189 Ibidem, pág. 470. 
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consequentes e positivas implicações bem-estar e riqueza pública. De acordo 

com esta teoria, o crescimento económico traria estabilidade, paz e conduziria a 

uma união dos povos da Europa, o que, mais tarde, levaria à criação de uma 

sociedade europeia 190. 

Ainda nesta perspectiva económica, o Mercado Comum, regulado nos arts. 

2.º e 3.º n.º 1, al. c) do TCE, é entendido como um ponto, rectius, um lugar de 

encontro entre a oferta e a procura, sendo, portanto, encarado como a fusão dos 

vários mercados nacionais num único mercado. 

Por tudo isto, podemos concluir que os poderes da Comunidade Europeia 

são conducentes e têm um sentido económico em relação ao Mercado Interno, 

pois todas a medidas adoptadas têm uma razão de ser: a promoção do 

funcionamento do mercado único em pleno. Até porque, atendendo à sua génese, 

a Comunidade Europeia foi fundada como uma comunidade económica, de modo 

que a extensão e alargamento dos poderes da Comunidade Europeia, desta feita, 

ao Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça, tem, também, um carácter 

funcional, digamos, instrumental em ordem à realização do mercado interno. 

A comunitarização do ELSJ é, portanto, prolongamento do princípio 

europeu baseado no funcionamento mercado interno, em que a supressão das 

fronteiras internas teve, necessariamente, que ser acompanhada por medidas de 

compensação em virtude da perda de controlo e segurança das mesmas. 

Com esta transferência de competências dos Estados-membros para a 

Comunidade, designado por “comunitarização” – do III para I Pilar, portanto (arts. 

                                                 
190 Ibidem, pág. 472 
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61.º e segs. TCE) –, e com o estabelecimento do ELSJ, a Comunidade e as suas 

Instituições estão aptas, agora, a adoptar legislação eficiente, em particular nos 

domínios da migração e do asilo. Embora, se reconheça, hoje, que as políticas do 

ELSJ se apresentam muito deslocadas dos objectivos meramente económicos e 

de funcionamento do mercado – “desinstrumentalização económica”, como se 

vem tornando hábito chamar-lhe. 

 

Em conclusão, o Mercado Interno persiste como o mais importante marco 

da concretização do processo Europeu de Integração, com uma estreita e 

incindível ligação entre a liberdade de circulação e o ELSJ, e com a ligação deste 

último com o Mercado Comum. 

Hoje, a maior parte das competências do ELSJ não exigem a adopção de 

medidas económicas, mas antes, objectivos políticos, e, nisso, a Comissão têm 

insistido, no sentido de aproximar a União Europeia às pessoas. 

A possibilidade de um novo e exclusivo conceito político de integração, não 

associado à lógica económica, não choca com o Princípio de Mercado Comum, 

pois que, até aqui, o conceito de integração estava indelevelmente ligado ao 

mercado único. Uma política instrumental associada ao ELSJ e o Mercado 

Comum podem, perfeitamente, coexistir, e até complementar-se. 
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4.1.1.  Conceito de Espaço de Liberdade, de Seguran ça 

e de Justiça  

 

Para melhor compreensão de um conceito de Espaço de Liberdade, de 

Segurança e de Justiça e da sua filosofia inerente, recorremos ao “Plano de 

Acção do Conselho e da Comissão sobre a melhor forma de aplicar as 

disposições do Tratado de Amesterdão relativas à criação de um Espaço de 

Liberdade, de Segurança e de Justiça” 191. Este documento define o 

preenchimento de cada um dos três étimos integrantes do conceito, cujos se 

encontram fortemente interrelacionados. 

Pois que a liberdade perde muito do seu sentido se não puder ser vivida 

num ambiente de segurança, solidamente assente num sistema de justiça, no 

qual todos os cidadãos e residentes da União Europeia se revejam e no qual 

possam confiar. 

Estes três conceitos, indissociáveis e completares, têm o mesmo 

denominador comum: as pessoas. As pessoas, independentemente da sua 

condição jurídica, da sua nacionalidade ou país de origem. E comportam uma 

realização conjunta, pois a concretização plena de cada um deles pressupõe e 

comporta a realização dos outros. 

A manutenção de um ponto de equilíbrio entre os três étimos do ELSJ é 

uma obrigação que incumbe à União e às respectivas Instituições, no âmbito das 

                                                 
191 Publicado no JO C n.º 19, de 23 de Janeiro de 1999 – cfr. TIZZANO, António et al., op. cit., págs. 685 e segs. 
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atribuições e competências conferidas nos termos do citado Protocolo e dos 

Tratados. 

Segundo o previsto no art. 61.º TCE, em articulação com a al. e) do art. 

31.º do TUE, a liberdade de circulação está condicionada e comprometida com as 

medidas de acompanhamento e de compensação visando a prevenção e o 

combate a criminalidade organizada. 

 

 

 

4.1.2.  Noção de Espaço de LIBERDADE  

 

Com a criação do Espaço de Liberdade, de segurança e de Justiça, a 

liberdade assume, assim, uma dimensão mais ampla, convolando-se, deste 

modo, num conceito mais amplo de liberdade. 

A liberdade de circulação de pessoas – uma das quatro liberdades 

enunciadas no art. 14.º TCE, pilares da construção europeia e do respectivo 

mercado comum – continua, sem dúvida, a constituir um objectivo fundamental do 

Tratado, para o qual as medidas complementares e compensatórias da segurança 

e da justiça se apresentam como valiosas contribuições. 

O Tratado de Amesterdão atribui à noção de liberdade um significado lato, 

isto é, que vai para além da mera livre circulação de pessoas na transposição de 

fronteira, na vertente ad intra. Aquela acepção refere-se, também à liberdade de 

viver num território em que vigora o princípio da legalidade e o primado da lei, na 
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certeza de que as autoridades públicas envidam todos esforços, no quadro 

nacional, comunitário e internacional, no combate àqueles que pretendem negar 

ou abusar desta liberdade, ora alargada e reforçada. 

Nesta perspectiva de liberdade lato sensu, esta pressupõe o respeito pelos 

direitos humanos e pelas garantias mínimas que lhe são inerentes, sublinhando a 

protecção destes últimos e a luta contra todas as formas de discriminação 

previstas nos Tratados – arts. 12.º e 13.º, ambos do TCE em sintonia com o art. 

6.º TUE. 

É uma liberdade que comporta, ainda, o respeito pela reserva da intimidade 

e da vida privada, e.g., pela protecção dos dados pessoais, num quadro actual de 

sociedade de informação. 

Este conceito reforçado de liberdade abarca, por natureza, as políticas 

harmonizadas de imigração e de asilo. 

 

 

 

4.1.3.  Noção de Espaço de SEGURANÇA  

 

Uma vez mais, com apoio no citado Plano de Acção da Comissão e do 

Conselho, oferece-se dizer que só se pode falar num espaço de verdadeira 

liberdade, quando as pessoas que nele habitam, ou nele se encontram, podem 

usufruir em pleno dessa liberdade em segurança. 
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Portanto, o Tratado de Amesterdão facultou um quadro jurídico-institucional 

que tem permitido desenvolver uma acção comum aos Estados-membros em 

matéria de assuntos internos (cooperação policial e judiciária) e no domínio penal, 

conferindo, assim, uma maior e mais reforçada segurança, desta feita mais 

alargada, defendendo os interesses da União, incluindo no campo financeiro. Isto, 

enquanto os Estados da União mantêm as suas responsabilidades pela 

salvaguarda e garantia da lei e da segurança interna. 

Esclareça-se que, de acordo com o referido Plano de Acção, o intuito do 

acordado, e posteriormente plasmado, no Tratado de Amesterdão, não foi e nem 

é a criação ou o estabelecimento de um “espaço europeu de segurança”, no qual 

estariam em vigor procedimentos uniformes relativos a questões policiais e 

judiciárias no tratamento de questões de segurança na Europa. 

Portanto, a referida cooperação, estreita e reforçada, em matéria de 

segurança, comporta os domínios relativos à criminalidade organizada e droga e 

à Europol. 
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4.1.4.  Noção de Espaço de JUSTIÇA  

 

A JUSTIÇA, definida pelo mencionado Plano de Acção como o “meio de 

facilitar a vida quotidiana das pessoas e de submeter aos seus procedimentos 

aqueles que ameaçam a liberdade e a segurança dos indivíduos e da sociedade.” 

 

Neste sentido, e com objectivo de proporcionar um sentimento de justiça, 

(na acepção definida supra), às pessoas que se encontrem no espaço da União, o 

Tratado de Amesterdão fornece um quadro jurídico-conceptual e institucional 

dirigido a garantir que os valores que são inerentes a este conceito, sejam 

efectivados no território da Comunidade. Para tal, estabelece a adopção de 

medidas destinadas a facilitar o acesso destes cidadãos à justiça e estabelecer 

uma plena cooperação entre os Estados-membros no domínio judicial, face as 

diferenças substanciais entre os sistemas judiciários dos Estados-membros, em 

virtude das diferentes histórias e tradição de cada um deles. 

A plena cooperação entre os Estados-membros no âmbito da justiça 

abarca a cooperação em matéria civil e penal, e de procedimentos e litígios 

transfronteiriços. 
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4.2. A Comunitarização do Acervo de Schengen  

 

A integração do acquis communautaire relativo a Schengen foi efectuada 

com a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão 192, em 1 de Maio de 1999, 

através do respectivo “Protocolo que Integra o Acervo de Schengen no Âmbito da 

União Europeia”, anexo ao Tratado de Amesterdão: Tratado da União Europeia e 

ao Tratado que Institui a Comunidade Europeia 193, onde se pode ler, no § 2.º: 

 

“2.º – A partir da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, o acervo de 

Schengen, incluindo as decisões do Comité Executivo criado pelos Acordos de 

Schengen, que tenham sido adoptadas antes dessa data, serão imediatamente 

aplicáveis aos treze Estados-membros a que se refere o artigo 1.º, sem prejuízo 

do disposto no n.º 2 do presente do artigo. A partir dessa data, o Conselho 

substituir-se-á ao citado Comité Executivo.” 

§ 2.º DO PROTOCOLO QUE INTEGRA O ACERVO DE 

SCHENGEN NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

O Acervo de Schengen integrava 194, aquando da sua comunitarização: 

 

1. O Acordo (de Schengen), assinado em Schengen em 14 de Junho 

de 1985, entre os Governos dos Estados da União Económica do Benelux, 

                                                 
192 Vide, a título da evolução histórica, a Declaração adoptada por ocasião do Conselho Europeu de Estrasburgo, de 

12 de Dezembro de 1992 – Conclusão da Presidência sob o título “Políticas que regem os aspectos externos da política 
de migração” – In TIZZANO, António et al., op. cit., págs. 683 a 685. 

193 Publicado no JO, C 340, de 10/11/1997. 
194 Cfr. A lista dos elementos constitutivos do acervo, bem como a definição da base jurídica respectiva 

correspondente nos Tratados europeus adoptada em 20 de Maio de 1999 e publicada no JO L n.º 176, de 10 de Julho 
de 1999, e o Rectificativo: JO L n.º 9, de 13 de Janeiro de 2000. 
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a República Federal da Alemanha e a República Francesa, relativo à 

supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns. 

2. A Convenção, assinada em Schengen em 19 de Junho de 1990, 

entre o Reino da Bélgica, a República Federal da Alemanha, a República 

Francesa, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos, 

respeitante à aplicação do Acordo relativo à supressão gradual dos 

controlos nas fronteiras comuns, assinado em Schengen em 14 de Junho 

de 1985, bem como a respectiva Acta Final e declarações comuns. 

3. Os Protocolos e Acordos de Adesão ao Acordo de 1985 e à 

Convenção de aplicação de 1990 celebrados com a Itália (assinados em 

Paris em 27 de Novembro de 1990), a Espanha e Portugal (assinados em 

Bona em 25 de Junho de 1991) 195, a Grécia (assinados em Madrid em 6 

de Novembro de 1992), a Áustria (assinados em Bruxelas em 28 de Abril 

de 1995) e a Dinamarca, Finlândia e a Suécia (assinados no Luxemburgo, 

em 19 de Dezembro de 1996), bem como as respectivas Actas Finais e 

Declarações. 

4. As decisões e declarações adoptadas pelo Comité Executivo 

instituído pela Convenção de aplicação de 1990, bem como os actos de 

adoptados para efeitos de aplicação da Convenção pelas instâncias às 

quais o Comité Executivo conferiu poderes de decisão. 

                                                 
195 Tendo entrado em vigor em 25 de Março de 1995 em simultâneo para Alemanha, Bélgica, Espanha, França, 

Luxemburgo, Países Baixos e Portugal (Aviso n.º 93/95, DR n.º 97/95, I Série – A, de 26 de Abril de 1995), após 
aprovação para adesão pela Resolução da AR n.º 35/93, de 2 de Abril de 1992, e ratificados pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 55/93, de 25 de Novembro (texto da Resolução e do Decreto no DR n.º 276, I Série – A, de 25 de 
Novembro de 1993. 
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5. A Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia 196 

 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 197, também 

designada apenas por Carta, foi assinada e proclamada pelos Presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão em 7 de Dezembro de 2000, 

aquando da Conselho Europeu de Nice 198. 

No que concerne ao âmbito de aplicação ratione personae, a Carta aplica-

se, por um lado, às autoridades, que têm a obrigação de respeitar os direitos e 

princípios nela contidos; por outro lado, aplica-se aos titulares desses direitos, em 

especial, aos cidadãos nacionais de Estados terceiros. 

Os direitos consignados na Carta dos Direitos Fundamentai da União 

Europeia são adoptados tendo em conta o princípio do universalismo no âmbito 

de protecção dos mesmos, i.e. são conferidos a qualquer pessoa, 

independentemente da sua nacionalidade ou residência, em particular no que 

toca aos direitos constantes da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

                                                 
196 NIKOS FRANGAKIS – HUMAN RIGHTS AND EUROPEAN INTEGRATION: From the European Convention on 

Human Rights to the Charter of Fundamental Rights of European Union In MELANGES EN HOMMAGE A JEAN-
VICTOR LOUIS, Vol. 1, Institut d’Études Européennes, Éditions de l’Unisiversité Libre de Bruxelles, 2003, págs. 189-
201. 

197 Vide CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA, Serviços das Publicações Oficiais das 
Comunidades Europeias, Luxemburgo, 2001. 

198 Publicado no JO C n.º 364, de 18 de Dezembro de 2000. 
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Todavia, há que mencionar que foram introduzidas excepções ao princípio 

da universalidade, uma vez que certos direitos, embora poucos, são reconhecidos 

exclusivamente aos cidadãos da União. Trata-se de direitos políticos stricto 

sensu, resultantes dos tratados, e não aplicáveis aos nacionais não comunitários, 

nomeadamente: (1) a capacidade eleitoral, activa e passiva, para as eleições para 

o Parlamento Europeu – art. 39.º; (2) a capacidade eleitoral, activa e passiva para 

as eleições municipais – art. 40.º; (3) a protecção diplomática – art. 46.º. 

 

Com excepção destes três direitos, todos os demais, relativos à cidadania, 

que constam do Capítulo V da Carta Europeia dos direitos Fundamentais, são 

expressamente alargados a todos os residentes, e conferidos a qualquer pessoa 

que se encontre no espaço da União. 

Merece especial enfoque o art. 45.º da Carta, no que diz respeito à 

liberdade de circulação e de permanência. Para os cidadãos da União, este direito 

encontra-se consagrado e garantido no n.º 1 do referido preceito, enquanto que 

para os cidadãos de países terceiros que residam legalmente no território de um 

Estado-membro, esta liberdade poderá, ou não, ser concedida, de acordo com e 

nos termos das disposições constantes do TCE, designadamente os arts. 62.º e 

63.º, n.º 4. Depreende-se assim, em sintonia com as disposições do Tratado, que 

os cidadãos da União Europeia gozam de um maior leque de direitos, no que toca 

às quatro liberdades fundamentais relacionadas com o estabelecimento do 

mercado interno, das quais não beneficiam os nacionais extracomunitários. 
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Conclui-se portanto, que as soluções e formulações adoptadas pela Carta 

seguem na linha do direito positivo anterior, pelo que não se registam grandes 

inovações. 

Note-se, a este propósito, que algumas normas da Carta operam uma mera 

remissão para as legislações internas para efeitos da determinação do alcance e 

sentido exacto da protecção, o que nos leva a concluir, uma vez mais, que o 

contributo da Carta foi meramente formal, nada adiantando ou oferecendo de 

novo aos nacionais de Estados terceiros 199. Isto porque, no que diz respeito aos 

direitos e liberdades elencados, a Convenção para o efeito mandatada pelo 

Conselho Europeu 200 201, apenas procedeu, no cumprimento estrito do mandato 

conferido, ao trabalho de levantamento dos direitos existentes, e não a um 

trabalho legiferante de criação de direitos. Tratou-se, por isso, tão-somente, de 

um trabalho de codificação 202, de sistematização, que engloba, assim, a 

Convenção Europeia de Salvaguarda, bem como a jurisprudência do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, a Carta Social Europeia, a Carta Comunitária 

dos Direitos do Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, diversas convenções 

                                                 
199 Neste sentido, quanto aos progressos no domínio dos cidadãos de Estados terceiros, ANTÓNIO VITORINO 

aponta que “para se obter progressos mais substancias, será necessário um novo trabalho de reflexão sobre a própria 
noção de cidadania da União Europeia, para a qual a Convenção não estava mandatada” – cfr. ANTÓNIO VITORINO – 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 1.ª Edição, Cascais, Principia, 2002, pág. 28. 

200 Sobre o papel e a contribuição determinante do Conselho Europeu, vide KEES GROENENDDIJK – Long-Term 
Immigrants And the Council of Europe In IMMIGRATION AND ASYLUM LAW AND POLICY IN EUROPE – Security Of 
Residence and Expulsion Protection of Aliens in Europe, Vol. I, Great Britain, Kluwer Law International, 2001, págs. 7 e 
segs. 

201 E cfr., ainda BATTAINI-DRAGONI, Gabriella – The Distinctive Role of the Council in Migration Management: The 
Case of the Euro-Mediterranean Region In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 4, Netherlands, 
Kluwer Law International, 2003, págs.491 a 497. 

 AGNIESZKA NACHILO – Activities of the Parliamentary Assembly of Council of Europe and its Committee on 
Migration, Refugees and Population in the Field of Migration and Refugees In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION 
AND LAW, Vol. 6, N.º2, Netherlands, Kluwer Law International, 2004, págs.157-159. 

202 Cfr. ANTÓNIO VITORINO, op. cit., pág. 30. 
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do Conselho da Europa, da ONU e da OIT, a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça, os Tratados da União e o direito comunitário derivado: Regulamentos e 

Directivas. 
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6. Tratado de Nice: Alargamento da União Europeia  

 

O Tratado de Nice, assinado em Nice em 26 de Fevereiro de 2001 203, 

introduziu algumas modificações no Tratado da União Europeia, nos Tratados 

constitutivos das Comunidades Europeia e em determinados Actos. 

No que diz respeito à matéria em estudo, este Tratado reformador 

introduziu, apenas, um novo n.º 5 no art. 67.º do TCE 204. Esta norma prevê que 

as matérias relacionadas com asilo e com a concessão de protecção temporária a 

pessoas deslocadas oriundas de países terceiros obedeçam à tramitação prevista 

no art. 251.º, para adopção, por parte do Conselho, das medidas consideradas 

pertinentes. 

Há, por isso, quem considere que a falta de desenvolvimentos e de 

abordagens mais audazes na matéria, se ficou a dever, essencialmente, ao 

objectivo estabelecido de “ concluir o processo iniciado pelo Tratado de 

                                                 
203 Publicado no JO C n.º 80, de 10 de Março de 2001. 
204 Vide a Declaração N.º 5, anexada à Acta Final adoptada pela CONFERÊNCIA dos Representantes dos Governos 

dos Estados-Membros, reunida em Bruxelas, em 14 de Fevereiro de 2000, e feita e aprovada em Nice aos 26 de 
Fevereiro de 2001: “Declaração respeitante ao art. 67.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia: As altas Partes 
Contratantes acordam em que o Conselho, na decisão de que será chamado a tomar por força do n.º 2, segundo 
travessão, do artigo 67.º do Tratado, decida deliberar nos termos do art. 251.º: 
– para adopção das medidas a que se referem o ponto 3), do art. 62.º e o ponto 3), alínea b), do artigo 63.º, a partir 

de 1 de Maio de 2004; 
– para adopção das medidas a que se referem o ponto 2) alínea a), do artigo 62.º, a partir da data em que se chegue 

a acordo sobre o âmbito de aplicação das medidas relativas à passagem das fronteiras externas dos Estados-membros. 
Além disso, o Conselho esforçar-se-á por tornar o processo do art. 251.º aplicável aos outros domínios abrangidos 

pelo Título IV, ou alguns deles, a partir de 1 de Maio de 2004 ou logo que possível após a essa data.” – cfr. da CRUZ 
VILAÇA, J. L.; GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Tratado de Nice, Coimbra, Almedina, 2002, págs. 371.  
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Amesterdão com o fim de preparar as Instituições Europeias para funcionar como 

uma União ampliada” 205. 

 

Em conclusão, há que realçar que, através de tímidos e hesitantes passos, 

se foi ganhando uma consciência da necessidade de serem as Instituições 

Comunitárias, e não os Estados, a sujeitar os trabalhadores nacionais de países 

terceiros a regulação. Desde logo, por razões que se prendem com o facto de que 

esses cidadãos se enquadram nos objectivos da União, designadamente no 

tocante ao Mercado Interno e ao Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. 

Ademais, face a inúmeros novos problemas que foram surgindo, tornou-se 

necessária e premente a adopção de uma actuação conjunta, dado que não era 

suficiente a intervenção isolada dos Estados-membros, quer individualmente 

considerados, quer mesmo agindo em estreita cooperação mútua. 

A regulação e o tratamento dos nacionais de Estados terceiros passou a 

constituir, não só um meio, como, também, um fim, assumido como uma 

prioridade no contexto do novo espaço de liberdade, segurança e justiça pela 

União Europeia, tal como se verificou no Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 

16 de Outubro de 1999 206. 

Este conselho Europeu insistiu na necessidade de harmonizar as 

legislações nacionais relativamente às condições de entrada, permanência, 

                                                 
205 NAVARRO, CONTRERAS, E. – El Tratado de Niza: Um Nuevo Paso em Largo Camino hacia um la Ampliación de 

la UE, Madrid, La Ley, n.º 5298, Abril de 2001. 
206 Para mais desenvolvimentos sobre “Las Conclusiones del Consejo Europeo” vide GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 

Henrique – Asilo e Inmigración en La Union Europea In REVISTA DE DERECHO COMUNITÁRIO, Año 6, N.º 13, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pág. 840 e segs. 
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residência, saída e afastamento dos cidadãos não comunitários do espaço 

comum. 

 

De modo que podemos concordar com aqueles autores 207 que defendem 

que o nascimento da política europeia se deu no percurso que mediou entre os 

Tratados de Amesterdão e o de Nice. 

Na mesma esteira, a Conferência Intergovernamental de Nice, que teve 

lugar nessa cidade de 7 a 9 de Dezembro de 2001, adoptou a maior parte das 

recomendações e ficou acordado que a adopção das medidas relativas a este 

âmbito obedeceria o procedimento de co-decisão. 

                                                 
207 LUIGINO MANCA, op. cit., págs. 163 e segs. 
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7. O CONTRIBUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A 

EVOLUÇÃO NORMATIVA DO DIREITO COMUNITÁRIO 

APLICÁVEL  

 

No âmbito da evolução normativa do direito comunitário, em geral, e do 

direito relativo aos trabalhadores nacionais de Estados terceiros, em particular, é 

incontornável a referência ao papel do Tribunal de Justiça das Comunidades. 

 

O TJCE tem assumido um papel preponderante na consolidação e 

desenvolvimento do direito à livre circulação de trabalhadores, como fonte auxiliar 

do direito comunitário derivado 208, atendendo aos métodos hermenêuticos que 

tende a aplicar, essencialmente, o funcionalista e o teleológico. Tem, também, em 

elevada consideração o elemento histórico e o sistemático.  

No âmbito do reenvio prejudicial, consagrado no art. 234.º TCE, com os 

limites jurisdicionais especificados no art. 68.º TCE, no que toca à matéria 

“comunitarizada” de “Vistos, Asilo, Imigração e outras Políticas relativas à livre 

circulação de pessoas” (Título IV do TCE, arts. 61.º e segs.), importa destacar as 

seguintes particularidades: 

• A intervenção do TJCE apenas é admissível se a questão submetida à sua 

apreciação cumprir os seguintes requisitos: (1) esteja pendente perante 

                                                 
208 LIBERAL FERNANDES, Op, cit., págs. 254 e segs. e 321. 
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tribunal, ou outro órgão jurisdicional nacional 209, (2) de cuja decisão não 

caiba recurso judicial interno, por transitar em julgado 

• Tem legitimidade processual activa para remeter a questão a junto do 

Tribunal de Justiça, para além dos tribunais nacionais nas condições acima 

referidas, também o Conselho, a Comissão e os Estados-membros; 

• Sublinhe-se a falta de competência do Tribunal de Justiça para se 

pronunciar nos domínios concernentes às excepções de “manutenção da 

ordem pública e de garantia da segurança interna”, previstas no n.º 1 do 

art. 64.º TCE (vide analogia com o art. 39.º TCE) 210 211. 

                                                 
209Vide, a propósito de uma certa relutância desta prerrogativa pelos Tribunais dos Estados-membros, em particular 

portugueses, em matéria de livre circulação de trabalhadores extracomunitários ANASTASIA ILIOPOULOU; CLÉMENT-
WILZ, Laure – La Résistance des Acteurs d´une Procédure Préjudicielle en Matière de Libre Circulacion des Personnes 
– Observations sur Les Affairs Arben Kaba In CAHIERS DE DROIT EUROPÉEN, N.ºs. 5 e 6, Bruxelles, Fréderic LOUIS: 
Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, págs. 727 a 761. 

210 A Ordem e Segurança Públicas, como limites ou reservas à liberdade de circulação, tratam-se de um interesse e 
um poder fundamental, portanto, parte da soberania dos Estados-membros, daí que se explica a inexistência de um 
conceito comunitário de “ordem pública”, mantendo a competência para a definição da noção à cargo daqueles – 
embora a Directiva 2004/38/CE do PE e do Conselho, de 29 de Abril, relativa ao direito à livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território dos Estados-membros, e limitação destes direitos 
razões de ordem pública, de segurança pública e de saúde pública (publicado JO L n.º 158, de 30 de Abril de 2004, 
republicado, apôs a rectificação, em JO L n.º 229, de 29 de Junho de 2004, págs. 35 e segs., com a seguinte menção: 
“texto relevante para efeitos EEE”.), que altera o Regulamento (CEE) n.º 1621/68 e que revoga as Directivas 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, 
Regulamento sobre a coordenação de medidas especiais relativas aos estrangeiros em matéria de deslocação e estada 
justificadas por razões de ordem pública, segurança pública e saúde pública. As disposições nelas consagradas 
estabelecem critérios e balizas relativas à entrada no território, à emissão ou renovação da autorização de residência ou 
à expulsão do território adoptadas pelos Estados-membros por razões de ordem pública, segurança pública ou saúde 
pública, não podendo estas razões ser invocadas com fins económicos, e as medidas de ordem pública ou de 
segurança pública devem fundamentar-se exclusivamente no comportamento pessoal do indivíduo em causa. A mera 
existência de condenações penais não pode, por si só, servir de fundamento à aplicação de tais medidas e a 
caducidade do documento de identidade do indivíduo não pode justificar a expulsão do território – Cfr. transposição 
efectuada para o direito nacional, constantes dos arts. 12.º e segs. do DL 60/93, de 3 de Março (com introduzidas pelo 
DL 250/98, de 11 de Agosto). 

 Vide ainda, a consagração deste limite nas demais legislações avulsa, pertinentes e aplicáveis: (1) art. 3.º, n.º 10 da 
Directiva 96/71/CE, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviço; (2) arts. 2.º, n.º 
2 art. 6.º, n.º 2, 23.º, 46.º, n.º 3, 93.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen e o Procedimento de 
Aplicação do N.º 2 do Art. 2.º da Convenção, quanto a reposição do controlo fronteiriço, interdição e recusa de entrada, 
fundamento de afastamento, convite ao abandono voluntário ou expulsão – integrantes do Acervo Schengen, anexo ao 
Tratado de Amesterdão (publicados no JO, de 22 de Setembro de 2000, na sequência da Decisão de Decisão 
1999/435/CE do Conselho de 20 de Maio de 1999 (publicado JO L n.º 176, de 10 de Julho de 1999); arts. 10.º, n.º 3, 
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O contributo do TJCE vai para além da mera interpretação normativa. 

Trata-se de um verdadeiro criador de direito, dada a escassez de normas 

positivas vigentes. Assume uma interpretação finalista, rectius, teleológica, do 

direito comunitário, tendo em vista a criação e estabelecimento de um mercado 

interno único, caracterizado pela abolição, entre os Estados-membros, dos 

obstáculos à livre circulação de mercadorias, pessoas, de serviços e de capitais 

(art. 3.º, n.º 1, al. c) TCE) dentro das circunstâncias concretas dos casos 

submetidos à apreciação do Tribunal. E o Tribunal de Justiça produz decisões 

que se prefiguram como autênticas normas elucidativas dos princípios gerais e de 

como interpretar o direito a livre circulação, no espírito finalista do 

estabelecimento do mercado interno, ultrapassando assim a letra dos Tratados e 

do direito derivado. 

 

Neste sentido, conclui HEDEMANN ROBISON:  

 

“(...) the European Court of Justice continues to be the institution at the forefront of 

evolving this area of community law, notably by virtue of its powers and responsibilities for 

                                                                                                                                                    
11.º, 22.º e 99.º todos do DL 244/98, de 8 de Agosto, alterado e republicado pelo DL 34/2003, de 25 de Fevereiro; art. 
3.º, n.º 2, 6.º, n.º 1 e 7.º do da Lei 15/98, de 26 de Março, que estabelece novo regime jurídico-legal em matéria de asilo 
e refugiados, constitui fundamento de recusa de asilo e um dos deveres integrantes do estatuto de refugiado, em 
conjugação com os arts. 7.º, n.º 2 da Directiva 2003/9/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece as 
regras mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo nos Estados-membros (publicado no JO L n.º 31, 
de 6 de Fevereiro de 2003, págs. 18 e segs.); e, por último, como requisitos atendível para feitos de aquisição, 
manutenção e perda de estatuto de residente de longa duração considerando 8, 21 e os arts. 6.º, 9.º, 12.º, 17.º, 19.º e 
22.º todos da Directiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de Novembro 2003, relativa ao estatuto de nacionais de países 
terceiros residentes de longa duração (publicado no JO L n.º 16, de 23 de Janeiro de 2004, págs. 44 - 53). 

211 Vide a matéria em GORJÃO-HENRIQUES – op. cit., págs. 393 a 396 e MOTA DE CAMPOS – op. cit.,, págs. 565 
e segs., que aponta, e muito bem, para a aplicabilidade directa da regras relativas aos limites e destes direitos 
justificadas por razões de ordem pública, de segurança pública e de saúde pública, constantes da Directiva 2004/38/CE 
do PE e do Conselho, de 29 de Abril, relativa ao direito à livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos 
membros das suas famílias no território dos Estados-membros. 
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interpreting Community law under the preliminary rulings procedure in Article 234 EC” 212. – 

HEDEMANN ROBISON 

 

Seguindo de perto este mesmo autor, o Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias enfrenta dois desafios, particularmente difíceis, nesta 

matéria, decorrentes das suas limitadas atribuições, (art. 220.º TCE) face às 

competências das Instituições da União Europeia consagradas no Tratado (arts. 

5.º e 7.º TCE). Incumbe ao TJCE a interpretação fiel das intenções do legislador 

comunitário quanto às regras do direito comunitário e à real vontade das Partes 

Contratantes nos acordos internacionais celebrados pela Comunidade nos 

domínios relativos aos nacionais extracomunitários. 

As decisões do Tribunal de Justiça, neste âmbito, não têm sido imunes a 

críticas. Tem, inclusivamente, sido acusado de “uma abordagem ou entendimento 

estritamente positivista” (purely positivist approach). Tal posicionamento comporta 

riscos, tais como: 

 

“(...) the tearing and fracturing of Community rights on the basis of nationality may 

lead to the point where fundamental rights, as recognized by the Court to be an integral 

part of the general principles, may become undermined. In a number of cases involving 

third country nationals, the court has been faced with the unviable task of attempting to 

reconcile the principles of legal certainty and natural justice, both of which underpin the 

foundations of Community law. This tension has not infrequently reflected itself in the case 

law of the Court” 213. – HEDEMANN ROBISON 

                                                 
212 Cfr. HEDEMANN ROBISON – op. cit., pág. 531. 
213 Ibidem, pág. 530. 
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No que concerne as decisões do Tribunal de Justiça, nos termos das 

competências previstas na al. b) do art. 234.º TCE, no quadro do reenvio 

prejudicial, sobre a interpretação, a eficácia directa e a validade, por exemplo dos 

acordos internacionais celebrados entre a União e países terceiros, no domínio de 

livre circulação de trabalhadores na União, o Tribunal de Justiça continua a ser a 

instituição da União Europeia na vanguarda do direito comunitário aplicável, 

assumindo o papel central no estabelecimento e desenvolvimento dos direitos dos 

nacionais de Estados terceiros, resultantes dos acordos celebrados com a União. 

Todavia, tal como sustenta HEDEMANN ROBISON 214, respeitando determinados 

pressupostos: 

 

“The European Court of Justice has held that such norms may have direct effect 

where the provision in question contains a clear, precise and unconditional obligation, 

regard being had to wording, purpose and nature of the agreement itself”. – HEDEMANN 

ROBISON 

 

Vide, a este propósito 215 216, os acórdãos Haegmann contra Belgium (Caso 

n.º 183/73); Sevince contra Staatssecretaris van Justitie (Caso 192/89); Demirel 

contra Stadt Schabisch Gmund (Caso 12/86); Polydo Ltd. (Caso 270/80); Kziber, 

                                                 
214 Ibidem, pág. 535. 
215 Cfr.a listagem exaustiva de jurisprudência relevante do TJCE efectuada por MICHELE MISTÒ; LUCA PALATUCCI 

et al. – La Disciplina dell´Immigrazione nell´Unione Europea: La Normativa; La Juripsrudenza e la Dottrina In DIRITTO 
PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO II, Rivista Trimestrale II -2003, Torino, G. Giappichelli Editore, 2003, págs. 
829 e segs. 

216 Vide o índice das decisões do Tribunal de Justiça no âmbito de liberdade de circulação de trabalhadores 
nacionais de países terceiros, MASSIMO CONDINANZI; ALESSANDRA LANG; BRUNO NASCIMENBENE – 
Cittadinanza dell´Unione e Lebera Cicolazionde delle Personne, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pág. 279. 
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de 31 de Janeiro de 1991; Racke, de 16 de Junho de 1998; Eddline El-Yassini, de 

2 de Março de 1999; e Surul, de 4 de Maio de 1999. 

 

É de realçar, em particular, o caso do “Acordo de Associação UE – 

Turquia”, em que a decisiva intervenção jurisprudencial do Tribunal de Justiça, 

que consideramos “legiferante”, fonte de direito, no que concerne à interpretação, 

definição e evolução do direito aplicável no específico domínio das regras 

relativas à livre circulação de trabalhadores subordinados e independentes 

nacionais da Turquia (decorrente do “Acordo de Ancara“). Neste, como em muitos 

outros casos submetidos à sua apreciação, o Tribunal teve que decifrar o 

significado, sentido e objectivo das palavras-chave que integravam o acordo e as 

Decisões do Conselho da Associação. 

 

A contribuição do TJCE e da sua jurisdição 217 é efectuada, ainda, através 

da determinação do conteúdo abstracto das normas existentes, e através da 

elaboração de princípios e regras autónomas, originando, assim, a formação de 

um direito jurisprudencial – judge-made law 218, ou precedent rule –, como se 

pode constatar ao longo do texto. 

 

 

 
                                                 

217 Vide, a propósito e desenvolvidamente, ALBORS-LLORENS, Albertina – Changes in the Jurisdiction of the 
European Court of Justice under the Treaty of Amsterdam, In COMMON MARKET LAW REVIEW, Netherlands, Kluwer 
Law International, Vol. 35, N.º 6, 1998, pág. 1273 e segs. 

218 Cfr. LIBERAL FERNANDES, op. cit., pág. 50. 



 107

8. A CONSTITUIÇÃO EUROPEIA  219 220 

 

A futura Constituição Europeia 221, ou melhor, em rigor, o “Tratado que 

Estabelece uma Constituição para a Europa” 222 foi aprovado em Roma a 29 de 

Outubro de 2004 pelos Chefes de Estado ou de Governo e os Ministros dos 

Negócios Estrangeiros dos vinte e cinco Estados-Membros da União Europeia. 

Este tratado vem no seguimento do acordo alcançado em 18 de Junho de 2004, 

na Conferência Intergovernamental, com base nos anteriores trabalhos 

desenvolvidos pela Convenção Europeia, entre Fevereiro de 2002 e Julho de 

2003. 

Segundo o previsto no art. IV-447.o do Tratado intitulado “Ratificação e 

Entrada em Vigor” o Tratado pode, em princípio, entrar em vigor em 1 de 

Novembro de 2006, após os procedimentos internos de ratificação dos Estados-

partes, seguidos do depósito dos mesmos. 

Todavia, face aos resultados negativos – ou seja, a vitória do “Não” ao 

projecto constitucional europeu, nos referendos realizados na França e nos 

Países Baixos em 29 de Maio e 1 de Junho –, na sessão de 16 e 17 de Junho de 
                                                 

219 MARTIN LOUGHLIN – The Constitution of Europe: The New Kulturkampf? In EUROPEAN LAW REVIEW, Vol. 29, 
N.º 4, Birmingham, THOMSON – Sweet & Maxwell, 2004, págs. 557 a 569. 

220 PÉREZ MARTÍN, Elena – LIBERDAD DE CIRCULACION Y DE RESIDENCIA: Ciudadanía e Inmigración en La 
Constitución Europea In STVDIA IVRIDICA – Colóquio Ibérico: Constituição Europeia. Homenagem ao Doutor Francisco 
Lucas Pires, N.º 84, Ad Honorem 2/ Coloquia-14, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra 
Editora, 2005, págs. 593 a 633. 

221 Relativamente a considerações sobre a natureza e denominação do Tratado Constitucional ou apenas 
Constituição, esta última na verdadeira acepção da palavra, cfr. FRANK SCHORKOPF – Constitutionalization or a 
Constitution for the European Union? In THE EMERGING CONSTITUCIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION – 
German and Polish Perespective, Berlim, 2003, págs. 1. 

222 Publicado no JO C n.º 310, de 16 de Dezembro de 2004. 
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2005 do Conselho Europeu, os Chefes de Estado e de Governo dos Estados-

Membros da União Europeia aprovaram uma declaração sobre a ratificação do 

Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, suspendendo a data da 

entrada em vigor e impondo um período de reflexão, informação e debate. 

Embora em crise, ferido de morte, o âmbito em apreço, a liberdade de 

circulação num espaço sem fronteiras, encontra-se regulado nos arts. III-257.º e 

segs., no Capítulo IV – “Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça” 223 –, em 

especial na Secção 2, sob a epígrafe “Políticas Relativas ao Controlo nas 

Fronteiras, ao Asilo e Imigração”, arts. III-265.º a III-269.º 224. 

Este tema encontra-se, ainda, tratado nos Protocolos anexos, por força do 

art. IV-442.º 225, designadamente: 

1. Protocolo (n.º19) relativo à posição do Reino Unido e da Irlanda em 

relação às políticas relativas aos controlos nas fronteiras, ao asilo e à 

imigração, bem como à cooperação judiciária em matéria civil e à 

cooperação policial; 

2. Protocolo relativo à posição da Dinamarca; e, 

                                                 
223 Cfr. o Capítulo: “Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia Nelle Prospecttive della Constituzione Europea” de 

CLAUDIO DE ROSE – OSSERVATORIO DI DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO: La Libera Circolazione delle Persone 
Nell´Unione Europea: Profili Generali Ed Istituzionali Anche Referimento de Alla Normativa Italiana In IL CONSIGLIO DI 
STATO: Ressgna de Giurisprudenza e Doottrina, Anno LIV-2003, N.º 4, Parte Seconda, Casa Editrice Italedi, Roma, 
2004, págs. 839 a 846. 

224 ELSPETH GUILD – The Variable Subject of The EU Constitution, Civil Liberties and Human Right In EUROPEAN 
JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 6, N.º 2, Netherlands, Koninklijke Brill NV, , 2004, págs. 381-394. 

225 “Os Protocolos e Anexos do presente Tratado fazem dele parte integrante” – art. IV-42.º do Tratado 
Constitucional. 
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3. Protocolo relativo às relações externas dos Estados-membros no que 

respeita à passagem das fronteiras externas 226. 

Última palavra, apenas, para referir que este futuro Tratado Constitucional 

nada traz de novo ao actual quadro jurídico-legal e, se algum mérito há-de ter, 

será o de levar a cabo uma melhor sistematização legislativa. 

 

                                                 
226 Que, no seu artigo único, prevê “As disposições sobre as medidas relativas à passagem das fronteiras externas 

previstas na alínea b) do n.º 2 do artigo III-265.º da Constituição não prejudicam a competência dos Estados-membros 
para negociar ou celebrar acordos com países terceiros, desde que esses acordos se conformem com o direito da 
União e com os demais acordos internacionais pertinentes.” 
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PARTE C 

 

C. REGIME DE ENTRADA E CIRCULAÇÃO DE 

CIDADÃOS NÃO COMUNITÁRIOS NUM ESPAÇO 

SEM CONTROLOS NEM FRONTEIRAS INTERNAS 

 

TÍTULO I 

I. A PASSAGEM E CONTROLO DE FRONTEIRAS 

EXTERNAS 

 

O estabelecimento de um espaço europeu sem controlo nas fronteiras 

internas, onde a liberdade de circulação fosse garantida e assegurada a todos 

cidadãos, comunitários e não comunitários, baseia-se na supressão de fronteiras 

internas. Deste modo, uma regulação adequada da passagem de fronteiras foi, 

necessariamente, acompanhada de uma política comum de vistos, que constitui, 

aliás, pedra angular da construção do Espaço de Liberdade, de Segurança e de 

Justiça – que tem como destinatários, rectius, âmbito de aplicação pessoal, os 

nacionais de Estados terceiros. E pode-se assinalar que é exactamente neste 

aspecto onde se notam progressos mais tangíveis e assinaláveis no que concerne 
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à adopção de medidas normativas mais uniformes relativamente aos cidadãos 

não comunitários. 

 

Actualmente os instrumentos jurídicos que disciplinam a matéria fazem parte 

do Acervo de Schengen, basicamente: 

– Acordo de Schengen  celebrado entre os Governos dos Estados da 

União Económica de Benelux, da República Federal da Alemanha e da República 

Francesa relativo à supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns; 

assinado em Schengen em 14 de Junho de 1985. 

– Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen , de 14 de Junho de 

1985, designada apenas por Convenção de Aplicação 227, entre os Governos dos 

Estados da União Económica do Benelux, da República Federal da Alemanha e 

da República Francesa relativo à supressão gradual dos controlos nas fronteiras 

comuns 228 229; 

– Acordo de Adesão da República Portuguesa  à Convenção de 

aplicação do Acordo de Schengen de 14 de Junho de 1985 assinada em 

Schengen a 19 de Junho de 1990 230. 

                                                 
227 Cfr. a abreviatura legal adoptada pelo diploma que regula as condições de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território português, art. 4.º do DL 244/98, de 8 de Agosto, com última alteração 
introduzida pelo DL 34/2003, de 25 de Fevereiro. 

228 Acervo de Schengen, tal como referido no n.º 2 do artigo 1.º da Decisão 1999/435/CE do Conselho de 20 de Maio 
de 1999, constitui actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade, foi publicado no JO L n.º 239, de 22 de 
Setembro de 2000 – Vide ainda a publicação constante do JO L n.º 176, de 10/07/1999. 

229 Vide inter alia a Decisão do Conselho n.º 1999/436/CE de 20 de Maio de 1999, que determina, nos termos das 
disposições pertinentes dos Tratados da CE e UE, a base jurídica de cada uma das disposições e decisões que 
constituem o acervo de Schengen, publicado no JO L n.º 176, de 10 de Julho de 1999. 

230 Publicado o texto em português do DR de, I Série, de 25 de Novembro de 1993. 
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Estes instrumentos jurídicos devem ser conjugados e complementados com a 

referência ao Título IV, arts. 61.º e segs. TCE, incluídos no Tratado de 

Amesterdão – naquilo que constitui a comunitarização do Acervo de Schengen. 

 

Apesar da heterogeneidade e pluralidade das várias disposições legais 

referentes à questão, merecerá especial atenção o Acordo de Schengen de 1990 

e a respectiva Convenção não só pelo facto de comportar as regras mais 

exaustivas e completas sobre a matéria em apreço, como, também, pelo facto de 

ser o único instrumento em vigor que se aplica à maior parte dos países. 

 

O Acordo e a Convenção de Schengen instituem, numa palavra: um regime de 

livre circulação de pessoas, independentemente da sua nacionalidade, nos 

territórios dos Estados contratantes, através da abolição dos controlos nas 

respectivas fronteiras internas (terrestres, aéreas e marítimas). 

 

As medidas essenciais adoptadas no quadro-Schengen, compreendem, 

nomeadamente: 

1. A abolição dos controlos nas fronteiras comuns e a transferência desses 

controlos para as fronteiras externas; 

2. A definição comum das condições de passagem das fronteiras externas, 

bem como das regras e modalidades uniformes de controlo das pessoas 

nessas fronteiras; 
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3. A separação nos aeroportos e nos portos entre os viajantes que circulam 

no interior do espaço Schengen e os provenientes de territórios fora desse 

espaço; 

4. A harmonização das condições de entrada e de vistos para as estadas de 

curta duração 231; 

5. A instituição de uma coordenação entre administrações para fiscalizar as 

fronteiras (funcionários de ligação, harmonização das instruções e da 

formação do pessoal); 

6. A definição do papel dos transportadores na luta contra a imigração 

clandestina 232 233; 

7. A obrigação de declaração por parte dos cidadãos de países terceiros que 

circulam de um país para outro; 

8. A definição de regras relativas à responsabilidade pela análise dos pedidos 

de asilo, retomadas na Convenção de Dublin, que foi substituída em 2003 

pelo “Regulamento Dublin II” 234; 

9. A instauração de um direito de observação e de perseguição 

transfronteiriça para os agentes de polícia dos Estados do espaço 

Schengen. 

                                                 
231 Vide CATHERINE SCHIMETTER; YVES CARLIER, Jean – Vers quelle Politique Commaunautaire des Visas de 

Court Sejour In THE EMERGENCE OF AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2003 
232 V. Directiva 2001/51/CE do Conselho, de 28 de Junho de 2001, que completa as disposições do artigo 26.º da 

Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen de 14 de Junho de 1985 (JO L n.º 187, de 10 de Julho de 2001, pág. 
45). 

233 Cfr. ainda a Directiva n.º 2004/82/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa à obrigação de comunicação 
de dados dos passageiros pelas transportadoras. 

234 PIRES MARINHO, op. cit., págs. 205 e segs. 
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10. O reforço da cooperação judicial através de um sistema de extradição 235 

mais rápido e uma melhor transmissão da execução das sentenças 

penais 236, como uma das medidas de acompanhamento e de 

compensação 237. 

11. A criação do Sistema de Informação Schengen (SIS) 238. 

                                                 
235 Vide os desenvolvimentos relativos à política comunitária em matéria de extradição em BRUNO NASCIMBENE – 

Il «Libro Verde» della Commissione su una Politica Comunitaria de Rimpatrio degli Stranieri Irregolari: Brevi Rilievi In 
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO PÚBLICO COMUNITÁRIO, N.º 2/2003, Anno XIII, Milano-Firenze, 2003, pág. 445-449. 

236 Cfr. Protocolo da Convenção relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados-Membros da 
União Europeia, elaborado pelo Conselho nos termos do artigo 34.o do Tratado da União Europeia (publicado no JO C 
n.º 326, de 21 de Novembro de 2003). 

237 Cfr. vários artigos relacionados com o domínio, MANAGING MIGRATION FLOWS AND PREVENTING ILLEGAL 
IMMIGRATION: SCHENGEN – Justice and Home Affairs Coloquium (Edited by CLAÚDIA FARIA and Avant-propos by 
MOURA RAMOS, Rui), European Institute of Public Administration, Maastricht – Netherlands, 2002. 

238 Previstos nos arts. 26.º e 27.º da Convenção de Aplicação Schengen, o S.I.S. – Sistema de Informação 
Schengen, criado, como uma das medidas de acompanhamento e de reforço de segurança num espaço alargado sem 
fronteiras internas, para que todos os postos fronteiriços, as autoridades policiais e os agentes consulares dos Estados 
partes (actualmente operacional nos treze Estados-membros e em dois países associados: Noruega e Islândia) no 
espaço Schengen passassem aceder a dados sobre as pessoas, os objectos ou os veículos procurados, bem como 
foram incluídas novas funções no SIS, nomeadamente no âmbito do combate ao terrorismo. Os Estados-membros 
alimentam o SIS graças a redes nacionais (N-SIS) ligadas a um sistema central (C-SIS). Além disso, esta estrutura 
informática é completada por uma rede designada SIRENE (Suplemento de Informação solicitado à Entrada Nacional). 
Contudo, este sistema não dispõe de capacidade suficiente, para funcionar com mais quinze países. Impôs-se, por isso, 
a necessidade de desenvolver uma segunda geração do sistema de informação de Schengen (SIS II), com as novas 
actualizações das tecnologias de informação e comunicação, que permitirá a participação dos dez novos Estados-
membros que aderiram à União Europeia, da Suíça e dos futuros Estados-membros do próximo alargamento – cfr. 
Regulamento (CE) n.º 242472001 do Conselho, relativo ao desenvolvimento da segunda geração do Sistema de 
Informação de Schengen (SIS II), com base no artigo 66º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, (JO L n.º 328, 
de 13 de Dezembro de 2001) e a Decisão 2001/886/JAI de 6 de Dezembro de 2001, relativa ao desenvolvimento da 
segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II), com base nos artigos 30º, 31º e 34º do Tratado da 
União Europeia (JO L n.º 328, de 13 de Dezembro de 2001). 

 Cfr., ainda o Regulamento (CE) n.º 871/2004 do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo à introdução de novas 
funções no Sistema de Informação de Schengen, incluindo o combate ao terrorismo (JO L n.º 162, de 30 de Abril de 
2004); e, adoptados em aplicação do Título VI TUE, a Decisão 2005/211/JAI do Conselho, de 24 de Fevereiro de 2005, 
relativa à introdução de novas funções no Sistema de Informação Schengen, incluindo a luta contra o terrorismo (JO L 
n.º 68, de 15 de Março de 2005) – vide, a propósito, EMMANUEL BRIBOSIA; ANNE WEYEMBERGH – L´Impact de la 
Lutte Contre le Terrorisme Sur Les Poilitques d´Asile et Immigration de l´Union Européenne In MELANGES EN 
HOMMAGE A JEAN-VICTOR LOUIS, Vol. 1, Institut d´Etudes Europeennes, Editions de l´Unisiversite Libre de 
Bruxelles, 2003, págs. 63 à 82. 

 Vide Regulamento (CE) n.º 378/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004, relativo ao processo de alteração do 
manual Sirene (JO L n.º 64, de 02 de Março de 2004, págs. 5 e 6); a Decisão 2003/19/CE do Conselho, de 14 de 
Outubro de 2002, relativa à desclassificação de algumas partes do manual Sirene aprovado pelo Comité Executivo 
instituído pela Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de 1985 (JO L n.º 8, de 14 de Janeiro 
de 2003, pág. 14); e a Decisão 2004/201/JAI do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004, relativa ao processo de 
alteração do manual Sirene JO L n.º 64, de 2 de Março de 2004, págs. 45 e 47). 
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Este regime inclui um conjunto de medidas compensatórias e de 

acompanhamento destinadas a garantir que a livre circulação de pessoas se 

efectue sem prejuízo da segurança dos cidadãos. 

Actualmente, da União Europeia dos 25 (Portugal, Espanha, França, Itália, 

Grécia, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Suécia, Finlândia, 

Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, República Checa, Eslováquia, Estónia, Letónia, 

Lituânia, Hungria, Polónia, Eslovénia, Chipre, Malta 239), fazem parte do Espaço 

Schengen a União Europeia dos 15, menos o Reino Unido e a Irlanda, mais a 

Islândia e Noruega, portanto: Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, 

Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Suécia, Finlândia, Dinamarca, 

Islândia e Noruega.  

Quanto à associação da Suíça vide as Decisões 2004/849 e 860/CE do 

Conselho, de 25 de Outubro de 2004, respeitantes à assinatura, em nome da 

União Europeia, e à aplicação provisória de certas disposições do acordo entre a 

União Europeia, a Comunidade Europeia e a Suíça relativo à associação da Suíça 

à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen 240 241. 

                                                 
239 Sobre a integração do acquis de Schengen dos dez novos Estados-membros, aquando do último alargamento, 

cfr. art. 3.º do ACTO relativo às condições de adesão da República Checa, da República da Estónia, da República de 
Chipre, da República da Letónia, da República da Lituânia, da República da Hungria, da República de Malta, da 
República da Polónia, da República da Eslovénia e da República Eslovaca e às adaptações dos Tratados em que se 
funda a União Europeia e o respectivo Anexo I: “Lista de disposições do acervo de Schengen integrado no âmbito da 
União Europeia e dos actos nele baseados ou de algum modo com ele relacionados, que vinculam os novos Estados-
membros e neles são aplicáveis a partir da adesão (a que se refere o artigo 3.º do Acto de Adesão)”, ambos integrantes 
do Tratado de Adesão (publicado no JO L n.º 236, de 23 de Setembro de2003). 

240 Publicados no JO L n.º 368, de 12 de Dezembro de 2004 e no JO L n.º 370, de 17 de Dezembro de 2004. 
241 Sobre a posição da Suiça no direito derivado comunitário relativo ao acervo de Schengen, vide o Considerando 

n.º 9 do Regulamento (CE) 851/2005 do Conselho, de 2 de Junho de 2005, que altera, em relação aos mecanismos de 
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Recentemente, foram encetadas negociações com vista a alargar a livre 

circulação de pessoas no contexto da Convenção de Schengen. Foi encontrada 

uma solução que permitirá que a Noruega e a Islândia – que pertencem à União 

Nórdica dos Passaportes, juntamente com a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca – 

suprimam os controlos nas suas fronteiras comuns, não fazendo parte da União 

Europeia, se aliem aos actuais dez países signatários do Acordo de Schengen, 

como membros associados. Esta medida foi necessária, após a decisão tomada 

pela Dinamarca, Finlândia e Suécia de se tornarem membros de pleno direito do 

Acordo de Schengen, ipso facto, com o Acto de Adesão à União Europeia. 

 

As directivas de negociação adoptadas pelo Conselho no final de Agosto 

de 1998 visavam um regime de associação de facto 242 da Islândia e da Noruega 

aos acordos que vigoram entre os países Schengen. Tornou-se necessária uma 

reconsideração das relações entre os dois grupos de países, à luz das 

estipulações do Tratado de Amesterdão, que proporciona a incorporação do 

acervo Schengen no enquadramento dos tratados. O Conselho da UE e a 

Comissão Europeia têm opiniões diferentes relativamente à base jurídica a utilizar 

                                                                                                                                                    
reciprocidade, o Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho, de 15 de Março (publicado no JO L 81 de 21 de Março 
de 2001), que fixa a lista dos nacionais de países terceiros cujos os nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para 
transporem fronteiras externas e a lista dos países dos países terceiros cujos nacionais estão isentos desta obrigação: 
“Em relação à Suíça, o presente regulamento constitui um desenvolvimento das disposições do acervo de Schengen na 
acepção do Acordo assinado entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça, relativo à 
associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (5), que se 
insere no âmbito a que se refere o artigo 1.º-B da Decisão 1999/437/CE, conjugado com o n.º 1 do artigo 4.º da Decisão 
2004/489/CE do Conselho (6) e com o n.º 1 do artigo 4.º da Decisão 2004/860/CE do Conselho”. 

242 Aliás, a Islândia e a Noruega foram associadas ao seu desenvolvimento desde 19 de Dezembro de 1996. Estes 
países, embora não tenham direito de voto no Comité Executivo de Schengen, podem dar pareceres e formular 
propostas. 
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para a associação. O Conselho acredita que o artigo 9.º do Acordo de Schengen 

seja a base correcta, ao passo que a Comissão defende o artigo 228.º do TCE. 

 

Presentemente, as relações entre a União Europeia, e a Islândia e a 

Noruega, no âmbito do acervo de Schengen, são reguladas por um Acordo ad hoc 

celebrado a 28 de Junho 1999 243 244. 

À parte as vicissitudes relativas à Islândia e à Noruega 245, o acquis de 

Schengen, actualmente, aplica-se plenamente aos cinco Estados da União 

Nórdica dos Passaportes, nos termos da Decisão do Conselho 2000/777/CE, de 1 

                                                 
243 Acordo aprovado pela Decisão 2000/29/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, respeitante à celebração do 

Acordo com a República da Islândia e o Reino da Noruega que define os direitos e as obrigações entre, por um lado, a 
República da Irlanda e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e, por outro, a República da Islândia e o 
Reino da Noruega, nos domínios do acervo de Schengen aplicáveis àqueles Estados (publicado no JO L n.º 15, de 20 
de Janeiro de 2000, pág. 1). 

 Cfr. o dito Acordo celebrado pelo Conselho da União Europeia com a República da Islândia e o Reino da Noruega 
que define os direitos e as obrigações entre, por um lado a República da Irlanda e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte e, por outro, a República da Islândia e o Reino da Noruega, nos domínios do acervo de Schengen 
aplicáveis àqueles Estados (publicado no JO L n.º 15, de 20 de Janeiro de 2000, págs. 2 a 7) e a posterior rectificação 
constante no JO L n.º L n.º 58, de 3 de Março de 2000). 

244 Vide, relativamente ao âmbito de aplicação de alguns diplomas legislativos de direito derivado comunitário do 
acervo de Schengen face a posição da Islândia e da Noruega, o Considerando n.º 7 do Regulamento (CE) 851/2005 do 
Conselho, de 2 de Junho de 2005, que altera, em relação aos mecanismos de reciprocidade, o Regulamento (CE) n.º 
539/2001 do Conselho, de 15 de Março (publicado no JO L 81 de 21 de Março de 2001) que fixa alista dos nacionais de 
países terceiros cujos os nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem fronteiras externas e a lista dos 
países dos países terceiros cujos nacionais estão isentos desta obrigação: “Em relação à Islândia e à Noruega, o 
presente regulamento constitui um desenvolvimento das disposições do acervo de Schengen, na acepção do Acordo 
celebrado pelo Conselho da União Europeia e a República da Islândia e o Reino da Noruega relativo à associação 
destes dois Estados à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (3), que se insere no âmbito 
a que se refere o ponto B do artigo 1.º da Decisão 1999/437/CE do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativa a 
determinadas regras de aplicação do referido acordo.”. 

245 Decisão 2003/169/JAI do Conselho, de 27 de Fevereiro de 2003, que determina quais as disposições da 
Convenção de 1995 relativa ao processo simplificado de extradição entre os Estados-membros da União Europeia e da 
Convenção de 1996 relativa à Extradição entre os Estados-membros da União Europeia que constituem um 
desenvolvimento do acervo de Schengen na acepção do Acordo relativo à associação da República da Islândia e do 
Reino da Noruega à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L n.º 67, de 12 de Março 
de 2003, págs. 25 e 26). 
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de Dezembro de 2000, relativa à entrada em aplicação do acervo de Schengen na 

Dinamarca, na Finlândia e na Suécia, bem como na Islândia e na Noruega 246. 

 

 

 

1. A Posição do Reino Unido e da Irlanda 

O Reino Unido e a Irlanda são os dois Estados-membros desde há muito 

conhecidos como “euro-cépticos”, dado o seu histórico e sobejamente conhecido 

afastamento face às questões essenciais da construção europeia. Como 

exemplos, temos a questão da moeda única, rectius, união económica e 

monetária 247 e a liberdade de circulação de pessoas. Tudo tendo em 

consideração que o projecto europeu é, desde a sua génese, franco-alemão. 

 

Esta indiferença e distanciamento na questão da liberdade de circulação de 

cidadãos de Estados terceiros, fica dever-se, essencialmente, a duas ordens de 

razões. Primeiro, a uma peculiar forma de compreensão do conceito de controlo 

de fronteiras. Segundo, em virtude de uma concepção muito restritiva do conceito 

de mercado interno. 

 

                                                 
246 A Decisão e as Declarações produzidas encontram-se publicadas no JO L n.º 309, de 9 de Dezembro de 200, 

págs. 24-28. 
247 Em que o Reino Unido não ficou obrigado ou comprometido a passar para a terceira fase da União Económica e 

Monetária – cfr. Protocolo relativo a certas disposições relacionadas com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda, 
anexo ao Tratado de Maastricht. 
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No que diz respeito à primeira razão, a concepção anglo-irlandesa em 

relação ao controlo de fronteiras é distinta da dos países da Europa continental. 

Nestes países, existe a tradição de controlo, tanto na passagem de fronteiras 

externas, como na das fronteiras internas, enquanto que, nos casos do Reino 

Unido e da Irlanda, existe uma forte e enraizada tradição insular, com o 

naturalmente forte controlo fronteiriço externo, e um mínimo, ou quase nulo, 

controlo das fronteiras internas. De modo que alguns autores, como O´KEEFFE, 

consideram que a supressão das fronteiras internas e o reforço do controlo das 

fronteiras externas, nos moldes dos Acordos Schengen, teria uma reacção 

negativa junto dos cidadãos, comunitários e não comunitários, que veriam, por 

exemplo, afectadas as suas liberdades e garantias civis. 

Por outro lado, o Reino Unido e a Irlanda têm uma atitude negativa em 

relação ao Mercado Comum e às suas consequências relativamente a conceitos-

chave, como a magnitude dos seus efeitos e o âmbito pessoal dos seus 

beneficiários. O Mercado Interno é definido pelo n.º 2 do art. 14.º TCE como um 

“espaço sem fronteiras internas, no qual a livre circulação (...) das pessoas (...) é 

assegurada”. O Reino Unido e a Irlanda porém, reduzem o âmbito de aplicação 

subjectivo desta norma em relação ao que é propugnado pela Comissão 248. 

Aqueles dois Estados-membros entendem que o termo “pessoa”, usado no art. 

14.º TCE, não se refere a todas as pessoas, independentemente da sua 

nacionalidade; daí que, segundo a sua interpretação, o art. 14.º TCE implica a 
                                                 

248 A Comissão tem entendido que “...o objectivo do Mercado Interno deve cumprir-se para todas as pessoas, 
independentemente da sua nacionalidade” – cfr. Comunicação da Comissão de 8 de Maio de 1992 relativo à supressão 
de fronteiras internas [SEC (92) 877] e a Proposta de Directiva relativa ao direito de nacionais de terceiros países de 
viajar dentro da Comunidade [COM (95) 346, de 12 de Julho de 1995, pág.3). 
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manutenção das fronteiras internas, de modo a poder distinguir os titulares desta 

liberdade de circulação daqueles que dela não beneficiam 249. 

 

Para além destas razões, o Reino Unido e a Irlanda gozam de uma 

característica geográfica peculiar, que os distingue dos restantes Estados-

membros: a insularidade. Esta facilita-lhes, naturalmente, a defesa das suas 

fronteiras, pelo que a supressão das suas fronteiras internas é vista como uma 

grande desvantagem, uma vez que renunciariam, assim, a todo e qualquer 

controlo de tráficos ilegais. 

Neste sentido, o Secretário da Administração Interna Britânico afirmou, na 

altura, a este propósito, que: 

 

”Britain will not surrender the advantages of being an island, which makes it easy 

to control drugs, terrorists, illegal immigrants and rabies” – Sir CLIVE WHITMORE 250 

 

                                                 
249 Vide o Protocolo relativo à aplicação de certos aspectos do art. 14.º do Tratado que institui a Comunidade 

Europeia ao Reino Unido e à Irlanda “... 1.º – Sem prejuízo do disposto no art. 14.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, de qualquer outra disposição desse tratado ou do Tratado da União Europeia, de medidas 
adoptadas por força desses Tratados, ou de acordos internacionais celebrados pela Comunidade ou pela Comunidade e 
pelos seus Estados-membros com um ou mais Estados terceiros, o Reino Unido fica habilitado a exercer nas suas 
fronteiras com os Estados-membros, em relação às pessoas que pretenderem entrar no território do Reino Unido, os 
controlos que considere necessários para: a) Verificar o direito de nacionais dos Estados que são Partes Contratantes 
de no Acordo sobre Espaço Económico Europeu, ou de pessoas a seu cargo que exerçam direitos conferidos pelo 
direito comunitário, bem como de nacionais de outros Estados a quem esses direitos tenham sido conferidos por um 
acordo que vincule o Reino Unido, entrarem no seu território do Reino Unido; b) Determinar se há-de ou não conceder a 
outras pessoas autorização para entrarem no território do Reino Unido. Nenhuma das disposições do art. 14.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia, ou qualquer outra disposição desse Tratado ou do Tratado da União 
Europeia, ou medida adoptada em aplicação deles, prejudicará o direito de o Reino Unido instituir ou exercer esses 
controlos. As referências no presente artigo ao Reino Unido incluem os territórios cujas as relações externas estejam a 
cargo do Reino Unido.” – cfr. TIZZANO, António et al., op. cit., págs. 127 e 128. 

250 In Daily Telegraph, 16 Janeiro de 1992, sob o título “EC Anger at British Stand on Frontiers” – cfr. BLÁSQUEZ 
RODRÍGUEZ, op. cit., 121. 
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Esta posição, à parte do Acervo de Schengen, consta do Protocolo relativo 

à posição do Reino Unido e da Irlanda, apenso ao Acervo do Schengen, texto 

complementar ao Tratado de Amesterdão, donde podemos retirar o seguinte 

extracto: 

 

“1.º Sob a reserva do artigo 3.º, o Reino Unido e a Irlanda não participarão na 

adopção pelo Conselho das medidas em aplicação do Título IV do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia. 

2.º Por força do art. 1.º, e sob reserva dos artigos 3.º, 4.º e 6.º, nenhuma 

disposição do Título IV do Tratado que institui a Comunidade Europeia, medida adoptada 

em aplicação desse Título, disposição de acordo internacional celebrado pela Comunidade 

em aplicação do mesmo Título, ou decisão do Tribunal de Justiça que interprete essas 

disposições ou medidas vinculará o Reino Unido ou a Irlanda, nem lhe será aplicável; 

nenhuma dessas disposições, medidas ou decisões afectará de modo algum as 

competências, direitos e obrigações desses Estados; e nenhuma dessas disposições, 

medidas ou decisões afectará de modo algum o acervo comunitário, nem fará parte 

integrante do direito comunitário, tal como aplicáveis ao Reino Unido e à Irlanda.” 

PROTOCOLO RELATIVO À POSIÇÃO DO REINO UNIDO E DA IRLANDA 

 

Da leitura da parte final do extracto acima transcrito do Protocolo, ressalta 

claro que nenhuma das disposições, medidas ou decisões adoptadas em matéria 

de vistos, asilo e imigração e outras políticas relacionadas com a livre circulação 

de pessoas será aplicável ao reino Unido e à Irlanda 251. 

                                                 
251 Cfr., designadamente, a posição do Reino Unido e da Irlanda quanto ao regime comunitário relativo ao acquis de 

Schengen relativo à supressão de vistos: “O Reino Unido e a Irlanda não estão vinculados pelo Regulamento (CE) n.º 
539/2001, pelo que não participam na aprovação do presente regulamento e não ficam a ele vinculados, nem sujeitos à 
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É caso para dizer que estamos em face de uma “construção europeia a 

duas velocidades”, ou, como refere BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ 252, perante uma 

“Europa de geometria variável”. 

 

Todavia, nos arts. 3.º e 4.º do Protocolo acima citado, encontra-se prevista 

a possibilidade de opting in, ou seja, o direito de opção por partes destes Estados 

em relação a estas matérias. Este direito de opção abarca a possibilidade de 

aceitar ou rejeitar medidas determinadas no tocante a estes assuntos. 

Foi o que sucedeu com a Irlanda e com o Reino Unido ao terem exercido 

esta faculdade de opção, em Março de 1999. Nessa ocasião o Reino Unido 

manifestou a vontade de participar, apenas, em algumas das disposições do 

acervo de Schengen, nomeadamente, na cooperação policial e judicial em 

matéria penal 253, na luta contra o tráfico de estupefacientes e na participação no 

SIS (Sistema de Informação Schengen). Este pedido de adesão parcial foi 

deferido pela Decisão do Conselho 2000/365/CE, de 29 de Maio de 2000, sobre o 

pedido do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para participar em 

algumas das disposições do acervo de Schengen 254. 

 

                                                                                                                                                    
sua aplicação.” – Considerando n.º 8 do Regulamento (CE) 851/2005 do Conselho, de 2 de Junho de 2005, que altera, 
em relação aos mecanismos de reciprocidade, o Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho, de 15 de Março 
(publicado no JO L 81 de 21 de Março de 2001) que fixa alista dos nacionais de países terceiros cujos os nacionais 
estão sujeitos à obrigação de visto para transporem fronteiras externas e a lista dos países dos países terceiros cujos 
nacionais estão isentos desta obrigação. 

252 BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, op cit., pág. 123. 
253 Decisão 2004/926/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 2004, relativa à produção de efeitos de parte do 

acervo de Schengen no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (JO L n.º 395, de 31 de Dezembro de 2004). 
254 Publicado no JO L n.º 131, de 1 de Junho de 2000, págs. 43-47. 
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Seguindo as pegadas do Reino Unido, a Irlanda, em Junho de 2000, 

requereu, igualmente, a sua adesão parcial e especial no acervo de Schengen, 

tendo deliberação favorável sido emitida pelo Conselho, pela Decisão 

2002/192/CE, de 28 de Fevereiro de 2002, sobre o pedido da Irlanda para 

participar, opting in, em relação a algumas das disposições do acervo de 

Schengen 255 256. 

A este propósito, note-se que a Comissão alertou, nos pareceres que 

antecederam as duas decisões, para que a participação parcial destes dois 

Estados-membros no acervo de Schengen não deveria pôr em causa a coerência 

do conjunto das disposições que constituem o próprio acervo, nem constituir 

qualquer entrave ao desenvolvimento das disposições e regimes que constituem 

o acquis de Schengen. 

 

 

 

2. A Posição da Dinamarca 

A Dinamarca tem uma posição singular neste quadro jurídico-comunitário. 

Desde logo, porque já fazia parte do Acordo e Convenção Schengen. Depois, 

pelo facto de, inicialmente, não ser um Estado-membro da União Europeia. 

                                                 
255 Cfr. JO L n.º 64, de 7 de Março de 2000, págs. 20-23; e vide a Decisão 2004/926/CE do Conselho, de 22 de 

Dezembro de 2004, relativa à produção de efeitos de parte do acervo de Schengen no Reino Unido da Grã-Bretanha e 
da Irlanda do Norte (JO L n.º 395, de 31 de Dezembro de 2004). 

256 Sobre estes e outros recentes desenvolvimentos novos actos legislativos relativos ao acquis de Schengen, vide 
STEVE PEERS – Key Legislative Developments on Migration in the European Union In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, Vol. 7, N.º14, Netherlands, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS - Koninklijke Brill NV, 2004, 
pág. 87. 
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Assim, a Dinamarca demarca-se, também, do acquis de Schengen, aquando da 

sua integração na União Europeia, através do “Protocolo Relativo à Posição da 

Dinamarca”, integrante dos textos complementares anexos ao Tratado de 

Amesterdão. 

 

Da posição demarcada da Dinamarca, em confronto com a do Reino Unido 

e da Irlanda, encontram-se pontos de distinção. 

Primeiro, a posição da Dinamarca não prevê nenhuma faculdade de opting 

in sobre a possibilidade de participar na adopção, ou de aceitar algum acto 

legislativo, relativo ao Título IV TCE (arts. 61 e segs. TCE) – tal como acontece 

com o Protocolo sobre a posição do Reino Unido e da Dinamarca, nos arts. 3.º, 

4.º e 6.º. 

Em segundo lugar, a Dinamarca, nos termos do art. 7.º do Protocolo 

aplicável, “...pode, a todo tempo, e de acordo com as suas normas 

constitucionais, informar os demais Estados-membros de que não pretende 

continuar a invocar a totalidade ou parte do Protocolo. E, neste caso, a Dinamarca 

aplicará todas as medidas pertinentes então em vigor, tomadas no âmbito da 

União Europeia.” 

Terceiro, de acordo com o disposto no art. 5.º do Protocolo em apreço, a 

Dinamarca decidirá, no prazo de seis meses após o Conselho ter adoptado uma 

determinada decisão sobre uma proposta ou iniciativa destinada a desenvolver o 

acervo de Schengen (em aplicação do disposto nos artigos 61.º e segs. do TCE, 

no título referente a “Vistos, Asilo, Imigração e Outras Políticas Relativas à Livre 
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Circulação de Pessoas), se procederá à transposição dessa decisão para o seu 

direito interno. Se, entretanto, optar por fazê-lo, essa decisão criará uma 

obrigação de direito internacional entre a Dinamarca e os restantes Estados-

membros a que se refere o art. 1.º do Protocolo que integra o acervo de 

Schengen no âmbito da União Europeia, tal como a Irlanda e o Reino Unido, se 

esses Estados-membros participarem nos domínios de cooperação em causa. 

 

Por último, de acordo com o estatuído no art. 4.º a contrario sensu do 

Protocolo, são, contudo, aplicáveis à Dinamarca as medidas que determinem a 

lista dos países terceiros cujos cidadãos devam ser titulares de visto para 

transporem as fronteiras externas dos Estados-membros e as medidas relativas à 

criação de um modelo-tipo de visto, nomeadamente: o Regulamento (CE) n.º 

453/2003 do Conselho, de 6 de Março alterado pelo Regulamento (CE) n.º 

851/2005 do Conselho, de 2 de Junho de 2005 e o Regulamento (CE) n.º 

1683/1995 do Conselho, de 29 de Maio 257, ex vi do ponto III, da al. b), do n.º 2, 

do art. 62.º TCE, tendo em atenção as regras impostas pelo Regulamento (CE) 

n.º 333/2002 do Conselho, de 18 de Fevereiro, respectivamente. 

Apesar destas limitações de âmbito territorial e material no que concerne 

às posições demarcadas do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, verdadeiros 

retratos de posições peculiares e diferenciadas, podemos concluir, todavia, que 

se saúdam os referidos Estados pela tomada de tais posições demarcadas, nesta 

                                                 
257 JO L n.º 164, de 14 de Julho de 1995. 
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fase inicial, atendendo às particularidades concretas, de natureza geográfica, 

histórica e jurídica, face a uma eventual possibilidade de desvinculação total.  

Apesar de tudo, da marca de uma Europa “a duas integrações, ou 

velocidades”, ou, como alguns autores a preferem designar, “recortada”, “à la 

carte” 258, reconhece-se uma evolução dos âmbitos relativos à vertente ad extra 

da liberdade de circulação de nacionais (rectius, trabalhadores) não comunitários 

– passo importante, embora não decisivo, do estabelecimento de um verdadeiro 

mercado único onde a liberdade de circulação e de permanência esteja 

assegurada a todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade. 

 

                                                 
258 BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, op cit., pág. 126. 
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TÍTULO II 

II. O Conceito de Fronteiras Externas Versus Fronteiras 

Internas 

 

O conceito jurídico-públicístico clássico de fronteira, entendido como limite 

territorial constitutivo do Estado, não se aplica, de todo, à realidade comunitária. 

 

O art. 1.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen e o art. 7.º 

do DL 244/98, de 8 de Agosto, definem como fronteiras ad intra, i.e., internas: as 

fronteiras comuns terrestres, entendido por comum aquelas fronteiras terrestres 

adjacentes a demais Estados-parte; bem como, os seus aeroportos, relativamente 

aos voos internos, e os seus portos marítimos, no que diz respeito às ligações 

regulares de navios que efectuam operações de transbordo, exclusivamente 

provenientes ou destinados a outros portos nos territórios das partes contratantes, 

sem escala em portos fora destes territórios. Portanto, parece-nos que não se 

trata de uma definição unívoca. 

Qualquer pessoa pode transpor estas fronteiras internas, em qualquer 

local, sem que seja objecto de quaisquer controlos. 

Os acordos têm, todavia prevista, uma excepção – por razões de ordem 

pública, ou de segurança nacional, e durante um período limitado, poderão ser 

efectuados controlos nas fronteiras internas (art. 2.º da Convenção de Aplicação). 
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E a definição legal de fronteira externa formulada pela Convenção de 

Aplicação e, também, pelo 6.º do DL 244/98, de 8 de Agosto é feita a contrario 

sensu, portanto, são fronteiras ad extra as que não são internas. Portanto, os 

aeroportos internacionais, para tráfego aéreo com origem ou destino em países 

não Schengen e os portos de mar, excepto para ligações regulares provenientes 

de ou com destino a outros portos no espaço Schengen. 

Portanto, enquanto se entende que as fronteiras internas estão, neste 

sentido, fadadas a desaparecer, opera-se, assim a desconfiguração da noção 

clássica de fronteira, que neste caso, se assemelha mais a um conceito de 

controlo. Como consequência, a noção de fronteira utilizada tem uma dimensão 

meramente administrativa, i.e., de controlo, e não um conceito jurídico próprio que 

delimita o exercício de competências estatais. 

Estas fronteiras externas, definidas por exclusão de partes, que se 

reafirmam como consequência de supressão de controlos entre os Estados 

contratantes dão lugar ao chamado “Espaço Sem Fronteiras” ou “Espaço 

Schengen” no âmbito do Acordo estabelecido. Trata-se, assim, de um espaço ou 

território alargado formado pelo conjunto dos territórios dos Estados-parte. 

Este Espaço Schengen é distinto do Espaço Comunitário, uma vez que não 

fazem parte do Acordo de Schengen a Irlanda, o Reino Unido e os 10 novos 

Estados-membros (que aderiram à União Europeia em 1 de Maio de 2004); 

contudo, dele fazem parte países terceiros, não comunitários, como a Islândia e a 

Noruega. 
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TÍTULO III 

III. A Passagem de Fronteiras 

 

Qualquer pessoa pode transpor estas fronteiras internas, em qualquer 

local, sem que seja sujeita a quaisquer controlos (art. 1.º da Convenção de 

Aplicação). 

Os acordos comportam, todavia, a excepção de ordem pública ou de 

segurança nacional; durante um período limitado de tempo, poderão ser 

efectuados controlos nas fronteiras internas (art. 2.º da Convenção de Aplicação), 

tal como sucedeu, no caso de Portugal, aquando da realização do campeonato 

europeu de futebol EURO 2004, em que Portugal invocou esta cláusula, de modo 

a efectuar o controlo fronteiriço interno. 

 

Relativamente, às fronteiras externas, nos termos do art. 3.º da Convenção 

aplicável, estas só podem ser transpostas nos pontos de passagem fronteiriços e 

durante as horas de abertura fixadas. 

 

Estes controlos são efectuados no interesse de todos os Estados 

Schengen e obedecem a procedimentos uniformes, de forma a garantir uma 

eficácia equivalente em todos os pontos da fronteira externa. 
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Assim, qualquer pessoa que atravesse uma fronteira externa do Espaço 

Schengen, será objecto de controlos que permitem verificar a sua identidade, a 

validade dos seus documentos de viagem, o preenchimento das condições de 

entrada, estada e saída, e acautelar ameaças à ordem pública e à segurança 

nacional dos Estados Schengen. Estes controlos abrangem, ainda, os veículos e 

objectos na posse das pessoas que atravessam uma fronteira externa de 

Schengen. 
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PARTE D 

D. REGIME DE ENTRADA E CIRCULAÇÃO DOS 

CIDADÃOS NÃO COMUNITÁRIOS 

 

Uma vez que as fronteiras internas “desaparecem” – aliás, o que, na 

verdade, desaparece é o controlo administrativo fronteiriço – torna-se, deste 

modo, imperioso o reforço das fronteiras externas, como medida compensatória 

necessária à manutenção da segurança interna dentro deste espaço alargado de 

liberdade, de segurança e de justiça. Para tal, impôs-se, simultaneamente, uma 

regulação normativa uniforme sobre a passagem das fronteiras ad extra 

complementada com uma política comum de vistos 259. 

 

 

TÍTULO I 

I. A Regulamentação Europeia sobre a Matéria 

 

Para além do Acordo e respectiva Convenção de Aplicação era necessário 

o estabelecimento de medidas complementares consideradas essenciais para a 

realização efectiva da livre circulação de pessoas, tal como consta do Documento 

                                                 
259 Vide CATHERINE SCHIMITTER; JEAN-YVES CARLIER – Vers Quelle Politique Commaunautaire des Visas de 

Cour Sejour? In THE EMERGENCE OF AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2003, págs. 97-
171. 
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de Palma (adoptado pelo Conselho Europeu, em Madrid, em 1999), no qual uma 

das medidas consideradas fundamentais foi a harmonização das políticas dos 

Estados-membros sobre os vistos. De modo que, paralelamente à criação de um 

quadro jurídico comunitário em que se fixou a lista dos países terceiros cujos 

nacionais devem ser portadores de visto, foi contemplada a criação de um modelo 

uniforme de visto – sempre tendo como objectivo último o estabelecimento de um 

mercado comum, tal como estabelecido pelo “Livro Branco da Comissão de 

1985”, entendido como um espaço sem fronteiras. 

 

O marco mais importante foi efectuado pelo Tratado de Amesterdão, com a 

comunitarização do Terceiro Pilar e do Acervo de Schengen, donde ressalta a 

introdução efectuada pelo art. 100.º-C do Tratado da União, o Título IV TCE, arts. 

61.º a 69.º, em especial o actual art. 62.º, n.º 2 TCE. 

 

No estrito cumprimento daquelas disposições o Conselho adoptou as 

seguintes medidas legislativas 260: 

 

• Regulamento (CE) n.º 1683/1995 do Conselho, de 29 d e Maio  261: 

em que se estabelece o modelo-tipo de visto e Regulamento (CE) 

n.º 333/2002 do Conselho, de 18 de Fevereiro , relativo ao modelo 

uniforme de impresso para aposição de vistos concedidos pelos 
                                                 

260 Vide, sobre a legislação comuntária sobre os vistos, e não só, STEVE PEERS – Key Legislative Developments on 
Migration in the European Union In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 7, N.º14, Netherlands, 
MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS – Koninklijke Brill NV, , 2004, págs. 87-118. 

261 JO L n.º 164, de 14 de Julho de 1995. 
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Estados-membros a titulares de documentos de viagem não 

reconhecidos pelo Estado-membro que emite o impresso (no âmbito 

da al. b) do n.º 2 do art. 62.º TCE 262); 

 

• Regulamento (CE) n.º 2317/1995 do Conselho, de 25 d e 

Setembro  263, que fixa a lista de países terceiros cujos nacionais 

                                                 
262 Vide, ainda, a propósito, o Manual Comum, aprovado pelo Comité Executivo instituído pela Convenção de 

Aplicação do Acordo de Schengen de 14 de Junho de 1985 com as alterações que lhe foram introduzidas, publicado no 
JO C n.º 313, de 16 de Dezembro de 2002, págs. 97 a 335 na sequência da aprovação de duas decisões do Conselho 
que desclassificam o texto do Manual Comum propriamente dito e de todos os seus anexos, com excepção de três (JO 
L n.º 123, de 9 de Maio de 2002, pág. 49) – vide Decisão 2000/751/CE do Conselho (JO L n.º 303, de 2 de Dezembro 
de 2000, pág. 29) e Decisão 2002/353/CE do Conselho, de 25 de Abril de 2002, relativa à desclassificação da parte II do 
Manual Comum adoptado pelo Comité Executivo, instituído pela Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen de 
14 de Junho de 1985 (JO L n.º 123, de 09 de Maio de 2002). 
Comunicação do Conselho (CE) relativa às Instruções Consulares Comuns Destinadas às Missões Diplomáticas e 

Postos Consulares de Carreira, que estabelece os requisitos necessários para a concessão de um visto uniforme para o 
território de todos os países signatários do Acordo de Schengen, publicado no JO C n.º 310, de 19 de Dezembro de 
2003, em que se encontra definido o âmbito de aplicação e o conceito e categorias de vistos – cfr. págs. 5 e segs do 
diploma. E as ulteriores alterações efectuadas, designadamente, pela Decisão 2004/16/CE do Conselho, de 22 de 
Dezembro de 2003, relativa à reclassificação do anexo 5 das Instruções Consulares Comuns e do correspondente 
anexo 14b do Manual Comum, bem como à desclassificação dos anexos 9 e 10 das Instruções Consulares Comuns e 
dos correspondentes anexos 6b e 6c do Manual Comum (JO L n.º 5, de 9 de Janeiro de 2004). 
Cfr. Regulamento (CE) N.º 789/2001 do Conselho, 24 de Abril de 2001, que reserva ao Conselho a competência de 

Execução em relação a determinadas disposições de pormenor e procedimentos práticos de análises de pedidos de 
vistos (publicado no JO L n.º 116, de 26 de Abril de 2001, pág. 2) e alterado por Decisão 2004/927/CE do Conselho, de 
22 de Dezembro de 2004 (JO L n.º 396, de 31 de Dezembro de 2004). 

 Regulamento (CE) N.º 790/2001 do Conselho, 24 de Abril de 2001, que reserva ao Conselho a competência de 
execução em relação a determinadas regras de execução e procedimentos práticos de aplicação do controlo e da 
vigilância de fronteiras (JO L n.º 116, de 26 de Abril de 2001, pág. 5 e segs.) e alterado por Decisão 2004/927/CE do 
Conselho, de 22 de Dezembro de 2004 (JO L n.º 396, de 31 de Dezembro de 2004). 

 Regulamento (CE) n.º 1091/2001 do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativo à livre circulação ao abrigo de um 
visto de estadia de longa duração (JO L n.º 150, de 6 de Junho de 2001, págs. 4 e 5). 

 Vide, ainda, o Regulamento (CE) n.º 694/2003, do Conselho de 14 de Abril, que estabelece modelos uniformes para 
o Documento de Trânsito Facilitado (DTF) e para o Documento de Trânsito Ferroviário Facilitado (DTFF) previstos no 
Regulamento 693/2003 (publicado no JO C n.º 310, de 19 de Dezembro de 2003). E o Regulamento (CE) n.º 693/2003 
do Conselho, de 14 de Abril de 2003, que estabelece um Documento de Trânsito Facilitado (DTF) e um Documento de 
Trânsito Ferroviário Facilitado (DTFF) específicos e que altera as Instruções Consulares Comuns e o Manual Comum 
(JO L n.º 99, de 17 de Abril de 2003, págs. 8 a 14). 

 Regulamento (CE) n.º 415/2003 do Conselho, de 27 de Fevereiro de 2003, relativo à concessão de vistos na 
fronteira, incluindo a marítimos em trânsito (JO L n.º 64, de 7 de Março de 2003). 

 Directiva 2002/90/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2002, relativa à definição do auxílio à entrada, ao trânsito 
e à residência irregulares (JO L n.º 328, de 05, de Maio de 2002, págs. 17 e segs.). E a Decisão-quadro do Conselho 
2002/946/JAI, de 28 de Novembro de 2002, relativa ao reforço do quadro penal para a prevenção do auxílio à entrada, 
ao trânsito e à residência irregulares (JO L n.º 328, de 05, de Maio de 2002, pág. 1) 
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estão sujeitos à obrigação de visto 264 para transporem as fronteiras 

externas e a lista de países terceiros cujos nacionais estão isentos 

dessa obrigação 265; 

 

 

 

TÍTULO II 
                                                                                                                                                    

263 JO n.º 234, de 3 de Outubro de 1995, note-se que este Regulamento, que não se encontra em vigor, foi 
sucessivamente alterado: primeiro, substituído pelo Regulamento (CE) n.º 574/1999 do Conselho, de 12 de Março 
(publicado no JO L n.º 72 de 18 de Março de 1999); segundo, substituído pelo Regulamento (CE) n.º 2414/2001 do 
Conselho (publicado no JO L 327 de 12 de Dezembro de 2001); terceiro, pelo Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de Março (publicado no JO L 81 de 21 de Março de 2001) que acrescenta a Colômbia, a Autoridade 
Palestiniana e Timor-Leste, não incluídos no Regulamento anterior, foram acrescentados ao anexo I: à referida lista de 
países sujeitos à obrigação de visto e as Regiões Administrativas Especiais (RAE) de Hong Kong e Macau, bem como a 
Bulgária e a Roménia passam a constar da lista do Anexo II, de países isentos da obrigação de visto; e, por último, pelo 
Regulamento (CE) n.º 453/2003 do Conselho, de 6 de Março (publicado no JO L 69 de 13 de Março de 2003) que passa 
para incluir o Equador na lista dos países cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto; e ainda a o Regulamento 
(CE) n.º 851/2005 do Conselho, de 2 de Junho de 2005 (publicado no JO L n.º 141 de 4 de Junho de 2005) que 
apresenta alterações em relação ao mecanismo de reciprocidade, uma vez que o mecanismo previsto pelo 
Regulamento (CE) n.º 539/2001 revelou-se inadaptado para responder a situações de não reciprocidade em que um 
país terceiro constante do Anexo II do referido regulamento, isto é, um país terceiro cujos nacionais estão isentos de 
visto, mantém ou instaura uma obrigação de visto relativamente aos nacionais de um ou mais Estados-membros, assim, 
a solidariedade para com os Estados-membros que são objecto destas situações de não reciprocidade exige a 
adaptação deste mecanismo para assegurar a respectiva eficácia. 
 Regulamento (CE) n. 2133/2004 do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, relativo à obrigação de as autoridades 

competentes dos Estados-membros procederem à aposição sistemática de carimbo nos documentos de viagem dos 
nacionais de países terceiros na passagem das fronteiras externas dos Estados-membros e que altera, para o efeito, as 
disposições da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen e do Manual Comum ( JO L n.º 369, de 16 de 
Dezembro de 2004). 

264 Do Anexo I do Regulamento (CE) n.º 453/2003 do Conselho, de 6 de Março (publicado no JO L 69 de 13 de 
Março de 2003) que fixa a lista de países constata-se que a maioria dos países são de África, Ásia e Oceânia, portanto, 
um conjunto de países em desenvolvimento que constituem focos ou fontes dos fluxos de migração, todavia, com 
excepção de países ibero-americanos, que embora também países em desenvolvimento, contam da Anexo II, isentos 
da obrigação de visto, à par dos países desenvolvidos e dos da Europa Central e do Leste. Tendo como objectivos 
básicos o fortalecimento da segurança interna e a contenção dos fluxos migratórios, foram tidos em conta como critérios 
de fixação destas listas de países, por exemplo: o desenvolvimento económico, o princípio de reciprocidade ou 
meramente de oportunidade política, como é o caso da inclusão de países latino-americanos, em desenvolvimento, em 
que a sua inclusão na no Anexo II se deveu essencialmente à pressão política exercida pela Espanha neste sentido - 
cfr. BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Irene – op. cit., pág. 103. 

265Vide, a propósito, as Comunicações da Comissão sobre a matéria, designadamente: Comunicação da Comissão 
em aplicação do Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho, de 15 de Março de 2001 (JO C n.º 363 de 19 de 
Dezembro de 2001); Comunicação 99/C 133/11 (Jornal Oficial C 133 de 13.05.1999), no âmbito da aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 574/1999 do Conselho, de 12 de Março de 1999, que apresenta um levantamento pormenorizado 
dos regimes de vistos aplicados por cada Estado-membro. 
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II. As Condições Uniformes de Entrada no Espaço 

Schengen  266 

 

Com base no Acordo e na respectiva Convenção aplicável, os Estados-

membros da União Europeia – com excepção do Reino Unido, da Irlanda e dos 

dez novos Estados-membros – optaram definitivamente por uma regulamentação 

única e harmonizada das questões básicas e essenciais relativas ao status quo 

dos nacionais de Estados terceiros, consideradas como medidas 

complementares, embora fundamentais, para o estabelecimento de um mercado 

interno, como espaço de liberdade, de justiça e de segurança. 

Neste âmbito, o instrumento-chave harmonizador foi o Visto Uniforme Para 

Estada de Curta Duração ou “Visto Schengen”, previsto na I Secção, do Capitulo 

lll, do Título II (art.9.º e segs.) da Convenção de Aplicação Schengen, que 

estabelece o Visto Uniforme, juntamente com a respectiva regulamentação, em 

que os Estados-parte se comprometem à adopção de uma política comum no que 

diz respeito à circulação de pessoas e harmonização da sua política em matéria 

de vistos. 

Não tendo sido possível criar uma política de vistos comum a todos os 

níveis, a Convenção de Aplicação deu passos significativos nesse sentido. 

                                                 
266 Cfr. o regime de “Ingresso, Soggiorno e Circulazione dei Soggeti Proevenienti Dagli Stati Terzi”, de CLAUDIO DE 

ROSE – OSSERVATORIO DI DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO: La Libera Circolazione delle Persone Nell´Unione 
Europea: Profili Generali Ed Istituzionali Anche Referimento de Alla Normativa Italiana In IL CONSIGLIO DI STATO: 
Ressgna de Giurisprudenza e Doottrina, Anno LIV-2003, N.º 4, Parte Seconda, Casa Editrice Italedi, Roma, 2004, págs. 
831 à 839. 
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O art. 15.º da Convenção de Aplicação refere que os vistos só podem ser 

emitidos se o estrangeiro 267 preencher as condições impostas para a sua entrada 

no espaço Schengen, nos termos do art. 5.º: 

 

“1. Para uma estada de curta duração que não exceda três meses, a entrada no território 

das partes contratantes pode ser autorizada ao estrangeiro que preencha as seguintes condições: 

a. Possuir um documento ou documentos de viagem válidos, 

determinados pelo Comité Executivo, que permitam a passagem de 

fronteira; 

b. Ser titular de um visto válido se este for exigido; 

c. Apresentar, se for caso disso, os documentos que justifiquem o 

objectivo e as condições de estada prevista e dispor de meios de 

subsistência suficientes, quer para a duração dessa estada, quer para 

regresso ao país de proveniência ou o trânsito para um Estado terceiro 

em que a sua admissão esteja garantida, ou estar em condições de 

adquirir legalmente estes meios. 

d. Não estar indicado para efeitos de não admissão; 

e. Não ser considerado como susceptível de comprometer a ordem 

pública, a segurança nacional ou as relações internacionais de uma das 

partes contratantes.” 

ART. 5.º DA CONVENÇÃO DE APLICAÇÃO DE SCHENGEN 
 

Da leitura destas disposições conjugadas ressalta que o regime uniforme 

de visto assume uma importância fulcral, e das condições para a sua obtenção e 

                                                 
267 Definido como “qualquer pessoa que não seja nacional dos Estados-membros da Comunidade Europeia” – cfr. 

art. 1.º da Convenção de Aplicação Schengen e a Declaração do Comité Executivo de 18 de Abril de 1996, relativo à 
definição de conceito de estrangeiro [SHC/Com-exec (96) decl. 5] constante da pág. 458 do Acervo de Schengen. 
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entrada em território comunitário, deduz-se que as mesmas visam fazer face aos 

fluxos migratórios 268 e à defesa da segurança interna do Espaço Schengen 269. 

 

Relativamente aos vistos de estadas de longa duração, portanto, para 

estadas superiores a três meses, o art. 18.º da Convenção de Aplicação remete 

para as legislações nacionais as regras para a sua emissão. De modo que se 

encontra apenas regulado o regime de visto uniforme de curta duração, isto é, 

para estadas de período igual ou inferior a três meses. 

Nos arts. 26.º e 27.º da Convenção de Aplicação encontram-se previstas as 

medidas de apoio e de acompanhamento referentes a uma das questões mais 

importantes, quando se trata da manutenção da segurança interna. 

Referimo-nos à luta contra a imigração ilegal 270 271, no sentido de impedir 

que os cidadãos estrangeiros possam entrar e permanecer no espaço interno sem 

cumprir com os requisitos de entrada e permanência a que se encontram sujeitos. 

                                                 
268 Cfr. LAURA TOMASI – Flussi Migratori e Risorse Umane In DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO I, 

Rivista Trimestrale I -2004, Torino, G. Giappichelli Editore, 2004, págs. 202-214. 
269 Esta preocupação pela segurança no âmbito da integração do acervo de Schengen na União Europeia, consta do 

texto complementar do Tratado de Amesterdão, isto é da Declaração relativa à preservação de nível de protecção e 
segurança garantido pelo acervo de Schengen: “A conferência considera que as medidas a adoptar pelo Conselho que 
tenham por efeito a substituição das disposições contidas na Convenção de Schengen de 1990 relativas à abolição dos 
controlos nas fronteiras comuns deverão assegurar, no mínimo, o mesmo nível de protecção e segurança que o 
garantido pelas citadas disposições da Convenção de Schengen”. 

270 Cfr. LUIGINO MANCA, op. cit., págs. 123 a 145, na Secção relativa a “La Lotta All´Immigrazione Illegale” e vide 
BRUNO NASCIMBENE, op. Cit, págs. 445 a 449. 

271 Cfr. o direito comunitário derivado relativo à luta contra a imigração ilegal: 
• Directiva n.º 2001/51/CE do Conselho, de 28 de Junho, que completa as disposições do Art.26.º da Convenção de 

Aplicação do Acordo de Schengen de 14 de Junho de 1985; 
• Directiva n.º 2001/40/CE do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativa ao reconhecimento de mútuo de decisões 

de afastamento; 
• Directiva 2003/110/CE DO Conselho, de 25 de Novembro de 2003, relativa ao apoio em caso de trânsito para 

efeito de afastamento por via área – ainda não transposta; 
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• Directiva n.º 2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao título de residência concedido aos 

nacionais de países terceiros que sejam vítimas de tráficos de seres humanos ou objectos de uma acção de auxilio a 
imigração legal, e que cooperem com as autoridades competentes – não transposta. 
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TÍTULO III 

III. Circulação de Estrangeiros no Espaço Schengen  

 

No sentido de assegurar um dos objectivos primordiais da União Europeia 

– o estabelecimento de um mercado interno, portanto, sem fronteiras, em que a 

livre circulação de pessoas seja efectiva (art. 14.º TCE); a Comissão e a maioria 

dos Estados-membros consideraram imprescindíveis a adopção de medidas 

básicas, consideradas necessárias e suficientes para atingir tal desiderato:  

• A supressão de todo o tipo de controlo na passagem das fronteiras ad 

intra; e, 

• O reconhecimento do direito de livre circulação a todas pessoas que se 

encontrem legalmente dentro do território europeu. 

Quanto a este último aspecto, a Irlanda e o Reino Unido consideram que 

este direito e liberdade de circulação não se aplicam, rectius, não se estendem, 

aos nacionais de países terceiros, no sentido de que não admitem este direito, 

reconhecido na ordem jurídica comunitária – trata-se, quanto a nós, de uma 

divergência dogmática, conceptual, e não de natureza política. 

 

Antes de irmos ao cerne da matéria relativa ao regime jurídico da liberdade 

de circulação aplicável aos cidadãos extracomunitários, impõe-se uma distinção 
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elementar – todavia, essencial – entre o direito à livre circulação e o direito de 

viajar 272. 

O direito à liberdade de circulação de pessoas físicas (nos termos dos arts. 

12.º, 14.º, 17.º e 18.º, todos do TCE, conjugados) refere-se ao princípio geral de 

não discriminação em razão da nacionalidade. Portanto, para os cidadãos da 

União este direito, lato sensu, faculta uma real possibilidade de transposição das 

fronteiras internas, para outro Estado-membro, incluindo o direito de aí 

permanecer, residir e trabalhar. 

Todavia, este mesmo direito, quando aplicável aos cidadãos estrangeiros, 

portanto, extracomunitários, refere-se apenas ao “direito de viajar” dentro do 

espaço interno, entendido como espaço Schengen, durante um determinado 

período, de três meses, precisamente, de acordo com o previsto no art. 62.º, n.os 

1 e 3 TCE que estabelecem, expressamente: 

 

“O Conselho, deliberando nos termos do art. 67.º, adoptará, no prazo de cinco 

anos a contar da data da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão: 

1. Medidas destinadas a assegurar, de acordo com o art. 14.º, a ausência de 

controlos de pessoas, quer se trate de cidadãos da União, quer de nacionais de países 

terceiros, na passagem de fronteiras internas. 

3. Medidas que estabeleçam as condições da livre circulação de nacionais de países 

terceiros no território dos Estados-membros durante um período não superior a três 

meses.” 

ART. 62.º TCE 

                                                 
272 Cfr. GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – A Europa e o «Estrangeiro»: Talo(s) ou Cristo? In TEMAS DE 

INTEGRAÇÃO, Vol. 3, N.º 6, 2.º Semestre 1998, Almedina, Coimbra, 1999, pág. 44.  
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Trata-se em rigor, não de um real e efectivo direito de circulação e de 

estabelecimento, no sentido amplo, mas sim, quando muito, de um mero direito a 

viajar – digamos um direito de circulação, em sentido estrito. Aliás, foi sempre 

este o entendimento da Comissão. Por exemplo, aquando da apresentação, em 

24 de Agosto de 1995 273, por força das citadas disposições, da Proposta de 

Directiva do Conselho COM/95/346 FINAL - CNS 95/0199, relativa aos direitos 

dos nacionais de países terceiros 274, cujo art. 2.º, estabelecia que: 

“Para efeitos da presente directiva, entende-se por direito de viajar: o 

direito de transpor as fronteiras internas da Comunidade e de transitar ou 

permanecer no território de um Estado-membro por um curto período, sem que o 

beneficiário seja obrigado a obter um visto do ou dos Estados-membros no 

território dos quais esse direito seja exercido”. 

 

Portanto, este direito de circulação muito restrito enquadra-se dentro do 

espírito e objectivo, de mercado interno previsto no art. 14.º TCE, entendido como 

um direito à mobilidade, portanto, sem o direito de permanecer por um período 

mais alargado de tempo, muito menos, de trabalhar ou de residir, salvo raras e 

privilegiadas excepções, de determinados nacionais de Estados terceiros. 

Esta Proposta de Directiva, constitui a última medida de acompanhamento, 

tendo em vista a supressão dos controlos internos sobre as pessoas físicas, 

independentemente da nacionalidade, e representa um enorme avanço no 

                                                 
273 Publicado no JO C n.º 289, de 31 de Outubro de 1995 pág. 16 e segs 
274 Publicado no JO C n.º 306, de 17 de Novembro de 1995, págs. 5 e segs. 
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tratamento dos nacionais de países terceiros que se encontrem com a sua 

permanência regularizada em território comunitário. 

 

Portanto, é preciso reconhecer e lembrar que nunca foi a finalidade da 

Comunidade Europeia o reconhecimento de direitos relativos a entrada, 

permanência e circulação na Comunidade dos cidadãos nacionais de países 

terceiros. Todavia, as medidas de âmbito material relativas à liberdade de 

circulação de cidadãos comunitários, no contexto do estabelecimento de um 

mercado comum, surtiram um como efeito inesperado junto dos cidadãos 

extracomunitários.  

De maneira que a extensão do âmbito pessoal da liberdade de circulação, 

ainda que com restrições, é uma medida complementar, rectius instrumental do 

estabelecimento de um mercado único, na acepção do art. 14.º TCE. 

 

Por último, afigura-se pertinente e incontornável a referência às iniciativas 

legislativas levadas a cabo pelas Instituições Comunitárias, neste domínio, por 

força do previsto nos Tratados constitutivos da União – nomeadamente, as três 

propostas de directivas de 15 de Julho de 1995, apresentadas pela Comissão em 

24 de Agosto de 1995: 
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1. Proposta de Directiva do Conselho COM/95/347 FINAL 

– CNS 95/0201, relativa à supressão dos controlos das 

pessoas nas fronteiras internas 275; 

2. Proposta de Directiva do PE e do Conselho COM/95/34 8 

FINAL – COD 95/0202 , que altera a Directiva 68/360/CEE 

relativa à supressão das restrições à deslocação e 

permanência dos trabalhadores dos Estados-membros e 

suas famílias na Comunidade, e a Directiva 73/148/CEE 

relativa à supressão das restrições à deslocação e à 

permanência dos nacionais dos Estados-membros na 

Comunidade, em matéria de estabelecimento e de 

prestação de serviços 276; 

3. Proposta de Directiva do Conselho COM/95/346 FINAL 

– CNS 95/0199, relativa aos direitos dos nacionais de 

países terceiros na Comunidade; 

Estas três propostas de directivas, embora não tenham sido aprovadas e 

não sejam uma realidade jurídica, puseram em relevo e na ordem do dia das 

Instituições Comunitárias a questão do direito de livre circulação e do respectivo 

âmbito material dos nacionais de Estados terceiros que não gozam deste direito 

em virtude de: (1) não serem familiares de cidadãos da União Europeia e, por 

isso, abrangidos pelo direito derivado comunitário; (2) não serem cidadãos de um 

                                                 
275 Publicado no J O C n.º 289, de 31 de Outubro de 1995, págs. 16 e segs. 
276 Publicado no J O C n.º 307, de 18 Novembro de 1995, páginas 18 e segs. 



 144

qualquer Estado membro do EEE; (3) ou de algum Estado-parte dos Acordos de 

Schengen. 

 

 

 

1. Regime Jurídico de Circulação dos Estrangeiros  

 

Portanto, não tendo entrado em vigor estas propostas de directivas, 

relativamente a esta matéria, de circulação de cidadãos nacionais de Estados 

terceiros no espaço comunitário, rectius, no espaço Schengen, aplicam-se as 

regras previstas no Capitulo IV do Título II (arts. 19.º e segs.) do Convenção de 

Aplicação do Acordo de Schengen, sob a epígrafe “Condições de Circulação de 

Estrangeiros”. Constitui o diploma base, ou, digamos, o único regime jurídico 

vigente aplicável, e é baseado no princípio de supressão dos controlos sobre as 

pessoas na transposição das fronteiras internas e na circulação das mesmas (art. 

2.º da Convenção de Aplicação), embora a referida proposta de directiva continue 

a ser, de iure constituedo, um diploma válido. 
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2. Titulares do Direito de Circulação, rectius, de Viajar 

 

Encontra-se estabelecido nos arts. 19.º e segs. da Convenção de 

Aplicação do Acordo de Schengen quais os cidadãos extracomunitários que 

podem ser titulares do direito de livre circulação – em sentido estrito, uma vez que 

se encontra limitado no tempo. Isto transforma-o num mero direito de viajar pelo 

Espaço Schengen durante o período de três meses, e estende-se, apenas, aos 

estrangeiros com entrada e permanência regulares no território dos Estados-

partes, e que sejam portadores dos seguintes títulos, nomeadamente: 

 

1. Estrangeiros titulares de um visto uniforme – art. 19.º, n.º 1 da 

Convenção de Aplicação; 

2. Estrangeiros isentos da obrigação de visto, constantes da lista do 

Anexo II do Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho, de 15 de 

Março 277 – ex vi do n.º 1 do art. 20.º da Convenção; 

3. Estrangeiros detentores de um título de residência 278 válido, de 

longa duração ou provisório, emitido por uma das partes (n.ºs. 1 e 2 

do art. 21.º da Convenção). Neste âmbito veremos detidamente, em 

capítulo autónomo, a lista de títulos dos documentos emitidos por 

                                                 
277 Que fixa a lista dos nacionais de países terceiros isentos e sujeitos à obrigação de visto, publicado no JO L n.º 81 

de 21 de Março de 2001, e as sucessivas alterações efectuadas pelos Regulamento (CE) n.º 453/2003 do Conselho, de 
6 de Março (publicado no JO L n.º 69 de 13 de Março de 2003) e, recentemente, pelo Regulamento (CE) n.º 851/2005 
do Conselho, de 2 de Junho de 2005. 

278 Definido pelo art. 1.º da Convenção em apreço como “as autorizações, qualquer que seja a sua natureza, emitidas 
por uma parte contratante que concedem o direito residência no seu território. Esta definição não abrange a admissão 
temporária para efeitos de permanência no território de uma parte contratante, tendo em vista o tratamento de um 
pedido de asilo ou de pedido de título de residência”  
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Portugal equivalentes a títulos de residência, autorizações 

provisórias de residência, na acepção adoptada pela Convenção no 

seu art. 1.º (n.º 3 do art. 21.º) 279; 

 

Estes estrangeiros, titulares do direito de circulação, estão, todavia, 

obrigados a realizar a declaração de entrada 280 no território de um Estado 

Schengen, quer à entrada, quer até três dias após essa entrada (regular); ou, 

então, no caso de caso de estrangeiros que residam no território de um dos 

Estados-parte, e que se dirijam para o território de um outro Estado Schengen, 

por força do estatuído no art. 22.º da Convenção de Aplicação, conjugado com os 

artigos 13.º e 26.º, ambos do DL 244/98, de 8 de Agosto, com última alteração 

efectuada pelo DL 34/2003, de 25 de Fevereiro. 

 

No caso de trabalhadores não comunitários, destacados para Portugal 281, 

a declaração é efectuada segundo os termos e prazos previstos no art. 26.º do DL 

244/98, de 8 de Agosto, por força do n.º 2 do art. 15.º do DReg 6/2004, de 26 de 

Abril. 

 

                                                 
279 A este propósito, chamamos especial atenção para a Directiva 2003/109/CE do CONSELHO, de 25 de Novembro, 

relativa ao Estatuto dos Nacionais de Países Terceiros Residentes de Longa Duração (publicado JO L n.º 16 de 23 de 
Janeiro de 2004, e tendo entrado em vigor em 12 de Fevereiro de 2004, com o prazo para transposição nos Estados-
membros até 23 de Janeiro de 2003 – desconhecendo quanto a este último aspecto, qualquer iniciativa legislativa 
portuguesa nesse sentido. 

280 Esta dever de declaração de entrada tem sido alvo de críticas cerradas por “falta de viabilidade como de 
conveniência” e ainda pela falta de informação relativo a este dever – Cfr. BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 135. 

281 Cfr. a definição legal prevista no n.º 1 do art. 15.º DReg 6/2004, de 26 de Abril, de trabalhadores 
extracomunitários destacados, como aqueles que sendo “regular e habitualmente empregados numa empresa 
estabelecida num Estado-membro da União Europeia que, mantendo o respectivo vínculo laboral, se desloquem ao 
território português para prestar serviços.” 
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Esta declaração de entrada deve ser efectuada no prazo previsto, de três 

dias úteis, sob pena de constituir uma contra-ordenação sujeita ao pagamento de 

uma coima que varia de € 60 a € 160 (como previsto e punido pelo art. 143.º do 

DL 244/98, de 8 de Agosto). O não declarante pode, mesmo, ser sujeito a 

medidas mais gravosas, incluindo as medidas de abandono voluntário ou 

coercivo, rectius de expulsão – medidas previstas no art. 23.º da Convenção de 

Aplicação. Isto tem sido objecto de uma crítica feroz por parte da doutrina, 

designadamente, BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ 282, pelo facto de estas medidas 

terem sido previstas em termos bastantes amplos e indeterminados, sem serem 

acompanhadas das respectivas garantias relativas à protecção dos direitos 

fundamentais dos visados. 

Esta declaração de entrada, aplica-se, apenas, nas situações em que os 

estrangeiros entrem por uma fronteira ad intra, portanto, não sujeita a controlo. A 

mesma deve ser prestada junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras da área 

de permanência ou da estada, através do preenchimento de um formulário próprio 

para o efeito – cfr. arts. 7.º e 26.º ambos do DL 244/98, de 8 de Agosto. 

 

A declaração de entrada pode, ainda, ser prestada através do 

preenchimento do boletim de alojamento 283, efectuado junto dos 

                                                 
282 Cfr. BLÁSQUEZ RODRÍGUEZ, op cit., pág. 137. 
283O boletim de alojamento visa permitir o controlo de estrangeiros, incluindo, desta feita, os nacionais de outros 

Estados-membros da União Europeia, em território nacional, através do preenchimento obrigatório (não extensivo ao 
cônjuge, menor, bem como a todos membros de um grupo-viagem) e assinatura pessoal dos mesmos em impresso de 
modelo próprio, aprovado pela Portaria n.º 464/94, de 1 de Julho – vide art. 97.º do mencionado diploma aplicável. 
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estabelecimentos hoteleiros, ou noutro tipo de alojamento 284, imediatamente a 

seguir à entrada, quando os estrangeiros, cidadãos extracomunitários aí se 

instalem, nos termos da conjugação dos arts. 97.º e 98.º ex vi da al. b), n.º 3 do 

art. 26.º do DL 34/2003, de 25 de Fevereiro, que altera e republica o REPSAE. 

 

Estão dispensados, ou são isentos, desta obrigação em Portugal, os 

cidadãos não comunitários: 

1. Residentes ou autorizados a permanecer no país por período 

superior a seis meses; 

2. Que beneficiem do regime idêntico: comunitário ou equiparado. 

 

No caso de passagem das fronteiras externas, sujeitas ao controlo 

fronteiriço, nos termos dos arts. 6.º, 10.º e 13.º do DL 244/98, de 8 de Agosto, a 

declaração de entrada efectuar-se-á na passagem da mesma, na altura do 

controlo a que as pessoas estão sujeitas. 

 

 

 

                                                 
284 A obrigação de comunicação de alojamento deve ser efectuada à chegada e, posteriormente, à saída do cidadão 

estrangeiro do referido estabelecimento, pelas “empresas exploradoras de estabelecimentos, meios complementares de 
alojamento turísticos ou conjuntos turísticos ou conjuntos, bem como aqueles que facultem, a título oneroso, alojamento 
a cidadãos estrangeiros, ficam obrigados a comunicá-lo no prazo de três dias úteis, por meio de boletim de alojamento 
ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou na localidade onde este não exista, à Polícia de Segurança Pública ou à 
Guarda Nacional Republicana”, esta mesma obrigação de comunicação. – cfr. art. 98.º do DL n.º 244/98, de 8 de 
Agosto, republicado pelo DL n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro e a Portaria n.º 529/ 2003, que aprova a aplicação 
informática que contém o suporte magnético do boletim de alojamento, previsto no n.º 3 do artigo 98.º do DL n.º 244/98, 
de 8 de Agosto, alterado pelo DL n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro. 
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2. 1. Documentos Emitidos por Portugal Equivalentes  a 

Títulos de Residência 

 

Os estrangeiros que residam regularmente no território de um Estado 

Schengen, ao abrigo de um título de residência válido, definitivo ou provisório, tal 

como acima se encontra listado, a par de outros títulos, beneficiam do direito do 

direito de circular livremente no Espaço Schengen, incluindo o de trabalhar em 

regime de destacamento de trabalhadores, sem necessidade de visto, nos termos 

dos n.os 1 e 2 do art. 21.º da Convenção da Aplicação do Acordo de Schengen. 

 

Nos termos desta Convenção (§ 10.º do art. 1.º), entende-se por títulos de 

residência “as autorizações, qualquer que seja a sua natureza, emitidas por uma 

parte contratante, que concedem o direito de residência no seu território”. 

 

Vejamos, então quais os títulos de residência emitidos por Portugal que 

concedem, não só o direito de residência em território nacional, bem como 

habilitam, simultaneamente, à livre circulação no Espaço Schengen. Portugal 

comunicou ao Comité Executivo, nos termos, do n.º 3 do art. 21.º da Convenção 

de Aplicação Schengen, que impõe aos Estados-partes a obrigação de 

comunicação da lista dos documentos por elas emitidos equivalentes a títulos de 

residência ou autorizações provisórias de residência, na acepção definida e 

prevista nos articulados acima mencionados. 
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Sob a epígrafe “Lista de Documentos que Autoriza a Entrada sem Visto”, 

consta do Anexo 4, páginas 356 e seguintes, em especial 365 e segintes, no caso 

de Portugal, do acquis de Schengen 285, e Instruções Consulares Comuns 

destinadas às missões diplomáticas e postos consulares de carreira 286, que são 

designadamente: 

PORTUGAL 

• – Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros) de Corpo Consular, chefe de missão 

• – Cartão de Identidade 287, (emitido pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros) de Corpo consular, funcionário de missão 

• – Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros) de Pessoal auxiliar de missão estrangeira 

• – Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros) de Funcionário administrativo de missão estrangeira 

                                                 
285 Vide, ainda, a propósito, a Decisão do Comité Executivo de 28 de Abril de 1999, relativa às versões definitivas da 

instrução consular comum e do manual comum [SCH/Com-ex (99) 13], integrante do Acervo de Schengen (publicado no 
JO L n.º 239, de 22 de Setembro de 2000, pág. 317 a 404) 

286 JO C n.º 313, de 16 de Dezembro de 2002, págs. 1 a 96. 
287 Vide arts. 13.º, n.º 2 e 96.º do DL 244/98 de 8 de Agosto, com última alteração efectuada pelo DL 34/2003 de 25 

de Fevereiro (que aprova o REPSAE – Regime Jurídico de entrada e permanência, saída e afastamento de cidadãos 
estrangeiros do território nacional), em que aos agentes diplomáticos e consulares acreditados em Portugal, ao pessoal 
administrativo e doméstico ou equiparado que venha prestar serviço nas missões diplomáticas ou postos consulares 
dos respectivos Estados, e aos membros das suas famílias são dispensados da autorização de permanência e emitido o 
cartão de identidade pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, no qual é visado posteriormente pelo SEF (Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras), este título, cartão de identidade, habilita a entrada em Portugal e no Espaço Schengen, e 
aqui poder circular, sem visto. 
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• – Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros de Corpo diplomático, chefe de missão 

• – Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros de Corpo diplomático, funcionário de missão 

• – Título de residência (1 ano) 288 

• – Título de residência anual (1 ano) 289 

• – Título de residência anual (cor de laranja) 290 

• – Título de residência temporário (5 anos) 

• – Título de residência vitalício 

• – Cartão de residência de nacional de um Estado-Membro da 

Comunidade Europeia 291 

                                                 
288 Cfr. art. 13.º, n.º 2 e art. 82.º e segs., todos do DL 34/2003 de 25 de Fevereiro, em que ao estrangeiro autorizado 

a residir em território português é emitido um título de residência, aprovado nos termos regulamentares do Ministério da 
Administração Interna, e que consubstancia em dois tipos: autorização de residência temporária, (válida pelo período de 
dois anos e é renovável por períodos sucessivos de três anos, convertendo, a requerimento do interessado, findo esse 
período, em permanente) e permanente (não tem limite de validade, embora, porém, deva ser renovado de cinco em 
cinco anos, para actualização de dados pessoais, designadamente: idade, domicilio, estado civil, (cfr. art. 95.º do DL 
244/98 de 8 de Agosto, em que, para efeitos de registo, impendem sobre os estrangeiros residentes o dever de 
comunicação ao SEF da alteração do domicilio e do seu estado civil, no prazo de 60 dias a contar da data da verificação 
da alteração), isto a par do que acontece com o bilhete de identidade para os cidadãos nacionais, por exemplo. 

289 Cfr., designadamente: as prorrogações dos vistos de trabalho, de estudo, de estada temporária, de curta duração 
superior a 90 dias, da autorização de permanência e da prorrogação de permanência – Cfr. a al. a) do n.º 3 do art. 13.º 
do DL 244/98, de 8 de Agosto, com última alteração e a respectiva republicação efectuada pelo DL 34/2003 de 25 de 
Fevereiro. 

290 O conceito de residente aqui formulado não coincide com o do direito nacional português, nos termos do art. 3.º 
do DL 34/2003, de 25 de Fevereiro, em que “considera-se apenas como residente o estrangeiro habilitado com título 
válido de autorização de residência em Portugal”, excluindo assim os detentores de autorização de permanência e de 
visto de trabalho, todavia, ao longo dos vários articulados do diploma, a expressão é utilizada indistintamente sempre 
que se faz alusão aos estrangeiros com permanência e domicilio regulares em território nacional, vide n.º 2 do art. 12.º e 
arts 76.º e 77.º – o que tem merece uma apreciação crítica da mesma não só decorrente desta incongruência 
sistemática face ao direito derivado comunitário, bem como pelo facto da mesma colocar os cidadãos comunitários à 
margem de direitos sociais e económicos relevantes. 

291 Tendo como destinatários: os Familiares; os Titulares do direito de estabelecimento e do direito de residência 
nunca antes atribuído; os Trabalhadores assalariados que ocupem em território nacional um emprego de duração igual 
ou superior a um ano, ou de duração indeterminada, ou um emprego de duração inferior a um ano, se ocorrer a 
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• – Cartão de residência temporária 292 

• – Cartão de residência 293 

• – Autorização de residência provisória 294 

• – Título de identidade de refugiado” 295 296 297 298 

                                                                                                                                                    
renovação do contrato que implique uma duração global do emprego igual ou superior a um ano – cfr. arts. 15.º, n.º 1, 
al. a), 16.º e segs., todos do DL 60/93, de 3 de Março (com as alterações introduzidas pelo DL 250/98 de 11 de Agosto) 
que regula as condições especiais de entrada e permanência em território português de cidadãos estrangeiros nacionais 
de Estados membros da União Europeia, incluindo familiares destes e de cidadãos portugueses, ex vi do art. 86.º do DL 
244/98 de 8 de Agosto. 

292 É emitido a favor dos nacionais de um Estado membro admitidos no pais tendo por objectivo ocuparem um 
emprego por um período superior a três meses e inferior a um ano ao serviço de um empregador do País ou por conta 
de um prestador de serviços, ou a fim de efectuarem uma prestação de serviços ou beneficiarem de uma prestação de 
serviços de duração superior a três meses; dos familiares (o cônjuge e descendentes menores de 21 anos ou a cargo 
das pessoas referidas nas alíneas a) e b), os ascendentes das pessoas referidas nas alíneas a), b), c) e e) ou dos 
respectivos cônjuges que estejam a seu cargo, assim como, qualquer outro familiar das pessoas desde que esteja a seu 
cargo ou que com elas viva em comunhão de habitação no país de origem) – cfr. arts. 15.º, n.º 1, al. b), 19.º e segs. do 
DL 60/93, de 3 de Março, por força do arts. 51.º e 86.º ambos do DL 244/98 de 8 de Agosto. 

293 Cfr. arts. 15.º, n.º 1, al. c), 21.º e segs. do DL 60/93, de 3 de Março, “ex vi” art. 86.º do DL 244/98 de 8 de Agosto – 
portanto, o cartão de residência é emitido a favor dos nacionais de um Estado-membro e de seus familiares, que 
exerçam o direito de permanecer a titulo definitivo em Portugal. 

294 Vide a autorização de residência provisória emitida pelo SEF (nos termos do art. 21.º da Lei 15/98 de 26 de 
Março, que estabelece novo regime jurídico-legal em matéria de asilo e refugiados) a favor das pessoas abrangidas por 
pedido de asilo que tenha sido admitido, com validade pelo período de 60 dias contados da data de apresentação do 
pedido e renovável por períodos de 30 dias até decisão final do mesmo ou, na situação prevista no artigo 25º, até 
expirar o prazo ali estabelecido, de modelo fixado por portaria do Ministro da Administração Interna; e a autorização de 
residência por razões humanitárias, válida pelo período máximo de cinco anos e renovável após análise da evolução da 
situação no país de origem, concedidas aos estrangeiros e aos apátridas a quem não sejam aplicáveis às situações que 
não garantam o direito de asilo e que sejam impedidos ou se sintam impossibilitados de regressar ao país da sua 
nacionalidade ou da sua residência habitual, por motivos de grave insegurança devida a conflitos armados ou à 
sistemática violação dos direitos humanos que aí se verifiquem, nos termos do art. 8.º da Lei 15/98 de 26 de Março. 

295 O refugiado, uma vez atribuído este estatuto, tem direito, nos termos da Convenção de Genebra de 1951, a um 
título de identidade comprovativo da sua qualidade, a atribuir pelo Ministro da Administração Interna segundo modelo 
estabelecido em portaria, portanto, uma Autorização de Residência, entenda-se da leitura da lei, por maioria da razão, 
permanente, emitido de acordo com o previsto nos arts. 21.º, a maiori ad minus, e segs. da Lei 15/98 de 26 de Março. 

296 Para além do título de identidade de refugiado: a autorização de residência, as autoridades portuguesas emitem o 
passaporte, rectius título de viagem para refugiados, segundo previsto nos arts. 59.º, al. b) e 61.º e segs. do DL 244/98, 
de 8 de Agosto, incluindo as alterações. 

297 NUNO PIÇARRA – Le Développement D´Une Politique Commune en Matière D`Asile In THE EMERGENCE OF 
AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2004, págs. 15 a 21. 
PIRES MARINHO, Inês Filipa – O Direito de Asilo na União Europeia: Problemas e Soluções. Algumas Reflexões em 

sede do quadro geral da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto de Refugiado In ESTUDOS DE DIREITO 
EUROPEU E INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, Coimbra, Almedina, 2005, págs. 205. 

298 No direito comunitário europeu, vide Directiva 2003/9/CE do Conselho de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece 
normas mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo nos Estados-membros (JO L n.º 31, de 6 de 
Fevereiro de 2003, págs. 18 à 25; e, REGULAMENTO 2003/343/CE de 18 de Fevereiro de 2003. 



 153

• – Autorização de Permanência 299 300 301 

 

De realçar que estes títulos habilitam, não só à circulação, bem como à 

prestação de uma actividade profissional subordinada, em regime de 

destacamento de trabalhadores 302, segundo o estipulado no art. 15.º do DReg 

6/2004, de 26 de Abril 303, e arts. 7.º e 9.º do Código do Trabalho, e da Directiva 

n.º 96/71/CE, do PE e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao 

destacamento de trabalhadores no âmbito de prestação de serviço 304. Isto, desde 

que se mantenha o vínculo laboral com as empresas portuguesas e se cumpram 

                                                                                                                                                    
 Cfr., ainda, a recente Proposta de Regulamento do PE e do Conselho COM/2005/0375 final – COD 2005/0156 

relativo às estatísticas comunitárias sobre migração e protecção internacional. 
299 A Autorização de Permanência – emitida no âmbito do processo legalização extraordinário de cidadãos 

estrangeiros, pelo art. 55.º do DL 4/2001, de 10 de Janeiro, entretanto revogado pelo DL 34/2003 de 25 de Fevereiro – 
foi adicionada a esta lista nos termos do n.º 3 do art. 21.º da Convenção de Aplicação Schengen, tendo Portugal 
efectuado a respectiva comunicação para o efeito ao Conselho (que substitui o Comité Executivo nos termos do § 1.º, in 
fine, do n.º 1 do art. 2.º do Protocolo que integra o Acervo de Schengen no âmbito da União Europeia), de modo que, 
desde do dia 10 de Junho de 2004, “As Autorizações de Permanência passam a permitir aos seus detentores a 
possibilidade de circular no Espaço Schengen e de aí trabalharem ao serviço de empresas estabelecidas em Portugal, 
desde que se mantenha o vínculo laboral e durante o tempo que estas realizem trabalho fora de território nacional. Esta 
medida, permite às empresas portuguesas que mantenham trabalhadores nestas circunstâncias, uma maior facilidade 
de circulação e, simultaneamente, evita o risco de os mesmos poderem ser prejudicados por este facto.” – Cfr. a 
informação conjunta da Inspecção-Geral do Trabalho (IGT) e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), disponível 
no sitio da Internet do Alto Comissariado para Imigração e Minorias Étnicas (ACIME): 
http://www.acime.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=523  

300 Cfr. a al. a) do n.º 3 do art. 13.º do DL 244/98, de 8 de Agosto, com última alteração e republicação efectuada pelo 
DL 34/2003 de 25 de Fevereiro. 

301 URBANO DE SOUSA, Constança – The New Portuguese Immigration Act In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, N.º 1, Vol. 4, Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs. 49-69. 

302 Vide “La mobilité transnationale du personnel dês prestataires de service” In LANFRANCHI, op. cit., págs. 171-
184. 

303 Este preceito, sob a epígrafe “Dispensa de Visto de Trabalho”, estabelece que os nacionais de países terceiros 
regular e habitualmente empregados numa empresa estabelecida num Estado-membro da União Europeia que, 
mantendo o respectivo vínculo jurídico-laboral, se desloquem a território português para prestar serviços não 
necessitam de visto de trabalho, devendo apenas efectuar a declaração de entrada no prazo de três dias úteis, tal como 
previsto nos arts. 26.º e 143.º do mesmo diploma em apreço. Podendo, todavia, a permanência ser prorrogada, de 
acordo com previsto no n.º 1 do art. 52.º deste diploma, para além do período de três meses, pelo tempo necessário ao 
destacamento, portanto, à prestação de serviço pela entidade empregadora. 

304 Publicado no JO L n.º 18, de 21 de Janeiro de 1997. 
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todas as demais obrigações legais decorrentes da relação jurídico-laboral, para 

além do título de que é detentor, nomeadamente:  

• Redução a escrito e Comunicação do Contrato de Trabalho à Inspecção-

Geral do Trabalho, por força das conjugação dos arts. 88.º e 103, n.º 1, 

al. d) do CT, e dos arts. 157.º e segs. do RCT 305 

•  Pagamento das contribuições obrigatórias junto da Segurança Social 

(taxa social única) e da Administração Fiscal (Imposto Sobre Rendimento 

de pessoas Singulares, IRS). 

                                                 
305 Anteriormente regulado, primeiro pelo DL n.º 97/77, de 17 de Março e, posteriormente, revogado pela Lei 20/98, 

de 12 de Maio. 
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2. 2. Títulos Nacionais que habilitam ao Exercício de uma 

Actividade Profissional Subordinada e Permitem a 

Circulação no Espaço Schengen 

 

A partir da lista acima transcrita, de títulos que conferem o direito de livre 

circulação e de exercício de uma actividade laboral dependente em regime de 

destacamento de trabalhadores, vejamos, em seguida, quais são estes títulos, em 

concreto, no Direito interno português: 

 

1. Autorização de Residência  306, temporária ou permanente : 

regulada nos arts. 80 e segs. do REPSAE e arts. 46.º e segs. do 

DReg 6/2004, de 26 de Abril. Permite o exercício de qualquer 

actividade, incluindo profissional, por conta de outrem ou por conta 

própria. 

 

2. Cartão de Residência  307: emitido aos cidadãos portugueses e 

cidadãos nacionais de um país membro do Espaço Económico 

Europeu, nos termos do DL 60/93, de 3 Março, ex vi dos arts. 51.º e 

86.º ambos do DL 244/98 de 8 de Agosto, alterado e republicado 

pelo DL 34/2003, de 25 de Fevereiro, Regulamento (CEE) n.º 

                                                 
306 Emitida nos termos do Regulamento (CE) n.º 1030/2002 do Conselho, de 13 de Junho de 2002, que estabelece 

um modelo uniforme de título de residência para os nacionais de países terceiros (JO L n.º 157, de 15 de Junho de 
2002). 

307 Trata-se de um documento meramente declarativo, não conferindo ou atribuindo nenhum direito. 



 156

1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968, relativo à livre 

circulação dos trabalhadores na Comunidade 308 309, para ao 

exercício de uma actividade laboral dependente ou de prestação de 

serviços. 

 

3. Autorização de Residência para os Refugiados  310 311: emitida 

segundo o previsto nos arts. 21.º e 55.º, por maioria de razão, da Lei 

15/98 de 26 de Março 312, que confere o direito ao trabalho 313, 

permitindo assim o exercício de uma actividade laboral, incluindo a 

subordinada, desde logo, aos requerentes de asilo a quem já foi 

                                                 
308 Publicado no JO L n.º 257, de 19 de Outubro de 1968, que, entretanto, sofreu as alterações efectuadas pelos 

Regulamento (CEE) n.º 312/76 do Conselho, de 9 de Fevereiro de 1976, que altera as disposições relativas aos direitos 
sindicais dos trabalhadores constantes do Regulamento (CEE) n° 1612/68 relativo à livre circulação dos trabalhadores 
na Comunidade (direitos sindicais) (publicado no J O L n.º 39, de 14 de Fevereiro 1976), e pelo Regulamento (CEE) n.º 
234/92 do Conselho, de 27 de Julho de 1992, que altera a segunda parte do Regulamento (CEE) n.º 1612/68 relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na Comunidade (JO L n.º 245, de 26 de Agosto de 1992). 

309 Relacionado com esta Directiva vide as iniciativas legislativas desenvolvidas, designadamente: em 14 de Outubro 
de 1998, a Comissão apresentou uma proposta de Regulamento (CE) do PE e do Conselho, que altera o Regulamento 
(CEE) n.º 1612/68 do Conselho, relativo à livre circulação dos trabalhadores na Comunidade [COM (98) 229 final – 
COD/98/229], publicado no JO C n.º 344, de 12 de Novembro de 1998, e em 14 de Outubro de 1998, a Comissão 
apresentou uma proposta de decisão do PE e do Conselho, que institui um Comité consultivo para a livre circulação e a 
segurança social dos trabalhadores comunitários e altera os Regulamentos do Conselho (CEE) n.º 1612/68 e (CEE) n.º 
1408/71 [COM (98) 394 final COD/98/231] publicado no JO C n.º 344 de 12 de Dezembro 1998; e a Proposta de 
Directiva do PE e do Conselho relativa ao direito à livre circulação e residência dos cidadãos da União e membros das 
suas famílias no território dos Estados-membros [COM (2001) 257 final], publicado no J O C n.º 270 E, de 25 de 
Setembro de 2001. 

310 Sobre a noção de “Refugiado” vide a Posição Comum n.º 96/196/JAI, de 4 de Março de 1996, definida pelo 
Conselho com base no art. K.3 do TUE sobre a aplicação harmonizada da definição do termo “refugiado”, na acepção 
do art. 1.º da Convenção de Genebra de 28 de Julho de 1951, relativa ao estatuto de refugiados (publicado no JO L n.º 
63, de 13 de Março de 1996, págs. 2 e segs). 

311 NUNO PIÇARRA – Le Développement D´Une Politique Commune en Matière D`Asile In THE EMERGENCE OF 
AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2004, págs. 15 a 21. 

 SOFIA OLIVEIRA – Commentaire du Rapport Sur Le Status des Personnes Protégées: Comment protéger ceux qui 
en ont besoin In Idem, págs. 221 a 225. 

312 Cfr. os arts. 11.º e 12.º da 2003/9/CE do Conselho, de 27 de Janeiro, que estabelece as normas mínimas em 
matéria de acolhimento dos Requerentes de Asilo nos Estados-Membros (publicado no JO L n.º 31, de 6 de Fevereiro 
de 2003. 

313 Cfr. MICHAEL WOLLENSCHLAGER – Asylum and Integration in Member States of EU – Integration of 
Recognized Refugees Families as Defined By the Geneva Convention Considering their Status with the Respect to the 
Law of Residence, Berlin, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag GMBH, 2003, págs. 74 a 80. 
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emitida a autorização de residência provisória. É-lhes, ainda, 

assegurado o acesso ao mercado de emprego remunerado, 

portanto, a possibilidade de ocupação ou formação profissional 314. 

 

4. Visto de Trabalho  (arts. 27.º, al. f) e 36.º do DL 244/98, de 8 de 

Agosto, e arts. 14.º, 15.º e 34.º do DReg 6/2004, de 26 de Abril), 

permite a entrada em território português ao seu titular para o 

exercício de actividade profissional temporária no máximo de três 

anos, e tem validade temporal até um ano. Permite múltiplas 

entradas, e, embora de validade territorial limitada 315, permite a 

circulação nos termos do direito comunitário derivado, em especial, 

“ex vi” dos n.os 1 e 2 do art. 21.º da Convenção da Aplicação: 

• Dependente , “Tipo IV”: al. d) do art. 37.º do DL 244/98, de 8 

de Agosto, permite apenas exercer uma actividade 

profissional dependente 316; 

                                                 
314 Sobre o direito comunitário relativo ao asilo e refugiado, cfr. BAQUERO CRUZ, Júlio– Khalil e.a.: Les Réfugiés et 

Les Apatrides Face au Droit Communautaire In CAHIERS DE DROIT EUROPÉEN, N.ºs. 3-4, Bruxelles, Fréderic LOUIS: 
Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, págs. 501- 516. 

Vide, ainda, no que toca à evolução normativa da legislação comunitária referente a asilo e refugiados, STEVE 
PEERS – Key Legislative Developments on Migration in the European Union In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION 
AND LAW, Vol. 7, N.º14, Netherlands, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS – Koninklijke Brill NV, 2004, pág. 89. 

315 Os vistos de longa duração, rectius “vistos para estadas de longa duração”, nomeadamente: de residência, de 
estudo, de trabalho e de estada temporária tem uma validade territorial limitada apenas ao território nacional, por 
contraposição aos vistos de curta duração, comummente designados de “vistos Schengen”: de escala, de trânsito e de 
curta duração que podem ser válidos para um ou mais Estados Schengen, e apenas quanto a estes dois últimos tipos 
de vistos a prorrogação de permanência pode ter validade territorial Schengen, parcial ou total – cfr. o n.º 1 do art. 28.º e 
o n.º 2 do art. 52.º do DL 244/98, de 8 de Agosto, e art. 9.º e segs. (Secção 1 e 2 do Capítulo 3) da Convenção de 
Aplicação, sob a epígrafe “VISTOS: Vistos para estadas de curta duração e Vistos para estadas de longa duração”. 

316 De realçar uma peculiar situação de emissão dos vistos de trabalho assalariado apenas e exclusivamente 
aplicáveis aos cidadãos de nacionalidade brasileira, na sequência do sobejamente apelidado, entre os cidadãos 
nacionais do Brasil, por “Acordo de Lula”, em virtude do ter sido rubricado em 11 de Julho de 2003 aquando da primeira 
visita oficial do Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, a Portugal, – “Acordo entre a República 
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• Desporto/Espectáculo , “Tipo I”: al. a) do art. 37.º do DL 

244/98, de 8 de Agosto, para o exercício exclusivo de uma 

actividade remunerada no âmbito do desporto e espectáculos; 

 

5. Autorização de Permanência : regulado pelos arts. 65.º e segs. do 

DReg 6/2004, de 26 de Abril, emitidos no âmbito de processo de 

legalização extraordinária ocorrida no âmbito da publicação do DL 

4/2001, de 10 de Janeiro (art. 55.º), que alterou o DL 244/98, de 8 

de Agosto. Este artigo 55.º do diploma base foi revogado pelo art. 

20.º do DL 34/2004, de 25 de Fevereiro, e habilita ao exercício de 

uma actividade profissional dependente, não podendo o beneficiário 

exercer outra actividade, sob pena de cancelamento. 

 

                                                                                                                                                    
Portuguesa e República Federativa do Brasil sobre a Contratação Recíproca de Nacionais do Brasil”, pelo Decreto n.º 
40/2003, de 19 de Setembro. Este regime excepcional constitui, uma vez que continua presentemente e, vigor, uma 
verdadeira situação de regularização extraordinária de trabalhadores dependentes brasileiros em situação irregular e/ou 
não habilitados a exercerem uma actividade profissional subordinada, por serem detentores de “visto isento de curta 
duração” ou de “visto em branco”, em rigor, isentos da obrigação de vistos para estadas de curta duração, nos termos 
previstos da Anexo II do Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho, de 15 de Março (com as alterações posteriores 
efectuadas designadamente pelo Regulamento (CE) n.º 453/2003 do Conselho, de 6 de Março), válidos ou caducados. 
Ao abrigo deste regime especial, previsto no n.º 2 do art. 6.º do “Acordo Luso-Brasileiro sobre a Contratação Recíproca 
de Nacionais” constitui uma excepção legal ao regime geral previsto no n.º 2 do art. 7.º do DReg 6/2004, de 26 de Abril, 
em que por força do referido acordo, “o facto de um nacional de um dos Estados partes do Acordo se encontrar até à 
data da assinatura do mesmo no território do outro país, constitui uma razão atendível – decorrente da lei – para que o 
pedido deve ser apresentado pelo requerente fora do país da sua residência habitual ou do país da área da jurisdição 
consular do Estado da sua residência, desde que tenha a sua permanência regularizada, ainda que não estando com a 
estada em situação regularizada, fosse a mesma sujeita ao pagamento da respectiva coima, pela contra-ordenação, e 
efectuada a respectiva prorrogação de permanência do “visto branco” em território nacional (de acordo com o previstos 
nos art. 140.º, 52.º e 53.º, al. c) do n.º 1 e n.º 6, todos do DL 244/98, de 8 de Agosto (com a redacção que lhe foi dada 
pelo DL n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro); mantendo, deste modo, as embaixadas e os postos consulares de carreira as 
habituais competências legais para concessão de visto, neste caso de trabalho assalariado, no estrangeiro, nos termos 
da legislação aplicável (art. 30.º do DL 244/98, de 8 de Agosto, regulamentado pelos arts. 7.º e segs. do DReg 6/2004, 
de 26 de Abril). 
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6. Prorrogação de Permanência, nos termos dos arts. 71 .º, n.º 1 a 6 

e do n.º 7 do Decreto Regulamentar 6/2004, de 26 de  Abril : 

constitui outro processo excepcional de regularização de cidadãos 

de países terceiros, ainda em curso, para aqueles que: 

• De acordo com o art. 71.º, n.os 1 a 6 do DReg n.º 6/2004, 

não dispondo de título habilitante para trabalho 

dependente, estejam integrados no mercado de trabalho e 

se tenham inscrito e efectuado descontos para a 

segurança social e para a administração fiscal por um 

período mínimo de 90 dias, até à data da entrada em vigor 

do DL n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro, requerendo e 

apresentado os respectivos comprovativos da situação. 

Podem, também, beneficiar deste regime de prorrogação 

de permanência excepcional, nos termos previsto do n.º 3 

do art. 52.º do DL 244/98, de 8 de Agosto. 

• Cidadãos não comunitários e apresentem documentos 

comprovativos da prestação de trabalho, bem como os 

demais documentos exigidos para o efeito e relativamente 

aos quais se verifique o incumprimento, por parte da 

entidade empregadora, das obrigações devidas 317 perante 

                                                 
317 Este visto permite ao seu titular exercer uma actividade profissional subordinada só apôs autorização concedida 

pelo S.E.F., a qual poderá apresentar-se aposta no passaporte, sob duas formas: (1) carimbo a óleo com o seguinte 
dizer: “Autorizado a trabalhar/ Art. 36.º Dec. Reg. N.º 6/2004”; ou então, (2) Inscrição na própria vinheta do visto (em 
observações). 
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a segurança social e a administração fiscal (n.º 7 do DReg 

6/2004, de 26 de Abril). 

 

7. Visto de Estudo  318: permite também o exercício de actividade 

profissional subordinada a título complementar, de acordo com o 

estabelecido nos arts. 27.º, al. e), 35.º, n.º 2 do DL 244/98, de 8 de 

Agosto, e os arts. 13.º, n.º 7, 28.º e 33.º todos do DReg 6/2004, de 

26 de Abril 319; 

 

8. Visto de Estada Temporária  320: nos termos dos arts. 27.º, al. g), 

38.º, n.º 2 do REPSAE e do arts. 16.º e 36.º do DReg 6/2004, de 26 

de Abril, emitidos no âmbito de reagrupamento familiar, para 

tratamento ou assistência médicos, e para casos excepcionais, 

como por exemplo, por razões humanitárias, de interesse nacional, 

por razões imperiosas e de força maior, de ordem pessoal ou 

                                                 
318 Permite ao titular a entrada em território português para prosseguir um programa de estudos, realizar trabalhos de 

investigação científica, fazer estágio em estabelecimento de ensino ou empresas ou serviços públicos. Tem validade até 
um ano e permite múltiplas entradas. 

319 Cfr. Considerandos 18 e 19, arts. 12.º e 17.º da Directiva 2004/114/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, 
relativa às condições de admissão de nacionais terceiros para efeitos de estudos, intercâmbio de estudantes, de 
formação não remunerada e de voluntariado (publicado no JO L n.º 375, de 23 de Dezembro de 2004, págs. 12 e a 18), 
sobre a possibilidade de exercício de actividade profissional para os titulares de “Autorização de Residência emitida 
para Estudantes do Ensino Superior”. Portanto, a Directiva, ainda não transposta para a ordem jurídica interna, vai mais 
além e consagra direito de residência aos estudantes nacionais de países terceiros, e não apenas mero visto de estudo 
como a actual legislação nacional em vigor, que prevê um conceito estrito e fechado de “residente” definindo-o apenas 
“(...) estrangeiro habilitado com título válido de autorização de residência” – cfr., ainda, a antiga Directiva 93/96/CEE do 
Conselho, de 29 de Outubro de 1993, relativa ao direito de residência dos estudantes (publicado no JO L n.º 317, de 18 
de Dezembro de 2003); vide, ainda o art. 3.º DL 244/98, de 8 de Agosto, com as ulteriores alterações. 

320 Permite a entrada em território nacional ao seu titular para: tratamento médico em estabelecimento de saúde ou 
acompanhamento familiar de titular de vistos de estudo, estada temporária, trabalho ou autorização de permanência, 
podendo ainda ser concedido em casos excepcionais devidamente fundamentados. É válido até um ano e permite 
múltiplas entradas. 
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profissional. Este tipo de visto permite o exercício de actividade 

profissional subordinada, nos casos requeridos, devidamente 

fundamentados, v.g., incremento do rendimento do agregado 

familiar, autoriza-se ao seu titular exercer uma actividade 

profissional dependente 321; 

 

9. Visto de Curta Duração, desde que a sua validade se ja superior 

a 90 dias e para um ou mais Estados-parte : art. 27.º, al. c); n.º 1 

do art. 28.º; art. 33.º, n.º 3; art. 47.º, b) e 48.º; n.º 2 do 52.º; art. 53.º, 

n.º 1, al. c), n.º 4 e n.º 6; todos do DL 244/98, de 8 de Agosto, 

alterado e republicado pelo DL 34/2003 322, de 25 de Fevereiro: 

permite a entrada no território dos países Schengen para fins que, 

sendo aceites pelas autoridades competentes, não justifiquem a 

concessão de outro tipo de visto, designadamente, turismo, negócio, 

desporto, cultura, etc. É válido para entradas (ininterruptas ou 

sucessivas) até três meses por semestre, a contar da primeira 

entrada. Pode ser concedido para uma, duas ou excepcionalmente 

várias entradas, neste casos especiais. Tratam-se de vistos emitidos 

para além do limite legal de validade de 90 dias, em casos 

                                                 
321 Ibidem. 
322 Cfr. a Declaração de Rectificação n.º 2-D/2003, de 31 de Março (publicado no DR, I Série - A, N.º 76, de 31 de 

Março de 2003. 
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devidamente fundamentados e decorrentes de razões humanitárias 

(art. 49.º, por força do art. 126.º-A do diploma em análise) 323. 

 

No caso dos títulos acima elencados, eles habilitam, não só à liberdade de 

circulação das pessoas, em rigor de “direito de viajar”, dos cidadãos nacionais de 

países terceiros detentores dos referidos títulos, bem como, comporta, esta 

liberdade, o direito à prestação de uma actividade profissional subordinada, em 

regime de destacamento de trabalhadores, segundo estipulado no art. 15.º do 

DReg, 6/2004 de 26 de Abril e os arts. 7.º a 9.º do CT e da Directiva n.º 96/71/CE, 

do PE e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao destacamento de 

trabalhadores no âmbito da prestação de serviços. 

 

Vejamos agora, por exclusão de partes a título de exemplo, alguns vistos 

que não permitem ao seu titular exercer uma actividade laboral dependente, 

embora possam permitir a sua circulação no espaço Schengen (assinala-se, 

todavia, que não em condições de poder prestar uma actividade profissional): 

 

1. Visto de Trabalho Independente  “Tipo III”: arts. 27.º, al. f), 36.º, al. 

c) do art. 37.º, do DL 244/98, de 8 de Agosto, e arts. 14.º, 15.º e 34.º do 

DReg 6/2004, de 26 de Abril. Permite o exercício de uma actividade 

profissional por conta e risco próprio, no âmbito de prestação de 

serviços. 

                                                 
323 Ibidem (vide supra 156)  
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2. Vistos de Escala : são vistos que permitem o acesso à zona 

internacional de um aeroporto ou porto marítimo de um Estado-

Schengen quando utilize uma ligação internacional, regulados pelos 

arts. 17.º, 27.º, al. a), 28.º, n.º 1, art. 31.º, e 142.º todos do DL 244/98, 

de 8 de Agosto; 

 

3.  Visto de Trânsito : da conjugação dos arts. 27.º, al. b), 28.º, n.º 1 e 

n.º 2 do art. 52.º, 32.º, 47.º, al. a); 48.º, 53.º al. a), todos do DL 

244/98, de 8 de Agosto, alterado e republicado pelo DL 34/2003. 

Trata-se de um visto que habilita à entrada para atravessar o 

território dos parceiros Schengen com destino a um país terceiro no 

qual tenha garantida admissão, tem a validade de, até, 5 dias e pode 

ser concedido para uma, duas ou excepcionalmente várias entradas; 

 

4. Visto Especial : trata-se, segundo o estipulado nos arts. 47.º, al. c), 

49.º, 53.º, n.º 1, al. b), de um tipo de visto concedidos em postos de 

fronteira sujeitos a controlo e são concedidos a estrangeiros que não 

reúnam os requisitos e as condições para a concessão de um visto 

adequado à entrada e estada regular em território português. 

 

5. Visto de Curta Duração, de validade igual ou inferi or a 90 dias : 

art. 27.º, al. c); n.º 1 do art. 28.º; art. 33.º, n.º 3; art. 47.º, b) e 48.º; n.º 
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2 do 52.º; art. 53.º, n.º 1, al. c), n.º 4 e n.º 6; todos do DL 244/98, de 

8 de Agosto, alterado e republicado pelo DL 34/2003 324, de 25 de 

Fevereiro. Habilitam à entrada e permanência em território nacional 

do território dos países Schengen estritamente para os fins e pelo 

período que fundamentaram a sua concessão. 

 

 

Em conclusão, estes títulos permitem circular, rectius, viajar durante o 

período de três meses no território do Espaço Schengen, com a sujeição à 

obrigação de efectuar uma declaração de entrada, no prazo de três dias úteis, 

aquando da passagem de um Estado-membro para outro. Permitem, também, 

para trabalhar em regime de destacamento de trabalhadores, no âmbito de 

prestação de serviços, nos termos da Directiva 96/71/CE do PE e do Conselho, 

de 16 de Dezembro de 1996 e dos arts. 7.º e 9.º do CT, sem limite temporal 

previsto, embora condicionado ao tempo estritamente adequado à duração da 

prestação de serviços, e enquanto durar o contrato. 

                                                 
324 Cfr. a Declaração de Rectificação n.º 2-D/2003, de 31 de Março (publicada no DR, I Série - A, N.º 76, de 31 de 

Março de 2003. 
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PARTE E 

E. ÂMBITO TERRITORIAL, MATERIAL E SUBJECTIVO 

DO DIREITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO DE 

TRABALHADORES EXTRACOMUNITÁRIOS 

 

TÍTULO I 

I. ÂMBITO TERRITORIAL DA LIBERDADE DE 

CIRCULAÇÃO 

 

 

1. O Território da União e da Comunidade Europeia 

 

Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 61.º e segs. e 299.º, do 

TCE, apenas certas matérias relativas a “Vistos, Imigração e Outras Políticas 

relativas à Livre Circulação de Pessoas” – como veremos na análise casuística de 

cada uma delas –têm uma aplicação espacial que corresponda ao território da 

Europa dos 25 – Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Alemanha, Holanda, 

Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Reino Unido, 

Irlanda, República Checa, Eslováquia, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, 

Polónia, Eslovénia, Chipre e Malta. 
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2. O Espaço Schengen  

 

O acquis de Schengen tem uma validade e domínio de aplicação limitada 

no espaço territorial na União dos 25 Estados-membros, pois não vigora no Reino 

Unido e Irlanda e muito menos nos 10 novos Estados-membros. Por outro lado, 

tem vigência extra-territorial em relação à União, aplicando-se à Islândia e à 

Noruega. 

Portanto, o Espaço Schengen, nos termos do Acordo Schengen e da 

respectiva Convenção de Aplicação, engloba: a Islândia, a Noruega e a União 

Europeia dos 15, à excepção do Reino Unido e da Irlanda. Ou seja: Portugal, 

Espanha, França, Itália, Grécia, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 

Áustria, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, e Noruega. 
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3. O Espaço Extra Comunitário  325 

É decorrente do regime de reciprocidade, ou melhor, de idêntico 

tratamento, ou de criação de “zonas francas de circulação de pessoas”. Deriva 

dos Acordos de Cooperação e de Associação celebrados pela União Europeia ou 

pelos Estados-membros, em nome próprio, com terceiros países, 

designadamente o EEE – Islândia, Noruega e Liechtenstein. Trata-se, por isso, de 

uma extensão excepcional, por via convencional, do direito à livre circulação de 

pessoas 326. 

 

 

 

TÍTULO II 

II. ÂMBITO MATERIAL 

 

A liberdade de circulação de trabalhadores nacionais de países terceiros é 

condicionada, determinada, por variadas situações. Em especial, no que diz 

                                                 
325 LIBERAL FERNANDES, op, cit., pág. 72. 
326 LANFRANCHI, Marie-Pierre – Droit Communautaire et Travailleurs Migrants Des États Tiers: Entrée et Circulation 

Dans La Communauté Européenne, Centre d`études et de Recherches Internationales et Communautaires de la 
Université d´Aix – Marseille III, Paris, Económica, 1994, págs. 87 e 105 e segs. 
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respeito ao regime jurídico-pessoal, estatutário, aplicável à pessoa 327, decorrente, 

nomeadamente, de: 

• Ter ou não laços de parentesco com cidadãos da União; 

• Ser ou não ser cidadão de um Estado-membro do EEE; 

• Ser ou não cidadão de um Estado-parte dos Acordos de Schengen; 

• Ser ou não ser natural de um Estado que haja celebrado um acordo 

de associação ou cooperação, neste domínio, com a União, ou com 

algum ou alguns Estados-membros. 

Também faz parte do estatuto pessoal do estrangeiro – até porque 

estamos em sede de direito do trabalho –, o exercício ou não de uma actividade 

profissional subordinada. 

De modo que, considerando a pluralidade e complexidade deste regime, 

dos vários e distintos estatutos jurídico-subjectivos de que poderão ser titulares os 

trabalhadores extracomunitários, torna-se claro que só uma análise casuística 

desses estatutos nos permitirá aferir o respectivo âmbito material. 

A propósito, importa, desde já, referir que não existe um estatuto jurídico 

pessoal e laboral único para os cidadãos não comunitários, no quadro jurídico da 

União Europeia. Existem, antes, vários estatutos jurídicos, dependendo de vários 

factores, designadamente: da situação familiar face aos cidadãos comunitários, 

do país de origem, dos acordos multilaterais de cooperação e de associação da 

                                                 
327 Aqui, o âmbito pessoal relativo aos trabalhadores extracomunitários, no que concerne à liberdade de circulação, 

coincide e confunde-se com o domínio ou a dimensão material, dado que este último pressupõe o primeiro – a 
titularidade de algum estatuto pessoal, privilegiado ou não. Contrariamente ao que se verifica com o regime unívoco da 
liberdade de circulação de trabalhadores comunitários – Cfr. LIBERAL FERNANDES, Francisco, op. cit., pág. 84. 
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União Europeia com países terceiros, dos acordos bilaterais de cooperação de 

algum ou alguns Estados-membros com os países terceiros. 

De maneira que temos um regime jurídico complexo, confuso e fracturado, 

pulverizado por legislação avulsa, inadequado para garantir aos trabalhadores 

não comunitários, que se encontrem regularmente no espaço da União, um 

reconhecimento e protecção a nível dos direitos fundamentais, em ordem a 

beneficiarem de níveis, de segurança económica, política, jurídica e de integração 

social tão próximos quanto possível dos que agraciam os cidadãos 

comunitários 328. 

Partiremos da análise do âmbito subjectivo, pessoal, do estatuto dos 

trabalhadores não comunitários para, nesta sede, analisarmos o âmbito material 

do mesmo. 

Há, portanto, a possibilidade de aplicação de vários tipos de estatutos, 

consoante a ocorrência, ou não, de determinadas dimensões subjectivas. Daí que 

o estudo do âmbito subjectivo de cada um deles, individualmente considerado, é 

determinante para conhecermos do âmbito de aplicação material e territorial. 

 

“Currently, the legal position at the Community level on third country 

national residents’ rights is in a fractured, highly complex and confused state” – 

HEDEMANN-ROBISON 329 

                                                 
328 Cfr. Cfr. HEDEMANN ROBISON, Martin – op. cit., pág. 530. 
329 Cfr. Ibidem, pág. 526. 
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TÍTULO III 

III. ÂMBITO PESSOAL: 

 

É aqui que reside o núcleo duro do nosso trabalho: a liberdade de 

circulação dos trabalhadores não comunitários no espaço da União Europeia. 

Considerando que não existe um regime jurídico uniforme em relação aos 

trabalhadores nacionais de Estados terceiros, mas, antes, vários estatutos 

subjectivos relativos a estes trabalhadores extracomunitários que determinam as 

condições e o regime da livre de circulação, designadamente: 

 

• Serem familiares de cidadãos comunitários : beneficiam das normas 

referentes a liberdade de circulação de trabalhadores comunitários 330 em 

igualdade de direitos e de circunstâncias. Este regime consta do 

Regulamento (CEE) n.º 1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968, 

relativo à livre circulação dos trabalhadores na Comunidade, incluindo os 

seus familiares ainda que não sejam cidadãos comunitários 331, do 

                                                 
330 Vide desenvolvidamente a Secção 1, do Capítulo I, Parte 2, “La notion de Libre Circulation de Ressortissants 

d´Ètats Tiers au Titre du Regroupement Familial”, de LANFRANCHI, op. cit.,, págs. 155 e segs. 
331 Cfr. o Considerando n.º 3: “Considerando que a livre circulação constitui para os trabalhadores e para as suas 

famílias um direito fundamental”; e Considerando n.º4: “...o direito de livre circulação exige, a fim de que possa exercer-
se em condições objectivas de liberdade e de dignidade, que seja assegurada, de facto e de direito, a igualdade de 
tratamento em tudo o que se relacione com o próprio exercício de uma actividade assalariada e com o acesso ao 
alojamento e também que sejam eliminados os obstáculos que se opõem à mobilidade dos trabalhadores, 
nomeadamente no que se refere ao direito ao reagrupamento familiar e às condições de integração da família no país 
de acolhimento”. Vide, ainda, o título da Parte I: “Do Emprego e da Família dos Trabalhadores”, em especial o art. 10.º, 
sob a epígrafe “Da Família dos Trabalhadores”, que consagra o direito de estabelecimento e, por maioria de razão, 
também pressupõe a extensão da plena liberdade de circulação a todos seus familiares aí elencados (com laços de 
parentesco e de afinidade até ao segundo grau entre um empregador e um trabalhador e os laços de parentesco do 
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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 e aos membros das suas famílias que se deslocam no interior 

da Comunidade 332 e, em particular, do Regulamento n.º 859/2003 do 

Conselho, de 14 de Maio 333, que torna as disposições relativas aos 

regimes de segurança social dos Regulamentos (CEE) n.º 1408/71 e n.º 

574/72 extensivas aos nacionais de Estados terceiros que ainda não 

estejam abrangidos por estas disposições exclusivamente por razões de 

nacionalidade 334. 

 

• Serem abrangidos pela Directiva 96/71/CE do PE e do  Conselho , de 16 

de Dezembro, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de 

uma prestação de serviços e pela Directiva 2003/109/CE do Conselho , de 

25 de Novembro, relativa ao Estatuto dos Nacionais de Países Terceiros 

Residentes de Longa Duração 335; 

 

• Estarem abrangidos por Acordos Bilaterais e Multila terais de 

Associação e de Cooperação , celebrados nos termos do art. 310.º TCE, 

pelos seus Estados de origem com a Comunidade, ou com algum ou 
                                                                                                                                                    
primeiro grau entre dois trabalhadores), independentemente da sua nacionalidade – princípio da não discriminação, 
previsto no art. 12.º TCE. 

332 Cfr. JO L n.º 149, de 5 de Julho de 1971, com sucessivas alterações, rectius, rectificações  
333 Publicado no JO L n.º 124, de 20 de Maio de 2003. 
334 Cfr. GISBERT BRINKMANN – Family Reunification of Third Country Nationals: Access of Family Members to 

Social Protection Benefits In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol.º 4, N.º 3, Netherlands, Kluwer 
Law International, 2002, págs. 291 e segs. 

335 Vide o Regulamento (CE) n.º 1030/2002 do Conselho, de 13 de Junho de 2002, que estabelece um modelo 
uniforme de título de residência para os nacionais de países terceiros (JO L n.º 157, de 15 de Junho de 2002). 
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alguns dos seus Estados-membros. A maior parte das regras comunitárias 

relativas aos nacionais de Estados terceiros (incluindo trabalhadores 

migrantes) resultam desses acordos diplomáticos que, no ano 2000, 

perfaziam, aproximadamente, um total de trinta. Porém, “in many instances 

the texts of such Community agreements are vague, ambiguous or silent on 

issues connected with entry, residence, mobility and family reunion 

matters” 336. Além disso, há “acordos e acordos”, pois que uns conferem 

mais privilégios que outros, de maneira que há trabalhadores não 

comunitários mais privilegiados que outros, em função da sua 

nacionalidade e do teor dos Acordos Comunitários. 

 

Como se depreende desta enumeração exemplificativa, existem vários 

estatutos pessoais. Podem, até, em alguns casos, coexistir vários estatutos, i.e., 

existir uma sobreposição de situações jurídico-pessoais aplicáveis ao mesmo 

trabalhador extracomunitário 337. 

 

Todavia, independentemente do estatuto jurídico aplicável, há um 

pressuposto fundamental a ter em consideração, atendendo, até, ao escopo 

juslaboral desta tese: o exercício de uma actividade profissional dependente. 

 

                                                 
336 Cfr. HEDEMANN ROBISON – op. cit., pág. 527. 
337 Cfr. n.º 3 do art.3.º da Directiva 2003/109/CE do CONSELHO, de 25 de Novembro, relativa ao Estatuto dos 

Nacionais de Países Terceiros Residentes de Longa Duração, quanto ao âmbito de aplicação da directiva, sem prejuízo 
de disposições ou estatutos mais favoráveis. 
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Depois dessa incontornável análise, iremos deter-nos em alguns 

(certamente não todos) dos estatutos que consideramos mais relevantes, no 

âmbito do direito comunitário aplicável à matéria. 
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III.1. OS TRABALHADORES NACIONAIS DE PAÍSES 

TERCEIROS 

 

O âmbito de incidência subjectiva deste trabalho diz respeito à liberdade de 

circulação dos trabalhadores nacionais de Estados terceiros, ou seja, cidadãos 

extracomunitários que, no espaço da UE, exercem uma actividade profissional por 

conta de outrem, mediante retribuição. 

Abordaremos desenvolvidamente, agora, apenas a matéria relativa ao 

trabalho subordinado, pois que a questão da definição de “nacional de país 

terceiro” foi já amplamente tratada supra. 

 

 

1.2. Estatuto de Trabalhador Dependente  

 

Como foi já referido, o direito comunitário, constitutivo e derivado, oferece-

nos um conceito jurídico-comunitário de trabalhador assalariado muito vago e 

independente da nacionalidade. A jurisprudência do TJCE, porém, oferecendo-

nos balizas e critérios objectivos para a sua interpretação e integração, de 

maneira que a discricionariedade das instâncias jurisdicionais nacionais quanto ao 

preenchimento daquele conceito é muito limitada. 

Face, portanto, à falta de harmonização da noção comunitária de 

trabalhador dependente, tendo presente a jurisprudência interpretativa do TJCE, e 
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reconhecendo que tal definição é da competência do Estados-membros 338 339, 

passemos à noção legal estabelecida pelo legislador nacional. 

 

No direito nacional, o conceito de trabalhador retira-se da definição de 

contrato de trabalho estatuída no art. 10.º do CT (antigo art. 1.º da LCT), que 

transcreve o disposto no art. 1152.º do Código Civil: 

 

“Contrato de trabalho 340 é aquele que pelo qual uma pessoa se obriga, 

mediante retribuição, a prestar a sua actividade a outra ou outras pessoas, sob 

autoridade e direcção destas” 341. – art. 10.º do Código do Trabalho 

 

Desta definição resulta que o contrato de trabalho tem como objecto o 

trabalho subordinado e como sujeito o trabalhador dependente (ou por conta de 

outrem). Note-se que o contrato de trabalho – objecto e âmbito do direito do 

trabalho 342 – constitui uma das modalidades de contrato de prestação de serviços 

                                                 
338 Vide SILVÈRE LEFEVRE – The Interpretation of Community Law by the Court of Justice in Areas of National 

Competence In EUROPEAN LAW REVIEW, Vol. 29, N.º 4, Birmingham, THOMSON – Sweet & Maxwell, 2004, págs. 
501-516. 

339 Cfr. o n.º 2 do art. 2.º da Directiva 96/71/CE, do PE e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores, para efeitos do qual a definição de “trabalhador” é feita por meio de remissão para a 
ordem jurídica interna do Estado onde o trabalhador se encontra destacado. 

340 Subentende-se aqui o “contrato individual de trabalho”, por contraposição às “convenções colectivas de trabalho”. 
341 Da actual noção do “Contrato de Trabalho” foram supridas as designações ao carácter “manual ou intelectual” da 

actividade laboral a que faziam referência o Código Civil e a LCT – cfr. MONTEIRO FERNANDES, António – Direito do 
Trabalho, 12.º Edição, Coimbra, Almedina, 2004, pág. 126 e segs. 

342 Os princípios enformadores, que coincidem com as funções sociais do direito do trabalho: (1) a protecção do 
trabalhador; e, (2) o princípio favor laboratoris, consagrado nos arts. 4.º e 531.º, ambos do C.T., aplicam-se nos casos 
de conflito hierárquicos de normas, prevalecendo o a solução mais favorável ao trabalhador, contudo, não se aplicando 
à generalidade dos casos de interpretação de preceitos do direito do trabalho – cfr. ROMANO MARTINEZ, Pedro – 
Princípios e o Direito do Trabalho em Portugal, In Os Novos Paradigmas do Direito do Trabalho – Homenagem a 
Valentin Carrion, Editora Saraiva 2001, pág. 41, que considera estes preceitos despidos de utilidade prática actual e que 
alerta para o risco de da sua aplicação resultar em situações de mero subjectivismo e empirismo: “Admitir que em caso 
de conflito hierárquico prevalece a norma mais favorável ao trabalhador, ainda que proveniente de fonte inferior, levaria 
ao puro subjectivismo, à incerteza das decisões e a soluções injustas”. 
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lato sensu. Por outras palavras, a prestação de serviços, entendida em sentido 

amplo, abrange o próprio contrato de trabalho 343. 

 

O Direito do Trabalho é um ramo do Direito Civil, portanto, o contrato de 

trabalho titula um negócio jurídico de Direito Privado 344 345. O contrato de trabalho 

constitui um dos tipos contratuais especiais regulado no art. 874.º do C.C., Título 

II, do Livro das Obrigações 346. Porém, apesar do cunho privatístico do Direito do 

Trabalho, abundam, nesta matéria, normas de carácter imperativo 347, de ordem 

pública 348 349. 

 

                                                 
343 ROMANO MARTINEZ, Pedro – Direito do Trabalho, Coimbra, Almedina, 2002, pág. 292, refere que em teoria 

geral o contrato de prestação de serviços, em sentido amplo, abarca a prestação subordinada – v.g. o contrato de 
trabalho – e a autónoma – o contrato de prestação de serviço, stricto sensu, por exemplo, o mandato, a agência, a 
empreitada. 

344 Vide a POLIS – Enciclopédia Verbo, da Sociedade, do Direito e do Estado, Verbo, 1985, págs. 1258 e segs. e 
1270 e segs., que no conceito de contrato civil inclui o contrato de trabalho. 

345 Aliás, sendo esta uma das suas características relevantes, como negócio jurídico obrigacional, dele resultando 
contraprestações recíprocas, direitos e obrigações para ambos os sujeitos envolvidos – sinalagma – aplicam-se-lhe, por 
isso, as regras inerentes, designadamente a exceptio non adimplieti contractus (arts.428.º e segs. C.C.) e as regras 
relativas ao incumprimento (798.º e segs. CC) – cfr. ALAIN SÉRIAUX – A Notion de Contrat Synallagmatique In Études 
offerts à Jacques Ghestin – Études Offerts à Jacques Ghestin – Le Contrat au début du XXIe. Siécle, Paris, LGDJ, 2001, 
págs. 777 e segs. Este elemento de índole obrigacional diferencia-se, quer dos negócios jurídicos reais quod effectum, 
pelo facto de não implicar a constituição ou transferência de direitos reais; quer dos reais quod constitutionem, em 
virtude da perfeição negocial não carecer ou ser condicionada pela traditio. 

346 Aplicando-se-lhe por isso, as regras gerais relativas: ao negócio jurídico (arts. 217.º e segs. C.C.), aos contratos 
(arts. 405.º e segs. C.C.), ao cumprimento de obrigações (arts. 790.º e segs. C.C.). 

347 Estas normas imperativas não podem ser dispostas de outro modo, nem afastadas pela vontade das partes. 
348 Vide a propósito FRANÇOIS GAUDU – “L’Ordre Public en Droit de Travail”, In Études Offerts à Jacques Ghestin – 

Le Contrat au début du XXIe. Siécle, Paris, LGDJ, 2001, págs. 170 e segs. 
349 Daí que em ROMANO MARTINEZ, Pedro – Princípios e o Direito do Trabalho em Portugal, In Os Novos 

Paradigmas do Direito do Trabalho – Homenagem a Valentin Carrion, Editora Saraiva 2001, pág. 31 e segs., considera 
“o direito do trabalho um misto, com aspectos de direito privado – o direito do trabalho – e de direito público, por 
exemplo, a protecção no trabalho, as relações colectivas de trabalho e o processo de trabalho”. 
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Da noção jurídica acima transcrita, dos vários elementos essenciais 350 que 

integram este tipo contratual, retiraremos e analisaremos, apenas, a subordinação 

jurídica. Isto pelo facto de esta característica, entre outras 351, constituir a pedra 

angular sobre a qual assenta todo o ordenamento jurídico-laboral, incluindo a 

definição de trabalhador por conta de outrem. “A chave explicativa da ordem 

jurídico-laboral”, como sintetiza MONTEIRO FERNANDES 352: 

 

“A subordinação jurídica consiste numa relação de 

dependência necessária e pessoal do trabalhador na execução do 

contrato face às ordens, regras ou orientações ditadas pelo 

empregador, dentro dos limites do mesmo contrato e das normas 

que o regem” 353. 

 

Esta sujeição pessoal 354 às ordens e instruções da entidade patronal, 

entendidas como o poder de direcção, não tem que ser efectiva, basta que seja 

potencial, e pode ser mais ou menos intensa, sendo mais difícil de aferir quando 

                                                 
350 LOBO XAVIER, Bernardo – Curso de Direito do Trabalho, 2.º Edição, Lisboa, Ed. Verbo, 2002, pág. 276 e segs., 

que aponta os seguintes elementos essenciais do contrato de trabalho: (1) a actividade do trabalhador, como objecto do 
contrato; (2) tendo como sujeitos: o trabalhador e a entidade empregadora ou patronal também designado apenas por 
empregador; (3) a retribuição; e, (4) subordinação jurídica. 

351 Vide MENEZES CORDEIRO – Manual de Direito do Trabalho, Coimbra, 1991, págs. 518 a 520. 
352 Cfr. MONTEIRO FERNANDES – op. cit., pág. 18. 
353 Cfr. Ibidem., pág. 133. 
354 LOBO XAVIER, op. cit., pág. 16, esclarece que esta subordinação ou sujeição pessoal, não é servil, mas de 

carácter funcional, moderno e civil, associada à indeterminação da prestação laboral e da necessidade da sua fixação 
concreta. 
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estamos face a uma mera autonomia técnica, mesmo que, neste último caso, 

exista subordinação jurídica, nos termos do art. 112.º do CT 355 

A subordinação jurídica 356 não se confunde com a dependência 

económica. Esta última consiste naquelas situações em que o beneficiário 

encontra na retribuição o seu único ou o principal meio de subsistência, podendo 

mesmo, verificarem-se situações de dependência económica sem subordinação 

jurídica, e vice-versa 357. 

 

A subordinação constitui um “estado jurídico latente”, uma situação 

meramente potencial, podendo manter-se em estado latente sem uma efectiva 

concretização. É o que sucede, por exemplo, com o trabalhador que exerce a sua 

actividade profissional com a independência decorrente de autonomia técnica, 

mas sob a autoridade e a direcção do empregador. 

Esta sujeição pessoal (mas não servil) que caracteriza a subordinação 

jurídica pressupõe, por um lado, o dever de obediência do trabalhador, que consta 

da enumeração exemplificativa da al. d) do n.º 1 do art. 121.º do CT, em que 

constitui obrigação do trabalhador entre outras a de: 

                                                 
355 Vide, a propósito, ALONSO OLEA, Prof. Manuel – Introdução ao Direito do Trabalho, Coimbra, Coimbra Editora, 

1968, pág. 245, que faz uma abordagem pormenorizada da relação entre a subordinação e o poder disciplinar. 
356 Entendida característica intuitu personae do contrato de trabalho, por contraposição à fungibilidade característica 

dos contratos de prestação de serviço – cfr. CAMARA BOTÍA, Alberto – Los Representantes de Comercio - En Torno de 
los Artículos 1.3.f) y 2.1.f) del ET, In REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO - El Estatuto de Los 
Trabajadores - Vinte Años Después, Edición Especial del Numero 100, Madrid, 2000, pág. 104 e segs. 

357 Daí que a lei Espanhola aplicável – Estatuto de los Trabajadores, artigos 1.3F) e 2.1 f) – acrescenta, por isso, 
mais um critério de distinção que é la ajenidade en los riesgos, a não participação nos riscos, que CAMARA BOTÍA, 
Alberto – Los Representantes de Comercio - En Torno de los Artículos 1.3.f) y 2.1.f) del ET, In REVISTA ESPAÑOLA 
DE DERECHO DEL TRABAJO - El Estatuto de Los Trabajadores - Vinte Años Después, Edición Especial del Numero 
100, Madrid, 2000, pág. 104, considera como sendo tecnicamente idóneo para distinguir o contrato de trabalho face à 
generalidade dos contratos de prestação de serviço, embora o considere como elemento necessário, mas não suficiente 
e de exclusão da subordinação. 
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“d). Cumprir com as ordens e instruções do empregador em tudo o que 

respeite à execução e disciplina do trabalho, salvo na medida em que se mostrem 

contrárias aos seus direitos e garantias” 

(art. 121.º, n.º 1 CT) 

 

Admite-se, na última parte do preceito, a possibilidade de desobediência 

legítima, dentro dos limites do objecto do contrato de trabalho, da categoria 

profissional e das garantias do trabalhador – segundo resulta da leitura das 

disposições conjugadas dos arts. 111.º, 117.º e 122.º do CT. 

 

Por outro lado, a subordinação implica o poder de direcção 358 e o poder 

disciplinar da entidade patronal, nos termos e limites definidos pelos arts. 10.º, 

150.º, 151.º 1 365.º e segs. do CT. 

Em jeito de conclusão, podemos reiterar que a subordinação jurídica é 

característica determinante do direito do trabalho e do conceito de trabalhador, 

como aquele que presta a sua actividade profissional subordinada, 

heterodeterminada ou, por outras palavras, não autónoma. 

 

 

1.2.1.  SUBORDINAÇÃO Versus AUTONOMIA  

 

                                                 
358 Entendido como poder de conformar e concretizar a actividade do trabalhador, e, simultaneamente, como 

oportunidade de colaboração recíproca entre ambas as partes – cfr. MONTEIRO FERNANDES – op. cit., pág. 276 e 
277. 
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Existe uma identidade funcional entre a relação jurídica laboral, 

subordinada, e a exercida por conta própria, no âmbito de uma prestação de 

serviço. Daí a difícil e imperiosa necessidade de delimitação, estabelecendo 

limites definidos e concretos de separação e circunscrevendo os campos de 

aplicação de cada um dos tipos contratuais em questão. 

 

Ao contrário do trabalhador, juridicamente subordinado à entidade 

empregadora, estando sob a direcção e autoridade desta última, nos temos 

estabelecidos nos art. 1152.º CC e 10.º CT, o trabalhador independente actua 

com autonomia. A autonomia, que lhe é própria e característica, é definida como 

“prestação autodeterminada de serviços” 359. Aliás, este constitui o critério básico 

de distinção na jurisprudência e na doutrina entre contrato de trabalho e contrato 

de prestação de serviços. 

 

Nos dias que correrem, tem havido um recurso abusivo e fraudulento360, 

por um lado, e lícito 361, por outro, aos contratos de prestação de serviço como 

                                                 
359 CAMARA BOTÍA – op. cit., pág. 91. 
360 Pela dissimulação contrato de trabalho, e na falsa aparência de trabalhador independente, em que as partes se 

furtam à aplicação das normas imperativas do direito do trabalho, com o consequente prejuízo para o trabalhador, tendo 
com objectivo assegurar uma maior flexibilidade da relação laboral e/ou colocar-se à parte do âmbito de aplicação de 
normas injuntivas protectoras dos trabalhadores, designadamente, relativas a cessação do contrato de trabalho. 
Havendo nestes casos, uma errada e abusiva qualificação nomen iuris do contrato, que não vincula ao intérprete, 
cabendo, sim, ao tribunal a correcta interpretação. 

361 O recurso lícito ao trabalhador autónomo, verifica-se por razões de ordem técnicas relacionadas com o modo de 
prestar e executar a actividade, como por exemplo, do seu carácter especializado; por motivos conjunturais derivados 
da necessidade de adaptabilidade das empresas a novos métodos e a crescente competitividade e flexibilização; ou 
mesmo, apenas para afastar o risco empresarial com a redução de trabalhadores dependentes, naquilo que se 
consubstancia na “externalização de serviços”, conhecido por outsourcing, com recurso a intermediários ou prestadores 
de serviços externos, tais como: trabalhadores temporários, empresários em nome individual sob a forma de contrato de 
agência, por exemplo - cfr. Preâmbulo do Contrato de Agência (DL 178/86, de 3 de Julho, alterado pelo DL 118/93, de 
13 de Abril, que transpõe para a ordem jurídica interna, para efeitos de harmonização jurídica, a Directiva 86/653/CEE 
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alternativa funcional ao conceito tradicional de trabalhado dependente. Isto por 

razões que se prendem com a flexibilidade, mobilidade e desprotecção do 

trabalhador independente, naquilo que alguns autores vaticinam como a “crise do 

contrato de trabalho” 362. 

Assim, saber se, in concreto, estamos perante um trabalhador dependente 

ou por conta própria, face aos tipos legais dos contratos em causa, é muito 

complexo delicado. Esta tarefa é mais fácil numa perspectiva conceptual, ao nível 

teórico, do que perante o caso concreto, onde a diferenciação e, principalmente, a 

demarcação de fronteiras é mais complicada. 

Daí que, para tal, se recorra à análise dos essentialia ou naturalia negotii 

dos tipos contratuais – o método tipológico 363. O critério principal sói ser a 

identificação de elementos indicativos de subordinação ou de autonomia. Mas 

este não é o único critério, por ser insuficiente e inconclusivo para as, não raras, 

situações em que o trabalhador dependente exerce a sua actividade com 

autonomia e o trabalhador autónomo recebe instruções. 

                                                                                                                                                    
do Conselho, de 18 de Dezembro, relativa a coordenação do direito dos Estados-membros os agentes comerciais). 
Sobre a peculiar distinção do contrato de trabalho face ao de agência, vide desenvolvidamente sobre este último PINTO 
MONTEIRO, António – Contrato de Agência – Anotação, 4.ª Edição Actualizada, Coimbra, Almedina, 2000, pág. 40 e 
segs.; Idem – Direito Comercial - Contratos de Distribuição Comercial, Coimbra, Almedina, 2002, pág. 25 e segs; e, 
HELENA, BRITO, Maria - Contrato de Concessão Comercial, Coimbra, Almedina, 1990, pág. 80 e segs. 

362 Em virtude de considerar que o actual regime consagrado no art. 1152.º C.C., do Código Civil de 1966, estar 
desactualizado e desadequado face às novas realidades jurídico - económicas, designadamente: trabalhadores 
juridicamente subordinados e a gozarem de uma autonomia técnica e financeira, designado, por isso: “proletarização do 
direito do trabalho”; e, todavia, há uma crescente maioria de trabalhadores apenas com autonomia jurídica, contudo, 
técnica e economicamente dependentes e que mereciam a tutela das regas laborais imperativas de protecção dos 
trabalhadores. Daí que o futuro do direito do trabalho, como o “direito das profissões”, passa por conferir a estes últimos 
trabalhadores maior protecção – cfr. MONTEIRO FERNANDES – op. cit., pág. 21 e ROMANO MARTINEZ, Pedro – 
Direito do Trabalho, Coimbra, Almedina, 2002, pág. 290 e 307. 

363 LOBO XAVIER – op. cit., pág. 299. 
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Mesmo nestas confusas situações híbridas, o trabalhador por conta própria 

actua com plena autonomia e independência funcional e rege-se pelos seus 

próprios critérios de gestão da actividade e do tempo; as instruções empresariais 

e instrumentais por ele recebidas limitam-se a matérias imprescindíveis para o 

correcto exercício da sua actividade. E o inverso também ocorre, nos casos em 

que o trabalhador assalariado actua com autónoma técnica, nos temos previstos 

no art. 112.º CT. 

 

A dicotomia básica “subordinação vs. autonomia”, classicamente utilizada 

para a distinção entre trabalhador por conta de outrem e trabalhador 

independente 364 365, é simples e operativa numa perspectiva de conceitos, no 

campo abstracto, de teoria geral, de delimitação de conceitos-quadro, conceitos-

tipo, que in casu, deverá ser aferida pelos julgadores na aplicação do direito. Daí 

que, portanto, se possa concluir que a demarcação ou a distinção entre 

trabalhador dependente e o independente é matéria de facto, e não de direito. 

Neste sentido, aplaudimos a omissão legislativa da União no que toca à 

formulação de uma definição de “trabalhador dependente”, e as decisões do 

TJCE no sentido de procurar, incessantemente, caso a caso, estabelecer balizas 

ao conceito e não procurar assumir um papel legislativo estabelecendo uma 

definição do conceito. 

 
                                                 

364 Vide GIUSEPE FERRARO – Dal Lavoro Subordinato al Lavoro Autónomo In Giornale del Diritto del Lavoro e di 
Relazioni Industriali, n.º 79, Anno XX, 1998, 3, págs. 457 e segs. 

365 MARCELLO PEDRAZZOLI – Dal Lavoro Autonomi ai Lavoro Subordinati In Giornale del Diritto del Lavoro e di 
Relazioni Industriali, n.º 79, Anno XX, 1998, 3, págs. 509 e segs. 
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Nos casos de fronteira, de difícil distinção, impõe-se a atenção à realidade 

do caso concreto, à justiça e a jurisdicidade material como padrão decisório. Isto 

é, no âmbito do sistema geral da ordem jurídica portuguesa, e do Direito em geral, 

o que verdadeiramente prevalece é o princípio da adequação ao caso concreto, 

tendo em conta a proporcionalidade dos elementos, valores e princípios em 

questão. 

É exactamente aqui que surge o método indiciário 366, de natureza 

casuística, assente na abundante jurisprudência nacional e comunitária, e 

concomitantemente na doutrina, de génese na common law, apelidado também 

por multi test, devido a importância que na ordem jurídica britânica se atribui ao 

precendent rule, ao método casuístico, como expressão do velho princípio law in 

books, law in action. 

 

O art. 12.º do CT consagra o método indiciário, ao consagrar uma 

presunção iuris et de iure da existência do contrato de trabalho, desde que 

preenchidos, cumulativamente, cincos requisitos: (1) inserção na estrutura 

organizativa do empregador e submissão às ordens do mesmo; (2) local de 

trabalho pertencente do empregador e horário de trabalho predefinido por este, 

(3) retribuição em função do tempo despendido, ou situação de dependência 

                                                 
366 Trata-se de um método de detecção, por via dedutiva, em que são tidos em consideração alguns indícios ou 

índices negociais, internos e externos ao contrato, sendo analisados na sua globalidade, no conjunto ou de todo, para a 
delimitação casuística, i.e. no caso concreto, se estamos perante um trabalhador por conta de outrem ou autónomo. Eis, 
a enumeração exemplificativa dos índices que avançados de “de iure constituto”, pelo art. 112.º C.T., pela substancial 
jurisprudência e pela doutrina: internos, (1) local de trabalho; (2) horário de trabalho; (3) propriedade dos instrumentos 
de trabalho; (4) retribuição; (5) sub-prestação da actividade; (6) risco; (7) organização do trabalho; externos, (8) 
exclusividade; (9) inscrição fiscal; (10) inscrição na segurança social; (11) inscrição no sindicato ou habilitação. 
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económica; (4) instrumentos de trabalho propriedade da entidade empregadora; 

(5) prestação do trabalho por um período de noventa dias seguidos. 

A presunção do art. 12.º do CT, pouco clara e sistematicamente incoerente, 

não ajuda nem facilita a difícil missão de aferir, nos casos duvidosos, em face de 

tipo de prestador de serviços, lato sensu, estamos. O preceito acaba por nem, 

sequer, beneficiar o trabalhador com a inversão do ónus da prova. 

De facto, face à previsão normativa constante do actual art. 12.º CT, sob a 

epígrafe “Presunção”, e às regras gerais do direito civil, arts. 342.º e segs. CC, 

cabe ao trabalhador fazer a prova de cada um dos elementos constitutivos do 

contrato de trabalho. Por outras palavras, cabe ao trabalhador provar que presta 

uma actividade profissional subordinada, sob a direcção e autoridade do 

empregador, etc. 

A prova da relação jurídico-laboral é muito difícil de fazer com recurso à 

presunção legal do art. 12.º CT, que nada tem de presunção, senão vejamos: 

 

• Primeiro, não faz sentido a exigência cumulativa de todos os indícios, 

uma vez que, se o trabalhador poder provar todos os elementos aí 

elencados, não necessita de recorrer à presunção para demonstrar a 

existência de um contrato de trabalho. Bastava, por isso, a exigência da 

mera alegação e respectiva prova de um deles, apenas, para, 

consequentemente, operar a inversão do ónus da prova, fazendo-o 

impender sobre o empregador; 
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• Segundo e por último, nos termos gerais do direito: “presunções são 

ilações que a lei tira de um facto conhecido para afirmar um facto 

desconhecido” – n.º 1 do art. 350.º CC. A presunção legal implica a 

inversão do ónus da prova. Isto é, face à alegação e respectiva prova 

de um dos indícios por parte do trabalhador sobre a existência de uma 

eventual relação jurídico-profissional dependente, deveria caber ao 

empregador a demonstração do contrário, ou seja, o ónus da prova 

negativa. 

 

No que toca ao art. 12.º CT, salta à vista a sua incongruência com o regime 

geral do Código Civil, atrás exposto. De facto, a primeira das condições exigidas 

pelo art. 12.º – dependência e inserção na estrutura organizativa do dador de 

trabalho – já integra, por si só, o essencial da noção do trabalhador dependente. 

A verificação das quatro restantes condições permite, apenas, concluir com 

certeza absoluta que estamos face perante um contrato de trabalho e um 

trabalhador assalariado. Trata-se, por isso, de mais do que uma mera presunção 

legal nos termos do n.º 2 do art. 350.º CC, uma vez que todos os critérios juntos 

ou, apenas, um ou alguns deles per se são mais do que suficientes e 

concludentes para aferir de estarmos, ou não, perante um trabalhador por conta 

própria. 

 

Por tudo isso, somos de concluir, com modéstia e humildade académica, 

que esta norma se encontra destituída de qualquer aptidão para se qualificar 
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como presunção legal como definida nos termos gerais do direito, uma vez que, 

da sua aplicação literal e automática, podem resultar novas e sérias dificuldades 

de qualificação, contrárias à própria natureza, à ratio legis da norma e à missão 

genética das normas presuntivas, como esta pretende ser 367 368. 

 

E podemos, ainda, sintetizar, de forma lapidar e lacónica que, apesar da 

zona cinzenta, comum ao trabalhador dependente e ao trabalhador por conta 

própria, a autonomia, que caracteriza este último, acaba onde se inicia a 

subordinação do primeiro. Por outras palavras, a autonomia do trabalhador 

independente não é absoluta, dado que ele pode conformar o exercício da sua 

actividade às orientações, directrizes e instruções, ou, mesmo, adequar-se à 

política económico e comercial do dador de trabalho e, mesmo, prestar contas da 

sua actividade. Estas, e outras, obrigações funcionais e instrumentais não põem 

em causa a autonomia característica do trabalhador por conta própria. 

 

Se, porém, na análise do caso concreto, houver sinais da intensidade, do 

modo reiterado e sistemático, da minúcia na emissão, por parte do dador de 

trabalho, de instruções cerradas, concretas, detalhadas e precisas, estaremos, 

indubitavelmente, perante uma clara situação de subordinação e, 

                                                 
367 V. MONTEIRO FERNANDES – op. cit., pág. 150. 
368 Entretanto, ROMANO MARTINEZ, obreiro do Projecto do Código do Trabalho, já veio esclarecer na anotação ao 

diploma que “(...) só há presunção de contrato de trabalho se estiverem preenchidos cumulativamente os cinco 
requisitos, mas faltando qualquer requisito nada obsta que o trabalhador, ainda assim, prove que estão preenchidos os 
elementos constitutivos do contrato de trabalho.” – cfr. ROMANO MARTINEZ, Pedro et al. – Código do Trabalho 
Anotado – Anotação aos arts. 6.º a 13.º, Edição Revista, Coimbra, Almedina, 2004, pág. 88 e 89. 
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consequentemente, de um contrato de trabalho, já que “a subordinação termina 

onde começa a autonomia”. 
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III. 2. ACORDOS BILATERAIS E MULTILATERAIS DE 

ASSOCIAÇÃO E DE COOPERAÇÃO DE QUE A UE É 

PARTE 369 370 

 

Há, actualmente, cerca de trinta acordos internacionais, de associação e/ou 

de cooperação, concluídos entre a União Europeia (ao abrigo do art. 310.º TCE) 

ou seus Estados-membros e terceiros Estados, no domínio da livre circulação de 

pessoas (Parte III, Título IV TCE 371), que conferem alguns direitos a cidadãos 

destes últimos países, em especial no que diz respeito à livre circulação de 

trabalhadores. 

 

Quanto à natureza jurídica destes acordos, compromissos internacionais, 

constitui verdadeiro direito comunitário derivado, de fonte externa 

convencional 372. 

 

O Tribunal de Justiça 373, ao abrigo do art. 234.º, n.º 1, al. b) TCE, tem 

produzido jurisprudência relativa à validade, interpretação, eficácia e aplicação 

                                                 
369 Sobre as relações externas da União Europeia no âmbito em apreço, vide RICARDO BASSO – Cooperazioni 

Rafforzate e Relazioni Esterne In LA RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL´UNION EUROPEA DOPO I TRATTATI DI 
AMSTERDAM E NIZZA, Giappichelli Editore, Torino, 2003, págs. 37 e segs. 

370 ANNE MACGREGOR; GORDON BLANKE – Free Movement of Persons Within the E.U.: Current Entitlements of 
E.U. Citizens and Third Country Nationals – A Comparative Overview In INTERNATIONAL TRADE LAW & 
REGULATION, Vol. 8, Sweet & Maxwell, London, 2002, págs. 189-191. 

371 Vide SILVIA BERTINI, op cit., págs. 183 e segs., no capítulo relativo a “Le Relazioni Esterne della Comunità 
Europea nelle Materia Contemplate al Titolo IV TCE”. 

372 GORJÃO-HENRIQUES – op. cit., págs. 233 e 248, por oposição aos acordos que integram o direito comunitário 
originário, celebrados apenas entre Estados-membros e a própria União. 
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jurídica das normas constantes dos acordos internacionais de que a Comunidade 

é parte, relativas ao exercício da livre circulação por trabalhadores nacionais de 

países terceiros, como fonte de direito comunitário. Estas decisões vão no sentido 

de considerar que as disposições constantes destes acordos constituem regras 

de aplicação directa, horizontal e vertical, no território da Comunidade, inspiradas 

nas regras de direito institutivo, primário, do Tratado de Roma. Portanto, são 

directamente invocáveis perante os tribunais dos Estados-membros, se 

atendendo à previsão, objectivo e natureza 374 das mesmas resultarem 

obrigações concretas e determinadas – clear, precise and unconditional 

obligations – para os Estados-membros 375. Caso contrário, em se tratando de 

disposições meramente programáticas, das quais derivarem, para os Estados-

membros, obrigações meramente gerais e indeterminadas, de cooperação 

estritamente diplomática, para a prossecução dos objectivos dos Acordos, não 

constituem fonte de direito, nem comportam aplicação ou eficácia directa. 

 

O Tribunal de Justiça, até a presente data, nunca se pronunciou, porém, 

sobre a aplicabilidade directa de normas concretas destes acordos. Tem-se 

pronunciado, apenas em termos gerais, teoréticos, quanto aos pressupostos da 

                                                                                                                                                    
373 Acórdãos Haegmann Contra Belgium (Caso n.º 183/73); Sevince Contra Staatssecretaris van Justitie (Caso 

192/89); Demirel Contra Stadt Schabisch Gmund (Caso 12/86); Polydo Ltd. (Caso 270/80); Kziber, de 31 de Janeiro de 
1991; Racke, de 16 de Junho de 1998; Eddline El- Yassini, de 2 de Março de 1999; e, Surul, de 4 de Maio de 1999. 

374 Na expressão dos Acórdão: “Uma disposição de um acordo concluído pela Comunidade com países terceiros 
deve ser considerada como directamente aplicável, sempre que, atendendo aos seus termos bem como ao objecto e à 
natureza do acordo, estabelecer uma obrigação clara e precisa, que não esteja subordinada, na sua execução ou nos 
seus efeitos, à intervenção de qualquer acto posterior (...)” – cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 2 de Março de 
1999, Processo C-416/96: Nour Eddline El-Yassini contra SSHD - Secretary of State for Home Department (publicado 
na Colectânea da Jurisprudência 1999, págs. 1209 e segs.). 

375 Cfr. LIBERAL FERNANDES – op. cit., pág. 81 e 82. 
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atribuição de efeito directo àquelas normas – se, dos termos, objecto e natureza 

do acordo 376, resultam obrigações claras, precisas e incondicionais. 

O número dos acordos que têm por primordial base motivações de 

natureza política e económica subiu consideravelmente após o fim da Guerra-fria, 

com a globalização 377, o consequente aumento das relações comerciais no 

âmbito da OMC (Organização Mundial do Comércio), e com a emergência de 

surtos migratórios com a Europa como destino 378. 

 

Por isso, regra geral, os acordos assumidos não conferem direitos 

significantes, relevantes, aos nacionais de países terceiros, tais como o acesso ao 

mercado de trabalho interno, à liberdade de circulação e de estabelecimento e ao 

mercado interno da União. Excepções são: o Acordo relativo ao E.E.E; o recente 

Acordo com a Suiça sobre a liberdade de circulação de pessoas, incluindo 

trabalhadores; o Acordo de Associação celebrado com a Turquia; e tantos outros 

celebrados com os Estados da Europa central e oriental, designados por “Acordos 

                                                 
376 Cfr. HEDEMANN ROBISON – op. cit., pág. 535 e 536, profere acesas críticas contra este requisito, em virtude, 

citamos: a generalidade destes acordos internacionais serem de âmbito e de natureza comerciais, alfandegárias ou 
fiscais entre terceiros Estados e a União Europeia, e não tem como objectivo primordial o estabelecimento de direitos 
aos cidadãos daqueles países na União, e muito menos conferir estatutos jurídicos; e ainda pelo facto de, tratando-se 
de acordos, de direito internacional, não estão vocacionados, à partida, a conferirem eficácia directa, invocável dentro 
dos respectivos Estados-parte; e, por último, porque, actualmente a eficácia directa é propositadamente excluída dos 
mesmos. Neste sentido, fora os casos já decididos, respeitantes aos acordos celebrados com a Turquia, Marrocos e 
Argélia, a interpretação do TJ tem apenas beneficiado os países com estatuto mais privilegiados, designadamente: do 
E.E.E. e a Suiça. E conclui: “It remains to be seen whether the Court will continue to pursue its current approach to 
individuals rights enforcement under international treaties concluded by the Community, given the danger that this may 
serve to entrench the current fractured and haphazard nature of third country nationals treatment under Community law”. 

377 Vide PETER AUER – Protected For Employment and Decent Work: Employment Security in a Globalized World In 
GLOBALIZATION: THE QUEST FOR A SOCIAL AGENDA, Netherlands, Kluwer Law International, 2005, págs. 131 e 
segs. 

378 Vide sobre a Resolução doPE, de 15 de Janeiro de 2004, quanto ao princípio-base a ter em consideração na 
gestão dos fluxos migratórios, LAURA TOMASI – Flussi Migratori e Risorse Umane In DRITTO PUBBLICO 
COMPARATO ED EUROPEO I, Rivista Trimestrale I -2004, Torino, G. Giappichelli Editore, 2004, págs. 202 a 206. 
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Europeus”. Muitos dos Estados parte destes Acordos fazem, já, parte da UE, no 

âmbito do recente alargamento ocorrido a 1 de Maio de 2004 (Hungria, Polónia, 

República Checa, Eslováquia, Países Bálticos e a Eslovénia) e outros dois, 

Roménia e Bulgária, têm Tratados de Adesão 379 já celebrados e integração 

prevista para 1 de Janeiro de 2007, nos termos do n.º 2 do art. 4.º do Tratado de 

Adesão. 

 

Portanto, há “acordos e acordos”, em razão dos diferentes níveis de 

direitos garantidos e assegurados pelos mesmos, sendo uns que conferem 

maiores direitos, diríamos mesmo, privilégios, que outros 380 – tal como foi referido 

a propósito da lista de países sujeitos à obrigação de visto, ressalta aqui, uma vez 

mais, a importância do nível de desenvolvimento ou proximidade geográfica em 

relação à Europa, enquanto espaço economicamente desenvolvido. Portanto, 

reconhece-se e explica-se, assim, que a razão de ser destes critérios se prende, 

fundamentalmente, com a associação natural de alguns Estados a potenciais 

focos de imigração para a União Europeia. 

Nenhum dos acordos celebrados entre a União Europeia e países 

terceiros, à excepção dos celebrados com o EEE e com a Suiça, conferem 

quaisquer direitos juridicamente significativos aos nacionais dos Estados 

                                                 
379 Publicado no JO L n.º 157, de 21 de Junho de 2005, pág. 11 e segs.; vide, ainda, todos os Documentos Relativos 

à Adesão da República da Bulgária e da Roménia à União Europeia disponíveis em: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:PT:HTML  

380 Face à situação de desigualdade dos trabalhadores nacionais de Estados terceiros, resultante dos acordos 
internacionais de associação e de mera cooperação de que a União Europeia e os Estados-membros são parte, vide as 
reflexões de CASTRO OLIVEIRA, Álvaro – Immigrants from Third Countries Under E.C. External Agreements: The Need 
for Improvement In EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS REVIEW, Vol. 4, Issue 2, Summer 1999, Leicester, 1999, págs. 
215-234. 
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signatários que residam no espaço da União. A distingui-los dos cidadãos da 

União estão, designadamente, limitações aos direitos de circulação e de 

estabelecimento e dificuldades colocadas ao reagrupamento familiar. 

 

Se tivermos que estabelecer uma hierarquia dos vários acordos 

internacionais celebrados, no sentido de determinar quais são os que conferem 

maiores direitos, liberdades e garantias, efectuá-la-íamos do seguinte modo: 

 

1. Os Acordos com o EEE e com a Suiça : aqueles que conferem 

maiores e mais profundos direitos, liberdades e garantias – os mais 

privilegiados – pois que, em virtude de tais acordos, os cidadãos dos 

Países-partes, nomeadamente: da Suiça, do Liechtenstein, da 

Islândia e da Noruega gozam dos mesmos direitos sociais e 

económicos semelhantes aos que são conferidos aos cidadãos da 

União pelos Tratados, como, por exemplo, do princípio da igualdade 

e da não discriminação (arts. 12.º e 17.º TCE); 

 

2. Os Acordos de Associação entre a Comunidade Europei a e a 

Turquia : constituem a segunda mais importante fonte de direito 

comunitário derivado, sublinhe-se também privilegiado 381, aplicável 

a cidadãos não comunitários, dado que conferem aos trabalhadores 

                                                 
381 M. MARESCEAU – La Libre Circulation des Personnes et les Ressortissants d´Etats Tiers In RELATIONS 

EXTÉRIEURES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET MARCHÉ INTÉRIUR: Aspects Juridiques et Fonctionnels, 
Colloque de 1986, Collège de Europe N.º 45, Story Scientia, 1988, págs. 118. 
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turcos e às respectivas famílias, no âmbito de reagrupamento 

familiar, o direito de residência no espaço da União, bem como o 

direito, embora restrito ou limitado, de acesso ao mercado de 

trabalho doméstico dos Estados-membros da União. 

 

3. Os Acordos Euro-Mediterrâneo , assinados desde da década 60, 

inicialmente de mera cooperação, hoje, contudo, de associação, 

com o grupo de países do Magreb (compostos por Argélia, Líbia, 

Marrocos e Tunísia), do Norte de África (como o Egipto), do Médio 

Oriente: conferem direitos muito fracos, níveis de protecção de 

direitos, liberdades e garantias bastante inferiores, quando 

comparados com os acima mencionados. Estabelecem, apenas, 

alguns direitos relativos à não discriminação no âmbito do trabalho e 

da segurança social. 

 

4. Os “ Acordos da Europa” , como são conhecidos os Acordos de 

Cooperação de Parceria celebrados com ex-países da União 

Soviética, da Europa Central e do Leste : que atribuíam aos 

nacionais destes países direitos de acesso ao mercado de trabalho, 

incluindo o direito ao exercício de uma actividade profissional por 

conta própria, rectius, direito de estabelecimento – constitui uma 

referência meramente histórica, atendendo a que os referidos países 

fazem parte da União Europeia ou estão em processo de adesão. 
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5. Acordos concluídos com o grupo A.C.P . (países de Africa, 

Caraíbas e Pacífico), que inclui o grupo de países com ligações 

coloniais. Desses acordos resultou a consagração e atribuição de 

garantias anti-discriminatórias aos trabalhadores, nacionais desses 

países, residentes na Comunidade. 

 

6. Países e Territórios de Associação Ultramarina , ou apenas PTU, 

identificados na Parte IV, arts. 182.º a 187.º, do Tratado da 

Comunidade Europeia. Trata-se de países e territórios ultramarinos 

não europeus, associados à Comunidade em virtude de especiais 

relações que mantêm com a Dinamarca, a França, os Países Baixos 

e o Reino Unido, e que fazem parte da lista constante do Anexo II do 

TCE 382, tendo como objectivo o estabelecimento de um quadro para 

a associação dos Países e Territórios Ultramarinos (PTU) à 

Comunidade Europeia, a fim de promover o seu desenvolvimento 

económico e social e desenvolver as relações económicas 

                                                 
382 Os vinte Países e Territórios Ultramarinos aos quais se aplicam as disposições da Parte IV do Tratado são: PTU 

britânicos: Anguilha, Ilhas Caimão, Ilhas Malvinas/Falkland, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, Monserrat, 
Pitcairn, Santa Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Território Antárctico Britânico, Território Britânico do Oceano 
Índico, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas. PTU franceses: Mayotte, Nova Caledónia, Polinésia Francesa, 
São Pedro e Miquelon, Territórios Austrais e Antárcticos Franceses, Wallis e Futuna, PTU neerlandeses: Aruba, 
Antilhas Neerlandesas (Curaçau, Bonaire, São Martinho, Santo Eustáquio, Saba). Países com relações especiais com o 
Reino Unido e com a Dinamarca: Gronelândia – cfr. Decisão 2001/822/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2001, 
relativa à associação dos Países e Territórios Ultramarinos à Comunidade Europeia (JO L n.º 314, de 30 de Novembro 
de 2001 e JO L n.º 324, de 7 de Dezembro de 2001); e vide TIZZANO, António et al., op. cit., pág. 98. 
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privilegiadas existentes entre estes países e territórios e a 

Comunidade Europeia 383. 

 

“São Países e Territórios Ultramarinos, que dependem 

constitucionalmente de quatro Estados-Membros da Comunidade 

Europeia mas que não fazem parte do território comunitário, beneficiam de 

uma estreita associação à Comunidade desde a sua origem. O novo 

regime de associação dos PTU foi concebido a fim de atingir os quatro 

objectivos mencionados na Declaração n.º 36 relativa a estes países e 

territórios, que figura em anexo ao acto final do Tratado de Amesterdão de 

1997, a saber: (1) promover mais eficazmente o desenvolvimento 

económico e social dos PTU; (2) Desenvolver as relações económicas 

entre os PTU e a União Europeia; (3) tomar em consideração de forma 

mais adequada a diversidade e a especificidade de cada PTU; (4) 

Melhorar a eficácia do instrumento financeiro” 384. 

 

De referir, por último, o tema celebração de acordos internacionais em 

nome da União, representada pelas suas Instituições – arts. 24.º, 34.º e 38.º TUE, 

e/ou pelos seus Estados-membros, com Estados terceiros. Este tema levanta a 

pertinente questão quanto à personalidade e capacidade jurídica da União 

Europeia, individualmente considerada, para celebrar acordos e tratados 

internacionais. Há, no que concerne a esta matéria, posições contraditórias – uns 

                                                 
383 Vide a “Decisão de Associação Ultramarina”, Decisão 2001/822/CE (e Anexos com respectivos Apêndices 2) do 

Conselho, de 27 de Novembro de 2001, relativa à associação dos países e territórios ultramarinos à Comunidade 
Europeia (publicado no JO L n.º 324, de 30 de Novembro de 2001, págs. 1 a 77). Vide, ainda, a legislação extravagante 
pertinente, anexos e apêndices, em http://europa.eu.int/eur-lex/pt/lif/reg/pt_register_11704010.html 

384 Cfr. http://europa.eu.int/scadplus/leg/pt/lvb/r12301.htm 
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consideram que a Comunidade, per se, carece, em absoluto, de qualquer 

personalidade e capacidade como sujeito de acordos internacionais enquanto 

outros advogam a posição oposta 385. 

 

 

 

2.1. Trabalhadores Nacionais dos Países do ESPAÇO 

ECONÓMICO EUROPEU – EEE e da CONFEDERAÇÃO 

HELVÉTICA 

 

O Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (Acordo EEE) 386, foi 

assinado no Porto, em 2 de Maio de 1992, entre as Comunidades Europeias, os 

seus doze Estados-membros e os seis Estados que, à data, formavam a 

Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) – Áustria, Finlândia, Islândia, 

Noruega, Suíça e Suécia –, tendo sido aprovado pela Decisão n.º 94/1/CECA, CE 

do Conselho e da Comissão, de 13 de Dezembro de 1984 387. Tinha como 

objectivo a criação de um Mercado Único que compreendesse não só a própria 

Comunidade Europeia, mas também os países da Associação Europeia de 

                                                 
385 Sobre as posições relevantes e a posição adoptada neste debate doutrinal, relativo a uma “representação 

bicéfala” da União Europeia, vide GORJÃO-HENRIQUES – op. cit., pág. 250. 
386 Cfr. LIBERAL FERNANDES – op, cit., págs. 72 e 79. 
387 Decisão 94/1/CE, CECA do Conselho e da Comissão de 13 de Dezembro de 1993 relativa à celebração do 

Acordo sobre o Espaço Económico Europeu entre as Comunidades Europeias, os seus Estados-membros e a 
República da Áustria, a República da Finlândia, a República da Islândia, o Principado do Liechtenstein, o Reino da 
Noruega, o Reino da Suécia e a Confederação Suíça (publicado no JO L n.º 1, de 3 de Janeiro de 1994). E, no âmbito 
nacional, foi aprovado para ratificação pela resolução da Assembleia da República n.º 35/92 (DR, I Série, de 18 de 
Dezembro de 1992, 3.º Suplemento); a ratificação foi efectuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 59/92 (DR, 
I Série, de 18 de Dezembro de 1992, 3.º Suplemento). 
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Comércio Livre (EFTA). O mercado assim criado representa um total de cerca de 

380 milhões de pessoas. 

 

Por conseguinte, o Acordo EEE entrou em vigor no início de 1994 com a 

adesão de 17 países: 12 da União Europeia mais 5 da EFTA (menos a Suiça), 

tendo mais tarde o Liechtenstein aderido ao EEE. Desde então, três dos membros 

fundadores da EFTA – Áustria, Finlândia e Suécia – tornaram-se, em 1995 388, 

membros de pleno direito da União Europeia. 

 

Assim, o Acordo abrange, actualmente, os 25 Estados-membros da UE e 

os três países da EFTA – mas não a Suíça que, não obstante, continua a ser 

membro da EFTA. 

Esta situação complexa é fruto de diversas modificações nas relações 

entre os membros da EFTA 389 e a Comunidade Europeia, ocorridas ao longo dos 

anos. Quando dois países membros da EFTA, o Reino Unido e a Dinamarca, 

aderiram à CE em 1973, foram negociados acordos de comércio livre individuais 

                                                 
388 Cfr. a Decisão de 95/1/CE, CEEA, CECA, do Conselho da União, que adapta os instrumentos relativos à adesão 

de novos Estados-membros à União Europeia (publicado no JO L n.º 1, de 1 de Janeiro de 1995). 
389 A EFTA (European Free Trade Association: Associação Europeia de Comércio Livre) é uma organização europeia 

fundada em 1960 pelo Reino Unido, Portugal, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia e Suíça, países que não tinham 
aderido à Comunidade Económica Europeia (CEE). A Finlândia foi admitida em 1961, a Islândia em 1970 e o 
Liechtenstein em 1991.O Tratado foi assinado a 4 de Janeiro em Estocolmo. Hoje a EFTA é apenas constituída por 
quatro países: Suíça; Liechtenstein; Noruega; e Islândia. Estes estados decidiram juntar-se para defender os seus 
interesses económicos através da criação de uma área de comércio livre e o seu funcionamento alicerçou-se num 
princípio simples: os produtos importados de estados-membros não estavam sujeitos ao pagamento de impostos 
aduaneiros, o que, naturalmente, serviu para fomentar as trocas internacionais no espaço desses países. Em 1973, a 
Comunidade Económica Europeia (CEE) assinou acordos com os estados-membros da EFTA no sentido da criação de 
uma zona de comércio livre para os 380 milhões de consumidores dos países das duas organizações europeias. Assim 
em Maio de 1992, a CE e a EFTA, ao abrigo dos acordos então assinados passaram a designar esta área por Espaço 
Económico Europeu (EEE), a Suíça não pôde, contudo, ratificar o Acordo devido ao resultado negativo do referendo 
realizado em Dezembro de 1992. Portugal foi um dos membros fundadores e beneficiou, até Janeiro de 2002, do apoio 
do Fundo da EFTA para o Desenvolvimento Industrial de Portugal. 
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com cada um dos cinco restantes países da EFTA. A cooperação foi intensificada 

com a "Declaração do Luxemburgo" de 1984. Por último, a criação iminente do 

Mercado Único da CE conduziu às negociações oficiais do EEE em 1990. 

 

O Leitmotiv do Acordo EEE reside nas "quatro liberdades" do mercado 

único: a livre circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais. 

Abrange igualmente certas "políticas de acompanhamento" do Mercado Único, 

tais como a política de concorrência e a política social, a defesa do consumidor e 

a protecção do ambiente, a educação, a investigação e o desenvolvimento. 

 

No que se refere, especialmente, à livre circulação de pessoas e de 

trabalhadores, nos termos do Tratado EEE, os cidadãos de qualquer um dos 18 

Estados-membros têm o direito de procurar trabalho e de exercer uma actividade 

laboral em todos os outros países membros. A legislação da UE em matéria de 

segurança social está em vias de ser integrada no EEE e a informação oficial 

sobre os direitos dos cidadãos que se desloquem de um país para outro 

abrangem actualmente toda a área do EEE. O Liechtenstein detém ainda uma 

posição especial, invocando medidas de salvaguarda para limitar o direito dos 

cidadãos nacionais do EEE a estabelecer residência no país. Em conjunto com a 

liberdade de estabelecimento, são igualmente aplicáveis no território do EEE 

medidas respeitantes à equivalência e ao reconhecimento mútuo de diplomas, 

certificados e outros títulos. 
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De modo que os preceitos do Acordo EEE – art. 28.º conjugado com os 

Anexos V e VI do referido Acordo – consagram os mesmos direitos de livre 

circulação dentro do Espaço da União, alargado, desta feita, ao Espaço 

Económico Europeu, iguais aos conferidos pelos Tratados da União aos cidadãos 

comunitários. De modo que o dito art. 28.º do Acordo EEE reproduz na íntegra o 

texto do art. 39.º TCE e a legislação comunitária relativa ao trabalhador migrante, 

no que concerne ao direito dos trabalhadores migrantes ao tratamento igual aos 

nacionais dos Estados de acolhimento. 

Os artigos 31.º e 36.º referem-se à garantia do direito de estabelecimento e 

da livre prestação de serviços, o que constitui um decalque dos arts. 43.º e 49.º 

TCE. 

Os Acordos EEE incluem, no seu art. 4.º, a regra da não discriminação, 

análoga à previsto no art. 12.º TCE. E, ainda, os seus Anexos fazem a integração 

do acervo do direito comunitário no que diz respeito aos trabalhadores 

independentes e pessoas economicamente não activas (estudantes 390) e 

reformados, ou pensionistas 391. 

Relativamente à situação especial do Liechtenstein, a Comissão contestou 

a conformidade das medidas tomadas por esse país para limitar o 

                                                 
390 Vide a Directiva n.º 93/96/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, relativa ao direito de residência de 

estudantes (publicado no JO L n.º 317, de 18 de Dezembro de 1993). 
391 Cfr. a Directiva 90/364/CEE do Conselho, de 28 de Junho de 1990, relativa ao direito de residência, que alarga o 

seu âmbito de aplicação a pessoas economicamente inactivas, i.e. os nacionais de Estados-membros e respectivo 
cônjuge e descendentes a cargo, assim como os ascendentes do titular de direito de residência; e, ainda a Directiva 
90/365/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1960, relativa ao direito de residência de trabalhadores assalariados ou 
não que cessaram a sua actividade profissional (publicado no JO L n.º 180, de 13 de Julho de 1990) – vide LIBERAL 
FERNANDES, op. cit., págs. 79-81. 
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estabelecimento de residência no seu território em conformidade com o acordo 

EEE. 

Vejamos o conteúdo normativo do n.º 3 do art. 28.º do Acordo EEE: 

“A livre circulação dos trabalhadores compreende, sem prejuízo das limitações 

justificadas por razões de ordem pública e segurança pública, o direito de: 

a) Responder a ofertas de emprego efectivamente feitas; 

b) Deslocar-se livremente, para o efeito, no território dos Estados-membros 

das Comunidades Europeias e dos Estados da EFTA; 

c) Residir no território de um Estado-membro das Comunidades Europeias ou 

de um Estado da EFTA a fim de nele exercer uma actividade laboral, em 

conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas que regem o emprego dos trabalhadores nacionais;  

d) Permanecer no território de um Estado-membro das Comunidades 

Europeias ou de um Estado da EFTA depois de nele ter exercido uma 

actividade laboral”. 

(art. 28.º, n.º 3 do Acordo EEE) 

 

 

2.1.1.  Trabalhadores da CONFEDERAÇÃO HELVÉTICA  

 

A Suíça não pôde, contudo, ratificar o Acordo devido ao resultado negativo 

no referendo realizado em Dezembro de 1992 392, tendo, mais tarde, em 

separado, celebrado o “Acordo Bilateral entre a Comunidade Europeia, seus 
                                                 

392 Decisão n.º 94/2/CECA (CE), do Conselho e da Comissão, de 13 de Dezembro de 1993 relativa à celebração do 
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu entre as Comunidades Europeias, os seus Estados-membros e a 
República da Áustria, a República da Finlândia, a República da Islândia, o Principado do Liechtenstein, o Reino da 
Noruega e o Reino da Suécia (publicado no JO L n.º 1, de 3 de Janeiro de 1994.  
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Estados-membros e a Confederação Helvética Relativo à Livre Circulação de 

Pessoas” 393, doravante designado, apenas, por “Acordo CE-Suiça”, rubricado em 

2 de Junho de 1999, tendo entrado em vigor no ano de 2001, após as ratificações 

das partes subscritoras. 

O Acordo CE-Suiça relativo à livre circulação de pessoas enumera os 

direitos, liberdades e garantias de forma idêntica à empregada no Acordo EEE, 

atrás referido. E a maior parte das regras, quer ao nível de conteúdo quer do 

espírito, diz respeito ao acquis do direito comunitário relativo aos trabalhadores 

migrantes, e não só. Todavia, face ao Acordo do EEE, os nacionais Suíços tem 

direitos mais restritos, comparativamente aos nacionais do EEE. Por exemplo, as 

regras relativas ao princípio da igualdade de tratamento não fazem explícita 

referência às vantagens sociais, previstas no n.º 2 do art. 7.º do Regulamento 

1612/68 de 15 de Outubro de 1968 – relativo à livre circulação de trabalhadores 

dentro da Comunidade 394, embora, se encontre abrangida pela protecção social 

por força do Regulamento n.º 859/2003 do Conselho, de 14 de Maio, que torna as 

disposições relativas aos regimes de segurança social dos Regulamentos (CEE) 

n.º 1408/71 e n.º 574/72 extensivas aos nacionais de Estados terceiros que ainda 

não estão abrangidos por estas disposições por exclusivas razões de 

                                                 
393 Este acordo faz de um conjunto de sete acordos bilaterais, com objectivo de estabelecimento de um mercado 

único e relativas a supressão de todas as barreiras, e a cooperação em relação a vários sectores da economia, 
designadamente: Decisão 2004/912/CE do Conselho, de 25 de Outubro de 2004, relativa à celebração do acordo sob a 
forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e a Suíça relativo à data de aplicação do acordo entre a 
Comunidade Europeia e a Suíça que prevê medidas equivalentes às previstas na Directiva 2003/48/CE do Conselho, de 
3 de Junho de 2003, relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros (publicado no JO L n.º 
3585, de 29 de Dezembro de 2004). 

394 Cfr. n.º 2 do art. 7.º, do TÍTULO II “Do exercício do emprego e da igualdade de tratamento”, que estabelece que 
“Aquele trabalhador beneficia das mesmas vantagens sociais e fiscais que os trabalhadores nacionais”. 
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nacionalidade –, assim como às disposições relativas ao emprego no sector 

público e ao exercício de poderes resultantes do direito público. 

 

Quanto ao direito à livre de entrada no território da União, note-se que a 

Islândia, o Liechtenstein e a Noruega não se encontram mencionados na lista dos 

países isentos da obrigação de visto que figura no Anexo II do Regulamento (CE) 

n.º 539/2001 do Conselho, de 15 de Março, nos termos do Considerando n.º 6 395, 

pelo facto de a livre circulação, incluindo o direito de entrada, estar assegurada no 

âmbito do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu. 

 

Concluindo, note-se que o Tribunal de Justiça ainda não foi chamado a 

pronunciar-se sobre a eficácia ou aplicabilidade directa das normas constantes 

dos Acordos EEE e CE – Suíça. Mas, fazendo, um juízo de prognose, antevemos 

que qualquer decisão do Tribunal de Justiça relativa às disposições destes 

acordos, irá no sentido de considerar que as mesmas conferem direitos 

directamente aplicáveis aos nacionais do EEE, em especial da Noruega, da 

Islândia, do Liechtenstein e da Suiça. Isto resulta claro, quer dos “termos, da 

natureza e do objectivo” dos acordos em causa, quer, no que concerne às 

                                                 
395 Publicado no JO L 81 de 21 de Março de 2001, Regulamento que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais 

estão sujeitos à obrigação de visto para transporem fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos desta obrigação, alterado pelo Regulamento (CE) 851/2005 do Conselho, de 2 de Junho de 2005, que 
altera, em relação aos mecanismos de reciprocidade. 
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respectivas normas, “da clareza, da precisão e da incondicionalidade das 

obrigações” resultantes das mesmas 396. 

 

Apesar de não ser questionável a aplicação directa das normas constantes 

dos acordos internacionais de associação em apreço, que conferem o mesmo 

estatuto jurídico equivalente aos nacionais comunitários, há uma diferença 

substancial que permanece como critério de distinção, de fundo e de forma, 

relativamente às fontes de direito que conferem estas prerrogativas, liberdades, 

garantias aos nacionais comunitários e aos nacionais do EEE e da Suíça. Neste 

sentido, embora os acordos confiram aos cidadãos da Noruega, Islândia, 

Liechtenstein e Suiça os mesmos direitos previstos nos arts. 12.º e segs., e 17.º e 

segs., do TCE, relativos à Cidadania Europeia, com a consequente proibição de 

não discriminação em função da nacionalidade, importa aqui frisar que aqueles 

não deixam, por isso, de ser cidadãos extracomunitários, portanto, originários de 

países terceiros, i.e. estrangeiros, nos termos de direito comunitário 397 e 

nacional 398, em virtude de não serem titulares da cidadania da União. 

                                                 
396 Vide, a propósito, o Acórdão do Tribunal de Justiça, de 1 de Julho de 2005, no Processo E-8/04 Órgão de 

Fiscalização da EFTA Contra Principado do Liechtenstein, sobre o “Direito de Estabelecimento – Requisito de 
Residência Para um Membro do Conselho de Administração e Para um Membro da Direcção Executiva nos Bancos”, 
Caso 2006/C 45/11 (publicado no JO C n.º 45, de 23 de Fevereiro de 2006), em que nem sequer foi suscitada a questão 
da aplicabilidade directa das normas resultantes do Acordo EEE, por ser uma questão indubitável e clara. O Tribunal 
proferiu o acórdão com seguinte teor: “1. Declara que o Principado do Liechtenstein, ao manter em vigor o artigo 25.º da 
Lei bancária (Gesetz vom 21 Oktober 1992 über die Banken und Finanzgesellschaften), nos termos da qual é imposto 
um requisito de residência a pelo menos um membro do conselho de administração e a um membro da direcção 
executiva dos bancos estabelecidos no seu território, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 
31.º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu. 2. Condena o Principado do Liechtenstein no pagamento das 
despesas do processo”. 

397 Cfr. art. 17.º, n.º 1 TCE, nos termos do qual “é cidadão da União qualquer que tenha a nacionalidade de um 
Estado-membro” e são asseguradas e garantidas exclusivamente aos cidadão da Europa, os direitos, para além do 
direito de circular e permanecer, o direito de participação política eleitoral em eleições municipais e para Parlamento 
Europeu, direitos de participação política não eleitoral de protecção diplomática. 
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Podemos aqui indicar, a título de exemplo, como decisão paradigmática 

referente às regras relativas à cidadania da União e à não discriminação, o 

Acórdão TJCE do Caso Martínez Sala contra Freistaat Bayern 399. Esta decisão 

aplica-se, apenas e tão-somente, a estes mesmos cidadãos, não abrindo, assim, 

nenhuma possibilidade, de extensão automática dos seus efeitos a todos os 

cidadãos não comunitários, incluindo os privilegiados nacionais do EEE e da 

Suíça. 

 

Uma última palavra, apenas para referir o direito conferido às partes 

contratantes de, em casos excepcionais, derrogar ou suspender as disposições 

relativas à livre circulação de pessoas – arts. 112 do Acordo EEE. 

 

 

                                                                                                                                                    
 Cfr. LIBERAL FERNANDES, op, cit., págs. 365-383; 
 Também, ANNE MACGREGOR; GORDON BLANKE – Free Movement of Persons Within the E.U.: Current 

Entitlements of E.U. Citizens and Third Country Nationals – A Comparative Overview In INTERNATIONAL TRADE LAW 
& REGULATION, Vol. 8, Sweet & Maxwell, London, 2002, págs. 187-189; 

 E, sobre os direitos privativos dos cidadãos da União, vide LINDE PANIAGUA, Enrique – La Libre Circulación de los 
Trabajadores Versus Libre Circulación de las Personas. La Ciudadanía Europea In REVISTA DE DERECHO DE LA 
UNIÓN EUROPEA – La Europa Social. La Europa de la Solidariedade, 2.º Semestre 2003, N.º 5, COLEX, Madrid, 2003, 
págs. 15 e segs. 

398 Cfr. o n.º 2 do art. 88.º do Código de Trabalho, da Subsecção IX, da Secção II, do Capítulo I, TÍTULO II., sob a 
epígrafe “Trabalhador Estrangeiro”, que considera os trabalhadores nacionais do EEE e de países que conferem 
igualdade de tratamento, tal como a Suíça, como trabalhadores estrangeiros, embora, os isente da obrigação da forma 
escrita da celebração do contrato de trabalho (ex vi da al. d) do art. 103.º CT) e das ulteriores formalidades, em 
homenagem aos termos dos acordos internacionais celebrados, de aplicação directa invocável em território nacional; e, 
ainda, o art. 472.º do CT. 

399 Acórdão do Tribunal de 12 de Maio de 1998, relativo ao Processo C-85/96: María Martínez Sala contra Freistaat 
Bayern, com seguinte sumário: “Artigos 8.º-A, 48.º e 51.º do Tratado CE - Conceito de “trabalhador” - Artigo 4., do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 - Subsídio para criação dos filhos - Conceito de “prestação familiar” - Artigo 7., n.º 2, do 
Regulamento (CEE) n.º 1612/68 - Conceito de “vantagem social” - Exigência de posse de um cartão ou de um título de 
residência”, (publicado na Colectânea da Jurisprudência 1998 página I-02691). 
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2.2. Trabalhadores abrangidos pelo ACORDO DE 

ASSOCIAÇÃO UNIÃO EUROPEIA-TURQUIA 400 

 

O Acordo de Associação entre a, então, Comunidade Económica Europeia 

e a Turquia, também apelidado de “Acordo de Ancara”, foi celebrado em Ancara 

em 12 de Setembro de 1963 401. Depois, na sequência deste “Acordo-base”, 

foram concluídos vários Protocolos Adicionais e tomadas outras tantas Decisões 

no âmbito do Conselho da Associação, das quais realçamos, como mais 

relevantes para o domínio em estudo: o Protocolo Adicional de 1970 402 e as 

Decisões do Conselho de Associação 1/80 e 3/80 403, relativas ao 

desenvolvimento da Associação e à aplicação das regras da segurança social aos 

trabalhadores nacionais da Turquia e às respectivas famílias; e, em especial, o 

mais recente Acordo de União Aduaneira, subscrito a 31 de Dezembro de 1995, 

na sequência da Decisão 1/95 do Conselho de Associação CEE-Turquia 

(publicado no JO L n.º 35 de Janeiro de 1996), entrou em vigor em 1 de Janeiro 

                                                 
400 Cfr. LANFRANCHI, op. cit., pág. 109. 
401 Publicado no JO L n.º 217, de 1964, tendo entrado em vigor a 1 de Dezembro de 1964. 
402 Assinado em Bruxelas a 23 de Novembro de 1970 e entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1973 após a aprovação 

do Regulamento n.º 2760/72 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1972, relativo à conclusão do Protocolo Adicional 
bem como do Protocolo Financeiro, assinados em 23 de Novembro de 1970, anexos ao Acordo que cria uma 
Associação entre a Comunidade Económica Europeia e a Turquia e respeitante às medidas a adoptar para a sua 
entrada em vigor (publicado no JO L n.º 293, de 29 de Dezembro de 1972). 

403 Ambos entraram em vigor a 1 de Dezembro de 1980, após a conclusão dos mesmos em 19 de Setembro de 
1980. 
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de 1996, embora este último não tenha afectado em nada os direitos dos 

trabalhadores nacionais da Turquia 404. 

 

O “Acordo de Ancara” e o “Protocolo Adicional” encontram-se em segundo 

lugar na hierarquia, logo a seguir aos Acordos EEE e com a Suiça, em virtude de 

conceder maiores direitos aos nacionais da Turquia, no conjunto dos 

trabalhadores nacionais na União Europeia. Isto explica-se pela peculiar situação 

geopolítica da Turquia face à Europa e à União – apesar da maior parte do seu 

território se encontrar no continente asiático – e por um velho desejo de 

integração europeia. A Turquia é membro da NATO desde 1952, aderiu ao 

Conselho da Europa em 1949, entrou para a OSCE em 1973 e, actualmente, 

encontra-se integrada no processo de adesão à União Europeia 405, com as 

negociações iniciadas a 3 de Outubro de 2005 – note-se, todavia, que esta não 

será a primeira vez, uma vez que já foram encetadas, em momentos anteriores, 

outras negociações de adesão, entretanto, malogradas. 

Atendendo ao percurso histórico das relações formais entre a UE e a 

Turquia – que, até à data, mais não são do que embrionárias –, os direitos dos 

trabalhadores nacionais da Turquia foram-se desenvolvendo e cristalizando, 

principalmente, pelo contributo do Tribunal de Justiça na interpretação judicial das 

disposições relativas ao estatuto dos trabalhadores migrantes turcos previstas, de 

                                                 
404 Vide recentemente a assinatura do Protocolo relativo ao Acordo de Associação UE-Turquia, de 29 de Julho de 

2005, denominado Protocolo de Ancara, que alarga a União Aduaneira aos novos Estados-membros. 
405 Vide a Resolução B6-0487/2005 (PE 361.907v01-00) do PE, de 21 de Setembro de 2005, sobre a abertura das 

negociações de adesão com a Turquia. 
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modo paradigmático e, por isso, susceptível de desenvolvimento, no Acordo de 

Associação. 

Esta característica, de gradual progressividade, das regras relativas à livre 

de circulação de trabalhadores e à liberdade de estabelecimento, tal como as 

regras económicas, previstas nos arts. 12.º a 14.º do Acordo de Associação, tinha 

em vista facilitar a eventual adesão da Turquia à Comunidade Europeia; e foi 

decisiva na interpretação, feita pelo TJCE, dos objectivos do Acordo de Ancara e 

dos respectivos instrumentos, principalmente nos casos de omissão, nos referidos 

textos, da definição e explicação do sentido e alcance de muitos termos-chave. 

Todavia, existem, por outro lado, muitas normas sobre a livre circulação de 

trabalhadores, que, devido à sua natureza programática, não estão aptas para 

serem directamente aplicáveis 406 – embora o art. 9.º do Acordo de Associação 

CEE-Turquia plasme uma regra de não discriminação semelhante ao estabelecido 

para os cidadãos da União no art. 12.º TCE, embora este último preceito do 

acordo seja de aplicação directa. 

                                                 
406 Vide os casos em que o TJCE recusou o efeito directo aos arts. 12.º a 13.º constantes dos Acordos de Ancara: 

Acórdão do Tribunal de 30 de Setembro de Maio de 1987, relativo ao Processo C-12/86: Meryem Demirel contra Ville de 
Schwäbisch Gmünd (publicado na Colectânea da Jurisprudência 1987 pág. 371 e segs.) em que o Tribunal decidiu: “As 
disposições do artigo 12.° do acordo que cria uma associação entre a Comunidade Económica Europeia e a Turquia, 
assinado em Ancara, em 12 de Setembro de 1963, concluído em nome da Comunidade, por decisão do Conselho de 23 
de Dezembro de 1963, e do artigo 36.° do protocolo adicional, assinado em Bruxelas, em 23 de Novembro de 1970, 
concluído em nome da Comunidade pelo Regulamento n.º 2760/72 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1972, em 
conjugação com o disposto no artigo 7.° do acordo, não constituem regras de direito comunitário directamente 
aplicáveis na ordem jurídica interna dos Estados-membros”; e o Acórdão TJCE (Sexta Secção), de 11 de Maio de 2000, 
relativo ao Processo C-37/98: The Queen contra Secretary of State for the Home Department, ex parte Abdulnasir 
Savas (publicado na Colectânea da Jurisprudência 2000 págs. 2927 e segs.); Acórdão do Tribunal de 21 de Outubro 
2003, relativo ao Processos apensos C-317/01 e C-369/01: Eran Abatay e outros (C-317/01) e Nadi Sahin (C-369/01) 
contra Bundesanstalt für Arbeit (publicado na Colectânea da Jurisprudência 2003, págs. 12301 e segs, com o seguinte 
sumário: “Associação CEE- Turquia - Interpretação dos artigos 41.º, n.º 1, do Protocolo Adicional e 13.º da Decisão n.º 
1/80 do Conselho de Associação - Eliminação das restrições à livre circulação de trabalhadores, à liberdade de 
estabelecimento e à livre prestação de serviços - Cláusulas de standstill - Efeito directo - Alcance - Legislação de um 
Estado-membro que exige uma autorização de trabalho no sector dos transportes rodoviários internacionais de 
mercadorias ” 
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O Protocolo Adicional de 1970, especialmente no seu art. 36.º, veio, 

digamos assim, conferir maior solidez, certeza e segurança jurídica, aos direitos 

dos cidadãos oriundos da Turquia, em particular, aos trabalhadores no que toca à 

livre de circulação. Todavia, no Caso Demirel, atrás citado, o Tribunal de Justiça 

recusou o efeito directo a este preceito. Todavia, há neste mesmo protocolo 

alguns preceitos “claros, precisos e incondicionais” que comportam aplicabilidade 

directa, designadamente: o art. 41.º, tal como decidiu o TJCE no Caso Savas 407, 

bem como as normas constantes do art. 37.º relativas à não discriminação em 

função da nacionalidade no que diz respeito às condições de trabalho e ao 

pagamento da retribuição. 

Estas medidas no âmbito do Acordo e, depois, no contexto do Protocolo 

Adicional, seriam, mais tarde, reforçadas pelas Decisões do Conselho de 

Associação, nomeadamente, a 1/80 e a 3/80, que garantiram mais direitos 

relativos ao trabalho e à segurança social aos trabalhadores de origem turca e 

respectivas famílias. 

Sublinhe-se que, nos termos dos Acordo de Associação, não é garantido 

aos nacionais da Turquia o direito de entrada no território da União, tal como 

ocorre nos termos dos Acordos EEE e com a Suiça. De modo que a Turquia faz 

parte da lista do Anexo II do Regulamento (CE) 539/2001, do Conselho, de 15 de 

                                                 
407 Em que o Tribunal de Justiça considerou na parte decisória que: “Em contrapartida, o artigo 41, n.º 1 do protocolo 

adicional proíbe a introdução de novas restrições nacionais à liberdade de estabelecimento e ao direito de residência 
dos nacionais turcos a partir da data da entrada em vigor do referido protocolo no Estado-membro de acolhimento. 
Compete ao órgão jurisdicional nacional interpretar o direito interno para o efeito de determinar se a legislação aplicável 
ao recorrente no processo principal é menos favorável do que a que era aplicável quando da entrada em vigor do 
protocolo adicional”. 



 209

Março, que fixa a lista dos países cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de 

visto para transporem as fronteiras externas. 

 

Portanto, e contrariamente ao sucede com os Acordos EEE e com a Suíça, 

do Acordo de Ancara não decorre nenhum direito subjectivo que beneficie os 

nacionais da Turquia e as respectivas famílias (por força da figura da reunião 

familiar) no sentido de livre entrada e circulação dentro do espaço da União ou no 

espaço Schengen 408. Todavia, o cidadão habilitado a entrar, permanecer ou 

residir num dos Estados-membros torna-se habilitado a fazê-lo nos restantes. 

De modo que a jurisprudência do TJCE tem entendido, assim, que se um 

Estado-membro autorizar a entrada de um turco com título habilitante ao exercício 

de uma actividade profissional subordinada, isto necessariamente implica, ipso 

facto, o direito de residência do titular e dos membros do seu agregado familiar, e 

                                                 
408 Acórdão TJ (Sexta Secção), de 30 de Setembro de 1997, Processo C-36/96: Faik Günaydin, Hatice Günaydin, 

Günes Günaydin e Seda Günaydin contra Freistaat Bayern (publicado na Colectânea da Jurisprudência 1997 págs. 
5153 e segs.) em que declara no sentido de estabelecer o Acesso e as condições dos nacionais turcos a uma actividade 
assalariada à sua escolha num dos Estados-Membros e direito de residência correlativo, tendo como pressuposto o 
exercício prévio de um emprego regular: “21. As disposições do capítulo II, secção 1, da Decisão n.º 1/80, de que faz 
parte o artigo 6.º, constituem assim uma etapa suplementar com vista à realização da livre circulação dos trabalhadores, 
inspirando-se nos artigos 48.º, 49.º e 50.º do TCE. O Tribunal de Justiça entendeu consequentemente que era 
indispensável transpor, na medida do possível, para os trabalhadores turcos que beneficiam dos direitos reconhecidos 
pela Decisão n.º 1/80, os princípios admitidos no quadro desses artigos do Tratado (vd. acórdãos de 6 de Junho de 
1995, Bozkurt, C-434/93, Colect., pag. I-1475, n.os 14, 19 e 20, e de 23 de Janeiro de 1997, Tetik, C-171/95, Colect., 
pag. I-329, n.º 20)”; ainda na parte decisória considera que, “O artigo 6.º, n.º 1, da Decisão n.º 1/80, de 19 de Setembro 
de 1980, relativa ao desenvolvimento da associação, adoptada pelo Conselho de Associação criado pelo Acordo de 
Associação entre a Comunidade Económica Europeia e a Turquia, deve ser interpretado no sentido de que um cidadão 
turco, que exerceu legalmente num Estado-membro, durante um período ininterrupto de mais de três anos, uma 
actividade económica real e efectiva ao serviço de uma única e mesma entidade patronal e cuja situação profissional 
não se distingue objectivamente da dos outros assalariados ao serviço da mesma entidade ou no sector em causa e 
que desempenham funções idênticas ou comparáveis, pertence ao mercado regular de trabalho deste Estado e ocupa 
um emprego regular na acepção desta disposição. Este cidadão turco tem, assim, o direito de obter a renovação da sua 
autorização de residência no Estado-Membro de acolhimento, mesmo no caso de apenas ter sido autorizado a exercer 
uma actividade assalariada a título provisório ao serviço de uma entidade patronal concretamente individualizada, com o 
objectivo de se iniciar e de se preparar para ocupar um emprego numa das suas filiais na Turquia, e de apenas ter 
obtido autorizações de residência e de trabalho para esse fim. 
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a livre circulação dos mesmos, no âmbito da prestação da sua actividade laboral, 

no contexto do mercado laboral único. 

 

Não é conferido, aos cidadãos da Turquia residentes na União Europeia, 

qualquer direito de permanência no território da União para além do período 

destinado ao exercício da actividade profissional, ao contrário do que sucede com 

os nacionais do EEE e da Suíça. Neste sentido, o Regulamento (CEE) n.º 

1251/70 da Comissão, de 29 de Junho de 1970, relativo ao direito dos 

trabalhadores permanecerem no território de um Estado-membro depois de nele 

terem exercido uma actividade laboral 409, e a Directiva 75/34/CEE do Conselho, 

de 17 de Dezembro de 1974, relativa ao direito dos nacionais de um Estado-

membro permanecerem no território de outro Estado-membro depois de nele 

terem exercido uma actividade não assalariada (publicado no JO L n.º 14, de 20 

de Janeiro de 1975) 410, aliás, posição sustentada pela jurisprudência do Tribunal 

de Justiça 411. 

                                                 
409 JOL n.º 142, de 30 de Junho de 1970, págs. 24-26. 
410 Revogada pela Directiva 2004/38/CE do PE e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao direito de livre 

circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território dos Estados-membros, 
que altera o Regulamento (CEE) n.º 1612/68 e que revoga as Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 

411 Acórdão TJCE, de 6 de Junho de 1995, Processo C-434/93: Ahmet Bozkurt contra Staatssecretaris Van Justitie 
(publicado na Colectânea da Jurisprudência 1995, págs. 1-1475), em que o Tribunal declara na decisão relativa a neste 
caso que: “3) O artigo 6.º, n.º 2 da Decisão n.º 1/80, já referida, não confere ao nacional turco, que se integrou no 
mercado regular de emprego de um Estado-membro, o direito de residir no território desse Estado depois de ter sido 
vítima de um acidente de trabalho que provocou uma incapacidade permanente para o trabalho”. Vide, ainda, o Acórdão 
TJCE (Sexta Secção), de 19 de Novembro de 1998 Processo C-210/97: Haydar Akman contra Oberkreisdirektor des 
Rheinisch-Bergischen-Kreises (publicado na Colectânea da Jurisprudência 1998, págs. 1-7519, que, apenas no caso 
sub judice, garante o direito de permanência e de formação e ocupação profissional apenas aos filhos dos cidadãos 
turcos. Neste mesmo sentido cfr. o Acórdão TJCE (Sexta Secção), de 5 de Outubro de 1994, Processo C-355/93: 
Hayriye Eroglu contra Land Baden-Wuerttemberg (publicado na Colectânea da Jurisprudência 1994 págs. 5113 e 
segs.), que decide no sentido de: no caso de: “2) Um trabalhador turco que preencha as condições do artigo 7.º, 
segundo parágrafo, da Decisão n.º 1/80 e pode, por conseguinte, responder a qualquer oferta de emprego no Estado-
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O exposto, leva-nos a constatar que os direitos dos trabalhadores no 

âmbito do Acordo de Associação continuam relativamente precários e limitados, 

uma vez que continuam condicionados à obtenção e exercício de um emprego, de 

uma actividade profissional subordinada. O que nos leva a concluir que os direitos 

conferidos pelo Acórdão de Associação UE-Turquia dizem respeito, 

exclusivamente, aos trabalhadores dependentes e apenas residualmente aos 

trabalhadores por conta própria. 

Quanto às garantias sociais, rectius, o direito às prestações sociais, 

encontram-se consagrados nos arts. 6.º, 10.º, 13.º. da Decisão 1/80, embora seja 

digno de realce o facto de, actualmente, os cidadãos turcos residentes estarem, 

também, abrangidos pelo âmbito de aplicação pessoal do Regulamento (CE) n.º 

859/2003 do Conselho, de 14 de Maio de 2003, que torna extensivas as 

disposições dos regimes de segurança social 412 previstas no Regulamento (CEE) 

n.º 1408/71 e Regulamento (CEE) n.º 574/72 aos nacionais de Estados terceiros 

que ainda não estejam abrangidos por estas disposições, exclusivamente, por 

razões de nacionalidade. 

Relativamente ao direito de reunião familiar – consagrado no Protocolo 

Adicional (vide art. 39.º), na Decisão 3/80 e na Decisão 1/80 (arts. 6.º e 7.º) –, o 

seu exercício confere, para além do direito de residência, o direitos de acesso ao 

trabalho, bem com às prestações sociais, a todos membros do agregado familiar, 

                                                                                                                                                    
membro em causa pode, por isso, invocar igualmente esta disposição para obter a prorrogação da sua autorização de 
residência.”. 

412 Cfr. GISBERT BRINKMANN – Family Reunification of Third-Country Nationals: Access of Family Members to 
Social Protection Benefits In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol.º 4, N.º 3, Netherlands, Kluwer 
Law International, 2002, págs. 291 e segs. 
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em condições de igualdade, em homenagem ao princípio de não discriminação 

consagrado no art. 9.º do Acordo de Associação. 

 

Por último, de realçar, uma vez mais, o útil e determinante papel 

desempenhado pelo TJCE na definição e evolução do direito aplicável à livre 

circulação de trabalhadores por força do Acordo de Ancara, dos seus Protocolos e 

respectivas Decisões do Conselho da Associação, na interpretação e definição de 

conceitos vagos e indeterminados (tais como balizar o termo “trabalhador” 413, e 

“local de trabalho” 414), no desenvolvimento das regras protectoras dos 

trabalhadores turcos, e na explicitação das normas relativas à reunião familiar e à 

segurança social. 

 

Podemos, assim, concluir, quanto ao direito à livre circulação de 

trabalhadores turcos e de suas famílias no espaço da União, nos termos do 

acervo jurídico relativo a Associação UE-Turquia, apenas podem gozar deste 

direito aqueles que residam no território da União durante um determinado lapso 

de tempo, de acordo com o previsto nos arts. 6.º e 7.º da Decisão 1/80. 

 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça na interpretação do acquis que 

compõe o Acordo de Associação UE-Turquia não é, de todo, linear nem 

imaculada. As decisões proferidas são eivadas de alguns conflitos e contradições, 

                                                 
413Acórdão TJCE (Sexta Secção), de 23 de Janeiro de 1997, Processo C-171/95: Recep Tetik contra Land Berlin 

(publicado na Colectânea da Jurisprudência 1997, págs. 329 e segs.). 
414 Caso-434/93: Ahmet Bozkurt contra Staatssecretaris. 
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o que se explica pela existência de uma tensão permanente entre os interesses 

em causa: por um lado, os legítimos interesses dos cidadãos de origem turca; por 

outro, o interesse soberano dos Estados-membros em manter a regulação da 

matéria respeitante aos nacionais de países terceiros, incluindo, os da Turquia. 

 

 

 

2.3. Trabalhadores ao abrigo dos Acordos de Coopera ção 

com os Países do Mediterrâneo  415 e do Médio Oriente 

 

Desde os meados da década 70, que a então CEE começou a concentrar a 

sua atenção nos trabalhadores nacionais das regiões dos países da Bacia 

Mediterrânica, (Norte de África e Médio Oriente), como uma extensão geográfica 

natural da liberalização comercial em curso. Aliás, datam desta época os 

primeiros acordos de cooperação celebrados neste sentido, conhecidos por 

“Acordos Euro-Mediterrânicos” – AEM. 

Em 1976, a CEE, conjuntamente com os Estados-membros, nos termos 

dos arts. 113.º e 238.º do TCEE (actuais arts. 133.º e 310.º TCE), concluíram 

acordos de cooperação com os países Magrebinos Tunísia, Marrocos 416 e 

                                                 
415 FADI HAKURA – The European Union and the Mediterranean: Closer Relations in the Wider Context In 

EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS REVIEW, Vol. 4, Issue 2, Summer 1999, Leicester, 1999, págs. 272 e segs. 
416 Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e o Reino de Marrocos, assinado em Rabat, em 

27 de Abril de 1976, e aprovado, em nome da Comunidade, pelo Regulamento (CEE) n.º 2211/78 do Conselho, de 26 
de Setembro de 1978 (JO L n.º 264, pág. 1; EE 11 F9 pág. 3). 
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Argélia 417, tendo em vista, em especial, a consolidação das relações comerciais e 

uma parceria económica e financeira na ajuda ao desenvolvimento destes países. 

Foi neste ambiente estritamente comercial que foi incluída nas negociações a 

questão dos nacionais destes países residentes na Comunidade. Embora tenham 

sido assinados vários acordos de cooperação, preferimos apenas destacar e 

realçar os celebrados com estes três países, uma vez que os outros não se 

desenvolveram no sentido de que conferir aos seus cidadãos residentes, 

particularmente trabalhadores, no espaço comunitário, significantes direitos e 

garantias relativas à livre circulação. 

 

Todavia, a com alteração das circunstâncias políticas e diplomáticas, e 

tendo presentes as orientações pré-definidas nos Conselhos Europeus de Lisboa 

(Junho de 1992), Corfu (Junho de 1994) e Essen (Dezembro de 1994), realizou-

se, em 27 e 28 de Novembro de 1995, em Barcelona, a Conferência Euro-

Mediterrânica. Nela estiveram presentes, de um lado, os representantes da 

Comunidade Económica Europeia e os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos 

Estados-membros, por um lado – “forma bicéfala”. Do outro lado, compareceram 

os países magrebinos Tunísia, Argélia, Marrocos (membros União do Magrebe 

Árabe – U.M.A.), Mauritânia, Chipre, Malta, os países do Machereque Egipto, 

Jordânia, Líbano, Síria. Também Israel e a Autoridade Palestiniana (O.L.P) As 

negociações contaram, ainda, com a presença de e de organizações 

                                                 
417 Publicados no JO L n.º 263, 264 e 265, de Fevereiro de 1978, respectivamente. 
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internacionais como a Liga dos Estados Árabes e a U.M.A., estas, apenas, como 

convidadas. 

A conferência de Barcelona firmou, como maior objectivo das políticas 

acordadas, o estabelecimento gradual de uma zona Euro-Mediterrânica de livre 

comércio até 2010, o que se traduziu pela adopção do seguinte acquis: dois 

documentos, uma declaração, conhecida como a “Declaração de Barcelona” e um 

programa de trabalho. Estes acordos estabelecem uma cooperação em três 

domínios: (1) parceria política e de segurança; (2) parceria económica e 

financeira; e (3) parceria social, cultural e humana. 

Da mesma conferência resultou a criação de um organismo ad hoc, o 

“Comité Euro-Mediterrânico do Processo de Barcelona", composto por altos 

funcionários da União Europeia e de cada um dos Estados mediterrânicos, que se 

reúne para preparar a reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros. 

Do que se seguiu ao período pós-Barcelona, salientamos as reuniões 

ministeriais de Malta (15 e 16 de Abril de 1997) e de Palermo (3 e 4 de Junho de 

1998) onde foram reafirmados os objectivos da conferência de Barcelona e foi 

feita uma primeira avaliação dos seus resultados. O Processo de Barcelona foi 

considerado, no âmbito político, complementar ao processo de paz do Médio 

Oriente, cuja análise dominou a reunião de Malta. A reunião de Palermo salientou 

o carácter global da parceria – a criação de uma zona de comércio livre requer a 

confiança política na região. 

A maior motivação por trás do envolvimento da União Europeia e dos seus 

Estados-membros no Processo de Barcelona, tal como acima ficou dito, é tentar 
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garantir e estabelecer, na área geográfica envolvente da Europa, segurança 

política, estabilidade e prosperidade económica. Os embrionários acordos de 

cooperação visavam, apenas e exclusivamente, fins de promoção do 

desenvolvimento económico e da estabilidade política. Estes últimos acordos de 

associação têm objectivos ainda mais ambiciosos, como se depreende dos 

acordos de cooperação concluídos na vertente da parceria social, humana e 

cultural, como objectivo de reduzir a pressão dos fluxos migratórios através de 

criação de empregos nestes países, bem como o combate à imigração ilegal 

através de acordos de readmissão 418 419 420. 

 

Relativamente aos cidadãos nacionais dos países signatários a residir no 

espaço da União, incluindo trabalhadores assalariados e as suas famílias, os 

acordos fazem-lhes uma referência superficial, constante da declaração de 

princípios no contexto das declarações relativas aos direitos humanos em que se 

encontram previstos a garantia e o respeito dos direitos inerentes à residência dos 

cidadãos das ambas as partes. 

Neste contexto, foram assinados cinco Acordos de Associação com os 

parceiros Mediterrânicos e do Médio Oriente, a saber: (1) com Marrocos 

                                                 
418 Cfr. BRUNO NASCIMBENE, op. cit., págs. 445 e seguintes. 
419 Vide algumas considerações concernentes ao “Controlo de Fluxos Migratórios” de GORJÃO-HENRIQUES, Miguel 

– A Europa e o «Estrangeiro»: Talo(s) ou Cristo? In TEMAS DE INTEGRAÇÃO, Vol. 3, N.º 6, 2.º Semestre 1998, 
Almedina, Coimbra, 1999, págs. 26 e segs.. 

420 Relativamente aos últimos desenvolvimentos no âmbito legislativo na União Europeia sobre a Imigração Regular, 
cfr. STEVE PEERS, Key Legislative Developments on Migration in the European Union In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, pág. 118.  
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(concluído a 26 de Fevereiro de 1995) 421; (2) Tunísia (celebrado a 17 de Julho de 

1995) 422; (3) Jordânia (subscrito a 24 de Novembro de 1997) 423; (4) com Israel 

(20 de Novembro de 1995); e (5) com o Egipto (assinado no Luxemburgo, a 25 de 

Junho de 2001) 424. 

 

 

                                                 
421 Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e seus Estados-membros 

e o Reino de Marrocos, em vigor desde 1 de Março de 2000 (publicado no JO L n.º 70, de 18 de Março de 2000. 
422 Entrou em vigor a 1 de Março de 1998 com a Decisão n.º 98/238/CE, CECA do Conselho e da Comissão de 26 de 

Janeiro de 1998 relativa à celebração do Acordo Euro-Mediterrânico que estabelece uma associação entre as 
Comunidades Europeias e seus Estados-membros e a República da Tunísia (publicado no JO L n.º 97 de 30 de Março 
de 1998, pág. 1). 

423 Decisão n.º 2002/357/CE,CECA do Conselho e da Comissão, de 26 de Março de 2002, relativa à celebração do 
Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e seus Estados-membros e o 
Reino Hachemita da Jordânia (publicado no JO n.º L 129 de 15/05/2002 págs. 1 e 2). 

424 Decisão n.º 2004/635/CE do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa à celebração de um Acordo Euro-
Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e seus Estados-membros e a República Árabe 
do Egipto (publicado no JO L n.º 304 de 30/09/2004 pág. 38). 
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2.3.1. Trabalhadores abrangidos pelos Acordos de 

Associação com os Países do Magrebe  

 

Dos acordos internacionais Euro-Mediterrânicos 425, os celebrados com os 

países da região do Magrebe (Argélia, Tunísia e Marrocos) são aqueles que 

conferem maiores direitos e garantias aos nacionais destes países que residem e 

trabalham na União Europeia. Alias, esta relação remonta aos anos 60, altura em 

que Marrocos e a Tunísia celebraram os primeiros acordos de cooperação. 

 

Os referidos acordos de cooperação assinados em 1976 com estes países 

magrebinos não continham qualquer disposição que garantisse aos nacionais 

destes países signatários e suas famílias quaisquer direitos de entrada, 

permanência, trabalho e liberdade de circulação dentro do território dos Estados-

membros ou, mesmo, direito a permanecer na União Europeia findo o trabalho. 

Estes premissas mantém-se e não foram alteradas com os Acordos de 

Associação Euro-Mediterrânicos, uma vez que a liberdade de circulação entre os 

parceiros da UE e os países do Magrebe, continua a ser uma matéria reservada 

aos Estados-membros per se – portanto, condicionada à titularidade de visto 

habilitante para o efeito. 

                                                 
425 BATTAINI-DRAGONI, Gabriella – The Distinctive Role of the Council in Migration Management: The Case of the 

Euro- Mediterranean Region In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 4, Netherlands, Kluwer Law 
International, 2003, págs. 491 e segs. 
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Tal como acontece com o Acordo de Associação com a Turquia, os 

Acordos de Associação com os Estados do Magrebe apenas conferem direitos no 

âmbito do trabalho subordinado e não no domínio da liberdade de 

estabelecimento, no trabalho por conta própria. 

 

No cômputo geral, podemos apontar que, basicamente, os acordos de 

associação, como os países magrebinos asseguram, no domínio da mão-de-obra, 

apenas dois direitos fundamentais: (1) o direito de igualdade de tratamento no 

trabalho – rectius, o princípio da proibição de qualquer discriminação em razão da 

nacionalidade dos trabalhadores empregados no território de um Estado 

contratante, em relação aos nacionais desse Estado –, em matéria de condições 

de trabalho e de remuneração; e (2) em matéria da segurança social, quanto às 

respectivas prestações 426. Depreende-se, portanto, que os direitos aí previstos 

são muito limitados. Aponta-se, por exemplo, o facto de não se encontrar prevista 

nos textos dos acordos qualquer previsão legal a regular a questão do estatuto de 

residente ou dos títulos que habilitam ao exercício de actividade profissional 

subordinada e da livre circulação no território da comunidade – matéria esta, que, 

embora harmonizada no âmbito comunitário, se mantém, ainda, da competência 

dos Estados-membros quanto à sua regulação e aplicação. 

Estas regras também são aplicáveis, portanto, aos membros do agregado 

familiar dos nacionais magrebinos, no âmbito da figura do reagrupamento familiar, 

                                                 
426 Estas mesmas garantias de igualdade de tratamento no trabalho, nas condições de trabalho e na retribuição já 

estivam consagradas de forma incipiente nos Acordos de Cooperação de 1976 com a Argélia (cfr. art. 38.º, n.º 1), com 
Marrocos (art. 40.º, n.º 1) e com a Tunísia (art. 39.º, n.º 1). 
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como decorre dos Acordos de Cooperação com Marrocos (art. 40.º, n.º 1), com a 

Tunísia (n.º 1 do art. 41.º) e com a Argélia (art. 39.º, n.º 1), agora transcritos para 

no n.º 1 do art. 65.º dos Acordos de Associação com a Tunísia e Marrocos. 

 

O Tribunal de Justiça, que na decisão proferida no Caso El-Yassini 427, 

relativamente ao Acordo de Cooperação CEE-Marrocos, artigo 40.º, § 1, consagra 

o princípio da não discriminação em matéria de condições de trabalho e de 

remuneração social, veio, para além de determinar o seu alcance, declarar o 

efeito directo da mesma 428. 

 

Aproveitamos esta decisão do TJCE, §§ 57 a 61, para estabelecermos as 

dissemelhanças entre os Acordos de Cooperação Euro-Mediterrânicos e o Acordo 

de Associação UE-Turquia. Isto porque consideramos os efeitos desta decisão, 

não só paradigmáticos, como, também, com efeitos para além do caso julgado: 

 

• Estabelecendo um paralelismo entre estes dois acordos internacionais, 

ressalta que os acordos de cooperação entre a CEE e os Estados do 

Magrebe não prevêem que as partes contratantes tenham em vista a 

                                                 
427 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 2 de Março de 1999, Processo C-416/96: Nour Eddline El-Yassini contra 

SSHD - Secretary of State for Home Department (publicado na Colectânea da Jurisprudência 1999, págs. 1209 e segs.). 
428 Cfr. “5. Uma disposição de um acordo concluído pela Comunidade com países terceiros deve ser considerada 

como directamente aplicável, sempre que, atendendo aos seus termos bem como ao objecto e à natureza do acordo, 
estabelecer uma obrigação clara e precisa, que não esteja subordinada, na sua execução ou nos seus efeitos, à 
intervenção de qualquer acto posterior. Tal é o caso do artigo 40.º, primeiro parágrafo, do acordo de cooperação entre a 
CEE e Marrocos, que figura no título III relativo à cooperação no domínio da mão-de-obra, que, longe de ter um carácter 
puramente programático, estabelece, no domínio das condições de trabalho e de remuneração, um princípio preciso e 
incondicional, suficientemente operacional para ser aplicado por um órgão jurisdicional nacional, e, portanto, susceptível 
de regular directamente a situação jurídica dos particulares, com a consequência de que os cidadãos a quem esta 
disposição se aplica a podem invocar perante os órgãos jurisdicionais nacionais.” 
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possibilidade, a prazo, da adesão do país em causa à Comunidade, 

contrariamente ao acordo CEE-Turquia; 

 

• Diferentemente do acordo de associação com a Turquia, o acordo de 

cooperação não tem por objecto a realização progressiva da livre 

circulação de trabalhadores; 

 

• E nem sequer resulta de qualquer decisão dos organismos ad hoc, 

nascidos dos acordos de cooperação Euro-Mediterrânicos tendo por 

objectivo o futuro estabelecimento da livre circulação, que se conceda 

aos trabalhadores, em função da duração do exercício de uma 

actividade assalariada autorizada, direitos destinados à integração 

progressiva no mercado de trabalho do Estado-membro de 

acolhimento, tal como decorre da Decisão n.º 1/80 (art. 6.º, n.º 1) do 

Conselho de Associação CEE-Turquia; 

 

• Por último, o Tribunal recusou qualquer aplicação analógica entre as 

disposições dos dois tipos de acordos internacionais, face às diferenças 

de fundo, rectius substanciais, patentes, não só no seu texto como, 

também, no tocante ao objecto, à natureza e à sua finalidade, entre as 

disposições relativas à associação CEE-Turquia, o acordo CEE-

Marrocos, em especial, e os acordos de cooperação com os países do 

Magreb, em geral. 
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E no que respeita às normas, relativas à reunião familiar dos trabalhadores 

magrebinos, integrantes dos acordos Euro-Magrebe de cooperação e de 

associação, há, apenas, a sublinhar que são demasiado limitadas para facilitar um 

efectivo reagrupamento no território do Estado-membro de acolhimento. Embora 

seja, aqui, de salientar a Directiva 2003/86/CE do Conselho, de 22 de Setembro 

de 2003, relativa ao direito ao reagrupamento familiar 429 430 431, que considera as 

várias situações heterogéneas de regulação desta matéria pelos Estados-

membros, e se destina a estabelecer, no direito comunitário, regras comuns em 

matéria de direito ao reagrupamento familiar para os cidadãos dos países 

terceiros que residam legalmente no território dos Estados-membros. 

 

Há que esclarecer que nenhuma das disposições constantes dos acordos 

Euro-Magrebe tem como objectivo o estabelecimento progressivo de um regime 

de livre circulação de trabalhadores idêntico ao regime dos nacionais dos 

Estados-membros, e muito menos, o estabelecimento de qualquer regime de 

reciprocidade quanto aos direitos de segurança social, em harmonia com os 

cidadãos comunitários que se encontrem naqueles países. 

                                                 
429 Publicado no JO L n.º 251, de 3 de Outubro de 2003, págs. 12 e segs. Todavia, ainda não transposta para a 

ordem jurídica portuguesa. 
430 O direito de reunião familiar como direito humano, vide RYSZARD CHOLEWINSKI – Family Reunification and 

Conditions Placed on Family Members: Dismantling a Fundamental Human Right In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, Vol.º 4, N.º 3, Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs. 271 e segs. 

431 Cfr. SYLVIE SAROLÉA – REVUE DU DROIT DES ETRANGERS – N.º Spécial: LE REGROUPEMENT FAMILIAL 
– A la Croisée des Droit Belge et Européen – Hommage à Mylène Nys, Colloque du 15 Octobre 2003, N.º 125, 
Bruxelles, ADDE asbl, 2003. 
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Uma vez mais, convém assinalar o papel desempenhado pelo Tribunal de 

Justiça na interpretação dos acordos internacionais celebrados pela comunidade 

e seus Estados-membros, desta feita, concluídos com os países da região do 

Magrebe, o que constitui uma importante contribuição no desenvolvimento do 

direito comunitário relativo à estada, ao trabalho e à livre circulação dos nacionais 

da região do Magrebe 432. 

                                                 
432 Vide a jurisprudência do TJCE (enumeração exemplificativa) na interpretação dos acordos em estudo: 
• Acórdão TJCE, de 31 de Janeiro de 1991, Processo C-18/90: Office National de l'Emploi contra Bahia Kziber 

(publicado na Colectânea da Jurisprudência 1991, págs. 199 e segs.); 
• Acórdão Tribunal, de 20 de Abril de 1994, Processo C-5/93: Zoubir Yousfi contra Estado Belga (Colectânea da 

Jurisprudência 1994 págs. 1353 e segs.); 
• Acórdão TJ (Sexta Secção), de 3 de Outubro de 1996, Processo C-126/95: A. Hallouzi-Choho contra Bestuur 

van de Sociale Verzekeringsbank (Colectânea da Jurisprudência 1996 págs. 4807); 
• Caso 416/96: El-Yassini contra SSHD. 
• Acórdão TJ, de 5 de Abril de 1995, Processo C-103/94: Zoulika Krid contra CNAVTS - Caisse Nationale 

d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries (Colectânea da Jurisprudência 1995 págs. 719); 
• Acórdão Tribunal (Segunda Secção), de 15 de Janeiro 1998, Proc.C-113/97: Henia Babahenini contra Estado 

Belga (Colectânea da Jurisprudência 1998, págs. 183). 
• Acórdão Tribuna (Sexta Secção), de 11 de Novembro de 1999, Proc. C-179/98: Estado Belga contra Fatna 

Mesbah (publicado na Colectânea da Jurisprudência 1999, págs. 7955); e, 
• Acórdão TJ, de 5 de Abril de 1995, Processo C-103/94: Zoulika Krid contra CNAVTS - Caisse Nationale 

d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries (Colectânea da Jurisprudência 1995 págs. 719). 
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2.3.2.  Trabalhadores incluídos no âmbito de aplica ção 

subjectivo dos Acordos de Associação com os Países do 

MACHEREQUE e do MÉDIO ORIENTE  

 

Na sequência da Declaração de Barcelona e do processo que se seguiu, 

os acordos de associação dos restantes países de Machereque (Egipto) e da 

região do Médio Oriente: (Israel e Jordânia) não conferem aos seus cidadãos que 

se encontrem na Comunidade quaisquer direitos relevantes, como, por exemplo, 

o direito de, residência, de igualdade de tratamento ou de livre circulação. 

 

Apenas o Acordo de Associação CEE-Israel, apresenta uma vertente 

político-diplomática mais acentuada relacionada com o processo de paz Israelo-

Palestiniano, e os desenvolvimentos assinaláveis que se têm sentido neste 

contexto. 

 

Da leitura dos acordos de associação Euro-Mediterrânicos relativos a estes 

países salta à vista que o texto não consagra qualquer disposição específica 

relativa à questão da integração dos trabalhadores nacionais dos países em 

causa na União. De modo que não são garantidos quaisquer direitos de livre 

circulação dentro do espaço da União, ou entre a União Europeia e os países 

signatários, para efeitos do exercício de uma actividade profissional, subordinada 
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ou independente (direito de estabelecimento), nem de reagrupamento familiar. E, 

muito menos, regras que consagrem o princípio da igualdade de tratamento dos 

trabalhadores oriundos das partes contratantes, nem sequer em matéria de 

segurança social. 

As partes contratantes tiveram, apenas, por objectivo regular o domínio 

relativo à liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços das pessoas 

colectivas empresariais na passagem das fronteiras externas, entre outras 

matérias estritamente comerciais. 
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2.3. Trabalhadores abrangidos pelos “ACORDOS DA 

EUROPA” e pelos ACORDOS DE COMÉRCIO, COOPERAÇÃO E 

PARCERIA  

 

Com a queda do murro de Berlim em Novembro de 1989 e o fim da guerra-

fria, a União Europeia, conjuntamente com os Estados-membros, concluiu vários 

acordos, nomeadamente: Acordos Europeus de Associação e Acordos de 

Cooperação e de Parceria, com os países do continente Europeu, e não só. 

 

 

2.3.1 Trabalhadores dos PAÍSES DA EUROPA CENTRAL E 

DO LESTE 433 

 

Foram firmados Acordos de Associação com países da Europa central e 

oriental, antigos satélites da URSS, cerca de dez “Acordos da Europa”, como 

também são conhecidos. Tinham como objectivo principal facilitar a rápida criação 

de uma zona franca de comércio livre num período de 10 anos e, em simultâneo, 

constituir uma plataforma de adesão à União Europeia, a ser desenvolvida em 

três fases, que consistem na estratégia de pré-adesão: 

                                                 
433 Cfr. a abordagem sobre a extensão do direito de livre circulação por via convencional, intitulada “La Vocation 

éventuelle de la libre circulation d’essre title de d’un accord d’association préparant d’une adhesion” efectuada por 
LANFRANCHI, op. cit., pág. 109 e segs. 
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� Acordos de comércio e cooperação , “de primeira geração”: por força dos 

artigos 257.º, 300.º e 308.º TCE (ex arts. 193.º, 228.º e 235.º TCEE), que 

reconhecem à Comunidade competência para prosseguir uma política 

comercial com países terceiros;  

� Acordos de associação , de “segunda geração”, designados por “Acordos 

Europeus": artigo 310.º TCE (238.º TCEE). Como a ratificação destes 

acordos exige a autorização dos parlamentos nacionais e do Parlamento 

Europeu, enquanto se aguardam estas ratificações, as disposições dos 

acordos relativas ao comércio ou a questões afins entraram em vigor 

através de acordos provisórios baseados no artigo 133.º TCE (113.º 

TCEE); e 

� Alargamento , artigo 49.º do Tratado da União Europeia. 

 

Cronologicamente, e para efeitos meramente históricos, o fim dos regimes 

comunistas e do COMECON criou condições radicalmente diferentes para 

aquelas relações, designadamente:  

a) Em primeiro lugar, a União Europeia reconheceu os novos Estados 

que resultaram da desintegração da União Soviética – os Estados 

do Báltico, Estónia, Letónia e Lituânia, em Setembro de 1991, a 

Jugoslávia, Eslovénia e Croácia em Janeiro de 1992, Bósnia-

Herzegovina em Abril de 1992 e Macedónia em 1995, e a 
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Checoslováquia, República Checa e Eslováquia, em Janeiro de 

1993; 

b)  Seguidamente, a UE formalizou, também, as suas relações com os 

países desta região. Inicialmente, fê-lo através de um conjunto de 

acordos bilaterais de comércio e cooperação, conhecidos como 

“acordos de primeira geração”; 

c) A partir de 1991, surgiram acordos mais vastos, conhecidos por 

“acordos de associação”, “acordos europeus”, ou “acordos de 

segunda geração”, que abrangiam matérias de competência 

nacional (como a cooperação política e cultural) e de competência 

comunitária (como a cooperação comercial e económica). Foram 

celebrados primeiramente com a Hungria 434, a Polónia 435, a 

República Checa 436, a Eslováquia 437, a Roménia 438 e a 

                                                 
434 Acordo europeu entre as Comunidades Europeias e seus Estados-membros, e a República da Hungria, assinado 

em Bruxelas, em 16 de Dezembro de 1991 com entrada em vigor com a Decisão n.º 93/742/EURATOM, CECA, CE do 
Conselho e da Comissão, de 13 de Dezembro de 1993, (publicado no JO L n.º 347, de 31 de Dezembro de 1993 pág. 
1). 

435 Acordo europeu entre as CC EE e seus Estados-membros e a República da Polónia assinado em Bruxelas, em 16 
de Dezembro de 1991, com entrada em vigor com a Decisão n.º 93/743/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da 
Comissão, de 13 de Dezembro de 1993 (publicado no JO L n.º 348, de 31 de Dezembro de 1993). 

436 Acordo europeu de associação entre as CC EE e seus Estados-membros e a República Checa, assinado em 
Bruxelas a 4 de Outubro de 1993 com entrada em vigor com a Decisão n.º 94/910/CE, CECA, EURATOM publicado no 
JO L n.º 360, de 31 de Dezembro de 1994. 

437 Acordo europeu de associação entre as CC EE e seus Estados-membros e a República Eslovaca, assinado em 
Bruxelas, em 4 de Outubro de 1993, com entrada em vigor com a Decisão n.º 94/909/CE,CECA,EURATOM do 
Conselho e da Comissão, de 19 de Dezembro de 1994, (publicado no JO L n.º 359, de 31 de Dezembro de 1994, pág. 
1). 

438 Acordo europeu concluído entre as CC EE e seus Estados-membros e a Roménia, assinado em Bruxelas a 1 de 
Fevereiro de 1994, com entrada em vigor com a Decisão n.º 94/907/CE, CECA, EURATOM, do Conselho e da 
Comissão de 19 de Dezembro de 1994, publicado no JO L n.º 357, de 31 de Dezembro de 1994. 
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Bulgária 439; seguidamente, com os três Estados Bálticos 

(Estónia 440, Lituânia 441 e Letónia 442); e, finalmente, com a 

Eslovénia 443. 

 

Não nos vamos deter mais nesta referência meramente histórica, posto 

que, desde 1 de Maio de 2004, todos estes países fazem parte da União 

Europeia 444, como Estados-membros de pleno direito, à excepção da Bulgária 445 

e da Roménia. Está, todavia, em curso o processo de adesão, e o alargamento a 

mais estes dois Estados está agendado para 1 de Janeiro de 2007, nos termos do 

n.º 2 do art. 4.º do Tratado de Adesão 446. 

                                                 
439 Acordo Europeu subscrito entre as CC EE e seus Estados-membros e a Bulgária, em Bruxelas, em 8 de Março de 

1993, com entrada em vigor com a publicação da Decisão n.º 94/908/CE, CECA, EURATOM, do Conselho e da 
Comissão, de 19 de Dezembro de 1994, no JO L n.º 358, de 31 de Dezembro de 1994, pág. 1. 

440 Acordo de Associação Europeia concluída entre as CC EE e seus Estados-membros e a Estónia, em Bruxelas, 
em 12 de Junho de 1995, com entrada em vigor com a Decisão n.º 98/180/CE, CECA, EURATOM, do Conselho e da 
Comissão de 19 de Dezembro de 1997 (publicada no JO L n.º 68, de 9 de Março de 1998, págs. 1 e 2). 

441 Acordo europeu de associação entre as CC EE e seus Estados-membros e a Lituânia, assinado em Bruxelas, em 
12 de Junho de 1995, com entrada em vigor com a Decisão n.º 98/150/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da 
Comissão de 19 de Dezembro de 1997, publicado no JO L n.º 51, de 20 de Fevereiro de 1998. 

442 Acordo europeu de associação entre as CC EE e seus Estados-membros, e a Letónia assinado em Bruxelas, em 
12 de Junho de 1995, com entrada em vigor com a Decisão n.º 98/98/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da 
Comissão, de 19 de Dezembro de 1996 (publicado no JO L n.º 26, de 2 de Fevereiro de 1998, págs. 1 e 2). 

443 Acordo europeu entre as CC EE e os seus Estados-membros, e a República da Eslovénia assinado no 
Luxemburgo, em 10 de Junho de 1996, com entrada em vigor com a Decisão n.º 1999/144/CE, CECA, EURATOM do 
Conselho e da Comissão, de 21 de Dezembro de 1998 (publicação no JO L n.º 51, de 26 de Fevereiro de 1999, págs. 1 
e 2. 

444 Cfr. os Tratados de Adesão, e o respectivo acquis, assinados em Atenas a 16 de Abril, relativos à Adesão da 
República Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia e da 
Eslováquia (JO L n.º 236, de 23 de Setembro de 2003), alargamento ocorrido a 1 de Maio de 2004, data de entrada em 
vigor, ex vi do n.º 2 do art. 2,º do Tratado de Adesão – aprovados para ratificação pela Resolução da Assembleia da 
República 5-A/2004, 15 de Janeiro. 

445 Vide, inter alia, a Decisão 1/2004 do Conselho de Associação União Europeia-Bulgária, de 28 de Setembro de 
2004, que altera os artigos 2.º e 3.º do protocolo complementar do Acordo Europeu que cria uma associação entre as 
Comunidades Europeias e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Bulgária, por outro, relativamente 
à prorrogação do período previsto no n.º 4 do artigo 9.º do Protocolo n.º 2 do Acordo Europeu, adoptado pelo acto da 
Comissão 2005/208/CE (publicado no JO L n.º 68, de 15 de Março de 2005). 

446 Vide “L´extension de la libre circulation de travailleurs au titre d’un traité de d´adhésion”, LANFRANCHI, OP. cit., 
págs. 90 e segs. 
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Adiante abordaremos o regime especial relativo à livre de circulação dos 

trabalhadores por conta de outrem dos dez novos Estados-membros. 

 

Considerando que, dos Acordos da Europa, os concluídos com a Roménia 

e a Bulgária ainda se encontram em vigor, pelo menos até a efectivação da 

adesão destes países, em 1 de Janeiro de 2007, apontaremos de forma 

telegráfica as características mais marcantes deste regime, de vigência 

temporária, instrumental à adesão, i.e. utilizado como “estratégia de pré-adesão”: 

 

• Quanto às regras relativas à entrada, estatuto de residência e 

condições de permanência no espaço das Comunidades, os 

Estados-membros mantêm competência soberana, ainda que as 

regras sejam harmonizadas no âmbito do direito comunitário, 

designadamente, do decorrente do acquis de Schengen – cfr., v.g., o 

n.º 1 do art. 59.º dos Acordos Europeus de Associação assinados 

com a Bulgária e com a Roménia 447; 

 

• No âmbito do trabalho subordinado, consta uma declaração 

específica anexa aos acordos, “Declaração da Comunidade 

                                                 
447 Cfr. n.º1 do art. 59.º, parte do TÍTULO IV: “CIRCULAÇÃO DE TRABALHADORES, DIREITO DE 

ESTABELECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO”, do AE de Associação concluído com a Bulgária e com a 
Roménia: “1. Para efeitos do presente título, nenhuma disposição do acordo obsta à aplicação, pelas partes, das 
respectivas legislações e regulamentações respeitantes à entrada e à residência, ao trabalho, às condições de trabalho, 
ao estabelecimento de pessoas singulares e à prestação de serviços, desde que essa aplicação não anule ou 
comprometa as vantagens que qualquer das partes retire de uma disposição específica do presente acordo”. 
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Europeia relativa ao Capítulo I do Título IV”, em que as partes 

contratantes o afastam do objecto dos acordos europeus de 

associação e do seu domínio de aplicação material, de modo que 

não se possa, eventualmente, colocar ou suscitar qualquer questão, 

dúvida ou equívoco. Portanto, os AA EE não estão, assim, de todo, 

vocacionados para regular os âmbitos concernentes ao emprego e à 

circulação de trabalhadores dentro da União Europeia e, muito 

menos, entre as partes subscritoras. Nada é determinado quanto ao 

direito de estabelecimento, exercício de uma actividade 

independente. 

 

• As regras relativas ao emprego são demasiado incipientes e 

precárias para beneficiar os cidadãos comunitários e as respectivas 

famílias. Por outro lado, todavia, as normas relativas aos cidadãos 

extracomunitários provenientes daqueles Estados-parte encontram-

se previstas no Título IV dos AA EE, sob a epígrafe “Circulação de 

Trabalhadores, Direito de Estabelecimento e Prestação de 

Serviços” 448, título, este, que pode induzir em erro, uma vez que do 

teor do mesmo resulta uma análise crítica, dado que as cláusulas 

que ali se encontram previstas consagram poucos e insignificantes 

                                                 
448 Sobre a jurisprudência relativa à livre circulação de trabalhadores independentes, vide RONALD VAN OOIK – 

Freedom of Movement of Self-Employed Persons and Europe Agreements: Comments on Case C-63/99, Gloszczuk; 
Case C-235/99, Kondova; Case C-257/99, Barkoci Malik (judgments of 27 September 2001); and Case C-268/99, Jany 
(judgement of 20 November 2001) In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol.º 4, N.º 3, Netherlands, 
Kluwer Law International, 2002, págs. 377-393. 
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direitos relativos à liberdade de circulação de mão-de-obra laboral 

dentro da comunidade. Acresce, ainda, que nenhum dos acordos 

prevê normas protectoras de trabalhadores ilegais que se encontram 

dentro da União. 

 

• Todos os Acordos Europeus contêm disposições que consagram 

expressamente o princípio da igualdade e da proibição de 

discriminação no emprego em função da nacionalidade 449, no que 

concerne à igualdade das condições de trabalho e igualdade na 

retribuição. Parece-nos, face ao “termo, objecto e natureza dos 

acordos” e, ainda, atendendo a que essas cláusulas são “claras, 

precisas, incondicionais” delas resultando “concretas obrigações” 

para as partes contratantes, que, estas cláusulas, são directamente 

aplicáveis – cfr. a jurisprudência do TJCE indicada supra. 

 

• Os acordos não conferem expressamente aos trabalhadores dos 

Estados-parte direitos de entrada, permanência ou residência dentro 

do território da contraparte subscritora, e muito menos direitos 

relativos à livre circulação; daí que possamos concluir que conferem 

direitos ligeiros, ou precários, aos trabalhadores migrantes. 

                                                 
449 Cfr. o § 1, n.º 1 do art. 38.º do AE de Associação CE-Bulgária e Roménia, sob o título “CIRCULAÇÃO DE 

TRABALHADORES”: “1. Sem prejuízo das condições e regras aplicáveis em cada Estado-membro, o tratamento 
concedido aos trabalhadores de nacionalidade eslovena legalmente empregados no território de um Estado-membro 
não pode ser objecto de qualquer discriminação baseada na nacionalidade, no que respeita a condições de trabalho, 
remunerações ou despedimentos, em relação aos cidadãos daquele Estado-membro”. 
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• Em relação ao direito de reunião familiar junto dos trabalhadores 

migrantes que já se encontram habilitados a trabalhar e a residir no 

território da União, os Acordos Europeus de Associação permitem 

aos membros do agregado familiar – nomeadamente cônjuge e 

filhos menores – o direito de acesso ao mercado de trabalho, ligados 

ao título e ao período do trabalhador autorizado – cfr. art. 1.º, n.º 1, § 

2 do Acordo Europeu CE-Bulgária e CE-Roménia 450. 

 

• Atendendo ao objecto deste estudo, embora tal não fosse 

impertinente, não focaremos a nossa análise na matéria relativa ao 

direito de estabelecimento e livre prestação de serviços decorrente 

dos Acordos Europeus de Associação. 

                                                 
450 “1. Sem prejuízo das condições e regras aplicáveis em cada Estado-membro, (...) o cônjuge e os filhos 

legalmente residentes de um trabalhador legalmente empregado no território de um Estado-membro, com exclusão dos 
trabalhadores sazonais e dos trabalhadores abrangidos por acordos bilaterais na acepção do artigo 42.°, salvo 
disposição em contrário dos referidos acordos, terão acesso ao mercado de trabalho desse Estado-membro, durante o 
período de validade da autorização de trabalho.” 
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2.3.1.1 Regime Especial de Livre Circulação dos 

Trabalhadores Nacionais dos Novos Estados-membros  

 

A livre circulação de pessoas, dos trabalhadores em particular, é uma das 

quatro liberdades fundamentais garantidas pelo direito comunitário (institutivo e 

derivado) aos cidadãos da União, em ordem ao estabelecimento efectivo do 

mercado interno. Compreende direito de circular, permanecer, residir e trabalhar 

noutro Estado-membro, nas mesmas condições dos cidadãos do Estado-membro 

de acolhimento. 

O seu âmbito pessoal abrange, para além dos trabalhadores, outras 

categorias de pessoas, como os estudantes, os pensionistas e os cidadãos da UE 

em geral. 

 

Todavia, este direito fundamental da cidadania europeia e essencial do 

mercado comum, têm o seu domínio de aplicação pessoal restringido e sujeito a 

um período transitório relativo aos oito novos Estados-membros, que aderiram à 

União Europeia no último alargamento de 1 de Maio de 2004. 

 

Assim, a restrição da livre circulação dos trabalhadores tem como âmbito 

de aplicação os trabalhadores dependentes nacionais de alguns novos Estados-

membros, após o alargamento da União Europeia em 2004, e tem como com 

base e fundamento legal as disposições relativas ao período transitório e às 
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cláusulas de salvaguarda, estabelecidas no Tratado de Adesão à União Europeia 

da República Checa, da Estónia, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, da Polónia, 

da Eslovénia e da Eslováquia (com excepção de Chipre e Malta que não se 

encontram abrangidos pelo período transitório, e, dos respectivos Tratados de 

Adesão, apenas do de Malta consta uma cláusula de salvaguarda e, 

consequente, a possibilidade legal de a mesma ser invocada) 451. 

 

A natureza jurídica do regime transitório encontra-se prevista no art. 10.º do 

Acto de Adesão que estabelece que “A aplicação dos Tratados originários e dos 

actos adoptados pelas Instituições fica sujeita, a título transitório, às disposições 

derrogatórias previstas no presente Acto”. Os Estados-membros da UE dos 15 

podem, assim, autorizar uma liberdade de circulação total ou parcial dos 

trabalhadores provenientes dos novos Estados-membros. Dispõem, assim, da 

possibilidade de restringir esta liberdade durante o período transitório de sete 

anos, o qual tem início em 1 de Maio de 2004, e que pode ser prolongado, pelos 

Estados-membros, após 1 de Maio de 2006, por mais 5 anos. Findo 2011, será 

efectivada a livre circulação de trabalhadores comunitários no território da União 

alargada. 

Este período previsto de transição, de sete anos, poderá ser reduzido, tal 

como verificou aquando da adesão de Portugal e de Espanha. 

 

                                                 
451 Vide art. Anexo II, N.º 2, Título “Livre Circulação de Pessoas”, “B: Livre Circulação de Trabalhadores” (págs. 252 e 

segs.), por força do art. 20.º do Acto de Adesão. 



 236

Este período de transição teve como ratio acautelar os fluxos migratórios 

maciços, as avalanches de mão-de-obra assalariada oriunda destes Estados-

membros, na sequência do alargamento. 

 

Durante um período inicial de dois anos do regime transitório 452 os doze 

Estados-membros da UE – uma vez que o Reino Unido, a Irlanda e a Suécia não 

aderiram ao regime transitório – devem aplicar o respectivo direito nacional, ou os 

acordos bilaterais eventualmente celebrados com os novos Estados-membros, 

conforme o regime que confira o tratamento mais favorável. Significa isto que, na 

maioria dos casos, os trabalhadores dependentes provenientes dos novos 

Estados-membros têm, sempre, necessidade de uma autorização de trabalho: 

visto de trabalho ou autorização de residência 453, como condição de acesso ao 

mercado laboral 454. 

                                                 
452 Cfr. Apêndices dos anexos IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do acto relativo às condições de adesão da 

República Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia e da 
Eslováquia – JO C n.º 227 E, de 23 de Setembro de 2003, por força dos arts. 24.º, 40.º do Acto relativo às condições de 
adesão: “A fim de não perturbar o correcto funcionamento do mercado interno, a aplicação das normas internas dos 
novos Estados-membros durante os períodos transitórios referidos nos Anexos V a XIV não pode conduzir a controlos 
nas fronteiras entre os Estados-membros”. 

453 De acordo com este regime legal português, um cidadão dos novos Estados-membros acima identificados só 
pode exercer uma actividade profissional subordinada em Portugal se possuir um visto de trabalho ou autorização de 
residência, devendo para tal responder a uma oferta de emprego e obter um visto de trabalho junto de um posto 
consular português, no país de origem – Relativamente às ofertas de emprego, vide a última resolução do Conselho de 
Ministros n.º 51/2004, de 24 de Março de 2004 (DR I Série B, de 13 de Abril, págs. 2248-2249), que aprova o Relatório 
de Oportunidades de Emprego e de Trabalho previsto pelo n.º 2 do art. 36.º do DL 244/98, de 8 de Agosto, com a 
redacção efectuada pelo DL 34/2003, de 25 de Fevereiro, que fixa as necessidades da mão-de-obra por sector de 
actividade para efeitos de a admissão dos trabalhadores que não tenham a nacionalidade de um Estado-membro da 
União Europeia em território nacional, também designado por “quotas de imigração”. 

454 No caso de Portugal mantêm-se em vigor as regras (DReg 6/2004, de 26 de Abril que regulamenta o DL 244/98, 
de 8 de Agosto, republicado pelo DL 34/2003, de 25 de Fevereiro) para o exercício de uma actividade profissional por 
conta de outrem, ou melhor, somente para contratação dos trabalhadores dependentes que se encontrem nestes países 
e pretendam aceder ao mercado de trabalho subordinado. Portanto, os cidadãos dos novos Estados-membros que já se 
encontravam a trabalhar legalmente em Portugal não serão afectados pelas medidas transitórias, beneficiando, no 
exercício da sua actividade profissional assalariada, de condições de trabalho nos mesmos termos dos trabalhadores 
portugueses. 
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Os novos Estados-membros gozam, também, da faculdade de impor 

restrições aos trabalhadores originários dos Estados-membros da UE dos 15 que 

tenham decidido adoptar este tipo de medidas, em regime de reciprocidade. 

 

Tendo em atenção que a primeira fase do regime transitório termina a 1 de 

Maio de 2006, a Comissão Europeia já redigiu e apresentou no último dia 8 de 

Fevereiro de 2005 um relatório ad hoc, com base no qual o Conselho analisou o 

funcionamento das disposições transitórias 455. 

Neste sentido, os doze Estados-membros dos UE15 que se decidiram pela 

aplicação de medidas restritivas, já informaram formalmente a Comissão da sua 

intenção e da decisão de aplicar plenamente o direito comunitário e o respectivo 

princípio de livre circulação dos trabalhadores ou de manter as medidas restritivas 

por uma duração máxima de três anos suplementares. Espanha, Finlândia e 

Portugal 456, por sua vez, já informaram a Comissão das suas decisões da 

aplicação tout court do direito comunitário, com a consequente remoção dos 

limites e restrições à livre circulação de trabalhadores 457. 

                                                 
455 Segundo este Relatório da Comissão de 8 de Fevereiro, a entrada de mão-de-obra barata dos novos Estados-

membros da UE, desde o último alargamento em 2004, foi reduzida e teve efeitos positivos. Adianta, ainda, que os 
trabalhadores ajudaram a superar carências no mercado de trabalho e contribuíram para um melhor desempenho 
económico na Europa. E quanto aos países – Reino Unido, Irlanda e Suécia – que não aplicaram as medidas restritivas 
do período transitório após o último alargamento, registaram um alto crescimento económico, uma queda do 
desemprego e uma subida do emprego, insiste o executivo comunitário. E relativamente aos 12 países da UE, entre os 
quais Portugal que aderiram ao regime transitório, os trabalhadores, nos casos em que conseguiram obter acesso 
legalmente, conseguiram uma plena integração no mercado de trabalho nacional – cfr. Notícia publicada no Jornal de 
Negócios de 1 de Março de 2006. 

456 Vide a informação no Portal Europeu da Mobilidade Profissional em: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/workersmobility_2006/index.cfm?id_page=56  

457 Cfr. Notícia publicada no Jornal de Negócios de 1 de Março de 2006, em que o Secretário de Estado dos 
Assuntos Europeus, Fernando Neves afirmou: “Tive oportunidade de informar alguns dos nossos parceiros de que 
Portugal decidiu remover a partir de 1 de Maio as restrições de acesso ao mercado de trabalho por parte dos 
trabalhadores de oito novos Estados-membros”. 
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Como se depreende dos factos desta primeira fase, são confirmadas as 

experiências anteriores. Bem afirma LANFRANCHI 458 que o regime transitório é 

inoperante e ineficaz. 

 

Em 2009, expirados os três anos suplementares que compreendem a 

segunda fase do período transitório, os Estados-membros da UE dos 15 só 

poderão prolongar por mais dois anos as medidas restritivas em casos limites, 

face a uma alteração das circunstâncias previstas – rebus sic stantibus. Isto, se 

constatarem a existência ou a iminência de um risco de perturbação grave do 

respectivo mercado de emprego. Caducada que esteja esta última fase, o 

princípio de livre circulação de trabalhadores será plenamente efectivo, nos 

termos do direito comunitário aplicável. 

 

É de sublinhar que as disposições transitórias apenas se aplicam aos 

trabalhadores assalariados no que concerne ao acesso ao mercado de trabalho. 

Excluem-se, assim, os trabalhadores que já se encontravam habilitados a exercer 

uma actividade laboral, os trabalhadores independentes no âmbito de prestação 

de serviços e do direito de estabelecimento, bem como os cidadãos 

economicamente inactivos: estudantes, pensionistas, reformados 459. 

                                                 
458 LANFRANCHI, op. cit., pág. 101. 
459 Relativamente a estas pessoas, aplicam-se em pleno as regras comunitárias relativas a livre circulação de 

cidadãos europeus na União, designadamente: direito de livre circulação e residência (Directiva 2004/38/CE do PE e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao direito à livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos 
membros das suas famílias no território dos Estados-membros, que altera o Regulamento (CEE) n.º 1612/68 e que 
revoga as Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
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As cláusulas de salvaguarda – nunca antes invocadas na história do direito 

comunitário e previstas, ainda, no Tratado de Adesão 460, relativamente à livre 

circulação de trabalhadores comunitários – conferem a qualquer dos quinze 

Estados-membros que tenha optado por abandonar as medidas restritivas do 

regime transitório, permitindo, assim, a livre circulação dos trabalhadores, a 

faculdade de pedir autorização à Comissão Europeia para impor novas restrições, 

caso o seu mercado de emprego esteja ameaçado ou sejam de registar outros 

problemas graves. 

Exemplos deste instituto constam dos Tratados de Adesão com a 

República de Malta e da cláusula específica para a Alemanha e a Áustria relativa 

a um número muito restrito de sectores, como a construção e a limpeza industrial. 

 

Nos termos da cláusula de manutenção do status quo, ou cláusula de 

standstill, os quinze Estados-membros não podem tornar o acesso ao respectivo 

                                                                                                                                                    
90/365/CEE e 93/96/CEE); e, no plano nacional, aplica-se-lhes o Decreto 60/93, de 3 de Março (Regime de entrada, 
permanência e saída de território português de nacionais dos Estados-membros da Comunidade Europeia). 

460 Cfr. arts. 38.º e segs. do Acto relativo às condições de adesão da República Checa, da República da Estónia, da 
República de Chipre, da República da Letónia, da República da Lituânia, da República da Hungria, da República de 
Malta, da República da Polónia, da República da Eslovénia e da República Eslovaca e às adaptações dos Tratados em 
que se funda a União Europeia; em que se encontra previstas as cláusulas de salvaguarda. O § 2 do art. 38.º do referido 
diploma prevê: “As medidas devem ser proporcionais, dando-se prioridade às que causem menor perturbação no 
funcionamento do mercado interno e, se adequado, à aplicação dos mecanismos sectoriais de salvaguarda existentes. 
Essas medidas de salvaguarda não devem ser invocadas como meio de discriminação arbitrária ou de restrição 
dissimulada do comércio entre Estados-membros. A cláusula de salvaguarda pode ser invocada mesmo antes da 
adesão, com base nas conclusões do acompanhamento, e entrar em vigor na data da adesão. As medidas não podem 
ser mantidas por um período superior ao estritamente necessário e serão, de qualquer forma, levantadas quando for 
cumprido o compromisso em causa, podendo, porém, ser aplicadas para além do período especificado no primeiro 
parágrafo, enquanto não tiverem sido cumpridos os compromissos pertinentes. Em resposta aos progressos efectuados 
pelo novo Estado-membro em causa no cumprimento dos seus compromissos, a Comissão pode adaptar as medidas 
conforme for adequado. A Comissão deve informar o Conselho em tempo útil antes de revogar as medidas de 
salvaguarda, e deve ter devidamente em conta quaisquer observações do Conselho a este respeito.” 
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mercado de trabalho mais restritivo para os nacionais dos oito novos Estados-

membros, após a data da conclusão do Tratado de Adesão (16 de Abril de 2003), 

relativamente ao que era no período anterior. Dessa cláusula resulta, ainda, a 

obrigação de conferir aos trabalhadores autorizados a exercerem uma actividade 

subordinada o direito de preferência, pelo que estes gozarão, assim, de prioridade 

no acesso às ofertas de emprego disponíveis no âmbito de colocação e formação 

profissional, bem como beneficiarão de igualdade de tratamento com os 

trabalhadores nacionais, designadamente em matéria de condições de trabalho, 

salários e segurança no trabalho 461. 

 

Relativamente ao direito de reagrupamento familiar, os membros da família 

(cônjuge e descendentes menores de 21 anos ou a cargo – art. 57.º, n.º 1 do 

REPSAE) de um trabalhador de um novo Estado-membro, que tenha sido 

legalmente admitido no mercado de trabalho português por um período de um ano 

ou mais, que com ele residissem antes da data da adesão, terão acesso imediato 

ao mercado de trabalho português. 

Os membros da família que se juntem ao trabalhador após a data da 

adesão terão acesso ao mercado de trabalho português logo que perfaçam seis 

meses de permanência regular em Portugal 462. 

 

                                                 
461 VÉRONIQUE MELIS; DANIELLE BOUCHAT – La Reforme d’Avril 2003 en matière d´occupation de travailleurs 

étrangers: À séjour Légal, Droit Égal au Travail In REVUE DU DROIT DES ÉTRANGERS, Avril- Mai- Juin 2003, N.º 123, 
Bruxelles, ADDE asbl, 2003, págs. 183-195. 

462 Regras estas constantes dos arts. 51.º e 56.º e segs. do DL 244/98, de 8 de Agosto, com as alterações 
subsequentes, regulamentadas nos arts. 42.º e segs. do DReg 6/2004, de 26 de Abril. 
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Já quanto às regras relativas à segurança social, os trabalhadores por 

conta de outrem e os trabalhadores por conta própria que já se encontravam a 

exercer legalmente uma actividade profissional em Portugal à data da adesão ou 

após esta data, beneficiam dos regimes de segurança social em condições de 

igualdade com os trabalhadores nacionais das mesmas categorias. Portanto, são-

lhes, também, aplicáveis, designadamente, os formulários comunitários sobre 

assistência médica na União, designados E-106 e E-111. 

 

Os trabalhadores, dependentes e independentes, nacionais dos novos 

Estados-membros encontram-se abrangidos pelo campo de aplicação pessoal do 

Regulamento n.º 1408/71 ou pelo Regulamento n.º 859/2003 do Conselho, de 14 

de Maio, que torna extensivas as disposições dos Regulamentos (CEE) n.º 

1408/71 e n.º 574/72 aos nacionais de Estados terceiros que ainda não estejam 

abrangidos por estas disposições exclusivamente por razões de nacionalidade. 

 

Quanto às pessoas não activas – as que não sejam trabalhadores, seus 

familiares ou sobreviventes – não estão abrangidas pelo Regulamento n.º 

1408/71. Todavia, nos termos do art. 22.º-A do mesmo Regulamento, as 

disposições relativas à concessão de prestações de saúde em situação de estada 

temporária aplicam-se a nacionais segurados dos Estados-membros e seus 

familiares, independentemente de serem trabalhadores. 
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Relativamente aos trabalhadores subordinados nacionais dos novos 

Estados-membros em situação de desemprego involuntário, a aplicação do 

capítulo sobre prestações de desemprego do Regulamento n.º 1408/71 pode ser 

condicionada pelo funcionamento dos períodos transitórios, relativos à matéria da 

livre circulação de trabalhadores, previstos em relação a 8 desses Estados, 

designadamente, quanto à exportação das referidas prestações, na medida em 

que aquela aplicação pressupõe a liberdade de circulação de trabalhadores. 
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2.3.2 Trabalhadores dos NOVOS ESTADOS 

INDEPENDENTES DA EX-URSS 463 

 

Foram celebrados “Acordos de Comércio e Cooperação” (com fundamento 

legal nos artigos 133.º, 300.º e 308.º TCE – antigos arts. 113.º, 228.º e 235.º 

TCEE –, que reconhecem competência à Comunidade para prosseguir uma 

política comercial com países terceiros) e “Acordos de Parceria e Cooperação” 

(ao abrigo do art. 300.º TCE) com os novos Estados emergentes da antiga União 

Soviética e com a Mongólia, tendo como objectivos últimos a promoção da 

estabilidade política e económica, findo o “império”da União Soviética. 

 

Fazendo uma breve análise do escorço histórico das relações com este 

grupo de países, importa referir que as mesmas se iniciaram com a Declaração 

Comum da União Europeia CAEM em Junho de 1988 quando já se pressentia o 

fim Guerra-fria. Em Dezembro de 1988, a Comunidade Europeia celebrou um 

vasto acordo de comércio e cooperação com a União Soviética. Com o 

desmembramento da URSS, verificada em finais de 1991, as Repúblicas que a 

constituíam desencadearam os seus próprios processos de reformas políticas e 

económicas que desembocaram nas suas independências, daí que, face à nova 

conjuntura política, a UE teve de negociar novos acordos com cada um daqueles 

Países, individualmente considerados. 

                                                 
463 ROMAN A. PETROV – Rights Of Third Country/Newly independent States’ Nationals to Pursue Economic Activity 

in the E.U. In EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS REVIEW, Vol. 4, Issue 2, Summer 1999, Leicester, 1999, págs. 235-
252. 
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Esta relação ganhou um novo ímpeto com a concretização da celebração 

de um novo Acordo de Parceria e de Cooperação (APC) UE-Rússia que serviu de 

alavanca para que as relações com os restantes Estados independentes da 

antiga União Soviética também progredissem – excepto no que diz respeito à 

Bielorrússia, cuja situação política e de direitos humanos impediu uma relação 

mais próxima com a UE. Os efeitos da crise financeira na Rússia e nos Novos 

Estados Independentes foram combatidos através do melhoramento da 

assistência prestada e, simultaneamente, incentivando reformas estruturais na 

região. 

 

Foram, até à data, negociados e celebrados onze Acordos de Parceria e 

Cooperação com onze daqueles doze países, sendo o Tajiquistão a única 

excepção. 

 

Quanto às suas características, os referidos acordos ficam muito aquém 

dos Acordos Europeus de Associação celebrados com dez países da Europa 

Central e Oriental – os Acordos de Parceria e Cooperação não incluem 

disposições relativas ao comércio livre nem mencionam a possibilidade de 

adesão 464. Todavia, são considerados “acordos mistos”, dado que abarcam 

matérias da responsabilidade da UE e dos seus Estados-membros, e contêm uma 

                                                 
464 Aliás, este tem sido um factor determinante nos casos sujeitos à apreciação do TJCE, segundo o critério da 

“natureza, objecto e termo”, em especial, para determinar se as disposições constantes dos acordos são de efeito 
directo ou não. 
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cláusula suspensiva, como acontece, desde 1992, com todos os acordos 

concluídos pela UE com países terceiros.  

E não só, estes acordos contêm também uma cláusula evolutiva, que prevê 

a eventual celebração de acordos de comércio livre quando estiverem 

preenchidas as condições requeridas. 

 

Segue a lista dos países da ex-URSS com os quais a UE mantém relações 

de cooperação e de parceria ao abrigo dos acordos celebrados 465. 

 

• Federação Russa : acordo assinado a 24 de Junho de 1994, em 

Corfu, com entrada em vigor a 1 de Dezembro de 1997 466; 

• Ucrânia : acordo concluído a 14 de Junho de 1994, no Luxemburgo, 

em vigor desde 1 de Março de 1998 467; 

• Moldávia : acordo de parceria celebrado em Bruxelas, a 28 de Junho 

de 1994, e entrada em vigor a 1 de Julho de 1998 468; 

                                                 
465Disponível na seguinte ligação: 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?year=2000&serie=L&textfield2=283&Submit=Pesquisar 
466 Decisão n.º 97/800/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 30 de Outubro de 1997, relativa ao 

APC entre a CE e seus Estados-membros e a Federação Russa (publicada no JO L n.º 327, de 28 de Novembro de 
1997). E cfr., ainda, Decisão da Comissão, de 13 de Novembro de 2002, que adia a decisão sobre o pedido da 
Federação Russa para beneficiar do regime especial de incentivo à protecção dos direitos dos trabalhadores, que prevê 
no artigo único: “A decisão referida no n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º 2501/2001 sobre o pedido 
apresentado pela Federação Russa para beneficiar do regime especial de incentivo à protecção dos direitos dos 
trabalhadores é adiada até estarem disponíveis os resultados de uma avaliação complementar deste pedido. A análise 
do pedido estará concluída antes de Julho de 2003”. 

467 Vide a Decisão n.º 98/149/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 26 de Janeiro de 1998, relativa 
ao APC CE-Ucrânia (publicado no JO L n.º 49, de 19 de Fevereiro de 1998); e, ainda a Decisão n.º 2000/683/CE, 
CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 12 de Outubro de 2000, relativa à celebração do Protocolo do APC 
que estabelece uma parceria entre as Comunidades Europeias e seus Estados-membros e a Ucrânia (publicada no JO 
L n.º 283, de 09 de Novembro de 2000). 

468 Vide a Decisão n.º 99/614/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 28 de Maio de 1998, relativa 
ao APC entre a CE e seus Estados-membros, e a República da Moldávia (JO L n.º 181, de 24 de Junho de 1998); 



 246

• Cazaquistão : acordo assinado em Bruxelas, a 23 de Janeiro de 

1995 e acordo provisório assinado a 5 de Dezembro de 1996 com 

entrada em vigor a 1 de Julho de 1999 469; 

•  Quirguistão : acordo assinado em Bruxelas a 9 de Fevereiro de 

1995 e acordo provisório celebrado a 28 de Novembro de 1996, que 

entrou em vigor a 1 de Julho de 1999 470; 

• Bielorrússia : acordo de parceria assinado a 6 de Março de 1995 e 

com entrada em vigor a 25 de Março de 1996; 

• Arménia 471, Azerbeijão 472 e Geórgia 473: 22 de Abril de 1996, data 

de assinatura dos Acordos e 1 de Julho de 1997, entrada em vigor 

dos mesmos; 

                                                                                                                                                    
 Protocolo relativo ao APC (JO L n.º 283, de 9 de Novembro de 2000, págs. 37 a 42).  
 Regulamento (CE) n.º 1649/2000 da Comissão, de 25 de Julho de 2000, que concede à República da Moldávia o 

regime especial de incentivo à protecção dos direitos dos trabalhadores (publicado no JO L n.º 189, de 27 de Julho de 
2000, pág. 13). Nos termos do n.º 1 do art. 1.º é concedido à Moldávia o regime especial de incentivo à protecção dos 
direitos do trabalhador previsto no art. 11.º do Regulamento (CE) 2820/ 98 de 21 de Dezembro de 1998, relativo à 
aplicação de um sistema plurianual de preferências pautais generalizadas durante o período compreendido entre 1 de 
Julho de 1999 e 31 de Dezembro de 2001 (JO L n.º 357, de 30 de Dezembro de 1998, págs. 1-103), em que se 
encontra consagrado no art. 11.º, da SECÇÃO 2, sob o título: “Processo de concessão do regime especial de incentivo 
à protecção dos direitos dos trabalhadores”: “1. Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, as reduções previstas 
no artigo 10.º são aplicáveis aos produtos originários dos países beneficiários enumerados no anexo III, desde que as 
autoridades desses países tenham apresentado um pedido escrito à Comissão em que solicitem a concessão do regime 
especial aos produtos originários desses países e especifiquem: - as disposições jurídicas internas que integram o 
conteúdo das normas das Convenções n.os 87 e 98 da OIT, relativas à aplicação dos princípios do direito de 
organização e de negociação colectiva, e da Convenção n.º 138 da OIT, relativa à idade mínima de admissão ao 
trabalho, cujo texto integral, acompanhado de uma tradução autenticada numa das línguas da Comunidade, deve ser 
anexo ao pedido, (...) 2. A Comissão anunciará, mediante a publicação de uma comunicação no Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias, a apresentação de qualquer pedido por um país beneficiário, especificando que todas as 
informações úteis com ele relacionadas podem ser comunicadas à Comissão por qualquer pessoa singular ou colectiva 
interessada; a Comissão fixará o prazo para as pessoas singulares ou colectivas interessadas apresentarem as suas 
observações.” 

469 Decisão n.º 1999/240/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 12 de Maio de 1999, relativa ao 
APC CE-Cazaquistão (JO L n.º 196, de 28 de Julho de 1999). 

470 Decisão n.º 1999/491/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 12 de Maio de 1999, relativa ao 
APC entre a CE e seus Estados-membros e o Quirguistão (JO L n.º 196, de 28 de Julho de 1999). 
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• Uzbequistão : acordo firmado em Florença a 21 de Junho de 1996 e 

entrada em vigor a 1 de Julho de 1999; foi, ainda, celebrado acordo 

provisório, assinado a 14 de Novembro de 1996 474; 

• Mongólia : acordo de comércio e cooperação com entrada em vigor 

em 1 de Março de 1993. 

 

Para além das características acima apontadas, podem, ainda, indicar-se, 

como traços essenciais do regime constante dos APC: 

 

1. Estes acordos não prevêem qualquer direito à livre circulação dos 

nacionais extracomunitários, incluindo trabalhadores dos Estados-

partes, dentro da União ou entre as partes subscritoras; 

 

2. O objectivo primordial, que motivou a conclusão e norteia os termos 

dos APC é o de combater a imigração ilegal 475 e reduzir a pressão 

dos fluxos migratórios, ultrapassando o desiderato da promoção da 

estabilidade económica e política, acima enunciado; 

 

                                                                                                                                                    
471 Decisão n.º 1999/602/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 31 de Maio de 1999, relativa ao 

APC que estabelece uma parceria entre as Comunidades Europeias e seus Estados-membros e a Arménia (publicado 
no JO L n.º 239, de 9 de Setembro de 1999). 

472 Decisão n.º 99/614/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 31 de Maio de 1999, relativa ao APC 
celebrado entre a CE e seus Estados-membros e o Azerbeijão (JO L n.º 246, de 17 de Setembro de 1999). 

473 Decisão n.º 99/614/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 31 de Maio de 1999, relativa ao APC 
CE-Geórgia (JO L n.º 205, de 04 de Agosto de 1999). 

474 Decisão n.º 1999/593/CE, CECA, EURATOM do Conselho e da Comissão, de 31 de Maio de 1999, relativa ao 
APC entre as Comunidades Europeias e seus Estados-membros e a República do Uzbequistão (publicado no JO L n.º 
229, de 31 de Agosto de 1999). 

475 Cfr. BRUNO NASCIMBENE, op. cit., págs. 445-449. 
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3. Relativamente aos trabalhadores subordinados migrantes, bem 

como à integração dos trabalhadores residentes na UE; os acordos 

mais não fazem do que uma previsão superficial, ao consagrarem o 

Capítulo I do Título IV, sob a epígrafe “As Condições de Trabalho”; 

 

4. Resta referir que alguns APC, tais como os concluídos com a Rússia 

e com a Bielorrússia, contêm disposições, ainda que incipientes, 

relativas à cooperação no domínio da segurança social. 

 

Conclua-se que as relações entre a UE e os novos Estados da Europa 

Oriental e da Ásia Central, levadas a cabo ao abrigo dos APC visa, em última 

análise, favorecer a transição para uma economia de mercado e reforçar a 

democracia e o estado de direito nesses Estados parceiros, no quadro do 

programa comunitário TACIS, em que é instrumental o Regulamento n.º 99/2000 

do Conselho, de 29 de Dezembro de 1999 476, relativo à prestação de assistência 

aos Estados parceiros da Europa Oriental e da Ásia Central 477. 

 

2.4. Trabalhadores Nacionais de ÁFRICA, CARAÍBAS E 

PACÍFICO (ACP) e dos Países e Territórios Ultramari nos (PTU)  

 

                                                 
476 Cfr. JO L n.º 12, de 18 de Janeiro de 2000. 
477 Vide a Comunicação da Comissão, de 12 de Maio de 2004, intitulada “Política europeia de vizinhança – 

Documento de estratégia”, não publicada no Jornal Oficial, mas disponível em: 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=pt&type_doc=COMfinal&an_doc=

2004&nu_doc=373 
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2.4.1 Trabalhadores Nacionais do Grupo ACP – ÁFRICA , 

CARAÍBAS E PACÍFICO  

 

Antes do estudo dos estatutos dos trabalhadores nacionais destes países 

aquando da sua presença no território da União Europeia, é incontornável 

conhecer o percurso histórico das antigas colónias, desde as suas 

independências até aos dias de hoje. 

 

Ainda durante a descolonização e as respectivas independências, as 

relações até então estabelecidas entre a CEE e os países e territórios 

ultramarinos coloniais eram reguladas pela Parte IV do TCEE e 

complementarmente regulamentadas por uma convenção aplicável. Passaram, 

depois, a serem regidas pelas Convenções de Yaoundé (1 de Junho de 1964 a 1 

de Junho de 1969 e 1 de Junho de 1971 a 31 de Janeiro de 1975), que 

integravam 18 novos Estados independentes, e, posteriormente, incluíram mais 

19 Estados africanos, Madagáscar e as Ilhas Maurícias.  

Seguiu-se depois a Convenção de Arusha (de 1 de Janeiro de 1971 a 31 

de Janeiro de 1975) que estabelecia laços comerciais com três Estados da África 

Oriental – Quénia, Uganda e Tanzânia. Mais tarde foi firmado o Acordo com a 

Nigéria, assinado em Lagos no dia 16 de Julho de 1966, que nunca entrou em 

vigor por falta de ratificação. 
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O Protocolo 22, anexo aos Actos de Adesão do Reino Unido, da Irlanda e 

da Dinamarca, oferecia aos 20 países da Commonwealth, antigas colónias 

britânicas, situados em África, nas Caraíbas e no Pacífico a possibilidade de 

negociar com a CEE a organização das suas relações futuras, tendo esta 

possibilidade sido alargada a outros Estados, africanos e não só, que não 

pertenciam à Commonwealth. 

Chegou-se, assim, ao “Processo de Lomé”, que inclui quatro convenções: 

• A Primeira Convenção de Lomé (28 de Fevereiro de 1975 a 1 de Março de 

1980), a qual foi assinada em 28 de Fevereiro de 1975 e entrou em vigor 

em 1 de Abril de 1976; 

• A Segunda Convenção de Lomé, assinada a 31 de Outubro de 1979, por 

um período de 5 anos, e entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1981; 

• A Terceira Convenção de Lomé foi celebrada em 8 de Dezembro de 1984, 

por um período de 5 anos (termo final a 28 de Fevereiro de 1990), e entrou 

em vigor no dia 1 de Maio de 1986; 

• A Quarta Convenção de Lomé, também conhecida por “Lomé IV”, foi 

concluída em 15 de Dezembro de 1989 por um período de 10 anos (com a 

possibilidade de alterar a Convenção ao fim de cinco anos), tendo entrado 

em vigor em 1 de Março de 1990 478; o respectivo Protocolo Financeiro foi 

adoptado por apenas 5 anos. A versão alterada da Convenção, decorrente 

                                                 
478 Publicado no JO L n.º 229, de 17 de Agosto de 1991, em especial a pág. 287, donde consta a informação relativa 

à data de entrada em vigor do acordo ao cuidado do Secretariado-geral do Conselho. 
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da revisão intercalar levada a efeito, e o segundo Protocolo Financeiro da 

Convenção de Lomé IV foram assinados em 4 de Novembro de 1995 e 

expiraram em 28 de Fevereiro de 2000. O regime ao abrigo da Lomé IV 

inclui: trocas e cooperação comercial, cooperação industrial, cooperação 

agrícola, e, direitos do homem. 

Face à caducidade do Acordo Lomé IV, ocorrida em 29 de Fevereiro de 

2000, foram iniciadas as negociações entre os Estados ACP e os Estados-

membros da UE sobre o Acordo de Parceria ACP-UE 479, designado também por 

Acordo de Parceria de Cotonou. As negociações começaram em Setembro de 

1998 e foram concluídas em Bruxelas, a 3 de Fevereiro de 2000. Foi assinado um 

acordo separado com a África do Sul, na sequência do protocolo de Abril de 1997, 

que estabelecia a adesão parcial deste Estado.  

A cerimónia da assinatura teve lugar em Cotonou, no Benin, em 23 de 

Junho de 2000. Seguiu-se o processo de ratificação, que foi concluído no período 

de dois anos. Findo o processo de ratificação, o novo acordo entrou em vigor em 

1 de Abril de 2003 480 e terá uma duração prevista de vinte anos. 

O Acordo de Parceria de Cotonou implica compromisso e responsabilidade 

mútuos com vários actores, incluindo não estatais (arts. 4.º a 7.º do Acordo). Daí a 

                                                 
479 Adoptado pelo Acto 2000/483/CE: Acordo de parceria entre os Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico e a 

Comunidade Europeia e os seus Estados-membros assinado em Cotonou, em 23 de Junho de 2000 (publicado no JO L 
n.º 317, de 15 de Dezembro de 2000). 

480 Após a publicação no JO L n.º 65, de 8 de Março de 2003, da Decisão n.º 2003/159/CE do Conselho, de 19 de 
Dezembro de 2002, relativa à celebração do Acordo de Parceria entre a Comunidade Europeia e seus Estados-
membros e o grupo de Estados ACP, assinado em Cotonou, em 23 de Junho de 2000. 
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grande importância dada ao diálogo político – arts. 8.º a 10.º do Acordo, incluindo 

questões como a democracia, a boa governação e a imigração (art. 13.º) –, bem 

como ao amplo envolvimento da sociedade civil, acompanhados de medidas de 

natureza comercial e financeira, nos termos estabelecidos nos arts. 36.º e 37.º, no 

quadro da política geral de ajuda ao desenvolvimento. 

E não só, o novo Acordo também se concentra no desenvolvimento 

económico sustentável dos Estados ACP e na sua integração suave e gradual na 

economia mundial através de uma estratégia que combina o comércio, os 

investimentos, o desenvolvimento do sector privado, a cooperação financeira e a 

integração regional. As estratégias de desenvolvimento centram-se na redução da 

pobreza como objectivo fundamental. 

O acervo de Cotonou, inclui ainda, entre outros, o recente Regulamento 

(CE) n.º 2285/2002 do Conselho, de 10 de Dezembro de 2002 481, relativo às 

medidas de salvaguarda previstas no Acordo de Parceria ACP-CE e que revoga o 

Regulamento (CEE) n.º 3705/90, estabelece as regras de aplicação das cláusulas 

de salvaguarda relativas às medidas comerciais previstas no Anexo V do Acordo 

de Parceria ACP-CE, denominado Acordo de Cotonou. 

Os Estados ACP 482 são hoje 78, com as recentes adesões das Ilhas 

Marshall, das Ilhas Cook, da República de Niue, da República de Palau, da 

                                                 
481 Cfr. JO L n.º 348, de 21 de Dezembro de 2002. 
482 A lista e a distinção dos Estados ACP consta do ANEXO V, ex vi dos arts. 84.º e segs. (Parte V, Capítulos I, II e 

III) do Acordo de Parceria CE-ACP, sob o título “DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS AOS ESTADOS ACP MENOS 
DESENVOLVIDOS, SEM LITORAL OU INSULARES”, que comporta Estados ACP menos desenvolvidos (segundo o 
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República de Nauru e dos Estados Federados da Micronésia. O último país a 

assinar o Acordo e a tornar-se membro do grupo ACP foi Timor-Leste 483. 

Uma vez feito o escorço histórico, atentemos agora no regime jurídico das 

normas previstas nos Acordos UE-ACP relativas aos direitos dos trabalhadores 

nacionais destes últimos países residentes na União Europeia, para constatar que 

o Acordo de Cotonou não contém disposições específicas que consagrem direitos 

de residência e de trabalho na União. Contém, todavia, uma disposição relevante 

para a integração dos mesmos na União: o art. 13.º, com a epígrafe “Migração”, 

inserido no TÍTULO II – “Dimensão Política”, da PARTE I – “Disposições Gerais”, 

do qual se destaca o n.º 3: 

 

“3. Os Estados-membros devem conceder aos trabalhadores dos 

Estados ACP legalmente empregados no seu território um tratamento isento de 

                                                                                                                                                    
art. 1.º do ANEXO VI, por força do arts. 85.º e 86.º do Acordo de Cotonou): Angola, Benim, Burquina Faso, Burundi, 
República de Cabo Verde, República Centro-Africana, Chade, Comores, República Democrática do Congo, Djibouti, 
Etiópia, Eritreia, Gambia, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Haiti, Kiribati, Lesoto, Libéria, Malawi, Mali, Mauritânia, 
Madagáscar, Moçambique, Níger, Ruanda, Samoa, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Ilhas Salomão, Somália, Sudão, 
Tanzânia, Timor-Leste, Tuvalu, Togo, Uganda, Vanuatu, Zâmbia; Estados ACP Interland, i.e., sem litoral (nos termos 
da conjugação dos arts. 87.º e 88.º do Acordo CE-ACP e do art. 2.º e 3.º do seu ANEXO VI): Botsuana, Burquina Faso, 
Burundi, República Centro-Africana, Chade, Etiópia, Lesoto, Malawi, Mali, Níger, Ruanda, Suazilândia, Uganda, Zâmbia, 
Zimbabué; Estados ACP Insulares (de acordo com o previsto no art. 4.º e 5.º do ANEXO VI e arts. 89.º e 90.º do 
Acordo de Cotonou): Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbado, Republica de Cabo-Verde, Comores, Dominica, República 
Dominicana, Ilhas Fiji, Granada, Haiti, Jamaïque, Kiribati, Madagáscar, Maurícias, Papua-Nova Guiné, São Cristóvão e 
Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Samoa, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Ilhas Salomão, Tonga, 
Trindade e Tobago, Tuvalu, Vanuatu; e por último, por exclusão de partes, Estados ACP mais desenvolvidos (art. 1.º 
do ANEXO VI, ex vi dos arts. 85.º e 86.º do Acordo CE-ACP, a contrario sensu): África do Sul (a título parcial), Antígua e 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botsuana, Camarões, Congo (Brazzaville), Ilhas Cook, Costa do Marfim, 
Dominica, República Dominicana, Fiji, Gabão, Gana, Granada, Guiana, Jamaica, Quénia, Ilhas Marshall, Ilha Maurícia, 
Micronésia (Estados Federados da), Namíbia, Nauru, Nigéria, Niue, Palau, Papua-Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, 
Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Senegal, Seicheles, Suriname, Suazilândia, Tonga, Trindade e Tobago e 
Zimbabué. 

483 Vide a decisão que aprova a adesão da República Democrática de Timor-Leste ao Acordo de Parceria ACP-CE. 
O Anexo VI do Acordo de Cotonou deve ser alterado a fim de incluir Timor-Leste na lista dos Estados ACP menos 
desenvolvidos e na lista dos Estados insulares: Decisão 2003/404/CE do Conselho de Ministros ACP-CE, de 16 de Maio 
de 2003, relativa à adesão da República Democrática de Timor-Leste ao Acordo de Parceria ACP-CE (JO L n.º 141, de 
07 de Junho de 2003). 
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qualquer discriminação com base na nacionalidade, em matéria das condições de 

trabalho, remuneração e despedimento. Da mesma forma os Estados ACP 

concederão aos trabalhadores nacionais de Estados-membros um tratamento não 

discriminatório equivalente.”  

N.º 3 DO ART. 13.º DO ACORDO DE COTONOU 

 

Da leitura do preceito parece resultar que estamos face a uma norma 

suficientemente clara, precisa e incondicional para merecer o estatuto de norma 

directamente aplicável, de modo que parece registar-se uma evolução assinalável 

face ao anterior Acordo “Lomé IV”. 

Já o n.º 2 do mesmo art. 13.º 484, parece-nos ser uma mera norma 

programática que versa, em termos gerais, sobre o tema da integração e o 

princípio geral da não discriminação. 

Concluindo, oferece-nos constatar que, fora a disposição relativa ao 

princípio da igualdade e não discriminação, prevista no supracitado n.º 3 do art. 

13.º, o Acordo de Cotonou, comparativamente aos demais acordos internacionais 

concluídos pela a UE e seus Estados-membros com países terceiros, no tocante 

à entrada, permanência, residência, liberdade de circulação e exercício de uma 

actividade profissional no território da União, parece-nos fraco e insuficiente para 

uma efectiva integração dos trabalhadores dos Estados ACP na União. 

 

                                                 
484 Art. 13.º, n.º 2 Acordo de Parceria CE-ACP: “As partes acordam em que a parceria implica, no que respeita à 

migração, um tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros que residam legalmente nos seus territórios, um 
política de integração destinada a conferir-lhes direitos e obrigações comparáveis aos dos seus cidadãos, prevenindo a 
descriminação na vida económica, social e cultural e adoptando medidas da luta contra o racismo e a xenofobia.” 
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E mais, do texto não consta qualquer referência a outras categorias de 

pessoas, para além dos trabalhadores remunerados – designadamente os 

trabalhadores independentes e as pessoas economicamente inactivas 

(estudantes, pensionistas e reformados). Nem sequer em âmbitos como a 

segurança social, ou o direito de reagrupamento familiar. Antes pelo contrário, no 

mesmo preceito encontram-se consagradas medidas destinadas à redução da 

pobreza e ajuda ao desenvolvimento dos países ACP e ainda as regras de 

readmissão de imigrantes ilegais 485 – o que demonstra claramente, quer pelo 

enquadramento sistemático do preceito, quer pelo preceito em si, que as partes 

não pretendiam consagrar regras relativas à integração dos nacionais ACP, mas 

apenas a promoção da cooperação política, económica e humanitária 486. 

 

 

 

2.4.2 Trabalhadores Nacionais dos Países e Territór ios 

Ultramarinos – PTU  

 

Os Países e Territórios de Associação Ultramarina, previstos nos Tratados 

constitutivos desde o Tratado de Roma em 1957 (Parte IV do TCEE), gozam de 

                                                 
485 Vide BRUNO NASCIMBENE – Il «Libro Verde» della Commissione su una Politica Comunitaria de Rimpatrio degli 

Stranieri Irregolari: Brevi Rilievi In RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO PÚBLICO COMUNITÁRIO, N.º 2/2003, Anno XIII, 
Milano-Firenze, 2003, pág. 445-449. 

486 Como se retira da parte introdutória do § 2 do n.º 1 do art. 13.º: “As partes reafirmam as suas obrigações e os 
seus compromissos no âmbito de direito internacional para assegurar o respeito pelos direitos humanos e eliminar todas 
as formas de discriminação baseadas, nomeadamente, na origem, no sexo, na raça, na língua ou na religião.” 
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um estatuto especial, como associados. Este estatuto especial é decorrente da 

existência de uma especial relação entre essas entidades e algum Estado-

membro – maxime a Dinamarca, a França, os Países Baixos e o Reino Unido –, 

com o objectivo último de “promover o desenvolvimento económico e social dos 

países e territórios e estabelecer relações económicas e estreitas entre eles e a 

Comunidade no seu conjunto” – (cfr. § 2 do art. 182.º TCE). 

 

Os PTU não se confundem com os países ACP e muito menos com os 

Departamentos Franceses do Ultramar 487. Aqueles não fazem parte do território 

da União 488, embora os seus nacionais, regra geral, tenha a nacionalidade dos 

Estados-membros aos quais se encontram vinculados. E, diferentemente dos 

Estados ACP, não são Estados politicamente independentes 489. 

 

Por conseguinte, quer o direito comunitário originário 490 quer o derivado 491 

não se aplicam directamente aos PTU, pelo que o Conselho deve determinar 

especificamente que normas lhes são aplicáveis. 

                                                 
487 Martinica, Guadalupe, Guiana e Reunião, territórios insulares, constituem os quatro Departamentos Franceses do 

Ultramar, e com este estatuto especial gozam da igualdade de direitos e da mesma identidade legislativa que cada 
departamento do “Hexágono”. Além disso, a Constituição francesa abriu caminho para os estatutos à la carte, 
exemplificados pelos processos de evolução pelos quais enveredaram particularmente a Nova Caledónia, São Pedro e 
Miquelon, Terras Austrais Francesas e Antárctica Francesa, a Polinésia Francesa e Mayotte. 

 Cfr. Decisão 71/364/CEE do Conselho, de 8 de Novembro de 1971, relativa à aplicação aos Departamentos 
Franceses do Ultramar dos artigos 123.º a 127.º do Tratado (JO L n.º 249, de 10 de Novembro de 1971, págs. 73-73, 
Edição especial portuguesa: Capítulo 5, Fascículo 1, págs. 155 e segs).  

488 Cfr. Considerando 6, primeira parte, da Decisão de Associação Ultramarina que considera que “Os PTU, embora 
não constituam países terceiros, também não fazem parte do mercado interno e devem satisfazer as obrigações 
impostas no que se refere aos países terceiros, no plano comercial”. 

489 Cfr. ANEXO II do Tratado CE. 
490 Arts. 182.º-187.º TCE, instituído pelo Tratado de Roma e sucessivamente alterado pelos Tratados Reformadores: 

Acto Único Europeu, Maastricht, Amesterdão e Nice. 
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Em contrapartida, direitos de natureza pessoal respeitantes aos cidadãos 

da União Europeia, designadamente a Cidadania da União e o que for relativo aos 

Direitos do Homem, aplicam-se aos nacionais dos PTU, que têm plena 

nacionalidade de um dos Estados-membros. 

 

Indo ao cerne do âmbito subjectivo e material do presente trabalho, o 

regime de liberdade de circulação dos trabalhadores nacionais dos PTU na União, 

o art. 186.º TCE consagra que “a liberdade de circulação de trabalhadores dos 

Estados-membros dos Países e Territórios Ultramarinos será regulada mediante 

convenções a concluir posteriormente, para as quais se exige a unanimidade dos 

Estados-membros”. Desconhecemos até a data, qualquer acordo celebrado na 

sequência desta disposição legal 492. Face a esta omissão jurídica, de natureza 

convencional, nem a própria jurisprudência desenvolveu e sedimentou os direitos 

relativos à livre circulação das pessoas originárias destes países e territórios 493, 

                                                                                                                                                    
491 Cfr a “Decisão de Associação Ultramarina”, relativa ao período de vigência de 02/12/2001 a 31/12/2011: Decisão 

2001/822/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2001, relativa à associação dos países e territórios ultramarinos à 
Comunidade Europeia (JO L n.º 314, de 30 de Novembro de 2001), e o respectivo Apêndice 2 ao anexo III da Decisão 
de Associação Ultramarina 2001/822/CE do Conselho, (publicado no JO L n.º 324, de 7 de Dezembro de 2001), 
incluindo a posterior Rectificação à Decisão 2001/822/CE do Conselho (JO L n.º 314, de 30 de Novembro de 2001). 

 Atendendo à diversidade e especificidade dos PTU, esta associação tem como objectivos a promoção do 
desenvolvimento económico e social, o desenvolvimento das relações económicas, e no âmbito financeiro, as vertentes 
de cooperação comercial, desenvolvimento do comércio, desenvolvimento humano e social, cooperação e integração 
regionais e a cooperação social. 

492 Existindo apenas um preceito pertinente, o art. 52.º, sob a epígrafe “Comércio e Normas de Trabalho”, na Decisão 
de Associação Ultramarina, aplicável, quanto a nós, aos cidadãos PTU residentes no país de origem, e que estabelece: 
“Devem ser respeitadas as normas de trabalho fundamentais reconhecidas a nível nacional e internacional, 
designadamente as normas sobre liberdade sindical e a protecção do direito sindical, o direito de organização e de 
negociação colectiva, a abolição do trabalho forçado, as formas mais duras de trabalho infantil, a idade mínima de 
admissão das crianças ao trabalho e a não discriminação em matéria de emprego”. 

493 Vide o Acórdão TJCE de 12 de Dezembro de 1990, Processo C-100/89 e C-101/89: Peter Kaefer e Andrea 
Procacci contra o Estado Francês (publicado na Colectânea da Jurisprudência 1990, págs. 4647 e segs.), relativo a: 
“direito de residência e de estabelecimento - países e territórios ultramarinos - artigo 177.º - competência do Tribunal de 
Justiça”. 
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encontrando-se, até, relativamente melhor acautelados os campos da liberdade 

de estabelecimento e da livre prestação de serviços – art. 183.º, n.º 5 TCE. 

Esta norma estatui: 

 

“Nas relações entre os Estados-membros e os países e territórios ultramarinos, o 

direito de estabelecimento dos nacionais e de sociedades será regulado em conformidade 

com as disposições e pela aplicação dos procedimentos previstos no capítulo relativo ao 

direito de estabelecimento e numa base não discriminatória, sem prejuízo das disposições 

especiais adoptadas por força do art. 187.º”. 

ART. 183.º, N.º 5 TCE 

 

Ressalta da leitura e interpretação declarativa (pois que in claris non fiat 

interpretatio) da norma transcrita que os cidadãos nacionais dos PTU gozam, no 

mercado interno, dos direitos inerentes às liberdades de estabelecimento e de 

prestação de serviço, nos mesmos termos, condições e circunstâncias dos 

nacionais dos Estados-membros da União, como consagrado nos arts. 43.º e 49.º 

do TCE 494 e na Directiva 2004/38/CE do PE e do Conselho, de 29 de Abril de 

2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e 

dos membros das suas famílias no território dos Estados-membros 495. Assim 

decidiu, e muito bem, a nosso ver, o TJCE no Caso Martin e Guild. 

                                                 
494 E não inclui, também os arts. 43.º e 55.º, em virtude de fazerem parte dos CAPÍTULOS II e III do TÍTULO III do 

TCE, sob a epígrafe “A Livre Circulação de Pessoas, de Serviços e de Capitais”. 
495 Que revoga: a Directiva 73/148/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1973, relativa à supressão das restrições à 

deslocação e à permanência dos nacionais dos Estados-membros na Comunidade, em matéria de estabelecimento e de 
prestação de serviços (JO L n.º 172, de 28 de Junho de 1973), e as Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e altera o Regulamento (CEE) n.º 1612/68. 
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Parece-nos, portanto, face a este quadro jurídico-comunitário de circulação 

dos trabalhadores dependentes nacionais dos PTU, que, para que possam gozar 

do direito de livre circulação para procurarem trabalho no território da União, terão 

que optar por uma de duas: ou alteram o seu tipo de actividade, de forma a 

trabalharem por conta própria, ou quedam-se no território do Estado-membro com 

o qual mantêm especial relação, e cuja nacionalidade ostentam. 

Considerando a peculiaridade da relação de associação que os PTU 

mantêm com a União Europeia e com alguns dos Estados-membros e os 

especiais direitos daí derivados, resulta que, apesar da omissão legislativa 

derivada do regime do art. 186.º TCE, e da incipiente jurisprudência do Tribunal 

de Justiça quanto à questão da livre circulação dos trabalhadores dos PTU na 

União Europeia e da sua integração, constata-se que, felizmente, eles se 

encontram suficientemente acautelados, não constituindo a sua situação um 

problema muito agudo. Pelo que deixamos por aqui a abordagem desta questão. 
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III. 3. ACORDOS BILATERAIS ou MULTILATERAIS DE 

ASSOCIAÇÃO e/ou DE COOPERAÇÃO, CONCLUÍDOS 

ENTRE PORTUGAL E PAÍSES TERCEIROS 

 

Tratam-se de Tratados e Acordos internacionais de origem bilateral ou 

multilateral celebrados entre Portugal e países terceiros, integrantes da legislação 

de Direito Internacional Público como fonte de Direito Comunitário derivado 496. 

Estas convenções conferem particulares direitos relativos à entrada, 

permanência, residência ou exercício de actividade profissional subordinada em 

Portugal, e por via disso, na União 497. 

 

3.1. Trabalhadores abrangidos pelo TRATADO DE 

AMIZADE, COOPERAÇÃO E CONSULTA ENTRE PORTUGAL E 

BRASIL: Estatuto de Igualdade 

 

Estamos face a um regime mais privilegiado de equiparação de direitos e 

deveres, incluindo políticos, a cidadãos estrangeiros resultante deste tratado 

bilateral. 

                                                 
496 V. GORJÃO-HENRIQUES, op. cit., págs. 233, 248 e 249. 
497 Vide, a título de exemplo, a relevância dada pelo Direito Comunitário a estes acordos, a partir da expressa 

referência efectuada por alguns diplomas legislativos comunitários, regulamentos e directivas: “A presente directiva é 
aplicável sem prejuízo das disposições mais favoráveis constantes: (...) Dos acordos bilaterais já celebrados entre um 
Estado-membro e um país terceiro antes da data de entrada em vigor da presente directiva; (...)” – cfr. al. b) do art. 3.º 
da Directiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de Novembro de 2003, relativa ao estatuto dos nacionais de países 
terceiros residentes de longa duração. 



 261

Referimo-nos ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a 

República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, “Tratado Portugal-

Brasil”, assinado em Porto Seguro, a 22 de Abril de 2000 498. 

 

Este Tratado Portugal-Brasil, estabelece no Título II, “Dos Portugueses no 

Brasil e dos Brasileiros em Portugal”, dois importantes direitos que importa aqui 

destacar: 

1.  Em primeiro lugar, a primeira parte do Título I – arts. 6.º a 11.º Tratado –, 

sob a epígrafe “Entrada e Permanência de Portugueses no Brasil e de 

Brasileiros em Portugal”, consagra o regime da supressão, rectius, isenção 

de vistos para estadas de curta duração – 90 dias no máximo, com a 

possibilidade de prorrogação por igual período – para fins relacionados 

com turismo, cultura, negócios, jornalismo ou empresariado 499. E ainda, o 

regime de isenção de toda e qualquer taxa de residência, em condições de 

reciprocidade para os dois Estados-partes; 

2. Em segundo lugar, nos arts. 46.º e segs., na Parte V, sob a epígrafe 

“Acesso às Profissões e seu Exercício”, consagra o princípio da igualdade 

e da não discriminação; 

 
                                                 

498 Aprovado, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000, de 14 de Dezembro, que 
revogou, entre outros diplomas até então em vigor, a Convenção sobre a Igualdade de Direitos entre Brasileiros e 
Portugueses, celebrada em Brasília em 7 de Setembro de 1971 (Vide a Resolução da Assembleia da República que 
aprova para ratificação o respectivo texto, publicado no DR n.º 302, I Série, de 29 de Dezembro de 1971). 

499 O Brasil encontra-se mencionado na lista dos países isentos da obrigação de visto que figura no Anexo II do 
Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho, de 15 de Março (publicado no JO L 81 de 21 de Março de 2001) que fixa 
alista dos nacionais de países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem fronteiras 
externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos desta obrigação, alterado pelo Regulamento (CE) 
851/2005 do Conselho, de 2 de Junho de 2005, que altera os mecanismos de reciprocidade. 
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3.  Em terceiro lugar, na Segunda Parte do Título V: “Segurança Social”, o art. 

62.º remete para os acordos sectoriais vigentes; 

4. Por último, consta dos arts. 12.º a 22.º do Tratado, sob a epígrafe “Estatuto 

de Igualdade Entre Portugueses e Brasileiros”, do Título I, Segunda Parte, 

o regime de equiparação que consagra o gozo dos mesmos direitos e a 

sujeição aos mesmos deveres aos cidadãos da contraparte, perante 

requerimento dos interessados. 

 

Este regime de equiparação, e respectiva tramitação, encontra-se 

regulamentado pelo DL 154/2003, de 15 de Julho, que estabelece o Regime 

Processual de Atribuição e Registo do Estatuto de Igualdade aos Cidadãos 

Brasileiros (doravante designado, apenas, por RPA), e compreende três situações 

jurídicas distintas, de que um determinado cidadão, nacional de um dos Estados-

parte pode ser titular, isoladamente ou em simultâneo: 

 

a) Estatuto de igualdade, de índole geral, relativo  apenas a direitos 

e deveres: 

• Permite aos nacionais brasileiros, detentores de autorização de residência 

válida, o gozo, em igualdade de direitos e deveres com os portugueses – 

sem a sujeição às restrições às capacidades do gozo e de exercício que 

afectam os estrangeiros em geral – do direito de exercício de actividades 

profissionais: (1) incluindo, por exemplo, o direito ao exercício de actividade 
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laboral subordinada, sem limitação quantitativa; e (2) o direito a 

desempenhar, também sem limitação quantitativa, funções nos órgãos de 

direcção de quaisquer pessoas colectivas – art. 12.º do Tratado. 

• Não inclui o dever de prestação do serviço militar no Estado de residência 

(art. 19.º Tratado). 

• Não implica a perda da nacionalidade (art. 13.º do Tratado). 

• Dá acesso à Função Pública, podendo ser exercidas funções que não 

sejam apenas de carácter predominantemente técnico, como acontece 

com os restantes estrangeiros (art. 14.º Tratado). 

• Mantém a direito à protecção diplomática pelo país de nacionalidade (art. 

20.º do Tratado e n.º 1 do art. 16.º do RPA). 

• Implica as limitações relativas aos direitos políticos de forma idêntica aos 

demais estrangeiros. 

 

b) Estatuto de igualdade especial quanto aos direit os políticos: 

(art. 17.º Tratado) 

• Aplicável somente aos cidadãos maiores de nacionalidade Brasileira com 

estatuto de residente válido há mais de 3 anos, e dependente da atribuição 

anterior ou simultânea do estatuto de igualdade – art. 2.º do RPA. 

• Este regime de equiparação, decorrente da titularidade do estatuto, não 

inclui o direito de acesso aos cargos de Presidente da República, 
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Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, presidente dos 

Tribunais Supremos e serviço nas Forças Armadas (cfr. arts. 16.º, n.º 2 e 

19.º RPA). 

• Compreende a capacidade eleitoral activa nas eleições às autarquias 

locais (Autorização de residência há mais de dois anos).  

• Capacidade eleitoral passiva nas eleições às autarquias locais 

(Autorização de residência há mais de quatro anos). 

 

c) Estatuto de igualdade de direitos e de deveres p olíticos: 

• Capacidade eleitoral (activa e passiva) nas eleições às autarquias locais, e 

direito de voto nas eleições legislativas e às Assembleias Legislativas 

Regionais.  

• Exercício de funções públicas, mesmo de carácter governativo, salvo as 

funções constitucionalmente reservadas aos portugueses. 

• O gozo de direitos políticos em Portugal implica a suspensão do exercício 

dos mesmos direitos no Brasil. 

O pedido é formulado, nos termos conjugados dos arts. 15.º, n.º 1 e 5.º, n.º 

1 do RPA, a requerimento do interessado em impresso-modelo próprio; sobre 

este recai a decisão, a ser proferida no prazo de 30 dias contados da data de 

apresentação do mesmo; e a decisão favorável de concessão, portanto, de 

deferimento, é objecto de publicação no Diário da República, II Série, e está 
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sujeita a inscrição no Registo Civil, junto da Conservatória de Registos Centrais, 

como previsto nos arts. 24.º e segs. do RPA. 

 

Este regime tem como âmbito de aplicação, pessoal, rectius, requisitos, 

apenas os nacionais do Brasil detentores de título de residência válido (art. 5.º 

RPA), devendo juntar, no acto de pedido, os respectivos documentos probatórios. 

Daí que, este estatuto extingue-se, ipso facto, se e quando deixarem de se 

verificar os pressupostos legais que fundamentaram a sua atribuição, 

nomeadamente, a caducidade ou o cancelamento da autorização de residência e 

a perda da nacionalidade brasileira – cfr. art. 13.º RPA, por força do art. 16.º do 

Tratado. 

Última nota para referir que esta é a posição jurídica mais privilegiada de 

que um cidadão não comunitário ou nacional do Espaço Económico Europeu, ou 

que haja adquirido a nacionalidade por via derivada 500, pode ser titular, como 

corolário de integração social, profissional e política, em virtude de conferir um 

                                                 
500 Na nacionalidade derivada os efeitos produzem-se a partir da data de em que seja lavrado no registo de aquisição 

de nacionalidade na Conservatória dos Registos Centrais (art. 12.º da Lei da Nacionalidade – Lei 37/81, de 3 de 
Outubro) podendo ser adquirida nos seguintes casos: (1) o estrangeiro ser casado há mais de três anos com nacional 
português (arts. 3.º e 9.º da Lei da Nacionalidade); (2) segundo arts. 2.º e 9.º da Lei da Nacionalidade, o estrangeiro ser 
menor ou incapaz, filho de pai e de mãe que tenha adquirido a nacionalidade portuguesa depois do seu nascimento; (3) 
o estrangeiro que, tendo sido português, perdeu a nacionalidade enquanto menor ou incapaz, por efeito da vontade de 
quem o representava, nos termos do art. 4.º e 9.º da Lei da Nacionalidade; (4) o estrangeiro plenamente adoptado por 
nacional português, após a entrada em vigor da Lei da Nacionalidade, no seu art. 5.º, adquire a nacionalidade por efeito 
da Lei; (5) o estrangeiro plenamente adoptado por nacional português, por decisão transitada em julgado antes da 
entrada em vigor do art. 29.º da actual Lei da Nacionalidade; (5) Registo de Nacionalidade da mulher estrangeira, 
adquirida por efeito do casamento com nacional português celerado antes da data em vigor da Lei da Nacionalidade, 
nos termos da conjugação das disposições: Base X da Lei 20/98, de 29 de Julho de 1959, art. 18.º, n.º 6 do Código Civil 
de 1867 e art. 34.º da Lei da Nacionalidade; e, (6) situações de aquisição de nacionalidade por parte daqueles que, em 
data anterior à entrada em vigor da Lei da Nacionalidade, perderam a nacionalidade portuguesa por efeito do 
casamento ou da aquisição voluntária da nacionalidade estrangeira, nos termos dos arts. 30.º e 31.º da Lei da 
Nacionalidade) – cfr. o regime jurídico, tramitação no portal da Direcção Geral dos Registos e do Notariado, em: 
http://www.dgrn.mj.pt/rcentr/aquisnac.asp  
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estatuto jurídico pessoal análogo ao dos cidadãos portugueses, e os limites. Pelo 

que, para os cidadãos brasileiros, a titularidade deste estatuto faz preterir a 

eventual intenção de aquisição derivada de nacionalidade portuguesa. 
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3.2. Trabalhadores abrangidos por ACORDOS QUE 

CONSAGRAM A IGUALDADE DE TRATAMENTO 

 

 

3.2.1. ACORDOS PORTUGAL-CABO VERDE  

 

Relativamente à consagração de direitos laborais nos âmbitos de acordos 

bilaterais celebrados com Cabo Verde, realçamos dois acordos. 

O Acordo Geral Sobre a Imigração Entre Portugal e Cabo Verde, assinado 

em Lisboa em 16 de Fevereiro de 1976 501, consagra disposições programáticas 

relativas princípio da igualdade e da proibição da discriminação no trabalho e no 

âmbito da segurança social, incluindo as respectivas prestações – cfr. arts. 4.º 502, 

5.º, 6.º e 7.º. 

 

Por outro lado, complementarmente desenvolvida, nos termos do Acordo 

Especial Entre Portugal e Cabo Verde Regulador do Estatuto de Pessoas e 

Regime dos Seus Bens, celebrado na cidade da Praia em 15 de Abril de 1976 503, 

prevê no seu art. 1.º uma norma precisa e clara sobre o princípio da igualdade de 

                                                 
501 Aprovado para Ratificação pelo Decreto n.º 524-G/76, de 5 de Julho, publicado no DR n.º 187, I Série, 

Suplemento, de 11 de Agosto de 1976, que contém o respectivo texto. 
502 “Enquanto não forem celebrados acordos bilaterais específicos, cada uma das Partes contratantes compromete-

se a não restringir no seu território, a aplicação da sua legislação aos nacionais da outra Parte, designadamente em 
matéria de trabalho e de segurança social”. 

503 Aprovado para Ratificação pelo Decreto n.º 524-J/76, de 5 de Julho, donde consta o respectivo texto, e publicado 
no DR n.º 155, I Série, 3.º Suplemento, de 5 de Julho de 1976, com posterior rectificação efectuada no DR n.º 187, de I 
Série, Suplemento, de 11 de Agosto de 1978. 
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tratamento com os nacionais, designadamente, em matéria de acesso e exercício 

das profissões: 

 

“Os nacionais de cada um das partes contratantes beneficiarão, no território da 

outra, de igualdade de tratamento com os naturais desta, no que respeita a: 

a) Livre exercício das suas actividades culturais, religiosas, económicas e 

sociais; 

b) Gozo e exercício de direitos civis em geral; 

c) Possibilidade de instalar e de exercer qualquer actividade de carácter 

industrial, comercial, agrícola ou artesanal; 

d) Livre exercício de todas as profissões liberais; 

e) Faculdade de obter e gerir concessões, autorizações e licenças 

administrativas; 

f) Aplicação da legislação sobre trabalho e segurança social”. 

ART. 1.º DO ACORDO ESPECIAL PORTUGAL-CABO VERDE 

 

Portanto, são estes dois diplomas de fonte convencional que consagram, 

em regime de reciprocidade, a igualdade de tratamento dos trabalhadores 

nacionais de Cabo Verde, em matéria de livre exercício de actividades 

profissionais – conforme o previsto no art. 88.º do CT, para efeitos de dispensa 

dos requisitos de forma e das formalidades impostas aos contratos de trabalhos 

celebrados com cidadãos estrangeiros 504. 

                                                 
504 Cfr. ROMANO MARTINEZ, Pedro; GUILHERME DRAY et al. – Código do Trabalho Anotado – Anotação aos art. 

88.º, Edição Revista, Coimbra, Almedina, 2004, pág. 177 e 178; e vide Aviso do Secretário da Segurança Social e das 
Relações Laborais, de 20 de Abril de 1999, publicado no BTE, I Série, n.º 17, de 8 de Maio de 1999. 
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3.2.2. ACORDOS PORTUGAL-GUINÉ-BISSAU  

 

No caso de trabalhadores nacionais da Guiné-Bissau, existem dois acordos 

celebrados com Portugal, designadamente: Acordo Geral Sobre a Migração Entre 

a República de Portugal e a República da Guiné-Bissau, concluído em 24 de 

Fevereiro de 1979 505 e o Acordo Especial Entre Portugal e a Guiné-Bissau 

Regulador do Estatuto de Pessoas e Regime de Bens, celebrado em Lisboa em 

21 de Junho de 1976 506, cujo articulado e teor coincide, exactamente, com os 

acordos acima citados entre Portugal e Cabo Verde; pelo que reiteramos aqui as 

considerações anteriormente efectuadas. 

 

 

3.2.3. ACORDO GERAL SOBRE MIGRAÇÃO PORTUGAL-SÃO 

TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

Valem, também para o caso dos trabalhadores nacionais de São Tomé e 

Príncipe, as considerações acima efectuadas, desta feita no quadro do Acordo 

Geral Sobre a Migração Entre a República Portuguesa e a República de São 

Tomé e Príncipe, assinados em 17 de Julho de 1978 507, em virtude do decalque, 

                                                 
505 Aprovado pelo Decreto n.º 115/81, de 5 de Setembro, que contém em anexo o respectivo texto, publicado no DR 

n.º 204, I Série, de 5 de Setembro de 1981. 
506 Cfr. Decreto n.º 18/77, de 7 de Janeiro, que aprova para ratificação (DR n.º 5, I Série, de 7 de Janeiro de 1977). 
507 Entrou em vigor em 9 de Abril de 1984 com a publicação do Aviso de 12 de Março de 1985 (publicado no DR n.º 

71, I Série, 2.º Suplemento, de 16 de Março de 1985), isto após a sua aprovação pelo Decreto 155/787, de 16 de 
Dezembro (publicado no DR n.º 288, I Série, de 16 de Dezembro de 1978). 
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quer do articulado, quer do teor relativamente ao já analisado Acordo entre 

Portugal e Cabo Verde. 

 

 

 

3.3. Trabalhadores Temporários abrangidos pelos 

ACORDO PORTUGAL UCRÂNIA  

 

Foi celebrado o Acordo Entre a República Portuguesa e a Ucrânia Sobre a 

Migração Temporária de Cidadãos Ucranianos Para Prestação de Trabalho na 

República Portuguesa, concluído em Kiev em 12 de Fevereiro de 2003 508. 

 

Trata-se de um Acordo, de 5 anos de duração, que regula o recrutamento 

temporário da mão-de-obra subordinada proveniente da Ucrânia, nos termos do 

qual as partes contratantes acordaram o respectivo regime de contratação, pelo 

qual, mediante contratos de trabalho subordinados regularmente comunicados à 

IGT – Inspecção-Geral do Trabalho 509 –, os trabalhadores se desloquem 

temporariamente ao território nacional para prestação de actividade profissional 

por conta de outrem. 

 

                                                 
508 Aprovado pelo Decreto 3/2005, de 14 de Fevereiro, publicado no DR n.º 31, I Série – A, de 14 de Fevereiro, com o 

respectivos textos na versão autenticada e em língua portuguesa e ucraniana. 
509 A IGT foi criada pelo DL n.º 219/93, de 16 de Junho. 
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Para além das regras estabelecidas nos art. 2.º a 4.º do Acordo Portugal 

Ucrânia relativas às ofertas de trabalho para colocação profissional e os 

correlativos deveres de comunicação do contrato de trabalho, encontra-se ainda 

regulado no art. 5.º o regime referente às condições de entrada, que faz impender 

sobre esses cidadãos a obrigação de serem titulares de visto de trabalho de 

validade limitada, até um ano. 

 

O art. 7.º, sob a epígrafe “Condições Gerais de Trabalho”, consagra o 

princípio de igualdade de tratamento, e da não discriminação, com os 

trabalhadores nacionais, designadamente em matéria de condições de trabalho, 

retribuição, segurança no trabalho e prestações da Segurança Social. 

 

Trata-se, digamos assim, de um “regime público de trabalho temporário 

internacional”, confrontado com o regime vigente estabelecido pelo DL n.º 358/89, 

de 17 de Outubro (Lei do Trabalho Temporário e da Cedência Ocasional) 510. 

 

                                                 
510 Atenda-se à norma revogatória constante do art. 21.º, n.º 1, al. n) da Lei 99/2003, de 27 de Agosto, (que aprova e 

publica em anexo o Código do Trabalho), que revoga os arts. 26.º a 30.º da Lei do Trabalho Temporário e da Cedência 
Ocasional. 
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3.4. Acordos Multilaterais de Cooperação concluídos  no 

quadro da CPLP 511 

 

Convém, antes de abordarmos o regime de livre circulação de pessoas, 

incluindo trabalhadores, nacionais das antigas colónias portuguesas e, hoje, 

membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), referir o 

percurso realizado desde da sua génese até à efectivação dos últimos acordos. 

A CPLP foi criada em Lisboa, a 17 de Julho de 1996, aquando da 

realização da Conferência de Chefes de Estado e de Governo; conferindo assim 

uma moldura institucional à lusofonia, que há muito se reclamava, depois da 

descolonização e das independências. 

A CPLP está sedeada em Lisboa 512 e tem como denominadores comuns a 

língua, a cultura e a história portuguesas e como Países-membros as antigas 

colónias portuguesas: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

Portugal e São Tomé e Príncipe, aos quais se agregou Timor-Leste, após a sua 

recente e conturbada independência. 

Neste quadro, da nova organização internacional, foram celebrados vários 

acordos multilaterais, dos quais optamos por destacar apenas aqueles relevantes 

                                                 
511 Vide LUCAS PIRES, Francisco – Schengen e a Comunidade de Países Lusófonos In IUS GENTIUM 

CONIMBRIGAE, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, págs. 42 e segs. 
512 Cfr. a Resolução da Assembleia da República n.º 23/99, de 22 de Janeiro de 1999, que aprova para ratificação o 

Acordo entre o Governo Português e a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa referente ao 
estabelecimento da sede da Comunidade em Portugal. 
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para a matéria aqui em apreço: o Acordo Geral de Cooperação no Âmbito da 

CPLP, concluído na cidade de Praia, Cabo Verde, em 17 de Julho de 1998 513 e 

os Acordos de Brasília, concluídos em Brasília em 30 Julho de 2002. Destes 

últimos, em número de seis 514, distinguimos dois deles, relativos à Circulação no 

Espaço CPLP que, pelo seu âmbito de aplicação pessoal aos trabalhadores 

dependentes, podem ser também aplicáveis aos trabalhadores por conta própria, 

facilitando a circulação e o exercício de actividade laboral na CPLP. 

 

1. Acordo sobre a Concessão de Vistos de Múltiplas Entradas para 

Determinadas Categorias de Pessoas, Nacionais da CPLP. Nos 

termos do Decreto 34/2003, de 9 de Julho, 

 

“Os cidadãos de um dos Estados Membros da CPLP, portadores de 

passaporte comum válido que sejam homens e mulheres de negócios, 

profissionais liberais, cientistas, investigadores, desportistas, jornalistas e 

                                                 
513 Decreto n.º 21/99, de 21 de Abril de 1999, que aprova o Acordo Geral de Cooperação no âmbito da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa, assinado na Praia, Cabo Verde, aos 17 de Julho de 1998, pelos Governos da 
República de Angola, da República Federativa do Brasil, da República de Cabo Verde, da República da Guiné-Bissau, 
da República de Moçambique, da República Portuguesa e da República Democrática de São Tomé e Príncipe. 

514 Cfr. (1) Decreto n.º 32/2003, de 9 de Julho, Acordo sobre Concessão de Visto Temporário para Tratamento 
Médico a Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa entre os Estados membros dos países da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; (2) Decreto n.º 33/2003, de 9 de Julho, que aprova o Acordo sobre 
Estabelecimento de Balcões Específicos nos Postos de Entrada e Saída para o Atendimento de Cidadãos da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa entre os Estados membros dos países da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa; (3) Decreto n.º 34/2003, de 9 de Julho, Acordo sobre Concessão de Vistos de Múltiplas Entradas 
para Determinadas Categorias de Pessoas entre os Estados membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa; (4) Decreto n.º 35/2003, de 9 de Julho, Acordo sobre Estabelecimento de Requisitos Comuns Máximos 
para a Instrução de Processos de Visto de Curta Duração entre os Estados membros da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa; (5) Decreto n.º 36/2003 Acordo de Cooperação entre os Estados Membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa sobre o Combate ao HIV/SIDA, assinado em Brasília em 30 de Julho de 2002¸ (6) Decreto 
n.º 37/2003 Acordo sobre Isenção de Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e Renovação de Autorizações de 
Residência para os Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa entre os Estados membros dos países 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
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agentes da cultura 515, ficam habilitados a vistos de múltiplas entradas em 

qualquer dos outros Estados Membros da Comunidade, com a duração 

mínima de um ano”. 

DECRETO 34/2003, DE 9 DE JULHO 

 

A permanência no território de qualquer um dos Estados Membros, 

salvo regime mais favorável previsto em legislação interna, não poderá 

ser superior a 90 dias consecutivos por semestre em cada ano civil, a 

contar da data da primeira entrada, prorrogáveis mediante 

apresentação do respectivo justificativo. E, os serviços consulares dos 

Estados Membros devem conceder estes vistos num prazo que não 

deve exceder os sete dias. 

2. Acordo Sobre o Estabelecimento de Balcões Específicos nos Postos 

de Entrada e Saída Para o Atendimento de Cidadãos da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com vista à criação 

de balcões específicos de controlo, nos principais Postos de 

Fronteira, para atendimento privilegiado dos nacionais da CPLP foi 

acordada na Cimeira de Brasília, em Julho de 2002, e está 

contemplada no Acordo. Neste sentido é promovido o 

estabelecimento de canais específicos nos postos de entrada e 

saída com o objectivo de facilitar a circulação dos cidadãos de 

                                                 
515 Sublinhamos, para efeito do presente estudo, que estas categorias de pessoas podem ser sujeitos de uma 

relação jurídico-laboral dependente, sem prejuízo da autonomia técnica inerente à profissão e ao seu exercício, no que 
é designando por “proletarização do direito do trabalho” – cfr., supra, o capítulo dedicado à distinção entre subordinação 
e autonomia. 
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língua oficial portuguesa, independentemente da origem do voo, ou 

seja, quer o voo seja proveniente de um dos países de língua oficial 

portuguesa, quer o voo seja proveniente de outros países Na 

sequência deste Acordo, foram já efectivamente implementados, 

encontrando-se a funcionar em pleno, os corredores para os 

nacionais da CPLP nos aeroportos nacionais de Lisboa, Porto, Faro 

e no Funchal. 

Com o exposto 516, concluiremos este capítulo recorrendo à transcrição das 

palavras de GORJÃO-HENRIQUES: 

 

“(...) esperança de que os Estados-membros da União Europeia – e Portugal – não 

deixarão de cumprir as suas responsabilidades históricas, civilizacionais e culturais, não 

se refugiando num mundo virtual, individualista e avesso a valores de solidariedade. Urge 

que a Europa estenda o braço ao estrangeiro não apenas com o medo de um dia, quando 

a Europa voltar a chorar, não ser ouvida. Trata-se de uma exigência de justiça, para não 

ser a Europa digna da censura de S. Agostinho: «Esquecida a Justiça, a que se reduzem 

os reinos senão a grandes latrocínios?»”. – GORJÃO-HENRIQUES 517 

 

                                                 
516 “With undertones of resignation, the integration of third-country nationals has recently been sometimes considered 

with a «sentiment of failure» for several Member States, even for those which are traditionally deemed for successful 
stories of integration.” KATJA S. ZIEGLER – Editorial: Integrating Integration? In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, Vol. 7, N.º 2, Netherlands, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS - Koninklijke Brill NV, 2005, 
pág. 119. 

517 GORJÃO-HENRIQUES – A Europa e o «Estrangeiro»: Talo(s) ou Cristo? In TEMAS DE INTEGRAÇÃO, pág. 50. 
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III. 3. O DIREITO À LIVRE CIRCULAÇÃO DECORRENTE DO 

DIREITO COMUNITÁRIO DERIVADO 518 519 

 

 

3.1.  Trabalhadores Familiares de Cidadãos Comunitá rios 520 

 

Os trabalhadores familiares de um cidadão comunitário beneficiam das 

normas referentes à liberdade de circulação de trabalhadores comunitários 521 em 

igualdade de direitos e de circunstâncias. Isto, por força do Regulamento (CEE) 

n.º 1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968, relativo à livre circulação dos 

trabalhadores na Comunidade, incluindo os seus familiares, ainda que não sejam 

cidadãos comunitários, e do 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 e aos membros da sua família que se deslocam no 

interior da Comunidade. 

 

                                                 
518 Vide GARETH DAVIES – The Third Country Family Members of Community Migrants And National Immigration 

Law In EUROPEAN CURRENT LAW, Year Book, 2005, London, THOMSON – Sweet & Maxwell, 2004, págs. xi-xiv. 
519 Cfr. ALESSANDRA LANG – Ingresso e Soggiorno nell´Unione Europea del Conjuge Nom Comunitario del 

Lavoratore Migrante In DRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO I, Rivista Trimestrale I -2004, Torino, G. 
Giappichelli Editore, 2004, págs. 241-246. 

520 ANNE MACGREGOR; GORDON BLANKE – Free Movement of Persons Within the E.U.: Current Entitlements of 
E.U. Citizens and Third Country Nationals – A Comparative Overview In INTERNATIONAL TRADE LAW & 
REGULATION, Vol. 8, Sweet & Maxwell, London, 2002, págs. 185-187. 

521 V. JIMÉNEZ BLANCO, Pilar – Las Libertades de Circulación y de Residencia de los Miembros de la Familia de los 
Ciudadanos de la Unión Europea In LA LEY – Revista Jurídica Española de Doctrina, Juripsrudencia e Bibliografia, 
Tomo 2-2003, D-103, Madrid, La Ley, 2003, págs. 1761-1784. 
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Hoje em dia, vigora a Directiva 2004/38/CE do PE e do Conselho, de 29 de 

Abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da 

União e dos membros das suas famílias no território dos Estados-Membros 522, 

que altera o Regulamento (CEE) n.º 1612/68 e que revoga as Directivas 

64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 

90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 

 

Note-se, contudo, que o direito à livre circulação destes trabalhadores se 

encontra umbilicalmente dependente do cidadão da União em questão, em 

homenagem ao instituto da família e do respectivo direito de reagrupamento 

familiar. É, portanto, um direito precário, pois em caso de divórcio ou separação o 

trabalhador extracomunitário perde o direito de residência no Estado-membro de 

acolhimento. Adicionalmente, ainda não se reconhece com certeza e segurança 

jurídica o exercício destes direitos aos casais que vivam em união ou economia 

de facto, incluindo os homossexuais 523. 

 

                                                 
522 Publicado no JO L n.º 158, de 30 de Abril de 2004, incluindo a posterior Rectificação à Directiva 2004/38/CE do 

PE e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e 
dos membros das suas famílias no território dos Estados-membros, que altera o Regulamento (CEE) n.º 1612/68 e 
revoga as Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE e 93/96/CEE (publicado no JO L n.º 229, de 29 de Junho de 2004, págs. 35 e segs.). 

523 Para mais desenvolvimentos relativos à vulnerabilidade deste direito, vide as críticas apontadas por CASTRO 
OLIVEIRA, op. cit., pág. 488. 
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3.2.   Destacamento de Trabalhadores no Âmbito da L ivre 

Prestação de Serviços  524 525 

 

Faremos uma breve e concisa referência, à liberdade circulação de 

trabalhadores extracomunitários abrangidos pelo âmbito de aplicação pessoal da 

Directiva 96/71/CE do PE e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao 

destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 526 e aos 

arts. 7.º a 9.º do Código do Trabalho – a Lei 99/2003, de 27 de Agosto, que 

aprova o Código do Trabalho, transpõe esta directiva para a ordem jurídica 

interna, ex vi da al. i) do seu art. 2.º. 

 

Com a aprovação desta Directiva, após o “Acórdão Rush Portuguesa”, a 

União Europeia pretendia eliminar as incertezas e os obstáculos susceptíveis de 

prejudicar o exercício da livre prestação de serviços, aumentando a segurança 

                                                 
524 Cfr. LIBERAL FERNANDES, op, cit., pág. 55-57. 
525 ANNE MACGREGOR; GORDON BLANKE – Free Movement of Persons Within the E.U.: Current Entitlements of 

E.U. Citizens and Third Country Nationals – A Comparative Overview In INTERNATIONAL TRADE LAW & 
REGULATION, Vol. 8, Sweet & Maxwell, London, 2002, págs. 187-189. 

526 Cfr. Acórdão TJCE (Primeira Secção), de 21 de Outubro de 2004, Processo C-445/03: Comissão-CE contra 
Luxemburgo (publicado na Colectânea da Jurisprudência 2004, págs. 10191); 
Acórdão TJCE (Quinta Secção), de 24 de Janeiro de 2002, Processo C-164/99: Portugaia Construções Lda. 

(Colectânea da Jurisprudência 2002 págs. 787) relativo à Livre prestação de serviços, Empresas do sector da 
construção civil; e a Directiva 96/71/CE, relativa ao Destacamento de trabalhadores, em especial no que concerne ao 
Salário Mínimo. 
Acórdão TJCE (Quinta Secção), de 25 de Outubro de 2001, Processos apensos C-49/98, C-50/98, C-52/98 a C-

54/98 e C-68/98 a C-71/98: Finalarte Sociedade de Construção Civil Lda. (C-49/98), Portugaia Construções Lda. (C-
70/98) e Engil Sociedade de Construção Civil SA (C-71/98) contra Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft 
e Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft contra Amilcar Oliveira Rocha (C-50/98), Tudor Stone Ltd (C-
52/98), Tecnamb-Tecnologia do Ambiante Lda. (C-53/98), Turiprata Construções Civil Lda. (C-54/98), Duarte dos 
Santos Sousa (C-68/98) e Santos & Kewitz Construções Lda. (C-69/98). Pedidos de decisão prejudicial: Arbeitsgericht 
Wiesbaden - Alemanha. (publicado na Colectânea da Jurisprudência 2001, págs. 7831), sobre Livre prestação de 
serviços - Destacamento temporário para cumprimento de um contrato - Férias pagas e subsídio de férias. 
Acórdão TJCE, de 9 de Agosto de 1994, Processo C-43/93: Rymond Vander Elst contra Office des Migrations 

Internationales (Colectânea da Jurisprudência 1994, págs. 3803). 
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jurídica e permitindo identificar e garantir as condições de trabalho aplicáveis e a 

protecção estendida aos trabalhadores destacados, evitando os riscos de abuso e 

de exploração da mão-de-obra destacada e o dumping social. 

Nos termos do n.º 1 do art. 2.º desta Directiva, entende-se por trabalhador 

destacado “qualquer trabalhador que, por um período limitado, trabalhe no 

território de um Estado-membro diferente do Estado onde habitualmente exerce a 

sua actividade”. 

Por força da Directiva, são asseguradas aos trabalhadores destacados as 

condições de trabalho vigentes em Portugal – art. 8.º CT – durante a totalidade da 

execução do contrato de trabalho, ainda que o trabalhador se encontre no 

território de outro Estado-membro, no âmbito da prestação de serviço à entidade 

empregadora. 

 

Não se trata, em rigor, de um direito de livre circulação próprio e autónomo 

que assiste aos trabalhadores nacionais de países terceiros ao serviço dos 

empregadores. Trata-se, isso sim, de um dever daqueles, relacionado com a 

mobilidade profissional geográfica, de um ius variandi geográfico, uma 

transferência temporária do local de trabalho (arts. 316.º, 317.º e 283.º, por força 

do art. 154.º CT). 

A Directiva 96/71/CE visa assegurar e efectivar, prima facie, o direito à livre 

prestação de serviços, uma das quatro liberdades fundamentais que integram o 

mercado interno (art. 49.º ex vi do art. 14.º TCE), ainda que através do recurso a 

trabalhadores não comunitários. Esclarece-se, deste modo, que os trabalhadores 
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em causa não beneficiam do direito de livre circulação para o exercício de uma 

actividade profissional subordinada, como é confirmado pela jurisprudência do 

TJCE 527 – em particular o recente Acórdão de 21 de Outubro, Comissão 528 

contra Luxemburgo. Dada a sua importância e clareza, passamos a transcrever 

partes relevantes do mesmo: 

 

“ 20. É jurisprudência constante que o artigo 49.º CE exige não só a eliminação de 

qualquer discriminação contra o prestador de serviços estabelecido noutro Estado-

Membro, em razão da sua nacionalidade, mas também a supressão de qualquer restrição, 

ainda que indistintamente aplicada aos prestadores nacionais e aos de outros Estados-

Membros, quando seja susceptível de impedir, entravar ou tornar menos atractivas as 

actividades do prestador estabelecido noutro Estado-Membro, onde preste legalmente 

serviços análogos (v., nomeadamente, acórdão de 24 de Janeiro de 2002, Portugaia 

Construções, C164/99, Colect., p. I787, n.º 16, e jurisprudência aí referida). (...) 

 

                                                 
527 Vide os comentários sobre jurisprudência do TJCE de D. MARTIN – Coments on Gottardo (Case C-55/00 of 15 

January 2002), Finalarte (Case C-49/98 de 25 de October 2001) and Portugaia Construções (Case C-164/99 of 24 
January 2002) In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol.º 4, N.º 3, Netherlands, Kluwer Law 
International, 2002, págs. 369-375. 

Cfr. o Capítulo “A positive Development for Frontier Providers of Service as Regards the Posting Workers?” do artigo 
de D. MARTIN – Coments on Mazzoleni (ex parte Guillaume) (Case C-165/98 de 15 de March 2001), Leclere (Case C-
43/99 of 31 May 2001) and Grzelczy (Case C-184/99 of 20 September 2001) In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, Vol. 4, N.º 2, Netherlands, Kluwer Law International, 2002, págs. 127-144. 

528 Vide, a propósito, Comunicação da Comissão COM (2003) 458 ao Conselho, ao PE, ao Comité Económico e 
Social e ao Comité das Regiões, de 25 de Julho de 2003, relativa à aplicação da Directiva 96/71/CE nos Estados-
membros (não publicada no Jornal Oficial). Por força do estatuído no artigo 8.º da Directiva, a Comissão avalia a 
situação actual no que se refere à aplicação da mesma nos Estados-membros. Considera prematuro prever alterações 
à Directiva, visto que as dificuldades encontradas são mais de ordem prática que jurídica. E considera que na verdade, 
os Estados-membros não se depararam com dificuldades especiais aquando da transposição da Directiva. No entanto, 
surgiram dois problemas relativos, por um lado, aos Estados-membros que não consideraram necessário adoptar 
medidas de transposição específicas e explícitas e, por outro, às disposições qualificáveis como disposições de ordem 
pública na acepção do direito internacional privado. Estes problemas serão resolvidos pela Comissão e pelos Estados-
membros envolvidos. A aplicação da Directiva deu, ainda assim, origem a dificuldades práticas, como sejam os 
obstáculos encontrados na procura de informações, no controlo do respeito pelas disposições nacionais de transposição 
ou na execução de sanções. Pelo que conclui que uma melhor divulgação da informação e uma melhor cooperação 
entre as administrações dos Estados-membros permitirão que a maior parte dessas dificuldades vá desaparecendo 
progressivamente. 
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24. Quanto ao destacamento de trabalhadores de um Estado terceiro por uma 

empresa comunitária prestadora de serviços, já foi decidido que uma regulamentação 

nacional que sujeite a realização de prestações de serviços no território nacional, por uma 

empresa estabelecida noutro Estado-Membro, à concessão de uma autorização 

administrativa constitui uma restrição desta liberdade, na acepção do artigo 49.º CE (v. 

acórdão de 9 de Agosto de 1994, Vander Elst, C43/93, Colect., p. I3803, n.º 15). 

 

25. A matéria relativa ao destacamento dos trabalhadores por conta de outrem 

nacional de um Estado terceiro no âmbito de uma prestação de serviços transfronteiriça 

não está harmonizada ao nível comunitário, uma vez que a proposta de directiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de destacamento dos 

trabalhadores por conta de outrem nacionais de um país terceiro no âmbito de uma 

prestação transfronteiriça de serviços (JO 1999, C 67, p. 12), apresentada pela Comissão 

em 12 de Fevereiro de 1999, não foi, até ao momento, adoptada. 

 

28. Em primeiro lugar, o Governo luxemburguês invoca a necessidade de assegurar 

o respeito da regulamentação nacional em matéria, designadamente, de mínimo salarial, 

de segurança no local de trabalho e de duração do contrato de trabalho, para garantir a 

protecção social dos trabalhadores destacados no seu território, bem como a igualdade 

das condições de concorrência, no plano social, entre as empresas estabelecidas no 

Luxemburgo e as estabelecidas no estrangeiro. (...) Em particular, a exigência, no caso de 

um pedido de autorização colectiva de trabalho, de contratos de trabalho por tempo 

indeterminado vinculando há pelo menos seis meses os trabalhadores em causa à sua 

empresa de origem visa, segundo este governo, afastar os riscos de exploração abusiva, 

através de contratos precários e mal remunerados, da mão-de-obra proveniente de 

Estados terceiros, bem como os perigos de alteração da concorrência através de práticas 

de dumping social. 
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29. É certo que entre as razões imperiosas de interesse geral já reconhecidas pelo 

Tribunal de Justiça figura a protecção dos trabalhadores (v., designadamente, acórdãos, já 

referidos, Finalarte e o., n.º 33, e Portugaia Construções, n.º 20). 

 

38. A este respeito, há que recordar que, sendo certo que a preocupação de evitar 

perturbações no mercado de trabalho constitui uma razão imperiosa de interesse geral (v., 

neste sentido, acórdão de 27 de Março de 1990, Rush Portuguesa, C113/89, Colect., p. 

1417, n.º 13), os trabalhadores empregados por uma empresa estabelecida num Estado-

Membro e que são destacados para outro Estado-Membro para aí prestarem um serviço 

não pretendem, contudo, aceder ao mercado do trabalho desse segundo Estado, uma vez 

que regressam ao seu país de origem ou de residência após o cumprimento da sua 

missão (v. acórdãos, já referidos, Rush Portuguesa, n.° 15; Vander Elst, n.º 21, e Finalarte 

e o., n.º 22). 

 

39. Contudo, já foi decidido que um Estado-Membro pode verificar que a empresa 

estabelecida noutro Estado-Membro, que destaca no seu território trabalhadores de um 

Estado terceiro, não se serve da liberdade de prestação de serviços com outro objectivo 

que não seja a realização da prestação em causa, por exemplo, o de deslocar o seu 

pessoal para efeitos de colocação ou de fornecimento de trabalhadores (v. acórdão Rush 

Portuguesa, já referido, n.º 17). 

 

43. Contrariamente ao alegado pelo Governo luxemburguês, considerações ligadas 

à prioridade de emprego dos nacionais comunitários não são pertinentes no que respeita a 

trabalhadores que se pretende destacar no âmbito de uma prestação de serviços que, 

portanto, não têm o propósito de aceder ao mercado de trabalho do Estado-Membro de 

acolhimento. 
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46. Com efeito, a obrigação imposta a uma empresa prestadora de serviços de 

comunicar às autoridades locais as indicações que atestem que os trabalhadores em 

causa estão em situação regular, designadamente em termos de residência, de 

autorização de trabalho e de cobertura social, no Estado-Membro onde esta empresa os 

emprega, daria às referidas autoridades, de forma menos restritiva e tão eficaz como as 

exigências em causa, garantias quanto à regularidade da situação desses trabalhadores e 

ao facto de eles exercerem a sua actividade principal no Estado-Membro onde está 

estabelecida a empresa prestadora de serviços. Cruzadas com as informações fornecidas 

pela empresa a respeito do período de destacamento previsto (v. n.º 31 do presente 

acórdão), as referidas indicações permitiriam às autoridades luxemburguesas tomar, 

eventualmente, as medidas necessárias no termo desse período. 

 

49. Face ao que precede, as acusações da Comissão em relação ao Regulamento 

grão-ducal de 12 de Maio de 1972 são procedentes. 

 

Parte decisória: 

 

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) decide: 

 

1) Ao impor aos prestadores de serviços estabelecidos noutro Estado-Membro, que 

pretendam destacar para o seu território trabalhadores nacionais de um Estado terceiro, 

uma exigência de autorizações individuais de trabalho cuja emissão está sujeita a 

considerações relacionadas com o mercado de trabalho ou uma exigência de autorização 

colectiva de trabalho que apenas é concedida em casos excepcionais e desde que os 

trabalhadores em causa estejam vinculados, desde há pelo menos seis meses antes do 

início do destacamento, à sua empresa de origem por contratos de trabalho por tempo 
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indeterminado, e ao impor a estes prestadores de serviços a obrigação de prestarem uma 

garantia bancária, o Grão-Ducado do Luxemburgo não cumpriu as obrigações que lhe 

incumbem por força do artigo 49.º CE” 529. 

Acórdão TJCE, de 21 de Outubro de 2006 

                                                 
529 Ibidem. 
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3.1.  Estatuto de Residente de Longa Duração  

 

Vejamos aqui a única situação em os trabalhadores extracomunitários, 

detentores de títulos de residência de longa duração (tidos como residentes 

permanentes), gozam, de forma efectiva, do direito de livre circulação e de 

residência num segundo Estado-membro em condições análogas às 

estabelecidas na Directiva 2004/38/CE do PE e do Conselho, de 29 de Abril de 

2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e 

membros das suas famílias no território dos Estados-membros. 

Em conformidade com os Considerandos 1, 2 e 4, esta Directiva surge na 

sequência do estabelecimento gradual e progressivo do ELSJ 530 e da adopção 

das medidas atinentes à sua efectivação, relacionadas com asilo, imigração e 

protecção dos direitos dos nacionais de países terceiros, de modo a assegurar a 

livre circulação de pessoas.  

No seguimento das conclusões do Conselho Europeu de Tampere 531, de 

15 e 16 de Outubro de 1999, passou-se a considerar que o estatuto jurídico dos 

residentes permanentes nacionais de países terceiros devia aproximar-se o mais 

possível do dos nacionais comunitários (arts. 17.º a 19.º TCE) 532. 

                                                 
530 V. HANS LINDAHL – Fiinding a Place for Freedom, Security and Justice: The European Union’s Claim to a 

Territorial Unity In EUROPEAN LAW REVIEW, Vol. 29, N.º 4, Birmingham, THOMSON – Sweet & Maxwell, 2004, págs. 
461 e segs. 

531 Vide as refelexões sobre esta directiva na sequência do Conselho Europeu, de LOUISE HALLESKOV – The 
Long-Term Residents Directive: A Fulfilment of the Tampere Objective of Near-Equality? In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, Vol. 7, N.º 2, Netherlands, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS - Koninklijke Brill NV, 2005, 
págs. 181-201. 

532 Face a esta aproximação do estatuto jurídico-pessoal dos residentes de longa duração ao status dos cidadãos da 
União, vide o paralelismo, discriminado as semelhanças e as dissemelhanças, entre ambos os estutos pessoais 
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Com vista à harmonização dos Estados-membros 533 – à excepção do 

Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca 534 –, ex vi do art. 13º do TCE e do art. 

21º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o regime jurídico 

encontra-se regulamentado pela Directiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de 

Novembro, relativa ao Estatuto dos Nacionais de Países Terceiros Residentes de 

Longa Duração 535, como segue: 

 

i. Condições de aquisição, manutenção e perda do estatuto no 

Estado-membro de origem (Considerandos 6 a 9, e arts. 4.º a 9.º da 

Directiva) e no Estado-membro de acolhimento (arts. 19.º, 22.º e 

23.º) – exige-se como critério principal, mas não suficiente 536 para a 

aquisição do estatuto, a residência legal e ininterrupta num Estado-

membro com a duração de cinco anos, como prova da efectiva 

ligação à comunidade nacional e do enraizamento; e ainda, a prova 

                                                                                                                                                    
efectuados por KAREN RAIBLE – The Approximation of the Legal Status of Third-Country Nationals to that of Union 
Citizens In THE EMERGING CONSTITUCIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION – German and Polish Perspective, 
Springer, Berlim, 2003, págs. 519 a 527. 

533 A propósito de harmonização, tendo em consideração que esta Directiva deveria ser transposta para a ordem 
jurídica dos Estados-membros até 23 de Janeiro de 2006, após a sua entrada em vigor ocorrida em 12 de Fevereiro de 
2004, vide, para efeito de direito comparado, CRESPO NAVARRO, Elena – La Directiva 2003/109/CE del Consejo 
relativa al Estatuto de los Nacianales de Terceros Estados Residentes de Larga Duración y la Normativa Española en la 
Materia In REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO, Año 8 - Mayo, Agosto 2004, N.º 18, Centro de 
Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid, 2004, págs. 531-552. 

534 Em conformidade com o Considerando 25 da Directiva 2003/109/CE que estabelece: “Nos termos dos artigos 1.º 
e 2.º 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 aprovação da presente directiva, sem 
prejuízo do artigo 4.º do protocolo acima referido, e não ficam a ela vinculados nem sujeitos à sua aplicação.” 

535 Sobre a análise pormenorizada deste regime jurídico, vide STEVE PEERS – Implementing Equality? The Directive 
on Long-Term Resident Third-Country Nationals In EUROPEAN LAW REVIEW, Vol. 29, N.º 4, Birmingham, THOMSON 
– Sweet & Maxwell, 2004, págs. 437-460. 
E ainda RUDOLF FEIK – The Status of Third- Country Nationals Residing on a Long-Term Basis In THE 

EMERGENCE OF AN EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2003, págs. 269 e segs. 
536 Cfr. ALLESSANDRO CACCIARI – La Tutela Giurisdizionale Nelle Vicendi Del Cittadino Extracomunitario In IL 

FORO AMMINISTRATIVO, T.A.R., Vol. III – 2004, 2004, pág. 3205. 
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dos meios de subsistência e das condições de alojamento, com a 

garantia de que razões económicas nunca devem constituir 

fundamento para uma decisão de indeferimento; 

 

ii. Regras e garantias processuais relativas às análises dos pedidos e 

à sua atribuição (Considerando 10 e arts. 10.º e 20.º) – obediência 

aos princípios da eficácia e da celeridade e aos valores da justiça e 

da segurança jurídica; 

 

iii. Título de residência propriamente dito – Considerando 11 e art. 8.º; 

 

iv. Direito de livre circulação e de residência e as condições impostas 

no Estado-membro de acolhimento – arts. 14.º e seguintes e 

Considerandos 18 e 19; 

 

v. Reagrupamento Familiar como um direito humano fundamental 537, 

incluindo o direito às prestações da segurança social 538 por força 

dos Considerandos 14 e 20 do art. 16.º da Directiva 2003/86/CE do 

                                                 
537 Cfr. RYSZARD CHOLEWINSKI – Family Reunification and Conditions Placed on Family Members: Dismantling a 

Fundamental Human Right In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol.º 4, N.º 3, Netherlands, Kluwer 
Law International, 2002, pág. 271. 

538 GISBERT BRINKMANN – Family Reunification of Third-Country Nationals: Access of Family Members to Social 
Protection Benefits In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol.º 4, N.º 3, Netherlands, Kluwer Law 
International, 2002, págs. 291 e segs. 
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Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativa ao direito ao 

reagrupamento familiar 539; 

 

vi. Normas e garantias uniformes de igualdade de tratamento 540 no 

espaço da União, incluindo o acesso às garantias sociais e as 

respectivas prestações, de acordo com os arts. 11.º e 21.º, tendo em 

atenção os Considerandos 12, 22 e 23; 

 

vii. Protecção contra a expulsão 541 542 nos termos do Considerando 16 

do art. 12.º. 

                                                 
539 Cfr. SYLVIE SAROLÉA – De Luxembourg à Strasbourg: Quelle Famille pour l’étranger? In REVUE DU DROIT 

DES ÉTRANGERS – N.º Spécial: LE REGROUPEMENT FAMILIAL – A la Croisée des Droites Belge et Européen – 
Hommage à Mylène Nys, Colloque du 15 October 2003, N.º 125, Nivelles-Bruxelles, ADDE asbl, 2003, págs. 547-558. 

540 Vide LIVIA SAPORITO – La Condicione Giuridica dell´immigrato Extracomunitário: Divieto di Discriminanzione e 
Parità di Tratamento In EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 4/2004, GIUFFRÈ Editore, Milano, 2004, págs. 1245 e segs., 
no que concerne aos princípios da não discriminação e da igualdade de tratamento na União no âmbito da Directiva 
2000/43/CE DO CONSELHO, de 29 de Junho de 2000 (JO L n.º 180, de 19 de Julho de 2000). 

541 Vide KEES GROENENDDIJK – Long-Term Immigrants And Council of Europe In IMMIGRATION AND ASYLUM 
LAW AND POLICY IN EUROPE – Security Of Residence and Expulsion Protection of Aliens in Europe, Vol. I, Great 
Britain, Kluwer Law International, 2001, págs. 7 e segs. 

542 P. VAN DIJK – Protection of “Integrated” Aliens Against Expulsion Under the European Convention of Human 
Rights In IMMIGRATION AND ASYLUM LAW AND POLICY IN EUROPE – Security Of Residence and Expulsion: 
Protection of Aliens in Europe, Vol. I, Great Britain, Kluwer Law International, 2001, págs. 23-40. 

 Cfr., ainda, o estudo comparado no âmbito da UE em: Security of Residence: Various Countries (Estonia, Spain, 
Hungary, United Kingdom, Sweden, Belgian, Italy and Greece) In IMMIGRATION AND ASYLUM LAW AND POLICY IN 
EUROPE – Security Of Residence and Expulsion: Protection of Aliens in Europe, Vol. I, Great Britain, Kluwer Law 
International, 2001, págs. 141-228. 
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IV. CONCLUSÃO 

 

 

Tendo em atenção às frases de ordem relativas ao- “2007 Ano Europeu de 

Igualdade de Oportunidades a Todos”, “2008 Ano Europeu do Diálogo 

Intercultural” e “2006 Ano Europeu da Mobilidade dos Trabalhadores”, desta feita 

subordinado ao lema “Rumo a um Mercado de Trabalho Europeu”, suscita-se a 

pertinente questão de o direito fundamental 543 da liberdade de circulação ser ou 

não um exclusivo dos cidadãos comunitários 544. Será uma liberdade excepcional, 

aplicada apenas aos cidadãos da União, condicionada e tornada complexa para 

os cidadãos estrangeiros, extracomunitários? Não se imporá, pelo contrário, uma 

atitude, de direito e de facto, mais inclusiva? 

 

Face ao objectivo ambicioso que nos propusemos no inicio deste trabalho, 

de abordar o regime jurídico de liberdade de circulação de trabalhadores no 

espaço da União, em virtude da própria natureza das coisas, acabamos 

desembocando na análise do status, pois que apenas nesta sede é possível um 

                                                 
543 Cfr. Vladimír Špidla, Comissário Europeu responsável pelo emprego, assuntos sociais e igualdade de 

oportunidades, evidenciou por que motivos a mobilidade é importante: “A liberdade de circulação é um direito 
fundamental da UE que devemos aproveitar ao máximo. Através do seu exercício, podemos beneficiar de oportunidades 
de aprender, trabalhar e adquirir novas competências. Os trabalhadores precisam de novas competências e a Europa 
precisa de trabalhadores adaptáveis. Por conseguinte, a Europa tem que se mexer”, afirmou em:  
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=pt 

544 Infelizmente, tal como se constata do sítio europeu da mobilidade profissional que não faz, lamentavelmente, 
qualquer alusão à extensão ou aplicação, ainda que excepcional, deste direito fundamental aos nacionais não 
comunitários menos privilegiados. 
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estudo caso a caso, ainda que descritivo, dos trabalhadores extracomunitários 

habilitados a circular no território da União. E apenas por via da rationae personae 

foi forçoso fazer a referência à política e à legislação comunitárias relativas à 

imigração. Falar de liberdade de circulação de trabalhadores não comunitários no 

espaço da União é falar do regime, não laboral mas administrativo, de atribuição 

de títulos, rectius, autorizações para entrada, permanência e trabalho na União e 

nos Estados-membros. 

Apesar da audácia, reconhecemos que não pretendíamos esgotar esta 

abordagem através de um estudo exaustivo e pormenorizado, apesar de, ainda 

assim, este simples contributo ter sido efectuado com pinças e à lupa, dadas as 

nuances, as vicissitudes e as peculiaridades deste regime multifacetado. 

 

Do exposto no trabalho conclui-se que, regra geral, não existe um direito de 

livre circulação de trabalhadores não comunitários na União próprio e autónomo – 

salvas as excepções do novo regime de residentes de longa duração de países 

terceiros e, por via convencional, dos nacionais do EEE. Até no caso do 

destacamento de trabalhadores, o direito de livre circulação de nacionais de 

Estados terceiros está alicerçado e acondicionado numa das quatro liberdades 

fundamentais, que é a liberdade de prestação de serviços. No caso de familiares 

de cidadãos comunitários, aquele direito, a assistir-lhes, deriva do vínculo familiar 

e da liberdade de circulação que assiste prima facie aos cidadãos comunitários, e 

secundariamente aos nacionais de países terceiros, por via familiar, e do instituto 

de reagrupamento familiar. 
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Daí que se compreenda que o actual regime jurídico relativo à liberdade de 

circulação dos trabalhadores nacionais de países terceiros se apresente como 

uma verdadeira “manta de retalhos” 545, complexo e condicionado às várias 

circunstâncias acima apontadas. 

BARBOU DES PLACES e HÉLÈNE OGER 546 encontram uma explicação 

para este actual estado da legislação comunitária em duas técnicas legislativas 

recorrentemente utilizadas pelos Estados-membros: 

 

• Por um lado, os Estados-membros participam na elaboração colectiva da 

política comunitária de migração no contexto da União, através da 

utilização instrumental do “sistema de dois níveis”, em que os Estados-

membros têm influenciado as negociações ao nível da União Europeia, em 

particular na importação para o quadro europeu das suas concepções 

sobre a política de imigração; e ainda na utilização das normas 

comunitárias como álibi nas discussões nacionais; 

 

• Por outro lado e concomitantemente, os Estados-membros mantêm a 

capacidade de controlo dos fluxos migratórios nos seus respectivos 

territórios, através das regras comunitárias dispositivas, “self-service in EU 

rules”, assim apelidadas pelo facto de elas, por um lado, imporem aos 

                                                 
545 Cfr. HEDEMANN ROBISON – op. cit., pág. 581, que afirma: “(...) disjointed and incohesive body of law in 

existence in relation to third country nationals residents within the Union”. 
546 BARBOU DES PLACES, Ségolène; HÉLÈNE OGER – Making the European Migration Regime: Decoding Member 

State´s Legal Strategies In EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, N.º 6, Vol. 4, Netherlands, Kluwer Law 
International, 2005, págs. 353-379. 
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Estados-membros, com vista à harmonização, a adopção de regras 

mínimas comuns, e em simultâneo, pela constante e excessiva referência 

ao direito nacional aplicável na competência do direito comunitário relativo 

aos cidadãos de Estados terceiros. 

 

Impõe-se, assim, como modelo para o futuro 547, ao invés das actuais 

competências partilhadas, a transferência destas para a União e para as suas 

Instituições, Parlamento e Conselho. Isto, a par da codificação de um regime 

jurídico único que atenda ao princípio da não discriminação mesmo entre os 

cidadãos trabalhadores, em ordem a garantir e assegurar uma efectiva liberdade 

de circulação, de residência e de trabalho a todas as pessoas que se encontrem 

no espaço da União. 

 

Os estrangeiros não são todos iguais, há “estrangeiros e estrangeiros”, uns 

são mais beneficiados que outros. Temos, assim, duas categorias de 

trabalhadores nacionais de Estados terceiros: os “privilegiados” e os “não 

privilegiados” 548 549. Senão vejamos: 

 

                                                 
547 Cfr., “Regulating Labour Migration in the European Union – The Best Model for the Future”, a proposta de 

ELSPETH GUILD; HELEN STAPLES – Labour Migration in the European Union In THE EMERGENCE OF AN 
EUROPEAN IMMIGRATION POLICY, Bruylant, Bruxelles, 2003, pág. 237. 

548 Distinção entre “Ressortissants d’États Tiers Bénéficiant d´un Statut Privilégié” e “Ressortissants d’États Tiers 
affectés par les Politiques Communautaires Globales” efectuada por M. MARESCEAU – La Libre Circulation des 
Personnes et les Ressortissants d´États Tiers In RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
ET MARCHÉ INTÉRIUR: Aspects Juridiques et Fonctionnels, Colloque de 1986, Collège de Europe N.º 45, Story 
Scientia, 1988, págs. 169. 

549 KAREN RAIBLE - The Approximation of the Legal Status of Third-Country Nationals to that Unio Citizens In THE 
EMERGING CONSTITUCIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION – German and Polish Perespective, Springer, 
Berlim, 2003, págs. 527 e segs. 
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1. Os que beneficiam de um estatuto privilegiado:  beneficiam do 

direito de livre circulação para o exercício de actividade profissional subordinada, 

ainda que em alguns casos com restrições, e do direito de acesso do mercado de 

trabalho europeu: 

o Em virtude de vínculo familiar com cidadão comunitá rio:  

embora dependente e condicionado à manutenção do laço 

familiar 550, gozam do direito de circulação, residência e acesso 

ao mercado de trabalho; 

o Em virtude de acordos de cooperação e de associação : 

depende dos acordos internacionais, sendo a título de exemplo, 

os acordos do EEE, o acordo com a Suiça e o acordo com a 

Turquia, sendo os dois primeiros os expoentes máximos dos 

privilégios atribuídos por força dos mesmos. 

o Residentes de longa duração:  estatuto jurídico que se 

pretende o mais próximo possível do dos cidadãos 

comunitários, mas que ainda não é uma realidade palpável. 

 

                                                 
550 Como refere “third-country nationals privileged with respect to the exercise of fundamental freedoms held by Union 

citizens” – cfr. KAREN RAIBLE – The Approximation of the Legal Status of Third-Country Nationals to that Union, pág. 
528 e segs., não se trata de um direito próprio e autónomo, individualmente considerado, per se, mas sim um direito “a 
reboque”, isto é, que decorre do exercício dos direitos referentes às quarto liberdades fundamentais de funcionamento 
de Mercado interno, previstas no art. 14.º n.º 2 TCE. Iríamos mais longe, e consideraríamos que se trata, sim, de um 
direito-dever do cidadão da União, para não sermos mais radicais e o considerarmos um direito potestativo do 
empregador ou do cônjuge, ou doutro familiar. 
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2. Os restantes, abrangidos pelas políticas e direito comunitário 

globais:  beneficiam apenas do direito de viajar por um período máximo de três 

meses e sujeitos à obrigação de entrada, salvo, por exemplo: 

o Trabalhadores destacados no âmbito de uma prestação  de 

serviço:  do direito de circulação laboral temporalmente limitado 

e condicionado apenas à prestação de serviços do 

empregador. 

 

Numa palavra, temos, por um lado, o estrangeiro que é um efectivo civis, 

devidamente integrado na sociedade e beneficiário de direitos sociais e políticos 

e, do outro lado, aquele que é, regra geral, encarado como um verdadeiro 

barbarus. Este último é tratado como um mero factor de produção, condicionado à 

atribuição de um título administrativo 551 para o reconhecimento de quaisquer 

direitos, liberdades e garantias de natureza humana, social e laboral; e submetido 

a controlo policial – daí que se impõe que esta competência seja retirada do 

âmbito da justiça e assuntos internos 552. 

 

Aderimos, por isso, à posição de autores 553 que consideram a 

necessidade de a União Europeia, as suas Instituições e os Estados-membros 

                                                 
551 Cfr. VALDUEZA BLANCO, op. cit., pág. 168 e segs. 
552 Neste sentido, embora de forma insuficiente, parca e tímida, aplaudimos a criação e o reforço da dotação 

orçamental do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, na dependência directa da Presidência do 
Conselho de Ministros, aprovado pelo DL 251/2002, de 22 de Novembro, alterado pelo DL 27/2005, de 4 de Fevereiro – 
cfr. www.acime.gov.pt 

553 Por exemplo, cfr. ALLESSANDRO CACCIARI – La Tutela Giurisdizionale Nelle Vicendi Del Cittadino 
Extracomunitario In IL FORO AMMINISTRATIVO, T.A.R., Vol. III – 2004, 2004, pág. 3207. 
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consagrarem um regime de direitos uniforme, sistematizado e digno, atendendo 

ao actual regime de direitos discriminatório em razão da nacionalidade 

decorrente, por exemplo, dos acordos de associação e cooperação: 

 

“At least at a basic level, the respect for and protection of persons who are 

nationals of third countries should be assured independently of whether or not their nations 

have a special relation with the Community” 554. – CASTRO OLIVEIRA 

 

O status dos trabalhadores nacionais de Estados terceiros, quanto ao 

direito à livre de circulação é precário, dependente, condicionado, limitado, 

restrito. 

 

Impõe-se, face ao actual estado das coisas e ao impasse resultante da 

partilha de competências – “atribuições bicéfalas” – existente neste âmbito entre 

os Estados-membros e a União Europeia, que é chegado o momento, depois de 

todas as fases em que foram superados os receios, as inércias e as resistências 

dos Estados-membros, de a política europeia de imigração, em especial no 

tocante à liberdade de circulação, ser efectivamente elaborada e implementada, 

através de mecanismos e modelos da União Europeia e de suas Instituições. Isto, 

para que este direito, que é fundamental para os cidadãos comunitários, também 

                                                                                                                                                    
 CASTRO OLIVEIRA, Álvaro – Immigrants from third Countries Under E.C. External Agreements: The Need for 

Improvement In EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS REVIEW, Vol. 4, Issue 2, Summer 1999, Leicester, 1999, págs. 215 e 
segs. 

554 Cfr. CASTRO OLIVEIRA, op. cit., pág. 488. 
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possa ser uma realidade concreta para os trabalhadores não comunitários, numa 

União alargada e inclusiva. 

 

Face ao exposto, e à situação, que ainda é bem patente, da falta de uma 

verdadeira e efectiva liberdade de circulação de trabalhadores extracomunitários, 

resta-nos fazer nossas as palavras de LUCAS PIRES 555: 

 

“(...) os imigrantes legais no espaço comunitário passam a estar agora em 

situação de maior inferioridade na competição pelo emprego, em relação aos restantes 

trabalhadores (...)”. – LUCAS PIRES 

 

Da falta de uma liberdade de circulação resulta a falta de acesso ao 

mercado de trabalho 556 europeu e a ausência de uma saudável concorrência no 

emprego, como uma plena integração comunitária. 

 

Portanto, uma integração plena – por meios outros que a aquisição da 

nacionalidade – nas suas diversas vertentes (laboral, social, jurídica 557 e 

                                                 
555 LUCAS PIRES, op. cit., págs. 28-33. 
556 Cfr. THOMAS GROSS – Integration of Migrants; The Perspective of European Community Law In EUROPEAN 

JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 7, N.º 2, Netherlands, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS – Koninklijke 
Brill NV, 2005, págs. 141 -161, que aponta no que toca a política de integração na União Europeia, uma integração 
plena compreende: (1) integração no mercado de trabalho: quanto ao acesso ao emprego e à formação profissional; (2) 
integração social, que se desdobra em bem-estar social, cuidados de saúde, habitação, educação e reunião familiar; (3) 
integração jurídico-legal, relativamente a segurança de residência, proibição de discriminação, e participação político-
democrática.  

557 Cfr. KEES GROENENDIJK – Legal Concepts of Integration in EU Migration Law In EUROPEAN JOURNAL OF 
MIGRATION AND LAW, Vol. 6, N.º 2, Netherlands, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS - Koninklijke Brill NV, 2004, 
págs. 111-126. 
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política 558 559 560) passa, em primeiro lugar, por uma integração laboral. Tal foi 

reconhecido pela Presidência Dinamarquesa da União Europeia, ao organizar, em 

Copenhaga, nos dias 4 e 5 de Julho, uma conferência subordinada ao tema “Uma 

Integração Plena no Mercado de Trabalho” 561. 

Neste sentido, nos termos do Programa HAIA: “Reforçando a Liberdade, 

segurança e Justiça na União Europeia”, adoptado pelo Conselho Europeu em 4 e 

5 Novembro de 2004, no âmbito da Presidência da União a cargo do Reino dos 

Países Baixos, que traçou como maior objectivo a Integração. Esta foi, até, 

merecedora de um Capítulo próprio, o que evidencia que a integração dos 

nacionais de países terceiros é uma área de política distinta e, exactamente por 

isso, requer uma política específica – cfr. as Conclusões da Presidência, 

constantes do ANEXO I. Esta iniciativa foi seguida pelo Conselho de Justiça e 

Assuntos Internos realizado em 19 de Novembro, subordinado ao tema “Os 

Princípios Básicos Comuns sobre a Integração de Imigrantes” que sublinhou a 

                                                 
558 KAREN RAIBLE – The Approximation of the Legal Status of Third-Country Nationals to that of the Union’s Citizens 

In THE EMERGING CONSTITUCIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION, pág. 543, defende a extensão dos direitos 
políticos aos residentes de longa duração, como sucede com os demais cidadãos da União. 

559 Há aqui uma participação política eleitoral, verdadeira civitas, para lá do actual direito de participação política não 
eleitoral já consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais na União Europeia, designadamente, o direito de petição 
assegurado a todas as pessoas que se encontrem no território da União – cfr. GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – 
Cidadania e Integração In TEMAS DE INTEGRAÇÃO, Vol. 4, N.º 8, 2.º Semestre 1999, Almedina, Coimbra, 1999, pág. 
36. 

560 Convenção sobre a Participação do Estrangeiro na Vida Política a Nível Local, adoptada pelo Conselho da Europa 
em 15 de Fevereiro de 1992 e em vigor desde 1997 – cfr. LUIGINO MANCA – La Partecipazione degli Stranieri alla Vita 
Pubblica tra Diritto Internazionale e Diritto Interno In AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI, Anno XXXII, N.º 4, 2004, 
Franco Angeli, Milano, 2004, págs. 155-162. 

561 Cfr. HELEN URTH – Building a Momentum for the Integration of Third Country Nationals in the European Union In 
EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW, Vol. 7, N.º 2, Netherlands, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS – 
Koninklijke Brill NV, 2005, págs. 80-83. 
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necessidade da troca de informação das melhores práticas referentes à 

integração 562. 

                                                 
562 Ibidem, pág. 176. 
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