
Mercado único

Graças ao mercado único (por vezes, também designado mercado interno), as pessoas, os bens, os serviços e os capitais podem circu-
lar na UE quase tão livremente como num único país. Os cidadãos europeus podem estudar, viver, fazer compras, trabalhar e reformar-
-se em qualquer país da UE e usufruir de produtos provenientes de toda a Europa.

Foram eliminadas centenas de obstáculos técnicos, jurídicos e burocráticos que dificultavam o comércio livre e a livre circulação entre 
os Estados-Membros da UE, a fim de tornar a circulação mais fácil no mercado único. As empresas puderam assim expandir os seus 
negócios, o que reforçou a concorrência, contribuindo para baixar os preços e proporcionar aos consumidores uma oferta alargada. Por 
exemplo, as chamadas telefónicas na Europa são muito mais baratas, o preço das tarifas aéreas desceu significativamente e foram 
abertas novas rotas. Simultaneamente, a UE procura garantir que a livre circulação não afeta os princípios da concorrência leal, da pro-
teção dos consumidores e da sustentabilidade ambiental.

O mercado único é uma das grandes realizações da UE. Estimula o crescimento 
e o emprego e facilita a vida quotidiana das pessoas e das empresas.

O que faz a União Europeia
A Comissão Europeia trabalha com as au-
toridades e as partes interessadas nos 
Estados- Membros, no sentido de acompa-
nhar e fazer cumprir as regras em vigor para 
que as pessoas e as empresas possam be-
neficiar das oportunidades oferecidas pelo 
mercado único. No entanto, subsistem al-
guns obstáculos para que o mercado único 
possa funcionar em pleno. A UE está, em 
especial, a trabalhar para:

 ● dar resposta aos atuais obstáculos regu-
lamentares ou administrativos 
que impedem as pessoas de fa-
cilmente adquirir ou vender bens 
e serviços de outro ou noutro 
Estado-Membro;

 ● facilitar a obtenção de financia-
mento por parte das empresas, 
grandes e pequenas, através do 
Plano de Investimento para a 
Europa e da união dos merca-
dos de capitais;

 ● incentivar os trabalhadores a 
procurar emprego noutros paí-
ses da UE, a fim de preencher 

lugares vagos e satisfazer a procura de 
qualificações específicas, nomeadamente 
através da Carteira Profissional Europeia 
e do portal europeu da mobilidade EURES;

 ● evitar o dumping social e a prática de 
usar mão-de-obra mais barata e de 
transferir a produção para um país ou 
região com baixos salários;

 ● reforçar a cooperação entre as autorida-
des fiscais nacionais; e

 ● estabelecer uma matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades a nível da UE e um imposto 
sobre as transações financeiras (IFT).

Além das regras do mercado único que 
garantem a livre circulação de pessoas, 
os cidadãos da UE não precisam de um 
passaporte para viajar no espaço Schen-
gen, que atualmente compreende os  
Estados- Membros da UE (exceto a Bulgária, 
Chipre, a Croácia, a Irlanda e a Roménia), e 
ainda a Islândia, o Listenstaine, a Noruega 
e a Suíça. Para garantir a segurança no 

espaço Schengen, estes países 
reforçaram os controlos nas suas 
fronteiras externas e intensifica-
ram a cooperação policial.

O portal A sua Europa fornece infor-
mações sobre viver, trabalhar, viajar, 
estudar e fazer negócios noutro país 
da UE, bem como acesso a serviços 
como A sua Europa ― Aconse-
lhamento (para aconselhamento 
jurídico personalizado) e SOLVIT 
(resolver problemas com autorida-
des públicas no estrangeiro).

Mais informações: https://ec.europa.eu/info/topics/single-market_pt
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EM LINHA
Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas  
oficiais no sítio Europa: https://europa.eu/european-union/index_pt

PESSOALMENTE
Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação Europe Direct. 

Pode encontrar o endereço do centro mais próximo em:  
https://europa.eu/european-union/contact_pt

POR TELEFONE OU CORREIO ELETRÓNICO
Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia. 
Pode contactar este serviço:

 ● pelo telefone gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem 
cobrar estas chamadas), 

 ● pelo telefone fixo: +32 22999696, ou 
 ● por correio eletrónico, na página:  

https://europa.eu/european-union/contact_pt

LEIA AS PUBLICAÇÕES SOBRE A EUROPA
Bastará um clique para aceder a publicações sobre a UE no seguinte sítio Web: 
https://op.europa.eu/pt/publications

REPRESENTAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA
Existem gabinetes (representações) da Comissão Europeia em todos os  
Estados-Membros da União Europeia: https://ec.europa.eu/info/about- 
european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_pt

GABINETES DE LIGAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
Existem gabinetes de ligação do Parlamento Europeu em todos os  
Estados-Membros da União Europeia: http://www.europarl.europa.eu/at- your-
service/pt/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DELEGAÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA
Noutros países do mundo, existem delegações da União Europeia: 
https://eeas.europa.eu/ headquarters/ headquarters-homepage/area/geo_pt

Entre em contacto
com a União Europeia
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Perguntas sobre a União Europeia?   
O serviço Europe Direct pode ajudá-lo: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Esta ficha de informação faz parte 
da publicação A União Europeia: 
O que é e o que faz. Uma versão 
interativa, com hiperligações para 
conteúdos em linha, está disponível 
em formato PDF e HTML em:  
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/pt/
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