
 
QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA INICIATIVA?

Crises recentes como a pandemia de COVID-19 perturbaram o 
funcionamento normal do mercado único e a economia da Europa. 
O Instrumento de Emergência do Mercado Único baseia-se nos 
ensinamentos retirados destas crises, a fim de assegurar que 
a Europa estará mais bem preparada para enfrentar eventuais 
emergências no futuro. 
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PARA TODOS

• Melhor resposta da UE às crises 
• Melhor disponibilidade de mercadorias e serviços relevantes em situação de crise
• Evitar obstáculos à livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas

PARA AS EMPRESAS
• Melhor previsão e planeamento para situações de emergência
• Menos restrições ao comércio, menos atrasos na produção, preços mais baixos dos fatores  

de produção
• Maior segurança jurídica e previsibilidade 

PARA OS CIDADÃOS
• Emprego mais seguro devido a menos perturbações no comércio transfronteiras 
• Melhor disponibilidade de produtos e serviços a preços mais baixos 
• Melhor qualidade de vida para os cidadãos
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COMO IRÁ O INSTRUMENTO DE EMERGÊNCIA DO MERCADO ÚNICO 
RELACIONAR-SE COM OUTRAS REGRAS DA UE? 

O Instrumento de Emergência do Mercado Único 
não se aplica quando estejam estabelecidas 
disposições relevantes em situação de crise 
noutros instrumentos da UE, tais como a 
Autoridade de Preparação e Resposta a 
Emergências Sanitárias (HERA), o Regulamento 
Circuitos Integrados ou o Mecanismo de Proteção 
Civil da União Europeia (MPCUE).

Este instrumento introduz 
possíveis derrogações à 
legislação harmonizada da 
UE em matéria de produtos 
para permitir que se coloquem 
mais rapidamente no mercado 
mercadorias relevantes em 
situação de crise.



 
NOVO QUADRO DE GOVERNAÇÃO DE CRISES PARA O MERCADO ÚNICO
O Instrumento de Emergência do Mercado Único propõe uma nova arquitetura de governação abrangente em função 
de diferentes níveis de risco para o funcionamento do mercado único. 

Grupo Consultivo
Coordena e aconselha a Comissão

      Planeamento  
      de contingência 

Este quadro aplica-se quando 
não há crise e o mercado único 
funciona normalmente. 

     Vigilância do  
     mercado único 

Ativada por uma decisão 
da Comissão quando um 
determinado acontecimento 
exigir medidas de vigilância.

      Emergência do  
      mercado único

Ativada por uma decisão do 
Conselho se uma crise tiver um 
impacto grave no mercado único.. 

Planeamento de contingência
• Preparação de protocolos de crise, comunicação, formação e simulações para situações de crise 
• Criação de um sistema de alerta precoce para as perturbações do mercado único

Vigilância do mercado único
• Monitorização das cadeias de abastecimento de mercadorias e serviços de importância 

estratégica 
• Constituição de reservas estratégicas de mercadorias identificadas de importância estratégica
• Facilita a contratação pública de mercadorias ou serviços identificados de importância estratégica

Emergência do mercado único 
QUADRO DE EMERGÊNCIA
• Princípios para facilitar e restabelecer a livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços no  

mercado único 
• Congelamento de novas restrições à livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas 
• Uma maior transparência exige que os Estados-Membros notifiquem novas restrições o mais rapidamente  

possível e estabeleçam pontos de contacto únicos para as empresas 
• Recomendações aos Estados-Membros para facilitar a disponibilidade e o fornecimento de mercadorias relevantes 

em situação de crise, expandindo ou reorientando as instalações de produção ou acelerando a concessão de licenças 
• Recomendações aos Estados-Membros para facilitar a distribuição orientada e coordenada de reservas estratégicas
• Facilita a contratação pública de mercadorias e serviços relevantes em situação de crise pela Comissão em nome 

dos Estados-Membros

MEDIDAS DE ÚLTIMO RECURSO
• Pedidos de informação aos operadores económicos
• Convites à aceitação de encomendas classificadas como prioritárias 
• Derrogações específicas da legislação harmonizada em matéria de produtos
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CONJUNTO DE MEDIDAS DE RESPOSTA A SITUAÇÕES DE CRISE


