
Artigo 2º 

A Comunidade tem como missão, através da criação de um Mercado Comum e de uma 
União Económica e Monetária e da aplicação das políticas ou acções comuns a que se 
referem os artigos 3.o e 3.o-A, promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento 
harmonioso e equilibrado das actividades económicas, um crescimento sustentável e 
não inflacionista que respeite o ambiente, um alto grau de convergência dos 
comportamentos das economias, um elevado nível de emprego e de protecção social, o 
aumento do nível e da qualidade de vida, a coesão económica e social e a solidariedade 
entre os Estados-membros. 

Artigo 3º 

Para alcançar os fins enunciados no artigo 2º, a acção da Comunidade implica, nos 
termos do disposto e segundo o calendário previsto no presente Tratado: 

c) Um mercado interno caracterizado pela abolição, entre os Estados-membros, dos 
obstáculos à livre circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais; 

Artigo 7º-A 

A Comunidade adoptará as medidas destinadas a estabelecer progressivamente o 
mercado interno durante um período que termina em 31 de Dezembro de 1992, nos 
termos do disposto no presente artigo, nos artigos 7.o-B, 7.o-C e 28.o, no nº 2 do artigo 
57.o, no artigo 59.o, no nº 1 do artigo 70.o e nos artigos 84.o, 99.o, 100.o-A e 100.o-B, 
sem prejuízo das demais disposições do presente Tratado. 

O mercado interno compreende 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. 

Artigo 7º-B 

A Comissão apresentará um relatório ao Conselho, antes de 31 de Dezembro de 1988 e 
antes de 31 de Dezembro de 1990, sobre o estado de adiantamento dos trabalhos 
destinados à realização do mercado interno, no prazo fixado no artigo 7.o-A. 

O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, definirá as 
orientações e condições necessárias para assegurar um progresso equilibrado no 
conjunto dos sectores abrangidos. 

Artigo 7º-C 

Aquando da formulação das suas propostas destinadas a realizar os objectivos 
enunciados no artigo 7.o-A, a Comissão terá em conta a amplitude do esforço que certas 
economias que apresentam diferenças de desenvolvimento devem suportar durante o 
período de estabelecimento do mercado interno e pode propor as disposições adequadas. 

Se estas disposições tomarem a forma de derrogações, devem ter carácter temporário e 
implicar o mínimo possível de perturbações no funcionamento do Mercado Comum. 



Artigo 48º 

1. A livre circulação dos trabalhadores deve ficar assegurada, na comunidade, o mais 
tardar no termo do período de transição. 

2. A livre circulação dos trabalhadores implica a abolição de toda e qualquer 
discriminação em razão da nacionalidade, entre os trabalhadores dos Estados-membros, 
no diz respeito ao emprego, à remuneração e demais condições de trabalho. 

3. A livre circulação dos trabalhadores compreende, sem prejuízo das limitações 
justificadas por razões de ordem pública, segurança pública e saúde pública, o direito de:  

a) Responder a ofertas de emprego efectivamente feitas;  

b) Deslocar-se livremente, para o efeito, no território dos Estados-membros; 

c) Residir num dos Estados-membros 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 depois de nele ter exercido uma 
actividade laboral, nas condições que serão objectivo de regulamentos de execução a 
estabelecer pela Comissão. 

4. O disposto no presente artigo não é aplicável aos empregos na administração pública. 

Artigo 49º 

A partir da entrada em vigor do presente Tratado, o Conselho, deliberando de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 189.o-B e após consulta do Comité Económico e 
Social tomará, por meio de directivas ou regulamentos, as medidas necessárias à 
realização progressiva da livre circulação dos trabalhadores, tal como se encontra 
definida no artigo anterior, designadamente: 

a) Assegurando uma colaboração estreita entre os serviços nacionais de emprego; 

b) Eliminando, sistemática e gradualmente, tanto os procedimentos e práticas 
administrativas, como os prazos de acesso aos empregos disponíveis, decorrentes, quer 
da legislação nacional, quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-
membros, cuja manutenção constitua obstáculo à liberalização dos movimentos dos 
trabalhadores. 

c) Eliminando, sistemática e gradualmente, todos os prazos e outras restrições previstas, 
quer na legislação nacional, quer em acordos anteriormente concluídos entre os 
membros, que imponham aos trabalhadores dos outros Estados-membros condições 
diferentes das que se aplicam aos trabalhadores nacionais quanto à livre escolha de um 
emprego; 



d) Criando mecanismos adequados a pôr em contacto as ofertas e pedidos de emprego e 
a facilitar o seu equilíbrio em condições tais que excluam riscos graves para o nível de 
vida e de emprego nas diversas regiões e indústrias.  

Artigo 50º 

Os Estados-membros devem fomentar, no âmbito de um programa comum, o 
intercâmbio de jovens trabalhadores. 

 

Artigo 51º 

O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, tomará, no 
domínio da segurança social, as medidas necessárias ao estabelecimento da livre 
circulação dos trabalhadores, instituindo, designadamente, um sistema que assegure aos 
trabalhadores migrantes e às pessoas que deles dependam: 

a) A totalidade de todos os períodos tomados em consideração pelas diversas 
legislações nacionais, tanto para fins de aquisição e manutenção do direito às prestações, 
como para o cálculo destas; 

b) O pagamento das prestações aos residentes nos territórios dos Estados-membros. 

Artigo 59º 

No âmbito das disposições seguintes, as restrições à livre prestação de serviços na 
Comunidade serão progressivamente suprimidas, durante o período de transição, em 
relação aos nacionais dos Estados-membros estabelecidos num estado da comunidade 
que não seja o do destinatário da prestação. 

O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, pode 
determinar que as disposições do presente capítulo são extensivas aos prestadores de 
serviços, nacionais de um estado terceiro e estabelecidos na comunidade. 

Artigo 60º 

Para efeitos do disposto no presente Tratado, consideram-se serviços as prestações 
realizadas normalmente mediante remuneração, na medida em que não sejam reguladas 
pelas disposições relativas à livre circulação de mercadorias, de capitais e de pessoas. 

Os serviços compreendem designadamente: 

a) Actividades de natureza industrial; 

b) Actividades de natureza comercial; 

c) Actividades artesanais; 

d) Actividades das profissões liberais. 



Sem prejuízo do disposto no capítulo relativo ao direito de estabelecimento, o prestador 
de serviços pode, para a execução da prestação, exercer, a título temporário, a sua 
actividade no estado onde a prestação é realizada, nas mesmas condições que esse 
estado impõe aos seus próprios nacionais. 

Artigo 61º 

1. A livre prestação de serviços em matéria de transportes é regulada pelas disposições 
constantes do título relativo aos transportes. 

2. A liberalização dos serviços bancários e de seguros ligados a movimentos de capitais 
deve efectuar-se de harmonia com a progressiva liberalização da circulação dos capitais. 

Artigo 62º 

Os Estados-membros não introduzirão quaisquer novas restrições à liberdade 
efectivamente alcançada, no que diz respeito à prestação de serviços, à data da entrada 
em vigor do presente Tratado, salvo disposição deste em contrário.  

Artigo 63º 

1. Antes do final da primeira fase, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob 
proposta da Comissão, e após consulta do Comité Económico e Social e do Parlamento 
Europeu, aprovará um programa geral destinado a suprimir as restrições à livre 
prestação de serviços, existentes na comunidade. 

A Comissão submeterá essa proposta ao Conselho durante os dois primeiros anos da 
primeira fase. 

O programa fixará, para cada categoria de serviços, as condições gerais e as fases da sua 
liberalização. 

2. Para executar o programa geral ou, na falta deste, para realizar uma fase de 
liberalização de um determinado serviço, o Conselho, sob proposta da Comissão, e após 
consulta do comité económico e social e do Parlamento Europeu, adoptará directivas, 
deliberando por unanimidade até ao final da primeira fase e, daí em diante, por maioria 
qualificada. 

3. As propostas e decisões referidas nos nº 1 e nº 2 contemplarão, em geral, 
prioritariamente os serviços que influem de modo directo nos custos de produção, ou 
cuja liberalização contribua para fomentar as trocas comerciais de mercadorias. 

Artigo 64º 

Os Estados-membros declaram-se dispostos a proceder à liberalização dos serviços para 
além do que é exigido por força das directivas adoptadas em execução do nº 2 do artigo 
63.o, caso a sua situação económica geral e a situação do sector em causa lho 
permitirem. 

Para o efeito, a Comissão dirigirá recomendações aos Estados-membros em causa. 



Artigo 65º 

Enquanto não forem suprimidas as restrições à livre prestação de serviços, cada Estado-
membro aplicá-las-á, sem qualquer distinção em razão da nacionalidade ou da 
residência, a todos os prestadores de serviços referidos no primeiro parágrafo do artigo 
59.o. 

Artigo 66º 

As disposições dos artigos 55º a 58º, inclusive, são aplicáveis à matéria regulada no 
presente capítulo. 

Artigo 85º 

1. São incompatíveis com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre 
empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas 
que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-membros e que tenham 
por objectivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado comum, 
designadamente as que consistam em: 

a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer 
outras condições de transacção; 

b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os 
investimentos; 

c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; 

d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de 
prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; 

e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de 
prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, 
não têm ligação com o objecto desses contratos. 

2. São nulos os acordos ou decisões proibidos pelo presente artigo. 

3. As disposições do nº 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis: 

- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas; 

- a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas; e 

- a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam 
para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso 
técnico ou económico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte do lucro daí 
resultante, e que: 

a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam 
indispensáveis à consecução desses objectivos; 



b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente 
a uma parte substancial dos produtos em causa. 

Artigo 86º 

É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja 
susceptível de afectar o comércio entre os Estados-membros, o facto de uma ou mais 
empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou 
numa parte substancial deste. 

Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em: 

a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou outras 
condições de transacção não equitativas; 

b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos 
consumidores; 

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de 
prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; 

d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de 
prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, 
não têm ligação com o objecto desses contratos. 

 

 


