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1. Mercado Único dos Serviços 
para as empresas  

O que significa a evolução recente?

- Nível de integração económica na UE / Diretiva Serviços de 

2006 / 

- Os Serviços nas Cadeias de Valor Globais um novo racional
comércio – investimento – serviços – know-how

- Digitalizar serviços / Prestar serviços digitais  novos
modelos de negócios



O Pacote dos Serviços – a 
perspetiva da BusinessEurope

1. O pacote dos Serviços é oportuno e bem-vindo

2. As empresas ainda enfrentam muitas barreiras 
administrativas e regulamentares

3. São necessários mais serviços competitivos às empresas

4. Apoia a nova abordagem relativa ao procedimento de 
notificação melhorado e ao teste de proporcionalidade

5. Algumas reservas s/impacto do Cartão Eletrónico Europeu de 
Serviços (e-card)



O Pacote dos Serviços – a 
perspetiva da BusinessEurope

6. É fundamental que o e-card permaneça voluntário

7. Necessário reforçar o foco nas barreiras regulamentares e 
estruturais entre Estados Membros

8. Apoia o melhoramento do procedimento de notificação

9. Apoia o teste de proporcionalidade

10. Necessário prosseguir “política de tolerância zero” ao não 
cumprimento da Diretiva Serviços e outra legislação europeia 
relacionada



Oportunidades e Desafios – o que é 
preciso fazer?

▪ Divulgação das potencialidades deste Mercado

▪ Prosseguir com a eliminação de barreiras / 
reconhecimento mútuo

▪ Assegurar informação rápida e “SME-friendly” sobre 
suas regulamentações

▪ Ter acesso a mecanismos de reporte de queixas com 
resolução rápida das infrações    



Oportunidades e Desafios – os 
instrumentos 

Single Digital Gateway

http://ec.europa.eu/solvit/index_pt.htm


Oportunidades e desafios – o papel 
das associações empresariais

Associações 

empresariais 

setoriais e 

regionais



Muito obrigada!


