
Departamento de Documentação  

Reitoria da Universidade de Lisboa 
Tel: 210170184 | filiptovar@reitoria.ul.pt 

Tel: 210 170 183 | biblioteca@ciejd.pt 

Iniciativa e organização: 
centro de documentação europeia e 

biblioteca Jacques Delors 

 

“Nos últimos vinte anos, o mercado único 

mudou a forma como os europeus trabalham, 

estudam, vendem e fazem compras em todo o 

continente. Há vinte anos, uma curta viagem a 

um país vizinho implicava uma certa prepara-

ção que começava muito provavelmente por 

uma passagem pelo banco para comprar divi-

sas. E mesmo a mais pequena das lembranças 

poderia obrigar ao pagamento de direitos 

aduaneiros. Imaginemos que, em 1992, ao 

regressar a casa, constatava que a dita lem-

brança tinha um defeito...Impossível obter 

um reembolso! Nem sequer podia ter a certe-

za absoluta de que o produto que tinha com-

prado era seguro, pois as normas variavam 

de país para país na Europa.” 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia 

– A sua Europa, os seus direitos: guia prá-

tico sobre os direitos e as oportunidades 

dos cidadãos e das empresas no mercado 

único da UE, 2012. 

 

“Lançado em 1 de janeiro de 1993, o 

mercado único tem por base a livre circu-

lação de pessoas, bens, serviços e capi-

tais. Hoje, mais do que nunca, o reforço 

do mercado único é o nosso maior trun-

fo, conferindo direitos e criando oportu-

nidades para 500 milhões de pessoas e 

22 milhões de empresas em toda a 

Europa”. 

Michel Barnier, comissário responsá-

vel pelo Mercado Interno e Serviços. 

In: A sua Europa, os seus direitos: 

guia prático sobre os direitos e as 

oportunidades dos cidadãos e das 

empresas no mercado único da UE, 

2012. 

Mercado Único: um Espaço para o 

Cidadão Europeu 

átrio da biblioteca e 
biblioteca Jacques Delors 

 se tembro/outubro  2013 

mostra bibliográfica 

Organização: 

Mercado Único:  

Um Espaço para o Cidadão 

Europeu 



Mercado Único: Um Espaço para o 

Cidadão Europeu 

CALIXTO, José Gabriel P. – O sistema bancário por-

tuguês face à criação do mercado único comunitário, 

1990.   

Cota: 09-3201/28 

  
COMUNIDADES EUROPEIAS. Comissão Europeia 

- Abertura do mercado interno, 1992.  

Cota: MO1016/82 

 

COMUNIDADES EUROPEIAS. Comissão Europeia 

- O cidadão no Mercado Único, 1993.   

Cota: MO1016/159 

  

COMUNIDADES EUROPEIAS. Comissão Europeia 

- A livre circulação de mercadorias no Mercado Úni-

co, 1993. 

Cota: MO1016/4A 

 

COMUNIDADES EUROPEIAS. Comissão Europeia. 

Direcção-Geral Audiovisual, Informação, Comunica-

ção e Cultura - O mercado único, 1996.  

Cota: MO1016/351B 

 

DAVIS, Philip E. – Public pensions, pension reform 

and fiscal policy, 1997. 

Cota: 11-2026 

 

DENIAU, Jean François; DRUESNE, Gérard - Le 

Marché commun, 1996. 

Cota: MO1016/433 

 

EUROPEAN UNION. European Commission - 20 

Years of the european single market: main achieve-

ments, 2012. 

Cota: MO1016/1404A 

 

FEDERAL TRUST ROUND TABLE - Towards the 

single currency : the Intergovernmental Conference of 

the European Union 1996, 1995.  

Cota: MO1016/241 

 

GREEN, Nicholas – The legal foundations of the single 

european market, 1991. 

Cota: 09-682 
 
HAAS, Josiane - La responsabilité de l'entreprise en 
Europe : un droit unique pour le marché unique?, 2004.  

Cota: MO1011/415   
 
HUIZINGA, Harry – Deposit insurance and interna-

tional bank deposits, 2002. 

Cota: 03-722/164 

 

ILZKOVITZ, Fabienne – Step towards a deeper eco-

nomic integration: the internal market in the 21st cen-

tury : a contribution to the single market review, 2007.  

Cota: 03-722/271 

 

MATTERA, Alfonso – Le marché unique européen, ses 

règles son fonctionnement, 1990. 

Cota: 09-679/I   

 

MOLINIER, Joël - La dimension externe du marché 

unique Européen, 1994. 

Cota: MO1016/182 

 

PORTUGAL. Ministério da Economia e do Emprego. 

Centro Europeu do Consumidor – Viajar na Europa, 

2012.  

Cota: 09-4357/12   
 

PORTUGAL. Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas – 

Trabalhar no estrangeiro : informe-se antes de partir, 

2012.  

Cota: 13-4280 

 

RODRIGUES, Eduardo Lopes – Tecnologia e empresa : 

protagonistas fundamentais do mercado único, 1992.  

Cota: 09-3201/32  

  

UNIÃO EUROPEIA. Cedefop – ICT skills certification 

in Europe, 2006.  

Cota: 06-3783 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia - 20 Anos do 

mercado único europeu : juntos para um novo cresci-

mento : aspectos fulcrais, 2012.  

Cota: MO1016/1404 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – Como fazer 

valer os seus direitos no mercado único europeu, 2000.  

Cota: 01-2685  
 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – Direitos do 

estudante no estrangeiro : guia dos direitos dos estudan-

tes em mobilidade na União Europeia, 2011.  

Cota: 06-4188 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia - A Europa 

da livre circulação : o espaço Schengen, 2012. 

Cota: MO1016/1419 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – Governa-

ção do mercado único : Portugal, 2012.  

Cota: 09-4339 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – Liberdade 

de circulação e de residência na Europa : guia dos direi-

tos dos cidadãos da União, 2010. 

Cota: 13-4153 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – Pretende 

trabalhar noutro Estado-Membro da UE? : saiba quais 

são os seus direitos!, 2009.   

Cota: 13-3509/07 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – Os seus 

direitos à pensão no caso de ter trabalhado ou vivido 

em mais de um país europeu, 2012. 

Cota: 13-4191 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – A sua 

Europa, os seus direitos: guia prático sobre os direitos e 

as oportunidades dos cidadãos e das empresas no mer-

cado único da UE, 2012. 

Cota: 09-4224 

http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000013475
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000002163/
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000000813/
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000000802/
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000005816/
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000138706
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000003807/
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000049602/
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000000952/
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000029080
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000021087/
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000546106
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000552520
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000471995
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000000855/
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000678420
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000668435
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000008015
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000559794
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000049935/
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000137242
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000650135
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000051439/
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000675961
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000636431
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000578049
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000650189
http://catalogo.ul.pt/F?func=direct&doc_number=000657423

