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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Sobre o IMI 

O Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI) é uma rede informática de 
intercâmbio de informações que permite às autoridades nacionais, regionais e locais nos 
Estados-Membros da União Europeia (assim como na Noruega, na Islândia e no 
Listenstaine)1 comunicarem de forma rápida e fácil com os seus congéneres noutros 
países. Foi desenvolvido pela Comissão Europeia, em estreita colaboração com os 
Estados-Membros. 

O IMI contém, nomeadamente:  

•  uma função de pesquisa multilingue que ajuda as autoridades competentes 
a identificar os seus homólogos noutros países; 

•  perguntas e respostas previamente traduzidas para todos os casos em que 
possam necessitar de informações provenientes do estrangeiro, bem como 
a tradução automática de vários pares linguísticos2; e ainda 

•  um mecanismo de acompanhamento que permite aos utilizadores 
acompanhar o progresso dos seus pedidos de informação e que permite aos 
coordenadores do IMI, a nível nacional ou regional, intervir em caso de 
dificuldades. 

Actualmente, o IMI está a ser utilizado para cooperação administrativa no 
contexto da directiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais3 
e da directiva «serviços»4. 

É importante assinalar que, na situação actual, o IMI não pode ser utilizado por 
particulares nem por empresas. É uma ferramenta única para as autoridades com 
responsabilidades no âmbito dos domínios de intervenção política específicos 
em que se inserem.  

1.2. Objectivo do relatório 

O presente documento é o primeiro relatório anual sobre o IMI. Apresenta os principais 
desenvolvimentos em 2010 relativamente à utilização e ao futuro desenvolvimento do 
sistema, bem como em relação às questões jurídicas, de formação e de promoção. 

                                                 
1 No presente documento, o termo «Estados-Membros» é utilizado em referência aos 

Estados-Membros do Espaço Económico Europeu, isto é, todos os Estados-Membros da UE, além 
da Noruega, da Islândia e do Listenstaine. 

2 Na sequência do acórdão do Tribunal Geral no processo T-19/07 Systran/Comissão, de 16 de 
Dezembro de 2010 (ainda não publicado), a Comissão decidiu suspender a aplicação da 
ferramenta de tradução automática da ECMT, que tinha sido utilizada no IMI. Os serviços da 
Comissão estão a trabalhar no sentido de encontrar uma solução alternativa.  

3 Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa 
ao reconhecimento das qualificações profissionais (JO L 255 de 30.9.2005, p. 22).  

4 Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36).  
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As recomendações apresentadas no final do relatório indicam as acções que os serviços 
da Comissão, os Estados-Membros e os coordenadores do IMI nos Estados-Membros 
devem levar a cabo para garantir que o sistema funciona bem e que continua a 
desenvolver o seu potencial. 

O relatório deve ser entendido no contexto mais amplo da prestação de informação por 
parte dos serviços da Comissão, em parceria com os Estados-Membros, sobre os 
progressos realizados no que respeita à melhoria do funcionamento prático do mercado 
interno, tal como foi solicitado nas conclusões do Conselho «Competitividade» de 24 de 
Setembro de 2009. Faz igualmente a ligação com as actividades da Comissão para 
melhorar o funcionamento e a eficácia das infra-estruturas transfronteiras da 
administração pública em linha5 e outras acções de apoio à melhoria do funcionamento 
do mercado interno, como o SOLVIT6. 

1.3. Pontos a destacar 

Para o IMI, 2010 foi um ano de consolidação. Após uma fase em que novas funções 
destinadas a responder às exigências de duas áreas de intervenção foram testadas e 
acrescentadas num curto espaço de tempo, o IMI está agora inteiramente operacional 
nestas duas áreas. Por conseguinte, em 2010, as actividades centraram-se principalmente 
no incentivo e acompanhamento da utilização do sistema, na melhoria da capacidade de 
utilização com base nas reacções dos utilizadores e na elaboração de uma estratégia para 
o desenvolvimento futuro do IMI. 

A rede IMI continuou a crescer rapidamente em 2010. No final de Dezembro de 2010, 
encontravam-se registadas no IMI 5 737 autoridades competentes, em comparação com 
as 4 508 do início do ano, o que representa um crescimento de 27 %. O número de 
intercâmbios de informação em ambas as áreas de intervenção para os quais o IMI é 
utilizado também continuaram a aumentar, nomeadamente no domínio das qualificações 
profissionais, que quadruplicou em 2009, tendo posteriormente aumentado ainda 31 % 
(ver capítulo 2).  

Em 2010, saíram as versões 2.0, 2.1 e 2.2 do IMI, incluindo um fluxo de trabalho 
completo para apoiar o mecanismo de alerta previsto pela directiva «serviços» (ponto 3). 
A Comissão publicou um relatório sobre a protecção dos dados no IMI (capítulo 4) e, em 
estreita colaboração com os coordenadores nacionais, apresentou uma nova modalidade 
de formação para os utilizadores do IMI («formação em agrupamentos», ponto 5).  

Em Junho de 2010, o comité do programa ISA (soluções de interoperabilidade para as 
administrações públicas europeias) aprovou o financiamento de 1 000 000 euros para o 
desenvolvimento e a manutenção contínua do IMI, até Junho de 2011 (capítulo 3). 

1.4. A rede IMI 

A cooperação no âmbito da rede de coordenadores tem continuado a registar uma 
participação activa e construtiva. O grupo de trabalho CCMI-IMI reuniu três vezes em 
2010 para debater questões como as prioridades para o futuro desenvolvimento de 

                                                 
5 Ver, em especial, o Plano de acção europeu para a administração pública em linha, publicado em 

15 de Dezembro de 2010: COM(2010) 743 final. 
6 http://ec.europa.eu/solvit. 
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software, o alargamento do IMI a outros domínios de intervenção e actividades de 
sensibilização. 

A cooperação quotidiana através dos serviços de assistência nacionais e da Comissão 
também funcionou muito bem (ver ponto 5).  

Todavia, alguns Estados-Membros assinalaram que se debatem com recursos limitados e 
com elevada rotação do pessoal com funções de coordenadores IMI, o que gera 
problemas de continuidade.  

Figura 1: A rede IMI 

2. UTILIZAÇÃO DO IMI 

2.1. A rede continua a crescer rapidamente 

O número de autoridades competentes em toda a UE que estão registadas no IMI 
aumentou de forma acentuada em 2010. Em Março de 2010, o município de Lloret de 
Vistalegre na ilha de Maiorca (Espanha) foi a entidade número 5 000 a aderir ao IMI. 

A expansão da rede em 2010 deve-se principalmente aos registos no domínio dos 
serviços, em especial municípios, que frequentemente não dispõem de competências 
horizontais no âmbito do vasto âmbito temático da directiva «serviços». 

Há um grande número de autoridades registadas no IMI, quer no âmbito da directiva 
«qualificações profissionais» quer da directiva «serviços», o que indica que o sistema 
tem um grande potencial de criação de sinergia: as autoridades com competências em 
várias áreas de intervenção apenas têm de aprender a utilizar um novo sistema 
informático e manter os respectivos elementos de contacto actualizados num único local, 
podendo controlar todos os seus intercâmbios de informação com as autoridades 
estrangeiras, no mesmo local. 
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Figura 2 : Autoridades registadas no sistema IMI por domínio legislativo 

Estado-
Membr

o 

Para 
qualificações 
profissionais 

Para serviços 
Para 

qualificações 
profissionais e 

serviços 

Número total 
de autoridades 

no IMI 

AT 4 46 6 56 
BE 6 63 14 83 
BG 3 9 4 16 
CY 6 72 12 90 
CZ 4 280 7 291 
DE 184 1455 152 1791 
DK 9 7 14 30 
EE 3 16 5 24 
ES 17 757 68 842 
FI 3 11 2 16 
FR 8 185 94 287 
GR 65 119 5 189 
HU 4 56 8 68 
IE 9 10 9 28 
IS 7 1 1 9 
IT 1 2 27 30 
LI 1 0 6 7 
LT 2 67 5 74 
LU 2 1 3 6 
LV 7 36 4 47 
MT 8 23 6 37 
NL 5 536 3 544 
NO 5 9 3 17 
PL 76 346 34 456 
PT 8 134 7 149 
RO 11 28 4 43 
SE 3 35 3 41 
SI 3 7 5 15 
SK 5 15 1 21 
UK 19 408 3 430 

Total: 488 4734 515 5737 

 

2.2. As reacções dos utilizadores são, em geral, positivas 

35 % dos utilizadores do IMI que preencheram um inquérito relativo ao nível de 
satisfação, em 2010, consideraram o IMI muito intuitivo e fácil de utilizar e 58 % 
acharam-no bastante fácil de utilizar, mas consideraram que seria útil receberem alguma 
formação e assistência. Apenas 7 % não acharam o IMI fácil de utilizar.  
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Em 2010, foi criada no sítio Web do IMI uma nova rubrica intitulada «Comentários dos 
utilizadores»7. Esta rubrica comprova o elevado grau de satisfação dos utilizadores 
comunicado aos serviços da Comissão. 

Os pedidos de melhoramentos que foram transmitidos aos serviços da Comissão através 
dos coordenadores nacionais do IMI diziam respeito, em particular: 1) à pesquisa 
multilingue de uma autoridade competente (incluindo a possibilidade de pesquisa por 
região), 2) à inclusão de uma função que permita separar, ligar e copiar pedidos8 e 3) ao 
apoio em linha e às funções de gestão de pedidos. 

 

 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_pt.html. 
8 Esta função pode ser utilizada, por exemplo, se uma entidade só puder responder a partes de um 

pedido e achar por bem transmitir as outras partes a outra entidade do mesmo país. 

«Uma médica romena, cujas qualificações profissionais já tinham 
sido automaticamente reconhecidas, apresentou um atestado de 
boa conduta emitido pela ordem dos médicos distrital de Bucareste. 
Contudo, segundo as nossas informações, o atestado em questão 
deveria ter sido emitido pela ordem dos médicos nacional. A 
médica em questão declarou ter sido a própria ordem dos médicos 
nacional que a tinha encaminhado para a autoridade distrital. 
A médica deveria começar a trabalhar na Áustria pouco tempo 
depois, estando os seus outros documentos quase a caducar. 
Contactámos, então, a Ordem dos Médicos romena através do IMI 
e ficámos agradavelmente surpreendidos quando recebemos todas 
as informações necessárias uma semana depois. Graças à rápida 
resposta das autoridades competentes romenas, a médica em 
questão pôde começar a trabalhar na data prevista.» 
 
Ordem dos Médicos austríaca 
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2.3. Um melhor acompanhamento dos processos pendentes deu bons resultados 
Embora não exista um prazo fixo para dar resposta aos pedidos no IMI, as estatísticas 
revelam que os pedidos de informação estão a ser tratados muito rapidamente. De todos 
os pedidos apresentados em 2010, tanto no domínio das qualificações profissionais como 
dos serviços, 43 % obtiveram resposta no prazo de uma semana, e 16 % em duas 
semanas. Contudo, 9 % permaneceram sem resposta mesmo ao fim de oito semanas.  

Em cooperação com os coordenadores nacionais do IMI, os serviços da Comissão 
começaram em 2010 a acompanhar mais estreitamente os pedidos que estavam pendentes 
no IMI há mais tempo, aguardando uma actuação por parte da autoridade requerente ou 
da autoridade respondente. Os quadros com todos os casos cujo estatuto não se alterara 
em mais de 30 dias foram enviados aos coordenadores nacionais do IMI quatro vezes ao 
longo do ano. Graças aos grandes esforços envidados em muitos Estados-Membros, o 
número de processos em aberto foi consideravelmente reduzido. No entanto, é necessário 
empreender mais acções para acabar com o atraso existente e para evitar novos atrasos. 

Figura 3 : Processos iniciados há mais de 30 dias, por acção a empreender 
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2.4. Qualificações Profissionais 

2.4.1. Algumas autoridades competentes para as novas profissões ainda não estão 
registadas 

No domínio das qualificações profissionais (QP), o IMI foi aceite com entusiasmo pelas 
autoridades competentes. Na sequência de um alargamento do IMI a 20 profissões, como 
canalizadores e electricistas (todas as actividades enumeradas no anexo IV da directiva 
«qualificações profissionais»), em Novembro de 2009, o sistema foi alargado a mais 
quatro profissões (guias turísticos, psicólogos, engenheiros e assistentes sociais), em 
Outubro de 2010, elevando assim o número total de profissões abrangidas pelo módulo 
QP do IMI para 35. 
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Os pedidos de registo de novas profissões têm sido céleres na maioria dos 
Estados-Membros. No entanto, alguns Estados-Membros ainda não dispõem de 
autoridades registadas para todas as profissões abrangidas. Note-se que todos os 
Estados-Membros devem registar, pelo menos, uma autoridade competente para cada 
uma destas profissões, a fim de permitir às autoridades dos outros países encontrar um 
interlocutor, mesmo nos casos em que a profissão em causa não seja uma profissão 
regulamentada nesse Estado-Membro. 

Figura 4 : Profissões sem autoridades registadas no IMI 

Estado-Membro 

Número de profissões 
sem autoridades 
competentes no IMI 

Chipre, República Checa, Alemanha, Estónia, Islândia, 
Lituânia, Letónia, Roménia, Espanha, Suécia, Reino 
Unido  0 

Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, 
Listenstaine, Luxemburgo, Malta, Polónia e Eslovénia 1 a 10 
Bélgica, Itália 11 a 20 

Eslováquia 24 

Bulgária, Hungria, Irlanda, Países Baixos, Noruega, 
Portugal 

Estes Estados-Membros 
registaram um coordenador 

de um domínio legislativo 
(LIMIC), que dispõe de 

competências gerais em 
matéria de QP para todas 

as profissões 

 

2.4.2. Intercâmbio crescente de informações no âmbito do IMI, em especial sobre as 
profissões médicas e os professores 

Após quadruplicar em 2009, o número de intercâmbios de informações no âmbito das 
qualificações profissionais aumentou 31 % em 2010. Isto demonstra que a sensibilização 
para o IMI está a aumentar e que o envio de pedidos de informação por meio do IMI está 
cada vez mais a substituir as formas tradicionais de intercâmbio de informações. 
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Figura 5 : Número de pedidos no âmbito da directiva QP entre 2008 e 2010 
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A maior parte dos pedidos no âmbito do módulo «qualificações profissionais» diziam 
respeito aos médicos, seguindo-se pedidos sobre professores do ensino secundário, 
enfermeiros e dentistas. 

Figura 6 : Número de pedidos em 2010 por profissão 

Profissão 2010 - 
trimestre 1 

2010 - 
trimestre 

2 
2010 - 

trimestre 
3 

2010 - 
trimestre 

4 
Total 

Médicos 150 144 208 182 684 
Professores 101 118 158 153 530 
Enfermeiros 46 75 59 48 228 
Dentistas 40 43 39 27 149 
Farmacêuticos 16 14 12 16 58 
Cirurgiões veterinários 10 17 8 17 52 
Fisioterapeutas 20 14 6 3 43 
Arquitectos 8 11 7 4 30 
Parteiras 6 3 3 4 16 
Contabilistas 6 3 3 4 16 

Cabeleireiros/barbeiros/posticeiros 1 4 1 5 11 

Equipamento 
eléctrico/aparelhos/empreiteiros/re
paradores/instaladores 

0 1 3 5 9 

Esteticistas 2 1 0 1 4 
Outros 0 1 2 6 6 

Total: 406 449 509 472 1836 
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2.4.3. Tempos de resposta, em geral, muito bons  

58 % dos pedidos de informação tiveram resposta no prazo de duas semanas. De um 
modo geral, é um bom resultado, em particular tendo em conta que 11 % tiveram 
resposta no mesmo dia e 26 % no prazo de três dias.  

Figura 7: Prazo de resposta a pedidos no âmbito da directiva QP, em 20109 

696
42%

259
16%

295
18%

392
24%

No prazo de 1 semana No prazo de 2 semanas
No prazo de 4 semanas Mais de 4 semanas

 

No entanto, existem diferenças consideráveis entre Estados-Membros. Enquanto, em dez 
Estados-Membros, 60 % ou mais de todos os pedidos foram processados no prazo de 

                                                 
9 Do estatuto «pedido enviado» ao estatuto «pedido com resposta dada». 

«Graças ao IMI, consegui resolver um problema 
que estava suspenso há oito meses relativo a um 
profissional de outro Estado-Membro. Utilizei o 
sistema e enviei toda a informação e 
documentação no prazo de dez dias.» 
 
Ministério da Habitação de Espanha  
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uma semana, este valor não ultrapassa os 20 % em seis países, incluindo a Polónia e a 
Roménia, os dois países que recebem mais pedidos. 

Figura 8: Prazo de resposta a pedidos no âmbito da directiva «qualificações 
profissionais», em 2010, por Estado-Membro10 
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2.5. Serviços 

2.5.1. Os Estados-Membros cumpriram as suas metas de registo 

O módulo de serviços do IMI está operacional desde 28 de Dezembro de 2009, fim do 
prazo de aplicação da directiva «serviços». Um grande número de autoridades já tinham 
sido registadas no IMI para os serviços, durante o projecto-piloto, que teve início em 
Fevereiro de 2009. Dado que a legislação nacional de execução está, na sua maioria, em 
vigor, a maioria dos Estados-Membros já atingiu ou ultrapassou os seus objectivos em 
matéria de registo (ver figura 2).  

A criação da rede de autoridades responsáveis por serviços tem sido um grande desafio, 
dado que as competências neste domínio estão muitas vezes atribuídas às autoridades a 
nível regional ou mesmo local, nomeadamente aos municípios. Na maior parte dos 
Estados-Membros, um número potencialmente grande de autoridades é responsável pela 
regulamentação e supervisão das actividades de serviços (nos grandes países ou países 
com uma organização federal, poderá haver várias centenas ou mesmo milhares de 
autoridades). Esta situação levou a diferentes abordagens nos Estados-Membros, que são 
livres de decidir quais e quantas autoridades registam no IMI: alguns países (como os 
Países Baixos) optaram por registar todos os municípios no IMI; outros (como a Suécia) 
optaram por registar autoridades ad hoc, isto é, se e quando recebem um pedido que diz 
respeito ao seu domínio de responsabilidade; certos países (como a Áustria) optaram por 

                                                 
10 O Listenstaine não está incluído, uma vez que não recebeu quaisquer pedidos em 2010. 
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registar certas autoridades, como os pontos de contacto que enviam e recebem pedidos 
em nome dos municípios. 

Dada a experiência limitada adquirida com a cooperação administrativa a nível 
descentralizado, todas estas abordagens são válidas. A obrigação de cooperação é uma 
obrigação de resultados: os Estados-Membros têm de garantir que 1) todos os pedidos 
são tratados rapidamente pelo IMI e que 2) todas as autoridades com competências no 
âmbito da directiva «serviços» conhecem a existência do IMI e sabem quem contactar, 
caso necessitem de proceder a um intercâmbio de informações com uma autoridade no 
estrangeiro. 

2.5.2. A utilização do sistema está a aumentar lentamente 

A utilização do IMI é obrigatória para a cooperação administrativa no âmbito da directiva 
«serviços». O grande número de autoridades que potencialmente têm de lidar com a 
cooperação administrativa significa que os Estados-Membros tiveram de fazer esforços 
consideráveis para se registarem e formarem as autoridades competentes. Além disso, é 
evidente que a obrigação de cooperar, ao contrário do que se passa no domínio das 
qualificações profissionais, é uma novidade em relação aos demais procedimentos 
essenciais relativos à prestação de serviços (como, por exemplo, as licenças comerciais, a 
inscrição num ficheiro de empresas, as autorizações específicas de sectores, as 
autorizações ambientais, etc.). É também evidente que a utilização do IMI só é 
obrigatória desde Janeiro de 2010, pelo que a experiência que foi possível adquirir até 
agora ainda é escassa. 

Estes factores podem explicar, em grande medida, a lentidão do arranque da utilização do 
IMI para os serviços. Em comparação com o grande número de autoridades registadas 
para serviços no IMI, o número de intercâmbios de informação nesta área é ainda 
relativamente baixo.  
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Figura 9: Número de intercâmbios de informação no âmbito da directiva «serviços», em 2010 
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As reacções recolhidas junto de alguns coordenadores nacionais e utilizadores registados 
no sistema indicam que diversos outros elementos podem ter contribuído para o arranque 
lento do IMI relativamente aos serviços, nomeadamente: falta de formação suficiente e 
de acções de sensibilização, exposição relativamente fraca a casos transfronteiras de 
muitas autoridades registadas, dificuldades na mudança de métodos de trabalho 
tradicionais, tempo necessário à compreensão e à adaptação a novas obrigações jurídicas 
e dificuldades de utilização do IMI. 

O tempo que as autoridades competentes demoraram a dar resposta aos pedidos tem sido, 
até agora, em média, ainda mais curto do que no módulo relativo às qualificações 
profissionais. 66 % dos pedidos obtiveram resposta no prazo de duas semanas. No 
entanto, também neste domínio, 9 % dos pedidos ainda aguardavam uma resposta após 
oito semanas. 
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Figura 10: Prazo de resposta a pedidos no âmbito da directiva «serviços», em 201011 
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O presente relatório não inclui estatísticas sobre os pedidos apresentados por sector de 
serviços nem sobre os tempos de resposta por Estado-Membro, uma vez que o número de 
casos é demasiado baixo nesta fase para se tirarem conclusões representativas. Essas 
estatísticas serão apresentadas no próximo relatório anual sobre o IMI. 

2.5.3. O mecanismo de alerta está inteiramente operacional 

Além da norma do intercâmbio normal de informações, os artigos 29.º, n.º 3, e 32.º, n.º 1, 
da directiva «serviços», exigem que os Estados-Membros informem os outros 
Estados-Membros e a Comissão de qualquer actividade de prestação de serviços que seja 
susceptível de prejudicar gravemente a saúde ou a segurança das pessoas ou o ambiente. 
O IMI está a ser utilizado para a execução prática deste «mecanismo de alerta». 

O mecanismo de alerta é concebido para ser utilizado em casos muito excepcionais, em 
que não há um risco transfronteiras significativo. Por isso, terá de ser usado com 
prudência por parte das autoridades registadas. Até agora houve um caso em que foi 
enviado um alerta através do IMI. 

 

 

 

 

                                                 
11 Do estatuto «pedido enviado» ao estatuto «pedido com resposta dada». 

Um prestador de serviços estabelecido num país vizinho ofereceu os seus 
serviços de desportos radicais na Suécia. Na sequência de um acidente 
grave por ocasião da prestação desses serviços, as autoridades suecas 
procederam a um controlo e verificaram que os requisitos de segurança 
não haviam sido cumpridos. Contudo, o prestador continuou a oferecer 
os seus serviços na Suécia e noutros países europeus. Por isso, a 
autoridade sueca competente enviou um alerta aos países em questão, 
através do IMI. 
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3. DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DE TI 

3.1. Três versões de software importantes 

Em Fevereiro de 2010, foi lançada a versão 2.0 do IMI que introduziu um novo fluxo de 
trabalho, a fim de responder às exigências do «mecanismo de alerta» no domínio dos 
serviços (ver ponto 2.5.3). Este mecanismo dá aos utilizadores a possibilidade de avisar 
as autoridades de vários outros países ao mesmo tempo sobre actividades perigosas dos 
prestadores de serviços que operam além-fronteiras. Em segundo lugar, todas as 
autoridades que tiverem recebido um alerta podem partilhar informações entre si, a fim 
de se assegurar que é posto termo às actividades perigosas tão rapidamente quanto 
possível. 
A versão 2.0 também continha melhorias genéricas ao IMI, como a introdução de 
melhorias nos ecrãs de pesquisa, que fazem com que as páginas de texto sejam menos 
densas e a pesquisa mais intuitiva. 
Com a introdução da versão 2.0, o sistema IMI passou a estar hospedado numa 
infra-estrutura de servidor dedicado, o que tornou o IMI muito mais rápido12. 
A versão 2.1 do IMI, lançada em Junho de 2010, continha principalmente a resolução de 
bugs e a inclusão de alguns aperfeiçoamentos com base nas reacções dos utilizadores. 
Mais importante ainda, a versão 2.1 introduziu o primeiro conjunto de «pontos de 
informação», os ícones colocados ao lado de campos susceptíveis de causar dificuldades 
ao utilizador e que, mediante um clique, permitem visualizar um texto explicativo. Nos 
casos em que é suficiente uma explicação mais curta, existe agora uma função de «balão 
de informação», que fornece informações suplementares breves quando o utilizador passa 
com o rato sobre o campo13. 

Figura 11: «Pontos de informação» e «balões de informação» 

 

A versão 2.2 do IMI, lançada em 12 de Outubro de 2010, incluía, entre outras 
características, mais «pontos de informação», assim como um novo tipo de coordenador 
IMI com responsabilidade geral para um domínio legislativo em 13 Estados-Membros 
(LIMIC)14. 

                                                 
12 Para informação mais pormenorizada, ver as notas sobre o lançamento da versão 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13 Ver as notas sobre o lançamento da versão 2.1: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf. 



18 

3.2. Trabalhos em curso  

Está em curso um trabalho de desenvolvimento em três domínios principais: 1) a criação 
de um repertório de ficheiros; 2) a introdução de funções que permitam separar e ligar 
pedidos (por exemplo, para casos em que uma autoridade tenha perguntas relacionadas 
com o mesmo prestador de serviços, que se referem às suas qualificações profissionais, 
por um lado, e a outros aspectos da sua oferta de serviços, como a cobertura por seguros, 
por outro. Neste caso, a autoridade terá que utilizar o módulo IMI para as qualificações 
profissionais e os serviços, embora possa facilmente «ligar» os dois pedidos); e 3) a 
introdução de melhorias na pesquisa de autoridades. 

O repertório de ficheiros pretende tornar mais fácil, para os Estados-Membros, o 
cumprimento da sua obrigação, nos termos do artigo 28.°, n.º 7, da directiva «serviços», 
com vista a dar às autoridades competentes de outros Estados-Membros acesso aos seus 
ficheiros com informações sobre prestadores de serviços. O repertório de ficheiros 
permitirá aos Estados-Membros que detêm os ficheiros introduzir entradas e 
actualizá-las. Metadados sobre cada ficheiro, que serão traduzidos em todas as línguas, 
descreverão a natureza, o teor e as condições de acesso relativos ao registo. Uma função 
de pesquisa estruturada permitirá aos utilizadores identificar o registo que necessitam de 
consultar. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Financiamento 

O financiamento do programa IDABC, que cobria os custos de desenvolvimento inicial 
do IMI, chegou ao seu termo em 31 de Dezembro de 2009. No primeiro semestre de 
2010, enquanto o programa ISA (Soluções de interoperabilidade para as administrações 
públicas europeias)15, sucessor do IDABC, estava ser posto em funcionamento, a DG 
MARKT suportou todos os custos para o IMI, incluindo a concepção, a manutenção, a 
armazenagem em servidor, a promoção e a formação. Em Junho de 2010, o comité do 
programa ISA aprovou o financiamento de 1 000 000 euros para o desenvolvimento e a 
manutenção contínua do IMI, até Junho de 2011. Em 2010, estão destinados ao 
desenvolvimento e manutenção 500 000 euros. 

Ao abrigo do IDABC, foi financiado o desenvolvimento de uma base de dados de 
ficheiros no âmbito do IMI, para apoiar a aplicação do artigo 28.º, n.º 7, da directiva 
«serviços», mas devido à carga de trabalho de desenvolvimento em 2009, este trabalho 
foi adiado até 2010. 
                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 

«Uma vantagem importante do IMI é a capacidade de atravessar 
barreiras linguísticas. Se tiver perguntas específicas, o IMI 
facilita igualmente o contacto directo com o seu congénere no 
estrangeiro. O sistema também tem vantagens para os 
requerentes: os processos são tratados mais rapidamente e sem 
custos de tradução.» 

Regierungspräsidium Darmstadt, Alemanha 
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Figura 12: Repartição do orçamento do IMI para 2010 

Fonte Montante Objectivo 

IDABC 350 000 Desenvolvimento de ficheiros 

MARKT 488 000

ISA 500 000

Desenvolvimento geral, 
manutenção e apoio de segunda 
linha 

MARKT 237 000 Armazenagem em servidor 

MARKT 200 000 Promoção e formação 

Total 1 775 000  

4. QUESTÕES JURÍDICAS E ESTRATÉGICAS 

4.1. Protecção de dados 

Num relatório sobre a situação da protecção de dados no âmbito do IMI, adoptado em 
Abril de 201016, a Comissão descreveu a forma como são garantidos no IMI os direitos e 
as liberdades fundamentais, no que se refere aos dados pessoais. A aplicação da 
Recomendação relativa às orientações sobre a protecção de dados no sistema IMI é 
considerada satisfatória.  
Por carta de 27 de Julho de 201017, em resposta ao relatório, a Autoridade Europeia para 
a Protecção de Dados (AEPD), congratulou-se com os progressos realizados com base na 
adopção de uma abordagem progressiva acordada, preconizando simultaneamente a 
realização de trabalho futuro, nomeadamente em casos de inactividade e pedidos de 
rectificação. Além disso, sublinhou de novo que considerava a necessidade de um novo 
instrumento jurídico, de preferência através de um regulamento do Conselho e do 
Parlamento, necessário para estabelecer um quadro geral para o funcionamento do IMI e 
conferir segurança jurídica e um nível mais elevado de protecção dos dados. 
Tal como anunciado na Comunicação da Comissão «Um Acto para o Mercado Único», a 
Comissão publicará uma proposta de instrumento jurídico horizontal que vai abordar 
estas questões, no primeiro semestre de 2011 (ver ponto 6.2)18. 

4.2. Avaliação da directiva «qualificações profissionais» em curso 

No início de 2010, os serviços da Comissão deram início a uma avaliação global da 
directiva «qualificações profissionais», incluindo consultas das autoridades competentes, 
das organizações profissionais e dos cidadãos. Os serviços da Comissão publicaram um 
primeiro relatório de transposição e os primeiros relatórios sobre a experiência, em 21 de 
Outubro de 2010 e está prevista uma consulta pública para o início de 2011. Tal como 
anunciado na Comunicação da Comissão «Um Acto para o Mercado Único», estão 
previstos para 2011 um relatório de avaliação final e um Livro Verde adequado, com 
vista a uma possível modernização da directiva «qualificações profissionais» em 201219. 
                                                 
16 COM(2010) 170 final.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18 Comunicação da Comissão «Um Acto para o Mercado Único» de 11 de Novembro de 2010, 

COM(2010) 608 final, proposta n.º 45. 
19 Ver supra, proposta n.º 33. 
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Este relatório avaliará igualmente a necessidade de uma actualização do IMI nos termos 
da própria directiva, por exemplo, mediante a introdução de um mecanismo de alerta 
proactivo, para os casos em que o dispositivo existente (no domínio dos serviços) não se 
aplica, em especial no caso das profissões no domínio da saúde. 

4.3. Consolidação da rede IMI para serviços 

Uma importante prioridade para os próximos meses será a consolidação da rede IMI para 
os serviços. Os serviços da Comissão continuarão a acompanhar a sua utilização e 
realizarão um exercício especificamente orientado de retorno de informação e de 
sensibilização para este fim. A ideia partiu de uma conferência de alto nível em Janeiro 
de 2011, que congregou as autoridades competentes e outros intervenientes no IMI 
oriundos de todos os Estados-Membros. 

4.4. Alargamento a outros domínios de intervenção 

Os serviços da Comissão e os Estados-Membros continuaram a explorar os outros 
domínios legislativos que podem beneficiar da utilização do IMI e as novas funções que 
terão de ser desenvolvidas de modo a satisfazer as diferentes necessidades dos outros 
domínios de intervenção. Nesta base, serão apresentados em 2011 um documento de 
estratégia sobre o futuro desenvolvimento do IMI e uma proposta de instrumento jurídico 
geral para o IMI, conforme anunciado na Comunicação «Um Acto para o Mercado 
Único» (ver nota de rodapé 18). 

Além disso, no início de 2011 um projecto-piloto deverá testar, na prática, o 
funcionamento e a utilidade do IMI para fins de cooperação administrativa, no âmbito da 
directiva relativa ao destacamento de trabalhadores (Directiva 96/71/CE). 

5. PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E APOIO AO UTILIZADOR 

5.1. Promoção 

Membros da equipa IMI da Direcção-Geral do Mercado Interno e dos Serviços 
participaram numa série de eventos em 2010, destinados a sensibilizar para o IMI e a 
promover a sua aplicação. Em especial, apresentaram o IMI em vários seminários e 
conferências sobre a aplicação da directiva «serviços» e organizaram um seminário no 
âmbito das jornadas abertas das regiões e das cidades, em 6 de Outubro de 2010, em 
Bruxelas.  

Muitos coordenadores IMI cumpriram de forma muito activa o seu papel na promoção da 
rede IMI, apresentando-o em conferências, organizando eventos específicos e 
distribuindo folhetos e materiais promocionais. Entre os Estados-Membros mais activos 
contam-se os Países Baixos, a Hungria e a Alemanha. 
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O actual logótipo do IMI foi substituído por uma 
nova versão que pretende dar uma imagem mais 
favorável e mais colorida do IMI. 

Figura 13: Novo logótipo do 
IMI 

 

Também em 2010, foi criada uma série de bandas desenhadas, no intuito de ilustrar as 
vantagens do IMI. Essas bandas desenhadas surgiram em publicações, artigos 
promocionais e no contexto de eventos do IMI.  

Por ocasião do registo da entidade número 5 000 no IMI, o município de Lloret de 
Vistalegre de Maiorca (Espanha), foi realizado um vídeo no local. O vídeo apresenta um 
caso típico em que o sistema IMI pode ser utilizado e ilustra o funcionamento do sistema, 
assim como as acções de formação nos Estados-Membros. O vídeo está disponível no 
sítio Web do IMI: http://ec.europa.eu/imi-net. 

Entre as outras novidades no sítio Web do IMI contam-se uma nova secção intitulada 
«Comentários dos utilizadores», com reacções dos utilizadores do IMI na sua própria 
língua, e um novo capítulo sobre a gestão dos alertas na secção «Formação no IMI». 

5.2. Actividades de formação em Bruxelas e nos Estados-Membros 

Tal como em anos anteriores, os serviços da Comissão apoiaram os Estados-Membros 
nas suas actividades de formação e de sensibilização de diversas formas, nomeadamente 
através de: 

• organização de sessões de formação para os coordenadores do IMI em 
Bruxelas, com base no conceito de «formação dos formadores»;  

• assistência na organização de acções de formação e de eventos de 
sensibilização a nível nacional;  

• disponibilização de um sistema de formação IMI como instrumento destinado 
a familiarizar os utilizadores finais com o IMI; 

• disponibilização de material didáctico de formação multilingue, como, por 
exemplo, manuais e módulos de formação em linha (em Adobe Captivate): 

(1) Muitos Estados-Membros organizaram igualmente sessões de formação 
para os utilizadores do IMI sem o apoio dos serviços da Comissão, 
frequentemente para uma região específica ou com base num tema 
específico (por exemplo, a gestão de alertas no âmbito da directiva 
«serviços»);  

(2) Alguns Estados-Membros, como a Espanha e a Alemanha, organizaram 
formação IMI de forma sistemática e em grande escala, tendo chegado a 
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várias centenas de utilizadores. Certos pequenos países, como Chipre e 
Malta, tiveram êxito com uma abordagem personalizada, sendo os 
próprios coordenadores IMI a formar os novos utilizadores no seu local 
de trabalho. 

Num inquérito realizado em Junho de 2010 junto de todas as autoridades registadas para 
o módulo da directiva «serviços», 53 % dos inquiridos afirmaram que tinham recebido 
formação suficiente sobre o modo de utilização do IMI. 22 % declararam ter recebido 
formação suficiente e 24 % declararam não ter recebido qualquer formação. Dado que o 
inquérito foi efectuado pouco depois do prazo para a transposição da directiva, trata-se de 
um resultado encorajador. 
No entanto, ainda há alguns Estados-Membros que organizaram muito pouca ou 
nenhuma formação para os seus utilizadores do IMI e, em certos Estados-Membros, os 
esforços desenvolvidos têm vindo a diminuir após a entrada em vigor da legislação 
nacional de transposição, por vezes, devido a cortes de pessoal e de financiamento. É 
necessário um empenho contínuo neste domínio por parte dos coordenadores nacionais 
do IMI e das suas hierarquias para garantir que os novos utilizadores recebem formação e 
que a formação inicial é seguida activamente. 

5.3. A possibilidade de um programa plurianual de formação tem de ser 
reavaliada posteriormente 

Em 9 de Abril de 2010, a Comissão publicou um relatório sobre a formação e o 
intercâmbio de funcionários encarregados da concretização da assistência mútua nos 
termos da directiva «serviços»20. Esse relatório tem por base o artigo 34.º, n.º 3, da 
directiva «serviços», o qual prevê que a Comissão «avalia a necessidade de criar um 
programa plurianual para organizar o intercâmbio útil de funcionários e de formação». 
Os dados compilados junto de várias fontes, incluindo inquéritos a todos os utilizadores e 
coordenadores do IMI, bem como as informações provenientes dos formadores do IMI, 
indicavam não haver justificação para a adopção de um programa plurianual para a 
formação e o intercâmbio de funcionários. Um tal programa teria sido prematuro, numa 
altura em que a cooperação nos termos da directiva «serviços» acabara de se tornar 
operacional. Todavia, a Comissão propôs adaptar e desenvolver os seus esforços de 
formação e sensibilização de forma flexível, à medida que recebesse pedidos dos 
Estados-Membros nesse sentido. 
A Comissão anunciou igualmente que continuaria a seguir de perto a evolução nos 
Estados-Membros e reavaliaria oportunamente a necessidade de adoptar um programa 
plurianual com base na experiência que viesse a ser adquirida durante o primeiro ano de 
utilização obrigatória do módulo IMI para os serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 COM(2010) 134 final. 

«Uma agência de viagens eslovaca pretendia prestar serviços 
transfronteiras na Hungria. Necessitávamos de saber se a agência exercia 
as suas actividades legalmente no Estado-Membro de estabelecimento. 
Contactámos os nossos homólogos eslovacos através do IMI e 
interrogámo-los sobre a representação da sociedade, tendo obtido uma 
resposta no próprio dia. Visto que tivemos alguma dificuldade em 
compreender a estrutura financeira da sociedade em questão, trocámos 
algumas mensagens no mesmo dia, tendo estado ligados ao sistema durante 
todo o tempo!  
Com base na nossa experiência, podemos confirmar que o IMI assegura 
efectivamente uma comunicação rápida entre as autoridades competentes.» 
Gabinete de Licenciamento Comercial da Hungria 
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5.4. Seguimento da avaliação das necessidades de formação - novos tipos de 
formação 

Num primeiro passo no sentido de alargar o actual quadro de formação IMI, os serviços 
da Comissão apresentaram um novo tipo de formação para os utilizadores finais do IMI. 
As sessões de «formação em agrupamentos» do IMI reúnem utilizadores de um grupo de 
Estados-Membros que trabalhem nos mesmos sectores e sejam, assim, susceptíveis de 
participar em intercâmbios de informação entre si. Até agora, foram realizadas duas 
sessões em Bruxelas, estando previstas mais para 2011. 

• Os serviços da Comissão propuseram também prestar apoio aos 
Estados-Membros que pretendam organizar intercâmbio de funcionários. 
Contudo, não foi recebido até agora qualquer pedido nesse sentido. 

• Tendo em conta o número limitado de casos na área dos serviços em 2010, 
cujas causas deverão ser objecto de uma análise mais aprofundada (ver 
ponto 2.5), afigura-se prematuro decidir a adopção de um programa 
plurianual de formação. No entanto, os serviços da Comissão, em estreita 
colaboração com os coordenadores nacionais do IMI, vão experimentar 
novas formas de formação descentralizada visando, em especial, 1) os 
sectores dos serviços com grande actividade transfronteiras e 2) as regiões 
fronteiriças. Estas actividades serão levadas a cabo, de início, em pequena 
escala, sendo avaliadas cuidadosamente. Se se tornar evidente que seria útil 
e eficaz em termos de custos realizar certas actividades em muito maior 
escala, poderá ponderar-se a adopção de um programa plurianual, que 
inclua estas actividades. Os serviços da Comissão avaliarão esta questão no 
seu relatório anual para o exercício de 2011. 

5.5. Garantir aos utilizadores um serviço de assistência de qualidade 

Em 2010, o serviço de assistência IMI da Comissão respondeu a mais de 250 pedidos de 
assistência.  
Em paralelo, os Estados-Membros também criaram serviços de apoio a utilizadores a 
nível nacional (e, por vezes, também a nível regional), a fim de assegurar o bom 
funcionamento do sistema no seu país. Exemplos de boas práticas são a Polónia, a 
Espanha e a Alemanha. 
87 % dos utilizadores que participaram no inquérito sobre o IMI e a directiva «serviços», 
em Junho de 2010, conheciam o seu coordenador IMI e 30 % já tinham estado em 
contacto com ele. Estes dados mostram claramente que o sistema de apoio 
descentralizado IMI, que envolve coordenadores nacionais e regionais/sectoriais, é um 
modelo bem sucedido. 

6. CONCLUSÕES 

6.1. Recomendações 
Nas suas conclusões de 24 de Setembro de 2009, o Conselho convidou a Comissão a 
acompanhar de perto e a informar sobre os progressos na melhoria do funcionamento 
prático do mercado interno e incentivou a Comissão e os Estados-Membros a agirem em 
parceria para o efeito. Nesta perspectiva, e para garantir que o IMI funciona bem e 
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continua a desenvolver o seu potencial, é necessário adoptar as acções seguintes pelos 
serviços da Comissão, pelos Estados-Membros e pelos coordenadores IMI: 

•  Coordenadores IMI: garantir a recuperação do atraso subsistente 
de casos não resolvidos e tomar medidas para evitar novos atrasos;  

•  Estados-Membros: assegurar que estão registadas autoridades 
competentes para todas as profissões e que o IMI é utilizado (aplica-se 
igualmente se a profissão em causa não for uma profissão regulamentada 
no respectivo país); 

•  Estados-Membros: se for caso disso, tomar medidas destinadas a 
diminuir o tempo que as autoridades levam para responder aos pedidos; 

•  Serviços da Comissão: continuar a melhorar a convivialidade do 
sistema com base nas reacções dos Estados-Membros; 

•  Serviços da Comissão e coordenadores IMI: procurar melhor os 
motivos para o baixo número de casos no módulo de serviços do IMI e 
tomar medidas adequadas para melhorar a situação;  

•  Comissão e coordenadores nacionais do IMI: testar e avaliar novas formas 
de formação descentralizada para os utilizadores do IMI, na área dos 
serviços, visando especialmente 1) os sectores dos serviços com grande 
actividade transfronteiras e 2) as regiões fronteiriças; 

•  Estados-Membros: garantir um compromisso duradouro e a afectação de 
recursos adequados para a promoção do IMI e a formação dos utilizadores do 
IMI; 

•  Estados-Membros: planear e realizar acções de formação e sensibilização, 
de forma sistemática, e elaborar relatórios sobre os progressos no Relatório 
Anual do IMI de 2011; 

•  Estados-Membros: tirar partido da oferta de apoio pelos serviços da 
Comissão para a formação e o intercâmbio de funcionários; 

•  Serviços da Comissão: explorar a possibilidade de utilizar novos tipos de 
formação com uma boa relação custo-eficácia, como os seminários em linha 
(«webinars»); 

•  Serviços da Comissão e Estados-Membros: intensificar os esforços de 
sensibilização, nomeadamente através de uma maior participação em eventos. 

6.2. Perspectivas 

2011 promete ser outro ano de grande afluência e de desafios para o IMI. Deve ser dada 
especial atenção 1) à consolidação do funcionamento da rede nas áreas das qualificações 
profissionais e dos serviços e 2) ao planeamento da expansão do IMI a outros domínios 
de intervenção. 
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Em 27 de Janeiro de 2011, realizou-se em Bruxelas uma grande conferência sobre o IMI 
e a directiva «serviços» intitulada «O IMI e a Directiva Serviços: Tirar partido de todas 
as suas potencialidades». 

Espera-se que a realização de um projecto-piloto sobre a utilização do IMI para fins de 
cooperação administrativa no âmbito da directiva relativa ao destacamento de 
trabalhadores (Directiva 96/71/CE) tenha início logo no princípio do ano. 

No primeiro semestre de 2011, a Comissão publicará um documento de estratégia sobre a 
futura expansão do IMI e uma proposta relativa a um instrumento jurídico horizontal, tal 
como anunciado na Comunicação da Comissão «Um Acto para o Mercado Único»21. 

                                                 
21 Ver nota de rodapé 18, proposta n.º 45. 


