
Relatório Final do Grupo ad-hoc sobre o "teste relativo à residência
habitual"constante da Nota da ComissãoAdministrativa n.º 046/13,

de 13 Fevereiro de 2013

1.º INTRODUÇÃO

A principal missão do grupo de trabalho ad hoc foi clarificar a aplicação do teste
relativo à residência habitual, com foco em algumas áreas, nas quais os Estados-
membros reportaram as principais dificuldades.

Para o efeito, o grupo ad hoc discutiu detalhadamente os casos típicos naquelas áreas
e explorou a maneira de aplicar correctamente - de uma forma eficaz, eficiente e
harmonizada - o teste relativo à residência habitual.

Este relatório final - ou algumas partes dele - poderia, na opinião do grupo de trabalho
ad hoc, ser considerado como um projecto de guia prático para utilização das
instituições que têm de determinar o lugar de residência habitual de uma pessoa.

2.º RELATÓRIOFINAL

2.1. Em que casosé que a "residência" de uma pessoa desempenha um papel
importante no âmbito do Regulamento (CE) n º 883/2004?

JAs regras de conflito sobre legislação aplicável contidas no Regulamento (CE) n Q

883/2004 baseiam-se no princípio da lex loei laboris. Isto significa que, regra geral,
qualquer pessoa que exerça uma actividade profissional como trabalhador assalariado
ou não assalariado num Estado-Membro deve ficar sujeita, em primeiro lugar, à
legislação do Estado onde a actividade profissional é efectivamente exercida (artigo
l1.Q (3) (a) do Regulamento (CE)n Q883/2004).

A Lex domíeilíí, ou seja, a legislação do país de residência aplica-se, no entanto,

- se uma pessoa não exercer uma actividade profissional (por exemplo, pensionistas,
descendentes, estudantes), de acordo com o artigo l1.Q (3) (e), do Regulamento (CE)
nQ 883/2004

ou

- se uma pessoa exercer uma actividade profissional em dois ou mais Estados-
Membros ou se um trabalhador tiver vários empregadores (artigo 13 Q do

~egUlamento (CE)n Q 883/2004).1

I A não ser que sejam determinantes outros elementos nos termos daquele artigo.
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No Regulamento (CE) n º 883/2004, o termo "residência" desempenha também um
papel importante como uma regra de conflito em caso de eventual sobreposição de
prestações:

Artigo 17.º: Direito a prestações em espécie por doença em caso de residência num
'Estado-Membro diferente do Estado-Membro competente:

Artigo 23.º: Direito a prestações em espécie por doença para pensionistas;

Artigo 58.º: Atribuição de um complemento;

Artigo 65.º: Direito a prestações de desemprego no caso de um desempregado que
residia num Estado-Membro diferente do Estado competente;

Artigo 67.º: Direito a prestações familiares para os membros da família residentes
noutro Estado-Membro;

Artigo 68.º: Regras de prioridade em caso de cumulação de direitos a prestações
familiares;

Artigo 70.º: Prestações pecuniárias especiais de carácter não contributivo.

2.2. Como se define o termo "residência"?

Artigo 1.º (j) e (k) do Regulamento (CE) n º 883/2004 faz uma distinção entre
"residência" e "estada": Residência é definida como o lugar onde a pessoa reside
habitualmente, enquanto estada significa residência temporária.

, O Tribunal de Justiça considerou que o Estado-membro de "residência" com aquele
significado é "o Estado em que as pessoas em causa residem habitualmente e onde
deve ser encontrado o seu centro habitual de interesses." Ele acrescentou que, "[i]
naquele contexto, deve ser tido em conta, em particular, a situação familiar do
trabalhador assalariado; as razões que o levaram a mudar; a duração e a continuidade
da sua residência; o facto (quando for o caso) de que ele se encontra numa situação de
emprego estável; e a sua intenção após verificadas todas as circunstâncias:".

O centro habitual de interesses deve ser determinado com base nos factos, tendo em
conta todas as circunstâncias que apontem para uma escolha verdadeira de um
determinado país por parte de uma pessoa como o seu Estado de residência".

Este entendimento sobre o termo "residência" tem o mesmo significado para toda a
União Europeia", ou seja, aplica-se, por definição, em todas as prestações para efeitos

2 Caso C-90/97 Swaddling [1999] Colectânea -1075, n º 29,
3 Caso C-76/76 Di Paala [1977] Colectânea 315, nºs 17 a 20, e Caso C-102/91 Knach [1992] Colectânea 1-

4341, n º s 21 a 23,
4 Caso C-90/97 Swaddling [1999] Colectânea 1-1075, n,º 28,
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de aplicação dos Regulamentos (CE) n.º 883/2004 e n. º 987/20095
. Isso significa que

sempre que estes dois Regulamentos se referirem ao termo "residência", apenas a
definição europeia deve prevalecer sobre a definição nacional.'

Assim, aplica-se especialmente para todas as disposições do Regulamento que se
destinam a resolver possíveis conflitos de leis.

No entanto, como estes dois Regulamentos não harmonizam, mas apenas coordenam
os sistemas de segurança social dos Estados-Membros, os Estados-Membros podem,
em princípio, estabelecer (na sua legislação nacional) condições adicionais para ter
direito a uma determinada prestação ou cobertura por um sistema de segurança social
especial, enquanto estes critérios forem compatíveis com o direito da União Europeia
e, em particular, com o princípio básico da igualdade de tratamento e de não
discriminação das pessoas migrantes. No caso de tais condições adicionais
relacionadas com os períodos mínimos de residência, o artigo 6 º do Regulamento (CE)
n º 883/2004 requer que os períodos cumpridos noutros Estados-Membros sejam, na
medida do necessário, tomados em consideração.

As condições adicionais podem também derivar do facto de que a legislação nacional
requer "residência" no Estado-Membro, em conformidade com a definição nacional de
"residência". Tal definição nacional pode exigir menos, diferentes ou mais critérios a
preencher do que a própria noção alargada da UE. Nos dois últimos casos, a legislação
da União Europeia requer que não haja - directa ou indirectamente - nenhuma
discriminação com base na nacionalidade (artigo 4 º do Regulamento (CE) n º
883/2004).

o termo "estada'" caracteriza-se pelo seu carácter temporário e pela intenção da
pessoa regressar ao seu lugar de residência, logo 'que o objectivo subjacente para a
estada noutro país for atingido. O termo "estada" requer, portanto, uma presença
física da pessoa em causa fora do seu lugar de residência habitual.

r Como as regras sobre a legislação aplicável se baseiam no princípio de que qualquer
pessoa, que se enquadra no âmbito de aplicação dos Regulamentos, deve estar sujeita
à legislação de um único Estado-Membro", pode-se deduzir deste princípio que
qualquer pessoa pode ter apenas um lugar de residência, na acepção dos
Regulamentos",

Pode-se deduzir também que qualquer pessoa deve ter um lugar de residência, porque
senão pode resultar um conflito negativo relativamente à legislação aplicável, que os
Regulamentos querem evitar.

5 o conceito do termo "residência" é o mesmo para efeitos de aplicação dos Regulamentos nQs (CE) Q
1408/71 e 574/72.
6 Ou qualquer forma de permanência num Estado-Membro que não é residência habitual.
7 O artigo 11 (1) do Regulamento (CE) n Q883/2004,
8 Parecer do Advogado-Geral Cruz Villalón, de 24 de Maio de 2012, no caso C-589/10 Wencel, ainda não

publicado, n.Q27.
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Este lugar de residência não tem de estar necessariamente enquadrado no âmbito
territorial de aplicação do Regulamento, ou seja, também pode ser num país terceiro".

2.3. Critérios para determinar o lugar de residência

Tomando em conta os critérios para determinar o lugar de residência, na acepção do
artigo l.Q (j) do Regulamento (CE) n Q 883/2004, identificados pelo Tribunal de Justiça,
o legislador, no artigo 11 Q do Regulamento (CE)n Q 987/2009, previu uma regra que se
destina a permitir a determinação do lugar de residência de uma pessoa "quando há
divergência de pontos de vista entre as instituições de um ou mais Estados-Membros".
O objectivo deste novo artigo é facultar uma ferramenta para assegurar que, na
situação excepcional em que duas instituições não concordam com o lugar de
residência, haverá sempre, no entanto, um Estado-Membro identificável como Estado
de residência.

A fim de determinar o centro de interesses da pessoa em causa, estas instituições
devem, de acordo com o artigo 11 (1) do Regulamento (CE) n Q 987/2009, realizar
conjuntamente "uma avaliação global" de toda a informação disponível relativa aos
factos relevantes, que podem incluir, se for caso disso, vários critérios.

Os critérios para determinar a residência são meramente exemplificativos ("em
especial", nas palavras do Tribunal de Justiça no caso Swaddling, e "podem incluir",
conforme indicado pelo artigo l1.Q (1) do Regulamento (CE) n Q 987/2009), a aplicar
sempre que o lugar de residência de uma pessoa tem de ser determinado:

(1) Situação familiar (situação familiar e os laços familiares);

(2) A duração e a continuidade da presença no Estado-Membro em causa'":

(3) A situação de emprego (natureza e características específicas de qualquer
actividade, nomeadamente o lugar onde a actividade é habitualmente exercida, a
estabilidade da actividade, bem como a duração do contrato de trabalho);

(4) O exercício de uma actividade não remunerada;

(5) No caso de estudantes, a fonte dos seus rendimentos;

(6) O carácter da habitação, em especial a sua natureza permanente;

(7) O Estado-Membro em que a pessoa é considerada residente para efeitos fiscais;

9 Por exemplo, no caso de um representante comercial ou de outro trabalhador itinerante com um
domicílio permanente num país terceiro, que viaja para fins comerciais em diferentes Estados-
Membros, mas regressa nos intervalos entre as suas visitas ao seu país de origem - Caso C-13 / 73
Hakenberg [1973] Col. 935, nºs 29 a 32.

10 No entanto, não é possível exigir um determinado período mínimo de residência, Caso C-90/97
Swaddling [19991, Colectânea., 1075, n º 30.
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(8) As razões para a mudança;

(9) A intenção tal como se revela a partir de todas as circunstâncias.

Estes critérios distinguem entre elementos relacionados com as características
objectivas da residência habitual, tais como a duração e a continuidade da presença no
território de um Estado-Membro, e .os elementos aplicáveis à situação da pessoa em
causa. Todos estes elementos são critérios puramente factuais, ou seja, eles devem ser
avaliados independentemente da sua legalidade (por exemplo, a natureza e as
características específicas de uma actividade remunerada desempenham também um
importante papel no caso de um emprego ilegal).

A intenção da pessoa em causa deve ser avaliada "como se afigura a partir de todas as
circunstâncias". Isso significa que deve ser apoiada por provas factuais, ou seja, ela só
pode ser tomada em conta se é apoiada pelos factos objectivos e pelas circunstâncias.
A mera declaração de que uma pessoa considera ou quer ter a sua residência num
lugar específico não é suficiente.

Quando se aplica o artigo 11.º do Regulamento (CE) n º 987/2009, isto é, em caso de
divergência de pontos de vista entre as instituições de dois ou mais Estados-Membros
sobre a determinação da residência de uma pessoa, o artigo 11.º (2) do Regulamento
(CE) n.º 987/2009 prevê que a intenção da pessoa em questão actua como factor de
desempate, ou seja, quando a consideração de vários critérios, com base em factos
relevantes, não leva a uma solução clara.

Uma pessoa, que se desloca para outro país sem manter quaisquer ligações
substantivas com o seu país de origem, já não pode ser considerada como "residente"
lá, mesmo que ela pretenda regressar àquele país. Isto aplica-se, por exemplo, quando
a pessoa migrante não deixa nenhum membro da sua família, nenhuma casa ou
apartamento arrendado ou nenhum domicílio através do qual possa ser encontrada no
país de origem.

Os elementos ou critérios para determinar a residência acima identificados não são
exaustivos. Eles aplicam-se "se necessário", ou seja, nem todos os critérios podem ser
utilizados em todas as situações. Eles derivam da jurisprudência do Tribunal de Justiça
e do artigo 11.º (1) do Regulamento (CE) n º 987/2009, mas outros critérios podem
também desempenhar um papel importante.

A residência é entendida como o lugar onde a pessoa em causa tem o seu centro de
interesses habitual. A nacionalidade pode, portanto, em determinadas circunstâncias
(por exemplo, em caso de regresso ao seu Estado de origem), também desempenhar
um papel importante, visto que este critério pode permitir determinar onde uma
pessoa irá provavelmente preferir estar "em casa", por exemplo, em caso de doença
ou dependência.
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Com frequência, as instituições assumem simplesmente que o lugar de residência é
idêntico ao lugar onde uma pessoa declarou ter o seu domicílio. No entanto, enquanto
o registo pode ser considerado como uma indicação da intenção da pessoa, o mesmo
não se torna decisivo e não pode ser utilizado como uma condição prévia para se
aceitar que uma pessoa reside num lugar específico.

Enquanto os diferentes critérios identificados pelo Tribunal de Justiça e contidos no
artigo 11.º (1) do Regulamento (CE) n.º 987/2009 nem sempre têm o mesmo peso ou
importância, por outro lado, não há hierarquia entre eles. Não há nenhum critério
rápido e simples, que possa ser considerado como decisivo, mas cada caso deve ser
avaliado de acordo com suas características individuais, com base numa avaliação
global de todos os factos e circunstâncias relevantes.

2.4. Exemplos típicos em que pode ser difícil a determinação do lugar de
residência

o lugar de residência de uma pessoa pode ser particularmente difícil de determinar
em dois tipos de situações:

(1) No caso de pessoas com elevados níveis de mobilidade, que se deslocam
frequentemente de um Estado-Membro para outro, ou que vivem
simultaneamente em dois ou mais Estados-Membros diferentes (= conflito
positivo entre mais do que um lugar de residência possível)

e

(2) No caso de pessoas que vivem em condições bastante instáveis, tais como
num alojamento improvisado, hospital, residência de estudantes ou prisão, que
pode ser considerado por aquelas pessoas apenas como urna situação
temporária, mas que não têm uma residência habitual ou domicílio
permanente noutro lugar (conflito negativo em caso de nenhuma residência
habitual óbvia).

Os exemplos seguintes destinam-se apenas a facultar algumas orientações e mais
esclarecimentos para situações típicas, mas não dispensam a instituição em causa de
avaliar cada caso individual de acordo com as suas próprias características e
circunstâncias específicas.

Estes exemplos visam chamar a atenção para as características específicas que podem
ser comuns a muitos casos, mesmo que a maioria dos casos da vida real abranja mais
do que apenas esta característica específica, e indicar como estas características
específicas devem ser analisadas em termos de residência.

6

Eles ilustram o raciocínio que pode levar a uma solução específica em situações típicas,
mas não impedem que a avaliação global de todos os factos e circunstâncias
relevantes possa levar a um resultado diferente, onde isso é induzido por aspectos
adicionais ou diferentes de um caso concreto.



2.4.1. Trabalhadores fronteiriços:

o Sr. A é um cidadão belga que vive com o seu cônjuge e dois filhos na Bélgica. Ele
trabalha em França, onde arrendou um apartamento. Ele regressa geralmente aos fins-
de-semana para junto da sua família na Bélgica.

Avaliação
O Sr. A passa a maior parte do seu tempo em França. Este é também o lugar onde ele
tem um emprego estável e habitualmente exerce uma actividade profissional. Por
outro lado, a situação familiar e de alojamento indicam claramente que o seu centro
de interesses continua a ser na Bélgica. Ele mantém laços estreitos com a família e com
o seu domicílio familiar, para junto do qual regressa regularmente durante os fins-de-
semana. Isto revela que ele pretende permanecer em França apenas temporariamente
e apenas enquanto isso for necessário por causa do seu trabalho.

Conclusão
Como o Senhor A pretende permanecer em França apenas temporariamente, e como
mantém fortes ligações com a família na Bélgica durante esse tempo, o seu principal
centro de interesses e, portanto, o seu lugar de residência habitual, continua a ser na
Bélgica. O Sr. A é um típico trabalhador fronteiriço, na acepção do artigo 1.º (f) do
Regulamento (CE) n º 883/2004.11

2.4.2. Trabalhadores sazonais:

O Sr. B é um estudante polaco que trabalha como empregado de hotel numa estância
de esqui austríaca no período do Natal a Abril. Durante esse período, ele dorme num
pequeno quarto do hotel onde está empregado. Após esse período, ele quer regressar
à Polónia para junto da casa dos pais.

Avaliação
Ao contrário do exemplo anterior, o Sr. B não regressa regularmente ao seu país de
origem durante o exercício da sua actividade sazonal. No entanto, a situação relativa à
sua habitação na Áustria indica claramente que ele não tem intenção de residir lá
permanentemente. Ele permanece na Áustria apenas por causa da sua actividade
laboral. Ele 'não tem um emprego permanente e estável, mas apenas um contrato de
trabalho por tempo determinado. Assim, a sua intenção de regressar ao seu país de
origem após a cessação da relação de trabalho, que é reforçada pelas circunstâncias
factuais da sua habitação e condições de trabalho, indica que ele sempre manteve a
sua residência habitual na Polónia.

Conclusão
Como a rnarona dos trabalhadores sazonais, o Sr. B permanece apenas
temporariamente no seu país de emprego e, por conseguinte, mantém a sua
residência no seu país de origem durante a sua actividade sazonal.

11 Ver também Caso 76/76 Di Paolo [1977) Colectânea 315, nºs 17 a 20.
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2.4.3. Trabalhadores destacados (A):

o Sr. C reside com a sua família em França. Ele é destacado para a Bélgica pelo seu
empregador por um período de dois anos. Durante as férias, ele regressa a França para
ver a família. Em conformidade com o acordo relativo à tributação entre a França e a
Bélgica, ele paga o imposto sobre o rendimento em França apenas para o período
inicial de seis meses e, após esse período, na Bélgica. Após a cessação da sua relação
de trabalho na Bélgica, ele pretende regressar para junto da sua família em França.

Avaliação
O destacamento é limitado no tempo e, portanto, temporário pela sua própria
natureza. Também o facto de a família doSr. C continuar a residir em França durante o
período de destacamento proporciona uma indicação de que ele mantém a residência
habitual no seu país de origem durante o período de destacamento.
Isto não é alterado pelo facto de os acdrdos de tributação sobre o rendimento
estabelecerem geralmente que os impostos são pagos no país de origem apenas para
o período inicial de seis meses de destacamento, e no país de emprego após esse
período.

Conclusão
O Sr. C continua a residir no seu país de origem (França) também durante o período de
destacamento.

2.4.4. Trabalhadores (8):

O Sr. D reside com a família em França. Ele é destacado para a Bélgica pelo seu
empregador, durante um período de dois anos. Ele arrenda a sua casa em França a
outra família e desloca-se com a sua própria família para o novo local de tra~alho na
Bélgica.

Avaliação
Ao contrário do exemplo anterior, o Sr. D desloca-se com a família para o seu novo
país de emprego durante o período de destacamento. Como arrendou a sua casa em
França a outra família, ele não voltará lá regularmente. .

Conclusão
Tanto a situação familiar como a situação de empr'ego do Sr. D indicam que ele
transferiu efectivamente o seu centro de interesses para a Bélgica e, portanto, reside
lá durante o período de destacamento.

2.4.5. Estudantes (A):

O Sr. E é estudante. Os seus pais residem na Bélgica, mas ele prossegue os seus
estudos em Paris, onde arrendou um pequeno apartamento. Os seus estudos são
financiados pelos pais. Ele regressa para junto destes todos os fins-de-semana.
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Avaliação
Os estudos do Sr. E constituem uma actividade não remunerada, que é um dos
elementos enumerados no artigo l1.Q (1) do Regulamento (CE) n Q 987/2013. Por
outro lado, os estudos são financiados pelos pais de quem ainda está a cargo. No caso
dos estudantes, a fonte dos seus rendimentos foi incluída no artigo l1.Q (1) do
Regulamento (CE) n Q 987/2009, como critério específico a tomar em conta.

Conclusão
O facto de o Sr. D regressar regularmente a casa dos pais todos os fins-de-semana e de
continuar a cargo dos pais, que financiam também os seus estudos, indicia claramente
que o seu lugar de residência habitual continua a ser na Bélgica, onde os seus pais
residem.

2.4.6. Estudantes (8):

O Sr. F é estudante. Os seus pais residem na Bélgica, mas ele prossegue os seus
estudos em França, onde arrendou um pequeno apartamento. Ele tem direito a uma
bolsa de estudos em França, que cobre a maior parte das suas despesas. Ele passa a
maior parte dos fins-de-semana em França com os seus amigos.

Avaliação
Nesta situação, a marona dos elementos enumerados no artigo l1.Q (1) do
Regulamento (CE) n Q987/2013 (actividades não-remuneradas, fonte de rendimentos,
situação relativa à habitação) joga a favor do pressuposto de que o Sr. F transferiu o
centro de interesses para França.

Conclusão
Como o senhor F ganha a vida em França e reside lá de forma independente, pode ser
considerado lá como residente.

2.4.7. Pensionistas (A):

O Sr. G é pensionista alemão. Na Alemanha, ele possui uma casa com jardim. Ele
passou a maior parte das suas férias em Espanha com o seu cônjuge. Depois de se
reformarem, eles compraram um pequeno apartamento numa estância de verão em
Espanha, onde passaram a maior parte das suas férias. Agora, eles residem metade do
ano no apartamento em Espanha e a outra metade do ano na sua casa na Alemanha.

Avaliação
Numa tal situação, nem a duração nem a continuidade da presença na Alemanha ou
em Espanha nem a situação familiar respondem de forma clara. Poder-se-ia considerar
o pressuposto de que ele transfere o seu lugar de residência de seis em seis meses,
mas a hipótese de dois lugares alternados de residência no espaço de um ano deve ser
evitada.

9
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sua vida activa principalmente na .Alernanha, e que recebem apenas uma pensão
alemã, joga a favor da hipótese de que eles mantêm os seus laços mais estreitos, ou
seja, o seu principal centro de interesses pessoais, sociais e económicos, na Alemanha,
mesmo durante os períodos que passam em Espanha.

Conclusão
O Sr. G e o seu cônjuge continuam a residir na Alemanha mesmo durante os períodos
em que eles residem em Espanha.

2.4.8. Pensionistas (8):

O Sr. H, um cidadão britânico, decide viver em Portugal, juntamente com o seu
cônjuge, enquanto aposentado. Ele compra uma casa em Portugal, mas mantém a sua
casa no Reino Unido, que é agora habitada pela família da filha. Mas eles não
consideram a sua nova casa em Portugal como a sua "residência", e assumem que a
sua residência continua a ser no Reino Unido.

Avaliação
Ao contrário do caso anterior, o Sr. H e o seu cônjuge passam a maior parte do seu
tempo em Portugal. Eles possuem ainda uma casa no Reino Unido, mas esta é habitada
pelas famílias dos seus filhos. Eles continuam a manter alguns laços culturais e
económicos com o Reino Unido, onde cresceram, passaram a maior parte da sua vida
activa e de onde recebem a sua pensão, mas o facto de que eles transferiram efectiva
e inteiramente a sua residência para Portugal prevalece.

Conclusão
Apesar de a sua declaração de intenções ser contrária, o Sr. H e o seu cônjuge terão de
ser considerados como residentes em Portugal.

2.4.9. Pessoas inactivas com um elevado nível de mobilidade (A):

O Sr. I é solteiro e está desempregado. Na procura de emprego, ele deixa a casa de
família e muda-se para outro Estado-Membro, onde não tem domicílio registado nem
emprego es~ávet mas apenas passa as noites no apartamento de um amigo. Ele tenta
ganhar a vida tocando música e a angariar dinheiro nas ruas. .

Avaliação
O Sr. I não tem laços estreitos a nível social e económico com o Estado Membro onde
reside agora. Ele não tem também um lar estável ou domicilio nesse país. Pode-se, por
conseguinte, presumir que ele continua a manter a sua residência no lugar onde reside
a família, que é o elemento mais estável da sua situação.

Conclusão
O Sr. I mantém a residência no seu país de origem durante a sua estada noutro Estado
Membro.

la



2.4.1. Pessoas inactivas com um elevado nível de mobilidade (8):

o Sr. J é solteiro e está desempregado. Na busca de emprego, ele rescinde o contrato
de arrendamento do apartamento no seu país de origem, e muda-se para outro
Estado-Membro levando consigo todos os pertences pessoais. Ele não mantém um
domicílio no seu país de origem, e manifesta que não tem intenção de voltar.

Avaliação
O Sr. J não tem laços estreitos a nível social e económico com o Estado Membro onde
agora reside. Ele não tem também um lar estável ou domicílio nesse país. No entanto,
ele cortou inteiramente os laços com o seu país de origem e não tem também lá mais
residência habitual. A declaração da sua intenção foi corroborada por circunstâncias
factuais.

Conclusão
Mesmo que o Sr. J possa considerar a sua estada no apartamento de um amigo como
uma solução apenas "temporária", isto deve ser considerado como sendo o seu lugar
de residência habitual, na acepção do artigo 1 º (j) do Regulamento (CE) 883/2004,
porque ele não manteve qualquer vínculo ou laços estreitos com qualquer outro lugar
e, portanto, não pode ser considerado como residente noutro lugar.

3. CONCLUSÕES

L
O trabalho realizado pelo Grupo ad hoc revela que houve necessidade real de um
debate aprofundado sobre a definição precisa do conceito de "residência habitual",
nos termos das regras da UE em matéria de coordenação dos sistemas de segurança
social e da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

O Grupo ad hoc concordou que os Estados-Membros têm de aplicar invariavelmente
os critérios identificados pelo Tribunal de Justiça (interpretando a definição prevista no
artigo loº (j) do Regulamento (CE) n º 883/2004), bem como os contidos no artigo 11 º
do Regulamento (CE) n º 987/2009, ao determinar o lugar de residência (habitual) de
uma pessoa para efeitos de aplicação dos regulamentos de coordenação da UE em
matéria de segurança social.

2.
No entanto, o Grupo ad hoc acredita que é necessário mais discussão sobre a relação
entre o conceito europeu de residência (na acepção dos Regulamentos (CE) nºs
883/2004 e 987/2009) e as condições adicionais para a aquisição do direito ou para a
cobertura prevista na legislação nacional (possivelmente decorrente de uma definição
nacional de "residência", que pode exigir uma certa duração mínima de permanência
ou a permanência legal no território do Estado-Membro em causa ou novamente a
inscrição junto das autoridades do Estado-Membro em questão).

Estava para além do âmbito do mandato deste Grupo ad hoc investigar se a extensão
de tais condições adicionais são compatíveis com o direito da União Europeia.
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3.
Finalmente, o Grupo ad hoc admite que, por falta de tempo, não poderia tratar com
mais detalhe as questões relacionadas com a informação a ser fornecida aos titulares
do CE5D ou dos documentos portáveis 51, que explica a utilização correcta do
cartão/documento no que respeita à residência e descreve os procedimentos a
adoptar no caso de mudança de residência, e as medidas necessárias para
implementar os procedimentos de notificação de mudança de residência previstos no
artigo 20.Q (2) do Regulamento (CE) n Q 987/2009, que também faziam parte do seu
âmbito. Também não foi possível tratar das questões estatísticas.

Para tratar dessas questões com mais detalhe exigir-se-ia um prolongamento do
mandato deste Grupo ad hoc.

Tradução
Humberto Afonso,
Técnico Superior
Direcção de Serviços de Negociação e Coordenação da Aplicação dos Instrumentos
Internacionais (DSNEC)

Lisboa, 11 de Abril de 2013
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