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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a Suíça tem seguido um processo ambivalente: por um lado, apresentou um
pedido de adesão à União Europeia, recusando em seguida aderir ao Espaço Económico Europeu
(referendo de 6 de Dezembro de 1992); por outro lado, envolveu-se num processo de negociações
sectoriais com a União Europeia a partir de finais de 1994. Os últimos desenvolvimentos apontam
para uma reactivação do pedido de adesão à União Europeia.    

I. SITUAÇÃO POLÍTICA DA SUÍÇA

A Suíça é uma Confederação criada em 1291, cuja capital é Berna.
Constituída por vinte cantões e seis semicantões, a Confederação Helvética é uma república federal
que agrupa várias comunidades linguísticas.
O alemão, o francês, o italiano e o reto-romano, falados por 73, 20, 4 e 0,6% da população,
respectivamente, são as quatro línguas nacionais, embora a Constituição só reconheça as três
primeiras como línguas oficiais.

A. Fundamentos do sistema político suíço

1. Constituição e sistema jurídico

- A Constituição suíça foi adoptada em 1848. Foi revista em 1874 e, mais tarde, em 1978, a fim de
permitir a criação do cantão do Jura, maioritariamente francófono, que  assim se autonomizava do
cantão de Berna após trinta anos de separatismo. Está actualmente a ser apreciado um projecto de
revisão da Constituição que incide sobre os direitos populares (referendo) e sobre a organização
judiciária federal.

- A Suíça dispõe de um Código Civil geral desde 1912, tendo a legislação penal sido uniformizada
em 1942. Cada cantão elege sempre os seus juízes e possui, nalguns casos, regimes distintos no que
se refere aos processos judiciais. Além dos tribunais militares, o Tribunal Federal Suíço, sediado em
Lausana, é a única autoridade judicial federal. É constituído por trinta juízes, dos quais quinze são
auxiliares, e por quinze juízes auxiliares temporários, eleitos por um período de seis anos pela
Assembleia Federal.
Cabe ao Tribunal Federal estatuir em última instância em todo o território suíço. Em caso de conflito
entre cantões ou entre um cantão e a Confederação, o Tribunal Federal intervém na qualidade de
Tribunal de Justiça do Estado.

2. Princípios inerentes ao sistema político suíço

As fronteiras da Suíça estão garantidas por um tratado de 1815, que estabelece igualmente a sua
neutralidade permanente.

De acordo com o princípio da neutralidade, a Suíça evita todo o tipo de aliança militar, o que, na
opinião de muitos cidadãos, exclui a possibilidade de aderir à maioria das organizações
internacionais e, por conseguinte, às Nações Unidas, à União Europeia, ao Banco Mundial e ao
Fundo Monetário Internacional.
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Porém, em 1960, a Suíça foi membro fundador da AECL e, em 1963, aderiu ao Conselho da Europa
e a algumas organizações especializadas não políticas das Nações Unidas.
Em 1986, 75 % da população suíça pronunciou-se contra a adesão à ONU, tendo a Suíça,
actualmente, um estatuto de observador junto da ONU.

B. SISTEMA POLÍTICO SUÍÇO
  
1. Modo de funcionamento

1.1 Poderes legislativo e executivo

A Assembleia Federal detém o poder legislativo (duas câmaras): o Conselho dos Estados, composto
por quarenta e seis representantes dos cantões (dois por cantão e um por semicantão), eleitos por dois
ou quatro anos, e o Conselho Nacional, composto por duzentos membros eleitos por quatro anos em
eleições gerais através de escrutínio proporcional.
Os assuntos da competência da Assembleia Federal (leis federais, decisões federais, análise dos
relatórios do Conselho Federal) são, na maioria das vezes, tratados separadamente pelos dois
Conselhos.
Algumas decisões (eleições, indultos) são tomadas pelas câmaras da Assembleia Federal. A
Assembleia possui, além disso, competências  financeiras, direito de iniciativa, assim como poderes
eleitorais e de controlo.

O poder executivo é detido simultaneamente pela Chancelaria e pelo Conselho Federal, composto
por sete membros eleitos pela Assembleia Federal por um período de quatro anos.
A Assembleia elege igualmente por um ano um membro deste Conselho para a presidência da
Confederação (Chefe de Estado).
O Presidente, «primus inter pares», dirige as sessões do Conselho Federal e assume algumas funções
de representação.
De acordo com o sistema rotativo anual, a presidência é exercida alternadamente pelo presidente e
pelo vice-presidente. Ruth Dreifuss foi eleita presidente em 1 de Janeiro de 1999.

1.2 Partidos

Quatro partidos formam os pilares do sistema partidário da Suíça: o Partido Democrata-Cristão
(CVP), o Partido Liberal Democrático (FDP), o Partido Social Democrata (SPS) e o Partido Popular
Suíço (SVP). Desde 1959, os membros que formam o governo são oriundos destes quatros partidos,
de acordo com o esquema de repartição de lugares, estabelecido, respectivamente, segundo a
fórmula: 2 + 2 + 2 + 1. A este critério partidário junta-se o critério de pertencer aos grandes cantões
(Berna e Zurique) e às regiões linguísticas.
Desde as últimas eleições de 22 de Outubro de 1995, a coligação dispõe igualmente de mais de 80 %
dos lugares no Conselho Nacional (Câmara Baixa da Assembleia Federal) e de uma maioria ainda
mais ampla no Conselho dos Estados (Câmara Alta). Os liberais e os democratas-cristãos perderam
alguns lugares, enquanto que os sociais-democratas aumentaram o seu número de representantes no
Parlamento.
A União Democrática do Centro também aumentou a sua representação, enquanto que os Verdes,
representados no Parlamento desde 1983, perderam alguns lugares.
Apesar de a coligação governamental se manter no poder há mais de trinta anos, os partidos mais
pequenos começam a ter influência (principalmente a nível regional).
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Os Verdes estão representados no Conselho Nacional desde 1983. Nas eleições de 1991, obtiveram
14 mandatos, a sua maior vitória até ao momento.
A questão da integração europeia constituiu, a par do desemprego, da reforma do Estado social, do
saneamento das finanças públicas e da política de estrangeiros e imigração, um dos temas centrais
da campanha eleitoral.

1.3 Influência dos municípios e democracia directa

Apesar de a política federal ser da competência do Governo federal (Conselho Federal), os cantões
autónomos detêm muitos poderes.
O cidadão suíço está sujeito a três níveis jurídicos: municipal, cantonal e federativo. A participação
directa constitui um elemento fundamental da administração municipal.
Todos os cidadãos adultos estão autorizados a participar nas assembleias municipais e nas votações
populares que permitem deliberar sobre os assuntos de índole municipal.

Cinco cantões conservam a «Landesgemeinde» (Glaris, Appenzell, Rodes Exteriores e Rodes
Interiores, Obwald e Nidwald), um género de assembleia de cidadãos com idade para votar que
decorre numa praça da cidade e durante a qual as decisões são adoptadas através de votação por
braço no ar.

Os municípios têm dimensões muito diversas: o mais pequeno tem menos de vinte habitantes e o
maior, Zurique, conta com trezentos e cinquenta mil habitantes.

Na Suíça, a prática do referendo é um elemento integrante da democracia:
as votações populares, que podem ter lugar a nível municipal, cantonal ou federal, permitem que a
opinião pública tenha uma participação directa no processo de decisão política. Os referendos
obrigatórios realizam-se sempre que há uma proposta de alteração à Constituição, a qual só é
aprovada com a maioria dos votos e dos cantões. O referendo facultativo incide sobre as leis e
portarias e realiza-se a pedido de 50 000 cidadãos. Os suíços dispõem igualmente de um poder de
iniciativa que lhes permite apresentar propostas de revisão global ou parcial da Constituição: essas
iniciativas necessitam da apresentação de 100 000 assinaturas.

2.  Cena política

- Governo actual/eleições
As eleições para o Parlamento (Conselho Nacional) decorreram na Suíça em 22 de Outubro de 1995.
A coligação governamental, no poder desde 1959 e composta pelos sociais-democratas, os
democratas-cristãos, o Partido Popular Suíço e o FDP (Partido Liberal Democrático), obteve
novamente uma larga maioria. As próximas eleições terão lugar em Outubro de 1999.

A Suíça conta actualmente com mais de sete milhões de habitantes, devendo este número ultrapassar
os sete milhões e meio de habitantes até 2020. Assim, pela primeira vez na história do país, os jovens
com menos de quinze anos serão uma minoria em relação à população mais idosa.
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II. SITUAÇÃO ECONÓMICA DA SUÍÇA

O perfil económico de base da Suíça é apresentado através da percentagem de cada sector económico
em relação ao PNB:

- serviços : 65,3 %
- indústria : 25,1 %
- construção : 7 %
- agricultura : 2,6 %      

1. O período de estagnação da actividade económica

Condições monetárias restritivas, uma política de saneamento orçamental e enormes reestruturações
são as causas principais da estagnação da actividade económica suíça, que perdura há seis anos
consecutivos (de 1990 a 1996). O PIB, que registou um aumento em 1994 (0,5%) e em 1995 (0,6%),
manteve-se inalterado em 1996.

Embora se tenha registado uma quebra do franco suíço desde o verão de 1996, ainda não foi possível
avaliar qualquer impacto positivo real sobre os resultados económicos da Suíça referentes ao ano de
1996.
O saldo externo real não conseguiu contribuir para o aumento da produção, uma vez que o
crescimento dos mercados de exportação da Suíça afrouxou em 1996.
A procura interna continuou a abrandar devido às restrições de despesas, impostas a todos os níveis
da administração para reduzir o défice orçamental, e à falta de dinamismo do consumo privado.
Os salários reais e o emprego mantiveram-se mais ou menos estacionários, levando a uma descida
dos rendimentos reais  disponíveis dos agregados familiares em 1996, enquanto que os rendimentos
não salariais registaram uma baixa e os impostos sobre o rendimento e as contribuições da segurança
social, em particular as relativas ao seguro de doença, subiram em flecha. A taxa de inflação foi de
0,8% em 1996.
Os investimentos continuaram a baixar no sector da construção, devido à acumulação de capacidades
excedentárias durante a fase de grande expansão do final da década de 80.
O contínuo dinamismo no campo dos investimentos em máquinas e ferramentas contribuiu pouco
para o crescimento da produção interna, uma vez que a maior parte destes equipamentos eram
importados.
O excedente externo corrente manteve-se à volta dos 7 % do PIB em 1996 :
registou-se um aumento do volume das exportações de mercadorias, resultante de um esforço de
moderação por parte dos exportadores relativamente aos preços: +6 % em 1997.

Paralelamente à quebra na produção, a situação do mercado de trabalho degradou-se ao longo de
1996: a taxa média de desemprego estabilizou em 4,7% da população activa, após uma ligeira
melhoria temporária em 1995.
A estabilidade da inflação e dos salários a níveis muito baixos desde 1994 foi possível graças,
nomeadamente, à firmeza da taxa de câmbio do franco suíço e a uma certa moderação dos salários.

2. O regresso ao crescimento

Após sete anos de estagnação, a economia suíça, a partir de 1997, reencontrou o caminho do
crescimento.
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O PIB aumentou 1,7% em 1997 e 2,2% em 1998. O orçamento de 1999 foi elaborado com base na
previsão de uma taxa de crescimento de 2%, que acaba de ser revista para 1,5%; segundo a
Economist Intelligence Unit, esta taxa deveria ser de 1,3%.

A taxa de inflação foi de 0,5% em 1997 e de 0,1% em 1998.

A taxa de desemprego passou de 5% em 1997 para 3,4% em 1998.

As exportações aumentaram a partir de 1997; o aumento foi de 8% em 1998. A balança de
transacções correntes registou um saldo positivo recorde de 21,2 mil milhões de dólares em 1997
e de 18,4 mil milhões de dólares em 1998. As exportações beneficiaram efectivamente da
recuperação económica nos Estados Unidos e na Alemanha. Convém precisar que 66% das
exportações suíças têm como destino a União Europeia. Como o comércio representa três quartos
do PIB, o crescimento está naturalmente muito dependente das capacidades de exportação. A
diminuição do excedente da balança de transacções correntes em 1998 é o resultado da crise asiática
e da sobrevalorização do franco suíço, embora o "factor asiático" seja marginal visto que as
exportações para o Japão e os países do sudeste asiático representam apenas 4,1% e 3,7%,
respectivamente.

A política monetária da Suíça continuou a basear-se na vontade de evitar uma sobrevalorização do
franco suíço. Assim, o Banco nacional suíço continuou a manter taxas de juros baixas. A taxa de
desconto é de 1% desde Setembro de 1996. Recentemente, o franco suíço manteve-se estável face
ao dólar, mas conheceu uma sobrevalorização relativamente ao marco alemão.
A preocupação actual das autoridades suíças é o impacto do Euro, que não tem sido significativo
desde o seu lançamento. Uma certa instabilidade monetária provocou o aumento da procura do
franco suíço dado o seu valor refúgio e obrigou o Banco Central a injectar liquidez nos mercados
monetários a fim de manter as taxas de juro a níveis baixos. Considera-se geralmente que o Euro
será amplamente utilizado pelas empresas suíças que operam na zona do Euro e pelos bancos, que
têm já contas e sistemas de pagamento em euros; a Bolsa suíça já introduziu o Euro nas obrigações
internacionais. No futuro, o euro será, sem qualquer dúvida, um factor de estabilidade para o franco
suíço, mas, entretanto, são prováveis oscilações violentas provocadas pela ansiedade dos mercados
financeiros.

O rigor da política seguida pelo Banco Central suíço parece não ser consentâneo com uma certa falta
de rigor orçamental. O orçamento consolidado  (federal, cantonal e comunal) regista um défice de
3% do PIB; a dívida pública total ascende a 51% do PIB. O governo federal confia num regresso ao
equilíbrio em 2001.

III. RELAÇÕES ENTRE A SUÍÇA E A UNIÃO EUROPEIA

Desde 1945, a política suíça relativamente à Europa tem vindo a desenvolver-se continuamente no
sentido de uma colaboração cada vez mais estreita com os Estados da Europa Ocidental.
Mais do que a questão da aproximação às Nações Unidas, a integração na União Europeia é,
actualmente, o tema dominante do debate político na Suíça desde o início dos anos 90.
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A. POLÍTICA SUÍÇA DE INTEGRAÇÃO

1. Factores em causa

O objectivo da política de integração do Conselho Federal consiste em evitar o isolamento político,
económico e cultural da Suíça, bem como em aumentar a sua competitividade económica.

Do ponto de vista económico, a aproximação à União Europeia seria é de importância capital. As
trocas comerciais com a União Europeia representam cerca de 45 % do PNB da Suíça.
À União Europeia cabe uma quota-parte de cerca de 66% nas exportações. Houve, quanto a esta
questão, uma verdadeira tomada de consciência por parte dos Suíços, tanto mais que se constatou
que os países da EFTA, em 1992, integraram, com vantagens, o Espaço Económico Europeu: assim,
as exportações da Noruega para a União Europeia aumentaram 46,5% entre 1993 e 1997 contra
apenas 13,2% para a Suíça.

Tendo apenas sete milhões de habitantes, a Suíça não é certamente um mercado propício para os
produtos de massa, oferecendo antes um mercado para produtos «de luxo» e equipamentos
sofisticados de grande valor acrescentado e de grande interesse tecnológico. Em 1995, a Suíça foi,
todavia, o oitavo cliente da União Europeia, que é, de longe, o seu principal parceiro comercial.

Os que se opõem à adesão da Suíça à União Europeia sempre consideraram que a integração na
União Europeia afectaria alguns dos princípios fundamentais do sistema político suíço, tais como
a neutralidade ou a democracia directa, e comportaria o risco de uma enorme afluência de
estrangeiros.

2. Evolução

Em 1992, o Governo da Confederação apresentou oficialmente um pedido de adesão à União
europeia.
Porém, em consequência dos resultados negativos do referendo de 6 de Dezembro de 1992 sobre o
acordo relativo à integração da Suíça no Espaço Económico Europeu, as relações bilaterais entre a
Suíça e a Comunidade mantiveram-se na base dos acordos existentes (Acordo de Comércio Livre,
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica, Acordo de Trânsito) e o pedido de adesão da Suíça
perdeu todas as hipóteses de ser concretizado.
Uma participação desta natureza teria, todavia, proporcionado à Suíça grande parte das vantagens
e obrigações dos Estados-Membros da Comunidade Europeia, sem implicar uma adesão.
Apesar das dificuldades suscitadas por esta votação, a Comunidade manifestou a sua intenção de
manter e aprofundar as suas relações com a Suíça.

Com efeito, com base nas suas directivas, o Conselho autorizou a Comissão, em 31 de Outubro de
 1994, a negociar acordos bilaterais nos domínios em que tal fosse necessário e viável:
as negociações bilaterais começaram a 12 de Dezembro de 1994 e incidiram sobre as seguintes
questões:
livre circulação das pessoas, investigação e desenvolvimento tecnológico, agricultura, barreiras
técnicas ao comércio, contratos públicos, transportes terrestres e aéreos.

Em 16 de Junho de 1998, a Comissão Europeia e o Governo suíço anunciaram a conclusão dos
trabalhos técnicos respeitantes aos cinco sectores (livre circulação das pessoas, agricultura, contratos
públicos, investigação e reconhecimento mútuo em matéria de conformidade técnica). Após as
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negociações finais, foram celebrados sete acordos sectoriais a 11 de Dezembro de 1998, que viriam
a ser rubricados pelas duas partes a 26 de Fevereiro de 1999, em Berna. Após quatro anos de
negociações, estes acordos revestem-se de importância significativa ao permitirem a consolidação
das relações entre a Suíça e a União Europeia. Terão ainda de ser ratificados.

B. UMA PORTA ABERTA À ADESÃO

1. A evolução interna

A 30 de Julho de 1996, os movimentos "Né le 7 décembre 1992", "Renaissance Suisse Europe",
"Jeunesse européenne fédéraliste suisse", "Aktion Europa Dialog" e "Mouvement européen suisse"
lançaram a iniciativa popular "Sim à Europa" com o objectivo de alterar a Constituição federal
através das seguintes medidas:

- participação da Suíça no processo de integração europeia tendo em vista a adesão à União
Europeia;

- início imediato das negociações com a União Europeia;
- submissão da adesão à União Europeia ao voto do povo e dos cantões.

Por decisão de 14 de Fevereiro de 1997, a Chancelaria federal constatou que a iniciativa recolhera
106 442 assinaturas e que cumpria os requisitos exigidos na lei. Incumbia pois ao Conselho federal
apresentar às Câmaras uma mensagem sobre esta iniciativa. A 22 de Abril de 1998, o Conselho
federal decidiu contrapor à iniciativa "Sim à Europa" um projecto tendente à abertura das
negociações de adesão à União Europeia e encarregou os departamentos federais dos negócios
estrangeiros e da economia de lhe apresentarem um relatório de integração sobre as consequências
da adesão à União Europeia.

A 3 de Fevereiro de 1999, foi entregue este relatório de integração, documento que faz uma análise
comparada das repercussões para a Suíça de quatro opções:

l adesão à União Europeia;
l antecipação ao Espaço Económico Europeu;
l adopção dos acordos sectoriais ;
l manutenção da situação actual.

O relatório menciona que a adesão da Confederação Helvética à União Europeia lhe custaria
anualmente entre 3,1 e 3,9 mil milhões de francos suíços (1,94 a 2,44 mil milhões de euros).
Este documento destina-se a lançar um debate público sobre o futuro das relações entre a Suíça e a
União Europeia. Será à luz deste debate e da aplicação dos acordos sectoriais que o Conselho federal
decidirá, eventualmente, do momento de relançar as negociações de adesão.

2. A acção externa

Em 29 de Junho de 1998, os ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos no Luxemburgo
procederam a uma troca informal de impressões sobre o pedido apresentado pela Suíça em Maio de
1998 no sentido de participar na «Conferência Europeia» que reúne os Estados-membros da União
Europeia e os países candidatos à adesão. A Suíça demonstrou que reúne os critérios estabelecidos
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pelo Conselho Europeu em 12/13 de Dezembro de 1997, requeridos para a sua participação na
Conferência. Voltou a manifestar  a sua vocação europeia e a sua intenção de participar no projecto
de integração continental.

Esta acção inscreve-se no quadro do processo de preparação da opinião pública para um eventual
relançamento das negociações de adesão.

O Conselho "Assuntos Gerais" de 29 de Junho de 1998 acolheu de forma favorável o pedido de
participação na Conferência Europeia, deixando para os chefes de Estado a tarefa de tomar a decisão
formal.

Além disso, em 16 de Julho de 1998, o Conselheiro Federal da Justiça e da Polícia da Suíça
declarou, na sequência de uma reunião realizada com os ministros dos Assuntos Internos da
Alemanha, da Itália, da Áustria e da França, que é desejo da Suíça aderir, a médio prazo, ao Acordo
de SCHENGEN na expectativa de desenvolver uma política comum em matéria de vistos com os
países vizinhos da União Europeia.

A evolução helvética poderia resumir-se da seguinte forma:
a crise económica surgida a partir de 1990 levou a Suíça a apresentar, em 1992, o pedido de adesão
à União Europeia. Além disso, este processo prolongou-se devido, por um lado, ao início do
processo de negociações com a União Europeia e, por outro lado, ao nascimento de um debate
político sobre a integração europeia e a abertura ao mundo (participação nas acções de manutenção
da paz da ONU e no programa de "Parceria para a Paz", estabelecido pela NATO). Esta lenta
evolução deu origem ao actual pedido de participação na Conferência Europeia, motivado
seguramente pela criação da União Económica e Monetária, considerada pelos banqueiros como um
factor de estabilidade.

*   *   *
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