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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Petição 0080/2006, apresentada por José Camacho, de nacionalidade portuguesa, em 
nome da "Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda", sobre alegadas violações 
dos direitos dos trabalhadores nos Países Baixos

1. Síntese da petição

O peticionário afirma que as autoridades neerlandesas estão a violar os direitos e as liberdades 
fundamentais dos cidadãos da União, na medida em que cobram aos trabalhadores 
estrangeiros taxas demasiado elevadas pelo documento que confirma a sua autorização de 
residência. O peticionário afirma que, de acordo com a Directiva do Conselho 73/148/CEE 
relativa à supressão das restrições à deslocação e à permanência dos nacionais dos Estados-
Membros na Comunidade, em matéria de estabelecimento e de prestação de serviços, os 
documentos de residência emitidos para os cidadãos num Estado-Membro devem ser 
entregues e renovados gratuitamente ou sujeitos ao pagamento de um montante que não 
exceda as taxas e os encargos aplicáveis à emissão ou renovação de cartões de identidade 
nacionais. Estas disposições também se aplicam aos documentos e às certidões necessárias 
para a emissão ou a renovação dos referidos documentos de residência. O peticionário refere 
igualmente a exploração a que estão sujeitos os trabalhadores sazonais portugueses nos Países 
Baixos, após serem recrutados por agências de emprego fictícias. Por conseguinte, solicita ao 
Parlamento Europeu que intervenha para garantir que os princípios da UE em matéria de livre 
circulação dos trabalhadores e de direitos dos trabalhadores sejam respeitados nos Países 
Baixos.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 30 de Maio de 2007. A Comissão foi instada a prestar informações 
(nº 4 do artigo 192º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 7 de Maio de 2007.

1. Os factos
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"O peticionário age em nome da Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda (FCPH), 
uma organização de cúpula da comunidade portuguesa nos Países Baixos, e solicita 
intervenção em duas questões distintas. A primeira questão relaciona-se com o elevado custo 
da obtenção de documentos de residência. A segunda questão diz respeito às alegações de 
exploração de trabalhadores temporários portugueses nos Países Baixos. Esta última diz 
respeito aos trabalhadores sazonais que são recrutados em Portugal por agências de emprego 
fictícias ou intermediários sem escrúpulos. Estes trabalhadores portugueses terão sido 
privados da sua liberdade e privacidade, terão sido vítimas de ameaças e de agressões e não 
terão recebido a remuneração integral a que têm direito.

2. Observações relativas ao elevado custo da obtenção dos documentos de residência

A Comissão está a par dos problemas evocados na petição em apreço. Em causa estão as taxas
e consequentes montantes solicitados aos cidadãos da UE, e membros das suas famílias,
aquando da emissão de um título de residência nos Países Baixos.
A Comissão considera que essas taxas, independentemente da sua natureza e da sua 
designação (imposto de selo, despesas administrativas, despesas de processamento do dossiê, 
despesas de expedição, etc.) não devem ultrapassar o montante das taxas e dos custos de 
emissão requeridos para emissão, por parte das autoridades dos Países Baixos, de um cartão
de identidade nacional de um cidadão neerlandês.
A Comissão consultou as autoridades dos Países Baixos, solicitando-lhes esclarecimentos
sobre as taxas e os custos aplicáveis às autorizações de residência emitidas para os cidadãos 
da UE e membros das suas famílias. À luz da resposta recebida por parte dos Países Baixos, e 
considerada insatisfatória pelos nossos serviços, a Comissão decidiu dar início a um processo
nos termos do artigo 226° do Tratado CE.

3. Apreciação dos aspectos relativos às condições de trabalho, nomeadamente dos
trabalhadores temporários

Quando um trabalhador se desloca de um Estado-Membro para trabalhar noutro Estado-
Membro existem, geralmente, duas possibilidades. A primeira é que o trabalhador pode fazer 
uso da livre circulação de trabalhadores na UE, iniciando uma relação laboral num Estado-
Membro e passando a integrar, de modo permanente ou temporário, o mercado de trabalho 
desse Estado-Membro. Nesse caso, a legislação aplicável a um contrato individual de trabalho 
é determinada pela Convenção de Roma1.

De acordo com esta Convenção, na falta de escolha de um ordenamento jurídico pelas partes,
e a menos que as circunstâncias justifiquem que, na globalidade, o contrato apresente uma 
conexão mais estreita a outro país, a lei aplicável a um contrato individual de trabalho é a lei 
do país onde o trabalhador exerce habitualmente a sua actividade em cumprimento do 
contrato ou, caso o trabalhador não exerça habitualmente a sua actividade em nenhum outro 
país, a lei do país onde está sedeada a entidade patronal que o recrutou.

  
1 Artigo 6° da Convenção de Roma de 1980 sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (versão consolidada) -
Jornal Oficial C 027, de 26/01/1998, p. 0034-0046. Convém salientar que a Convenção de Roma é um 
instrumento internacional assinado pelas partes signatárias do Tratado que estabelece a Comunidade Económica 
Europeia. Não é um instrumento de direito comunitário strictu sensu. Por conseguinte, a Convenção só é 
aplicável depois de ratificada. Em consequência, está em vigor em todos os "antigos" Estados-Membros e a 
entrar, gradualmente, em vigor nos Estados-Membros que aderiram à UE em 2004. 
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Em todo o caso, num contrato de trabalho, a escolha de ordenamento jurídico feita pelas 
partes não poderá privar o trabalhador da protecção que lhe é concedida pelas disposições 
aplicáveis da lei que seria aplicável no termos da Convenção, na ausência de escolha.

Em geral, a lei aplicável nos casos em apreço será a lei dos Países Baixos, que inclui toda a 
legislação laboral e convenções colectivas aplicáveis. As informações relativas aos diferentes 
diplomas legislativos podem ser obtidas junto das autoridades e/ou parceiros sociais. A 
maioria dos Estados-Membros dispõem de informações sobre a legislação laboral existente, 
por exemplo, um sítio multilingue na Internet. No entanto, esta questão é da competência 
nacional e não há legislação comunitária que obrigue um Estado-Membro a criar um meio de
divulgação destes elementos.

Convém lembrar que, de acordo com o artigo 39° do Tratado CE, um cidadão oriundo da UE 
que exerça actividade profissional noutro Estado-Membro deve ser tratado exactamente da 
mesma maneira que os seus colegas que são cidadãos nacionais do país, em matéria de, inter 
alia, condições de trabalho (por exemplo, remuneração, despedimento, reintegração e 
formação).

Outra possibilidade de um trabalhador se deslocar de um Estado-Membro para trabalhar 
noutro Estado-Membro é ser destacado no quadro de uma prestação de serviços. Nesse caso, o 
trabalhador é recrutado por um empregador sedeado no Estado de acolhimento durante o 
período de destacamento, e está destacado temporariamente no território de outro Estado-
Membro para efeito de prestação de serviços nesse país. Nesse caso, seria aplicável a 
Directiva 96/71/CE1.

A Directiva 96/71/CE estabelece que as condições de trabalho e de emprego, em 
conformidade com o disposto na presente directiva, mediante disposições legislativas e/ou por 
convenções colectivas declaradas de aplicação geral no país onde é exercida a actividade 
profissional, têm de ser garantidas ao trabalhador que está temporariamente destacado nesse 
país, independentemente da lei aplicável à relação laboral. A directiva estabelece as seguintes 
condições de emprego: períodos máximos de trabalho e períodos mínimos de descanso, 
duração mínima das férias anuais remuneradas, remunerações salariais mínimas, condições de 
disponibilização dos trabalhadores, segurança, saúde e higiene no trabalho, medidas de 
protecção aplicáveis às condições de trabalho e emprego das mulheres grávidas e das 
puérperas, das crianças e dos jovens, igualdade de tratamento entre homens e mulheres, bem 
como outras disposições em matéria de não discriminação.

Além disso, a Directiva 96/71/CE prevê que os Estados-Membros tomem as medidas 
adequadas para que as informações relativas às condições de trabalho e emprego sejam 
geralmente acessíveis para os trabalhadores e os prestadores de serviços. Essas medidas, que 
incluem a publicação de brochuras e de panfletos em diversas línguas e em sítios na Internet, 
são descritas no relatório dos serviços da Comissão, aprovado em 4 de Abril de 20062.

  
1 Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, JO L 18/1, de 21.1.97.
2 SEC(2006)439.
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A Comissão empreendeu uma série de outras iniciativas para melhorar a situação no que diz 
respeito ao intercâmbio de informações e na Comunicação da Comissão, de 4 de Abril de 
20061. Solicita-se aos Estados-Membros que intensifiquem os seus esforços, designadamente, 
para melhorar o acesso às informações.

No caso de um trabalhador ser destacado ou de passar a integrar (temporariamente) o mercado 
de trabalho de um Estado-Membro, em ambos os casos as autoridades nacionais do país onde 
os trabalhadores exercem a sua actividade são responsáveis por vigiar e velar pela aplicação 
da sua legislação laboral.

O problema dos trabalhadores sazonais portugueses nos Países Baixos foi levantado numa 
reunião do Comité Técnico sobre a Livre Circulação dos Trabalhadores, realizada em 22 de 
Fevereiro de 2006. As autoridades de ambos os Estados-Membros em questão indicaram que 
têm conhecimento desta questão e que estão a cooperar para solucionar o assunto. Entretanto, 
foram levadas a cabo investigações nos Países Baixos e realizaram-se debates a nível político 
e de políticas entre as autoridades neerlandesas e portuguesas, bem como um intercâmbio de 
informações.

No que diz respeito à recomendação do peticionário de que todos os contratos devem 
obedecer a determinados requisitos, nomeadamente a(s) língua(s) em que os contratos são 
redigidos, esses requisitos não existem ao abrigo da legislação comunitária. Importa 
acrescentar que a Directiva 91/533/CEE2 estabelece que qualquer trabalhador assalariado 
deve possuir um documento que contenha os elementos essenciais do seu contrato ou da sua 
relação de trabalho, incluindo, por exemplo, as identidades das partes, a natureza do trabalho, 
a remuneração de base e outros componentes da remuneração, a duração do dia de trabalho ou 
da semana de trabalho normal. No caso dos trabalhadores expatriados, as informações devem 
incluir igualmente, por exemplo, as vantagens em numerário e em espécie ligadas à 
expatriação e, se for caso disso, as condições de repatriação do trabalhador. Compete às
autoridades nacionais vigiar e velar pela aplicação das disposições nacionais que transpõem a 
directiva.

Com base nas informações recebidas, não é possível concluir se a Directiva 96/71/CE se 
aplica, ou não, à situação dos trabalhadores portugueses. Por conseguinte, solicitam-se mais 
informações, em particular no que diz respeito aos actuais empregadores dos trabalhadores 
portugueses em causa, sobre qual o seu país de estabelecimento e que relação mantêm estas 
entidades patronais com as pessoas ou empresas que recrutam os trabalhadores portugueses.

4. Conclusão

A Comissão manterá a Comissão das Petições informada sobre futuros desenvolvimentos.

  
1 COM(2006)159final.
2 Directiva do Conselho, de 14 de Outubro de 1991, relativa à obrigação de a entidade patronal informar o 
trabalhador sobre as condições aplicáveis ao contrato ou à relação de trabalho, JO L 288/32, de 18.10.91.


