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1. Introdução: relações entre a UE e os Estados-Membros da EFTA

As relações entre a União Europeia (UE) e três membros (Islândia, Noruega e Liechtenstein) 
da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) fundam-se no Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu (EEE) celebrado em 1 de Janeiro de 1992 entre a Islândia, a Noruega e o
Liechtenstein, e a Comunidade Europeia (CE) e os seus Estados-Membros. Tendo como 
objectivo principal alargar o mercado interno da CE a estes três países da EFTA, este acordo 
prevê as mesmas «quatro liberdades» vigentes na Comunidade Europeia, mas permite 
também aos países da EFTA do EEE participarem em determinadas políticas de 
acompanhamento, como a política de protecção do consumidor e a política do ambiente. O 
acordo assenta no princípio da homogeneidade, o que significa que a legislação do EEE nos 
domínios abrangidos pelo acordo deve aproximar-se o mais possível do acervo comunitário. 

A Suíça – actualmente, o quarto Estado-Membro da EFTA – participou nas negociações com 
vista à celebração do Acordo sobre o EEE. Contudo, a participação deste país no acordo foi
rejeitada numa consulta popular em 1992 (curiosamente, depois de a Suíça ter formalizado o 
seu pedido de adesão à UE). Daí em diante, as relações entre a Suíça e a UE prosseguiram 
com base em vários acordos bilaterais celebrados com a CE e os seus Estados-Membros. Em 
1999, foram assinados sete acordos, designados por Bilaterais I, aos quais se seguiu mais uma 
ronda de negociações que culminou com a celebração de acordos em mais oito sectores, 
conhecidos por Bilaterais II, aprovados em 2004.

2. Quadro institucional: dois modelos diferentes de integração económica sem adesão

O Acordo sobre o EEE estabelece instituições comuns compostas por representantes das 
partes contratantes que gerem o acordo. Assim, o Comité Misto é responsável pela gestão 
contínua do acordo e da incorporação da legislação comunitária nas suas disposições. É 
constituído pelos embaixadores na UE dos Estados do EEE/EFTA e pelos representantes da 
Comissão Europeia e dos Estados-Membros da UE. 

O Acordo sobre o EEE é gerido num quadro altamente institucionalizado: o Secretariado da 
EFTA é responsável pela gestão corrente do Acordo sobre o EEE. O Órgão de Fiscalização da 
EFTA supervisiona a adopção do acervo relevante para efeitos do EEE na legislação dos 
Estados-Membros da EFTA do EEE. De igual modo, é competente para instaurar processos 
por incumprimento junto do Tribunal da EFTA, que é a autoridade judicial do EEE. 

Em termos comparativos, não existe um quadro institucional tão alargado para gerir as 
relações UE-Suíça. De um modo geral, cada acordo sectorial bilateral é gerido por um Comité 
Misto composto por representantes das partes contratantes. Por parte da UE, é a Comissão 
Europeia que desempenha o papel principal.

Tanto o Acordo sobre o EEE como os acordos bilaterais estipulam um procedimento 
específico para ter em conta o novo acervo. Sempre que é aprovada uma nova medida 
relevante para efeitos do EEE, o Secretariado da EFTA elabora uma decisão do Comité Misto 
para alterar o anexo do acordo respectivo, decisão que é normalmente aprovada mais tarde 
pelo Comité Misto. Se as constituições dos países da EFTA do EEE exigirem uma ratificação 
em sede parlamentar ou de referendo, a decisão só entra em vigor depois de cumprido este 
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requisito. 

Os acordos bilaterais são menos flexíveis do que o Acordo sobre o EEE. A decisão 
correspondente é tomada pelo Comité Misto Suíça-UE competente, após negociações entre as 
partes contratantes. Os Comités Mistos apenas podem alterar anexos aos acordos se estes 
forem de natureza técnica. Porém, está-lhes vedada a alteração das principais disposições de 
qualquer um dos acordos. 

3. Questões relativas à realização do mercado interno

3.1. Âmbito do relatório

Depois de consultar diversas partes interessadas de ambos os lados, o relator constata que,
embora não existam problemas significativos com a realização do mercado interno nos 
Estados-Membros da EFTA do EEE, as relações entre a UE e a Suíça são mais problemáticas. 
Além disso, recentemente, sobreveio um debate mais geral sobre o futuro das relações 
UE-Suíça, com os actuais acordos a serem questionados por ambas as partes.

O relator pretende centrar-se nos problemas específicos relacionados com a prestação de
serviços transfronteiriços, abrangida pelo Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas
celebrado entre a Suíça, a UE e os seus Estados-Membros. 

Considerando o debate de âmbito mais geral em curso, o relator pretende igualmente citar o 
funcionamento do Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas como um caso de estudo para 
a avaliação do quadro institucional das relações UE-Suíça e gostaria de contribuir para uma 
discussão mais alargada sobre o futuro das relações entre a UE e a Suíça. 

Dependendo da discussão mantida no seio da comissão, o relator continua aberto a pedidos de 
inclusão de outras matérias no seu relatório, nomeadamente a protecção do consumidor, a 
cooperação aduaneira ou os contratos públicos. 

3.2. Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas e liberalização dos serviços

O Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas entrou em vigor no dia 1 de Junho de 2002 
como um dos 7 acordos do pacote Bilaterais I. Entre outras coisas, o Acordo visa «facilitar a 
prestação de serviços no território das Partes Contratantes e, nomeadamente, liberalizar a 
prestação de serviços de curta duração.»1 Prevê a aproximação do direito suíço ao acervo 
comunitário nos domínios abrangidos pelo Acordo, para o que obriga a Suíça a garantir a
aplicação dos «direitos e obrigações equivalentes aos contidos nos actos jurídicos da 
Comunidade Europeia». 2

Do Acordo constam disposições sobre a livre circulação de pessoas e a liberdade de 
estabelecimento, reflectindo os princípios dos artigos 39.º e 43.º do Tratado CE. Concede aos 
nacionais das Partes Contratantes os direitos de entrada, residência e acesso a uma actividade 
económica assalariada, o direito de residir no território das Partes Contratantes e o direito de 

                                               
1 Cf. Alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º do Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas.
2 Cf. N.º 1 do artigo 16.º do Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas.
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estabelecimento enquanto trabalhador independente. O seu dispositivo principal e anexo I 
(Livre circulação de pessoas) contêm disposições em matéria de prestação de serviços. O 
anexo III (Reconhecimento mútuo das qualificações profissionais) do Acordo sobre a Livre 
Circulação de Pessoas enumera os actos de direito comunitário derivado a considerar no 
domínio do reconhecimento mútuo das qualificações profissionais. Deste modo, o Acordo 
liberaliza unicamente os serviços de curta duração (ou seja, que não excedam os 90 dias de 
trabalho efectivo por ano civil). 

Considerando que o anexo III pode ser actualizado por decisão do Comité Misto, o próprio 
Acordo, bem como o seu anexo I, só podem ser alterados de acordo com os procedimentos 
aplicáveis à revisão de tratados internacionais. 

Directiva 2005/36/CE («Qualificações Profissionais»)

A actual versão do anexo contém referências às Directivas existentes em matéria de 
reconhecimento das qualificações profissionais, mas não foi alterada de modo a incluir a 
Directiva 2005/36/CE, que entrou em vigor em 20 de Outubro de 2007 na UE. Apesar da 
anuência do Conselho Federal Suíço, em Junho de 2008, em alterar o anexo III em 
conformidade, os trabalhos de preparação para a entrada em vigor da Directiva 2005/36/CE 
na Suíça estão ainda por concluir e, provavelmente, as correspondentes disposições da 
legislação suíça só entrarão em vigor em 2011, após as respectivas alterações ao anexo III.

Directiva 2006/123/CE («Directiva dos Serviços»)

No que respeita à Directiva dos Serviços, o relator faz notar que o Acordo sobre a Liberdade 
de Circulação de Pessoas não contempla um acordo geral em matéria de serviços. Uma vez 
que o anexo I não pode ser alterado pelo Comité Misto, as disposições da Directiva dos 
Serviços só podem ser nele incluídas mediante a revisão do Acordo actual ou a celebração de 
um novo acordo sobre serviços. Houve várias tentativas de negociar um acordo separado 
sobre serviços, até à data infrutíferas. 

O relator observa que o Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas não estabelece um 
mecanismo satisfatório para incluir o novo acervo. Tal como evidencia a Directiva
2005/36/CE, o processo de actualização do anexo é bastante moroso. De facto, está longe de 
ser automático, mesmo nos casos em que a legislação em causa não implica uma modificação 
substantiva do acervo existente já incluído no anexo. O Comité Misto tem discutido as 
possibilidades de estabelecer um mecanismo automático para a integração do novo acervo, até 
agora sem resultados concretos. 

3.3. Obstáculos à prestação de serviços transfronteiriços ao abrigo do Acordo sobre a 
Livre Circulação de Pessoas

A Suíça adoptou várias medidas de apoio para o acompanhamento do Acordo sobre a Livre 
Circulação de Pessoas, as quais visam proteger os trabalhadores contra o dumping salarial e 
social, assegurar a igualdade de tratamento dos prestadores de serviços da Suíça e da UE e 
garantir a aceitação do Acordo entre os cidadãos suíços. 

O relator foi informado de vários requisitos previstos na legislação suíça, na sua maioria sob a 



DT\800037PT.doc 5/6 PE431.065v01-00

PT

categoria de medidas de apoio, possivelmente discriminatórios dos prestadores de serviços da 
UE. Um exemplo desse tipo de medidas é o requisito de notificação com 8 dias de 
antecedência aplicável às empresas da UE que pretendam prestar serviços na Suíça. Em regra, 
as empresas da UE são obrigadas a informar as autoridades cantonais competentes sobre as 
pessoas que irão prestar serviços na Suíça com 8 dias de antecedência. Este requisito é tido 
como um problema, nomeadamente para as PME que, muito frequentemente, respondem a 
encomendas de curto prazo provenientes da Suíça. Outros requisitos identificados incluem, 
por exemplo, a obrigação de depositar uma caução de 20 000 francos suíços antes de prestar 
serviços no cantão de Basileia e o requisito de contribuir para os custos de funcionamento de 
comissões tripartidas. As empresas que não cumprirem estes e outros requisitos ficam sujeitas 
a elevadas coimas impostas pelas autoridades suíças. 

Do lado suíço, foram também comunicados vários problemas. Por exemplo, nos termos da 
legislação alemã relativa ao destacamento de trabalhadores para o exercício de actividade na 
Alemanha, as empresas de construção suíças são obrigadas a contribuir para o fundo de férias 
alemão (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft), mesmo que já o tenham de 
fazer na Suíça. Outro problema referido pelas empresas suíças prende-se com a garantia 
obrigatória de dez anos (garantie décennale) aplicável a todas as obras relativas a edifícios 
em França. Todos os construtores são obrigados a contratar um seguro para o efeito junto de 
uma companhia de seguros francesa. As autoridades suíças argumentam que as empresas da 
Suíça sentem grandes dificuldades para obter este seguro.

Na UE, estes problemas seriam, em última instância, dirimidos pelo TJCE. Nos termos do 
Acordo sobre o EEE, o Tribunal da EFTA seria competente para decidir da interpretação do 
acordo. No caso do Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas, não é criado nenhum 
organismo judicial que assegure uma interpretação uniforme do Acordo. 

Além disso, o desfecho substantivo possível de um litígio afigura-se imprevisível. Em muitos 
casos, o Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas é impreciso quanto às obrigações das 
Partes Contratantes. Nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Acordo sobre a Livre Circulação de 
Pessoas, na medida em que a aplicação do Acordo implique conceitos de direito comunitário, 
apenas a jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
anterior à data da sua assinatura vincula as Partes Contratantes. No que se refere à 
jurisprudência a partir desta data, é estabelecido um mecanismo de informação no seio do 
Comité Misto, segundo o qual «a Suíça será informada da evolução» dessa jurisprudência sem 
ficar obrigada a tê-la em conta. Os litígios são preferencialmente resolvidos a nível político, 
em sede de Comité Misto e caso a caso, situação que gera incerteza nos operadores 
económicos e, na pior das hipóteses, pode conduzir a uma aplicação divergente do acervo 
comunitário na UE e na Suíça.

4. Questões escolhidas para discussão

A fim de suscitar a discussão no seio da Comissão, o relator gostaria de levantar várias 
questões que carecem de uma ponderação aprofundada. 

 Como facilitar a resolução de litígios entre a UE e a Suíça em matéria de prestação de 
serviços transfronteiriços? 
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 Como assegurar uma convergência mais atempada da legislação da Suíça e da UE relativa 
ao mercado interno?

 Como garantir um melhor acompanhamento da aplicação do Acordo sobre a Livre 
Circulação de Pessoas no domínio da prestação de serviços?


