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ACORDO, POR TROCA DE NOTAS, ENTRE PORTUGAL E A SUÍÇA, SOBRE TRATAMENTO 

RECÍPROCO EM MATÉRIA DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o 

seguinte: 

Artigo único. É aprovado o Acordo, por troca de notas, concluído em Berna, em 12 de Abril 

de 1990, entre Portugal e a Suíça, Relativo ao Tratamento Recíproco dos Portugueses e 

Suíços em Matéria de Autorização de Residência, cujos textos originais, na língua 

portuguesa e na língua francesa, seguem em anexo ao presente decreto. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de Agosto de 1990. - Aníbal António 

Cavaco Silva Manuel Pereira - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - José Albino da 

Silva Peneda. 

Assinado em 11 de Dezembro de 1990. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 

Referendado em 16 de Dezembro de 1990. 

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 

Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas. 

A Presidente. 

Berna, 12 de Abril de 1990. 

Exmo. Sr. Klaus Hug, Presidente da Delegação Suíça na 2.ª Reunião Bilateral de Peritos 

Portugueses e Suíços - Berna: 

Sr. Presidente: 

Na ocasião da 2.ª reunião bilateral de peritos Portugal-Suíça sobre as questões relativas 

ao emprego de trabalhadores portugueses na Suíça, que teve lugar em Berna, de 9 a 12 

de Abril de 1990, tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.ª o acordo do meu 
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Governo relativamente ao tratamento administrativo dos nacionais de um país no outro 

país, após uma residência regular e ininterrupta de cinco anos. 

1 - Os cidadãos suíços que tenham residido em Portugal, regular e ininterruptamente, 

pelo período de cinco anos poderão obter, por um lado, o direito incondicional e de 

duração indeterminada de residirem em todo o território português e, por outro, o direito 

de mudar de domicílio, de empregador ou de profissão, incluindo o exercício de 

actividade independente, salvo no que se refere às profissões legalmente reservadas aos 

cidadãos portugueses. 

Igualmente poderão mudar livremente de uma actividade assalariada para uma 

actividade independente e vice-versa. 

Os cidadãos suíços obtêm, a seu pedido um título de residência válido por 10 anos, 

renovável automaticamente por períodos idênticos. 

As permanências temporárias em Portugal justificadas por estudo, estágio ou tratamento 

médico não são consideradas para efeitos do cálculo do período de cinco anos acima 

referido. 

O cumprimento do serviço militar obrigatório ou do serviço cívico não interrompe o 

período de residência exigido para a concessão do título de residência acima referido. 

Igualmente, as ausências de Portugal inferiores a seis meses não são consideradas 

interrupções ao período de residência se, durante este lapso de tempo, o cidadão suíço 

conservar em Portugal o centro dos seus interesses familiares ou profissionais. 

Cessa o direito ao título de residência se o seu titular declarar a saída definitiva de 

Portugal, ou após a ausência deste país superior a seis meses. Mediante requerimento 

apresentado antes de findo o período de seis meses, este período poderá ser prolongado 

até dois anos. 

2 - Os cidadãos portugueses, após cinco anos de residência regular e ininterrupta na 

Suíça, poderão obter uma autorização de residência prevista no artigo 6.º da lei federal 

de 26 de Março de 1931, relativa à permanência e residência de estrangeiros. 

Esta autorização confere, por um lado, o direito incondicional e de duração 

indeterminada de residir em todo o território suíço e, por outro, o direito de mudar de 
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domicílio, de empregador ou de profissão, incluindo o exercício de actividade 

independente, salvo no que se refere às profissões legalmente reservadas aos cidadãos 

suíços. Igualmente confere o direito de mudar livremente de uma actividade assalariada 

para uma actividade independente e vice-versa. 

Os cidadãos portugueses obtêm, a seu pedido, um título de residência de tipo C, 

automaticamente renovável, nos termos da supracitada lei federal. 

As permanências temporárias na Suíça, justificadas por estudo, estágio ou tratamento 

médico, não são consideradas para efeitos do cálculo do período de cinco anos acima 

referido. 

O cumprimento do serviço militar obrigatório ou do serviço cívico não interrompe o 

período de residência exigido para a concessão do título de residência supracitado. 

Igualmente as ausências da Suíça inferiores a seis meses não são consideradas como 

interrupções ao período de residência se, durante este lapso de tempo, o cidadão 

português conservar na Suíça o centro dos seus interesses familiares ou profissionais. 

Cessa o direito ao título de residência se o seu titular declarar a saída definitiva da Suíça 

ou após a ausência do país superior a seis meses. Mediante requerimento apresentado 

antes de findo o período de seis meses, este período poderá ser prolongado até dois 

anos. 

Aceitando V. Ex.ª as disposições acima enunciadas, tenho a honra de propor que a 

presente carta e a respectiva resposta constituam um Acordo entre Portugal e a Suíça 

relativo ao tratamento administrativo dos nacionais portugueses e suíços que sejam 

residentes, regular e ininterruptamente, pelo período de cinco anos, no território do 

outro Estado. 

Este Acordo entrará em vigor no dia 1 de Julho de 1990, logo que cada uma das Partes 

faça comunicar à outra Parte o cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos. 

Poderá o mesmo Acordo vir a ser denunciado por qualquer das Partes, mediante pré-

aviso de seis meses. 

Queira V. Ex.ª aceitar os protestos da minha mais elevada consideração. 

Maria Rita Andrade Gomes. 
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2.ª Reunião do Grupo de Peritos Portugueses e Suíços sobre as Questões Relativas ao 

Emprego dos Trabalhadores Portugueses na Suíça. 

Extracto de acta 

No decurso da presente reunião do Grupo de Peritos sobre as Questões Relativas ao 

Emprego de Trabalhadores Portugueses na Suíça, que tever lugar em Berna de 9 a 12 de 

Abril de 1990, as duas delegações, no ponto 3 da ordem de trabalhos, estabeleceram o 

seguinte Acordo, sob a forma de troca de cartas: 

Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas. 

A Presidente. 

Berna. 

Exmo. Sr. Klaus Hug, Presidente da Delegação Suíça na 2.ª Reunião Bilateral de Peritos 

Portugal-Suíça - Berna: 

Sr. Presidente: 

Na ocasião da 2.ª reunião bilateral de Peritos Portugal-Suíça sobre as questões relativas 

ao emprego de trabalhadores portugueses na Suíça, que teve lugar em Berna, de 9 a 12 

de Abril de 1990, tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.ª o acordo do meu 

Governo relativamente ao tratamento administrativo dos nacionais de um país no outro 

país, após uma residência regular e ininterrupta de cinco anos. 

1 - Os cidadãos Suíços que tenham residido em Portugal, regular e ininterruptamente, 

pelo período de cinco anos poderão obter, por um lado, o direito incondicional e de 

duração indeterminada de residirem em todo o território português e, por outro, o direito 

de mudar de domicílio, de empregador ou de profissão, incluindo o exercício de 

actividade independente, salvo no que se refere às profissões legalmente reservadas aos 

cidadãos portugueses. 

Igualmente poderão mudar livremente de uma actividade assalariada para uma 

actividade independente e vice-versa. 
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Os cidadãos Suíços obtêm, a seu pedido, um título de residência válido por 10 anos, 

renovável automaticamente por períodos idênticos. 

As permanências temporárias em Portugal justificadas por estudo, estágio ou tratamento 

médico não são consideradas para efeitos do cálculo do período de cinco anos acima 

referido. 

O cumprimento do serviço militar obrigatório ou do serviço cívico ou as ausências de 

Portugal que não ultrapassem seis meses não interrompem o período de residência 

exigido para a concessão do título de residência acima referido. Igualmente, as ausências 

de Portugal inferiores a seis meses não são consideradas interrupções ao período de 

residência se, durante este lapso de tempo, o cidadão suíço conservar em Portugal o 

centro dos seus interesses familiares ou profissionais. 

Cessa o direito ao título de residência se o seu titular declarar a saída definitiva de 

Portugal, ou após a ausência deste país superior a seis meses consecutivos, período que 

poderá ser prolongado até dois anos, a solicitação do interessado, mediante 

apresentação do respectivo requerimento, com a antecedência mínima de seis meses. 

2 - Os cidadãos portugueses, após cinco anos de residência regular e ininterrupta na 

Suíça, poderão obter uma autorização de residência prevista no artigo 6.º da lei federal 

de 26 de Março de 1931, relativa à permanência e residência de estrangeiros. 

Esta autorização confere o direito incondicional e de duração indeterminada de, por um 

lado, residir em todo o território suíço e, por outro, de mudar de domicílio, de 

empregador ou de profissão, incluindo o exercício de actividade independente, salvo no 

que se refere às profissões legalmente reservadas aos cidadãos suíços. Igualmente 

confere o direito de mudar livremente de uma actividade assalariada para uma actividade 

independente e vice-versa. 

Os cidadãos portugueses obtêm, a seu pedido, um título de residência de tipo C, 

automaticamente renovável, nos termos da supracitada lei federal. 

As permanências temporárias na Suíça, justificadas por estudo, estágio ou tratamento 

médico, não são consideradas para efeitos do cálculo do período de cinco anos acima 

referido. 
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O cumprimento do serviço militar obrigatório ou do serviço cívico não interrompe o 

período de residência exigido para a concessão do título de residência supracitado. 

Igualmente as ausências da Suíça inferiores a seis meses não são consideradas como 

interrupções ao período de residência se, durante este lapso de tempo, o cidadão 

português conservar na Suíça o centro dos seus interesses familiares ou profissionais. 

Cessa o direito ao título de residência se o seu titular declarar a saída definitiva da Suíça 

ou após a ausência do país superior a seis meses consecutivos, período que poderá ser 

prolongado até dois anos, a solicitação do interessado, mediante a apresentação do 

respectivo requerimento, com a antecedência mínima de seis meses. 

Aceitando V. Ex.ª as disposições acima enunciadas, tenho a honra de propor que a 

presente carta e a respectiva resposta constituam um Acordo entre Portugal e a Suíça 

relativo ao tratamento administrativo dos nacionais portugueses e suíços residentes, 

regular e ininterruptamente, pelo período de cinco anos, no território do outro Estado. 

Este Acordo entrará em vigor no dia 1 de Julho de 1990, logo que cada uma das Partes 

faça comunicar à outra Parte o cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos. 

Poderá o mesmo Acordo vir a ser denunciado por qualquer das Partes, mediante pré-

aviso de seis meses. 

Queira V. Ex.ª aceitar os protestos da minha mais elevada consideração. 

Maria Rita Andrade Gomes. 

«Office» Federal da Indústria, Artes e Ofícios do Trabalho. 

O Director. 

Berna. 

Exma. Sr.ª Dr.ª Maria Rita Andrade Gomes, Presidente da Delegação Portuguesa na 2.ª 

Reunião Bilateral de Peritos Portugal-Suíça - Berna: 

Sr.ª Presidente: 

Tenho a honra de acusar a recepção da carta de V. Ex.ª desta data, com o seguinte teor: 
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Na ocasião da 2.ª reunião bilateral de peritos Portugal-Suíça sobre as questões relativas 

ao emprego de trabalhadores portugueses na Suíça, que teve lugar em Berna, de 9 a 12 

de Abril de 1990, tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.ª o acordo do meu 

Governo relativamente ao tratamento administrativo dos nacionais de um país no outro 

país, após uma residência regular e ininterrupta de cinco anos. 

1 - Os cidadãos suíços que tenham residido em Portugal, regular e ininterruptamente, 

pelo período de cinco anos poderão obter o direito incondicional e de duração 

indeterminada de, por um lado, residir em todo o território português e, por outro, de 

mudar de domicílio, de empregador ou de profissão, incluindo o exercício de actividade 

independente, salvo no que se refere às profissões legalmente reservadas aos cidadãos 

portugueses. 

Igualmente poderão mudar livremente de uma actividade assalariada para uma 

actividade independente e vice-versa. 

Os cidadãos suíços obtêm, a seu pedido, um título de residência válido por 10 anos, 

renovável automaticamente por períodos idênticos. 

As permanências temporárias em Portugal justificadas por estudo, estágio, ou 

tratamento médico não são consideradas para efeitos do cálculo do período de cinco 

anos acima referido. 

O cumprimento do serviço militar obrigatório ou do serviço cívico ou as ausências de 

Portugal que não ultrapassem seis meses não interrompem o período de residência 

exigido para a concessão do título de residência acima referido. 

Cessa o direito ao título de residência se o seu titular declarar a saída definitiva de 

Portugal, ou após a ausência deste país superior a seis meses consecutivos, período que 

poderá ser prolongado até dois anos, a solicitação do interessado, mediante 

apresentação do respectivo requerimento, com a antecedência mínima de seis meses. 

2 - Os cidadãos portugueses, após cinco anos de residência regular e ininterrupta na 

Suíça, poderão obter uma autorização de residência prevista no artigo 6.º da lei federal 

de 26 de Março de 1931, relativa à permanência e residência de estrangeiros. 



 

8 

Esta autorização confere o direito incondicional e de duração indeterminada de, por um 

lado, residir em todo o território suíço e, por outro, de mudar de domicílio, de 

empregador ou de profissão, incluindo o exercício de actividade independente, salvo no 

que se refere às profissões legalmente reservadas aos cidadãos suíços. Igualmente 

confere o direito de mudar livremente de uma actividade assalariada para uma actividade 

independente e vice-versa. 

Os cidadãos portugueses obtêm, a seu pedido, um título de residência de tipo C, 

automaticamente renovável, nos termos da supracitado lei federal. 

As permanências temporárias na Suíça, justificadas por estudo, estágio ou tratamento 

médico, não são consideradas para efeitos do cálculo do período de cinco anos acima 

referido. 

O cumprimento do serviço militar obrigatório ou do serviço cívico não interrompe o 

período de residência exigido para a concessão do título de residência supracitado. 

Igualmente as ausências da Suíça inferiores a seis meses não são consideradas como 

interrupções ao período de residência se, durante este lapso de tempo, o cidadão 

português conservar na Suíça o centro dos seus interesses familiares ou profissionais. 

Cessa o direito ao título de residência se o seu titular declarar a saída definitiva da Suíça 

ou após a ausência do país superior a seis meses consecutivos, período que poderá ser 

prolongado até dois anos, a solicitação do interessado, mediante a apresentação do 

respectivo requerimento, com a antecedência mínima de seis meses. 

Aceitando V. Ex.ª as disposições acima enunciadas, tenho a honra de propor que a 

presente carta e a respectiva resposta constituam um Acordo entre Portugal e a Suíça 

relativo ao tratamento administrativo dos nacionais portugueses e suíços residentes, 

regular e ininterruptamente, pelo período de cinco anos, no território do outro Estado. 

Este Acordo entrará em vigor no dia 1 de Julho de 1990, logo que cada uma das Partes 

faça comunicar à outra Parte o cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos. 

Poderá o mesmo Acordo vir a ser denunciado por qualquer das Partes, mediante pré-

aviso de seis meses. 
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Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.ª a concordância do meu Governo 

relativamente ao que antecede. 

Queira V. Ex.ª aceitar os protestos da minha mais elevada consideração. 

Klaus Hug. 

 


