Trabalhar na Suíça

A Suíça como país de imigração
A Suíça, um país no centro da Europa, tem
uma longa tradição de imigração. Como
consequência da sua situação económica e
política estável, muitas empresas multinacionais
têm as suas sedes na Suíça. A Suíça é líder em
investigação e desenvolvimento, devido às suas
universidades de renome. Muitas pessoas de
diferentes países vivem e trabalham na Suíça,
devido ao seu mercado de trabalho estável.

Trabalhar na Suíça
Qualquer pessoa que deseje trabalhar na
Suíça precisa de ter uma autorização de
trabalho, antes de poder encontrar um
emprego remunerado.
Para além de uma autorização de trabalho
válida, no caso de pessoas que necessitem
de um visto, é necessário um visto válido
para entrada (ver contactos).

Quem pode trabalhar na Suíça?
A Suíça é conhecida pelo seu sistema duplo para
autorização de trabalhadores estrangeiros:
Os nacionais da UE/EFTA beneficiam de prioridade
na obtenção de autorização para aceder ao mercado
de trabalho.
Os nacionais de todos os outros países (os chamados
nacionais de países terceiros) são autorizados a entrar
no mercado de trabalho suíço adicionalmente aos
trabalhadores estrangeiros da área da UE/EFTA, mas
têm de cumprir os seguintes pré-requisitos:

Sistema suíço de aprovação dupla
Estados membros da UE/EFTA
Países terceiros
Suíça

Critérios de aprovação para nacionais
de países terceiros
1. Os colaboradores que não forem originários
de um país da UE/EFTA só podem trabalhar na
Suíça em cargos de gestão sénior, como especialistas ou outros profissionais qualificados.
As autorizações apenas podem ser concedidas
no interesse económico geral da Suíça.

Uma pessoa com grau de licenciatura ou
diploma politécnico e vários anos de experiência profissional é considerada qualificada.
Dependendo da profissão ou especialização,
também são aprovadas pessoas com formação
técnica especial e vários anos de experiência
profissional.
2. Os colaboradores estrangeiros têm direito
ao mesmo ordenado e às mesmas
condições de trabalho que os suíços.
3. Os nacionais de países terceiros apenas estão
autorizados quando não estiver disponível para
o trabalho em questão algum nacional da
Suíça ou da UE/EFTA.
4. O número de autorizações de trabalho emitidas para nacionais de países terceiros na Suíça
é restrito (número máximo).

Regulação de 8 dias
Basicamente, não existem requisitos de autorização
no caso de um serviço transnacional executado
durante até oito dias por ano civil. Contudo, pode
ser necessário um visto de entrada. Por favor consulte
as disposições aplicáveis aos vistos. Em certos campos
(sobretudo no sector do entretenimento erótico), é
necessário uma autorização de trabalho a partir
do primeiro dia. Por favor contacte a autoridade
competente se necessitar de uma autorização de
trabalho (ver contactos).

Não há trabalho sem uma autorização
Qualquer pessoa que trabalhe na Suíça sem uma
autorização de trabalho está sujeita a uma
condenação (prisão até um ano ou multa). O
mesmo se aplica a um colaborador que empregue
um nacional estrangeiro sem uma autorização de
trabalho.
Qualquer pessoa que permaneça ilegalmente na
Suíça está sujeita a expulsão da Suíça ou a ser
banida de entrar no espaço Schengen

Como e onde candidatar-se a uma
autorização de trabalho?
Na Suíça, os trabalhadores (homens e mulheres)
são responsáveis por obter as suas autorizações de
trabalho. Submetem uma candidatura às autoridades do mercado de trabalho ou às autoridades de
migração do cantão relevante. Estas autoridades
prestam informações sobre o procedimento e os
documentos de candidatura a submeter.
Se tiver algum problema com um empregador,
contacte o seguinte centro de contacto:
www.ch.ch
–› Work –› Employment law
–› Labour disputes: Who to contact
as autoridades competentes do cantão

Contactos
Representante da Suíça no seu país de origem
www.eda.admin.ch
–› Representations and travel advice
Mais informações sobre o emprego de nacionais
não-UE/EFTA
www.sem.admin.ch
–› Entry & Residence –› Labour / Work permits
–› Non-EU/EFTA Nationals
Mais informações sobre entradas e vistos
www.sem.admin.ch
–› Entry & Residence –› Entry
Autoridades do Cantão
www.sem.admin.ch
–› About us –› Contact –› Cantonal authorities
–› Cantonal immigration and labour market authorities
Trabalho ilegal: Secretaria de Estado para os
Assuntos Económicos
www.seco.admin.ch
–› Topics –› Labour: Travail au noir  /  Schwarzarbeit
Informações gerais sobre a Suíça
www.ch.ch
www.admin.ch
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