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6.1 ENTRADA NO PAÍS E VISTO
As condições para ficar na Suíça dependem do objetivo da perma-
nência (p. ex., turismo, visita, trabalho, reunião familiar ou estudo) e 
duração da permanência (curta ou longa). A Secretaria de Estado de 
Migração publica, em seu site, as disposições legais atualizadas.

www.sem.admin.ch
Secretaria de Estado de Migração (SEM) 
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

6.1.1 Regulamentações para concessão de visto
Dependendo da nacionalidade e/ou da duração da permanência, 
é necessário obter um visto para entrar na Suíça. Em princípio, as 
pessoas obrigadas a portar um visto devem apresentar seu reque-
rimento de visto à representação diplomática da Suíça no seu país 
de origem. O formulário de requerimento correspondente pode ser 
baixado no site da representação ou da SEM. O requerimento deve 
ser acompanhado de um documento de viagem válido e reconhe-
cido pela Suíça, do comprovante de um seguro de viagem além 
de outros documentos que evidenciem a finalidade da viagem. As 
representações disponibilizam as informações referentes aos do-
cumentos a serem apresentados e à taxa de visto em seus sites. As 
representações diplomáticas suíças podem condicionar a conces-
são de um visto à apresentação de um termo de responsabilidade 
se o requerente não dispuser de recursos financeiros suficientes ou 
se houver dúvidas a respeito. 

www.swiss-visa.ch
Sistema de visto online da Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol

www.eda.admin.ch
Representações suíças no exterior
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.sem.admin.ch > Entrada e permanência 
Informações sobre a entrada na Suíça 
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

A Suíça deve sua prosperidade também à imigração de pro-

fissionais estrangeiros. Eles enriquecem o país não apenas 

do ponto de vista econômico, como também culturalmente. 

Hoje, graças a tratados bilaterais entre a Suíça e a UE, a per-

manência de cidadãos da UE/AELC é mais fácil. No mercado 

de trabalho, essa mão de obra é equiparada à mão de obra 

nacional. Pessoas de outros países que desejam viver e tra-

balhar na Suíça devem preencher determinados requisitos.

* Informações fornecidas sem garantia. A isenção geral de visto não implica a isenção de autorização para exercer 
uma atividade remunerada. Consulte a representação diplomática suíça competente.

Preciso de um visto?*
(IMAGEM 19)

Você é cidadão de um dos seguintes países? Albânia, 
Antígua e Barbuda, Argentina, Austrália, Bahamas, Bar-
bados, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Chile, Costa Rica, El 
Salvador Guatemala, Honduras, Israel, Canadá, Colômbia, 
Croácia, Macau, Ilhas Maurício, México, Montenegro*, 
Nicarágua, Marianas Setentrionais* Panamá, Paraguai, 
Peru, Sérvia*, Seicheles, São Cristóvão e Nevis, Coreia do 
Sul, Uruguai, EAU, Venezuela e EUA 

(A lista não é exaustiva)
* Titular de passaportes biométricos

Eu gostaria de viajar para a Suíça.
Preciso de um visto?

Você é cidadão de um dos seguintes paí-
ses? UE-25, AELC, Andorra, Brunei, Japão, 
Malásia, Mônaco, Nova Zelândia, San 
Marino, Singapura e Cidade do Vaticano.

Sua permanência durará mais de três meses?

Você está planejando trabalhar?

Você não precisa de visto. 
Seja bem-vindo(a) à Suíça!

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Você não precisa de visto.
Seja bem-vindo(a) à Suíça!

Durante mais de oito dias por ano civil?

Sim

Não

Sim

Sim

SimEm um dos seguintes setores? 
Construção civil, turismo e hotelaria, 
limpeza comercial e residencial, serviços 
de vigilância e segurança e ramo erótico.

Não

Você precisa de um visto. Entre em contato 
com a representação diplomática suíça que 
tiver jurisdição sobre seu local de residência 
para obter informações mais detalhadas. 
www.eda.admin.ch 
Termo de busca: Representações



6.1.2 Procedimento para obtenção de visto
A pessoa obrigada a portar o visto deve apresentar o requerimento 
de visto à representação diplomática suíça que tiver jurisdição sobre 
seu local de residência. O requerimento deve ser acompanhado do 
documento de viagem, bem como, se exigido, de outros documentos 
que comprovem a finalidade da viagem. Nos sites das representa-
ções diplomáticas podem ser consultadas informações detalhadas 
sobre os documentos exigidos e baixados os respectivos formulários 
de requerimento. Todos os documentos, cartas ou atestados que não 
estiverem redigidos em alemão, francês, italiano ou inglês deverão 
ser apresentados traduzidos. Em alguns casos, a representação 
diplomática exige um termo de responsabilidade. Mais informações 
podem ser encontradas no site da SEM:

 – Folheto sobre a entrada no espaço Schengen / Procedimento 
para obtenção de visto: https://www.sem.admin.ch/dam/data/
sem/einreise/merkblatt_einreise/mb-grueezi-d.pdf

 – Folheto sobre a carta de convite e sobre o termo de responsabili-
dade: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/einreise/
merkblatt_einreise/mb-verpflicht-erklaerung-d.pdf 

Em caso de negação do visto, existe a possibilidade de entrar com 
um recurso fundamentado na SEM dentro de 30 dias após a aber-
tura do processo e por escrito (em alemão, francês ou italiano). A 
SEM cobra um adiantamento no valor a ser pago para a análise do 
recurso. O recurso será apenas analisado mediante o pagamento 
do adiantamento exigido.

www.sem.admin.ch > Entrada e permanência
Formulário de Pedido de Visto
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, português, russo, chinês, árabe, turco, 
sérvio, albanês, indonésio

6.2 PERMANÊNCIA E RESIDÊNCIA
As autorizações de permanência e residência são expedidas pelos 
Serviços de Imigração cantonais. Dependendo do tipo de autoriza-
ção, o titular poderá trabalhar no país. Os estrangeiros que 
permanecem na Suíça por mais de três meses recebem uma 
Carteira de Identidade Estrangeira, que define o tipo de autoriza-
ção concedida (vide imagem 20).

www.sem.admin.ch > Sobre > Contato > Instituições cantonais
Órgãos cantonais de imigração e trabalho
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.ch.ch > Estrangeiros na Suíça
Informações para estrangeiros na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.sem.admin.ch > Entrada e permanência
Visão geral sobre a permanência
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

Tipos de autorização
(IMAGEM 20)

Carteira B 
Autorização de permanência 

Para estrangeiros residentes (estrangeiros que permanecem no longo prazo na Suíça com 
um determinado objetivo, exercendo ou não uma atividade remunerada).

Carteira C 
Autorização de residência

Para residentes permanentes (estrangeiros aos quais é concedida uma autorização de 
residência após terem permanecido na Suíça por cinco ou dez anos. O direito de residência é 
ilimitado).

Carteira Ci 
Autorização de permanência com exercício de 
atividade remunerada 

Esta carteira de identificação é expedida pelas autoridades cantonais para companheiros 
que exercem atividade remunerada e para filhos de membros de representações diplomáti-
cas estrangeiras ou organizações intergovernamentais (OI). 

Carteira G 
Permissão para trabalhadores transfronteiri-
ços 

Para trabalhadores transfronteiriços (estrangeiros que têm domicílio na zona de fronteira e 
que exercem atividade remunerada na região adjacente na Suíça).

Carteira L 
Permissão de curta duração

Para o exercício de uma atividade remunerada de curta duração e para outros tipos perma-
nências provisórias. 

Carteira F 
Estrangeiros admitidos provisoriamente

Para estrangeiros admitidos temporariamente. Esta carteira é expedida para imigrantes 
pelas autoridades cantonais com base em despacho do Departamento Federal de Migração. 

Carteira N 
Pessoas que buscam asilo político

Para pessoas que buscam asilo político. Esta carteira é expedida pelas autoridades canto-
nais com base em decisão do Departamento Federal de Migração. 

Carteira S 
Pessoas que buscam proteção

Para pessoas que buscam proteção. Esta carteira é expedida pelas autoridades cantonais 
com base em decisão do Departamento Federal de Migração. 

Fonte: Secretaria de Estado de Migração (SEM), 2017
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6.2.1 Reagrupamento familiar
Os cidadãos suíços e os da UE/AELC com autorização de perma-
nência ou autorização de permanência de curta duração para UE/
AELC podem trazer seus familiares para o país, independentemen-
te de sua nacionalidade. É considerado família:

 – cônjuge e filhos que ainda não completaram 21 anos ou que 
sejam financeiramente dependentes;

 – pais e pais dos cônjuges financeiramente dependentes.

Aos estudantes podem juntar-se apenas o cônjuge e os filhos 
financeiramente dependentes.

As pessoas de países terceiros com autorização de residência 
(Carteira C) têm direito de trazer seus filhos e cônjuge para a Suíça. 
As pessoas com autorização de permanência (Carteira B) não têm 
esse direito legal. Entretanto, o Serviço de Imigração cantonal pode 
autorizar a reunião familiar quando as pessoas de países terceiros 
com autorização de permanência comprovarem ter habitação 
adequada, renda suficiente e permanência estável (permanência 
que não tenha originado ações judiciais). Cônjuges e filhos de 
suíços, bem como pessoas com autorização de residência ou 
permanência podem exercer atividade remunerada em caráter 
autônomo ou com vínculo empregatício em todo o território suíço.

www.ch.ch > Estrangeiros na Suíça
Reunião familiar de cidadãos de países terceiros
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.ejpd.admin.ch > Topis > Immigration
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

6.3 PERMANÊNCIA SEM ATIVIDADE REMUNERADA

6.3.1 Permanências de até três meses
Desde 12 de dezembro de 2008, a Suíça é membro associado do 
Acordo de Schengen e, dessa forma, faz parte do espaço Schengen. 
Portanto, para a entrada no país e para uma permanência de até 
três meses que esteja isenta de autorização, vigoram as disposições 
do Acordo de Schengen.

Basicamente, permite-se uma estadia na Suíça sem estar emprega-
do (p. ex., visita, turismo) de até três meses sem possuir a per-
missão concedida a estrangeiros. Para cidadãos de determinados 
países, contudo, pode ser necessária a expedição de um visto. Os 
estrangeiros podem permanecer na Suíça no máximo três meses 
dentro de um período de seis meses, contados a partir da primeira 
entrada no país. O período de 180 dias é contado a partir do dia do 
controle e estende-se por 180 dias. As pessoas obrigadas a portar 
visto devem observar a duração de permanência indicada nesse 
documento. 

Para a entrada na Suíça, os estrangeiros precisam de um docu-
mento de viagem válido e reconhecido pela Suíça. Para pessoas 
obrigadas a portar visto e para permanência de até 3 meses, a 
Suíça emite vistos Schengen, que, por norma, são válidos em todo 
o espaço Schengen.

6.3.2 Permanência mais longa
Para permanência de mais de três meses para pessoas que não 
exercem atividade remunerada (aposentados, alunos em formação 
superior, pessoas em busca de emprego) é obrigatório obter uma 
autorização. A autorização é concedida pelos Serviços de Imigra-
ção cantonais. Nesse processo, distingue-se entre autorização para 
permanência de curta duração (menos de um ano), autorização de 
permanência (com prazo determinado) e autorização de residên-
cia (prazo indeterminado).

Os cidadãos de países que não fazem parte da UE/AELC devem 
apresentar à representação diplomática suíça competente um 
requerimento de autorização de permanência (simultaneamente 
ao requerimento de visto) antes de entrar na Suíça. Dependendo 
da finalidade da permanência (alunos em formação superior, 
aposentados, tratamento médico etc.), são exigidos diferentes 
documentos. Se forem cumpridas as condições necessárias para 
a permanência, é concedida uma autorização de permanência de 
curta duração (Carteira de Estrangeiro com validade de menos de 
um ano) ou, caso a permanência tenha duração superior a um ano, 
uma autorização de permanência com validade de um ano (Cartei-
ra B). Após entrar no país, é necessário registrar-se como habitante 
no órgão competente do município de residência.

Às pessoas que não exercem atividade remunerada e que são cida-
dãos de países-membros da UE/AELC a Suíça concede um direito 
de permanência com base no Acordo sobre a Livre Circulação de 
Pessoas. A autorização de permanência deve ser solicitada após a 
sua chegada ao país, na comunidade de residência, no momento 
em que se realiza o registro, caso as seguintes premissas sejam 
observadas:

“As autorizações de permanência e 
residência são expedidas pelos Serviço 
de Imigração cantonais.”



 – as pessoas que não exercem atividades remuneradas devem 
dispor de meios financeiros suficientes para que não venham a 
depender do sistema de previdência e que não se tornem um 
encargo financeiro para o país anfitrião

 – devem dispor de uma cobertura por seguro de saúde que cubra 
todos os riscos (também de acidentes).

A autorização de permanência para cidadãos da UE/AELC é válida 
por cinco anos para toda a Suíça e é prorrogada automaticamente 
pelas autoridades competentes se continuarem sendo cumpridos 
os requisitos acima. Pessoas que não exercem atividade remunera-
da também têm o direito de trazer os membros de sua família, caso 
eles também disponham de recursos financeiros suficientes para 
custearem seu sustento no país.

6.3.3 Caso especial: estudantes
O procedimento apresentado no capítulo 6.3.2 também é válido 
para estudantes. Além disso, aplicam-se as seguintes disposições:

Alunos e estudantes que forem cidadãos de países da UE/AELC, 
dos EUA, Canadá, Austrália ou Nova Zelândia e desejarem 
permanecer na Suíça por mais de três meses devem, em geral, 
apenas declarar convincentemente (à representação diplomática 
suíça competente ou à administração do município de sua 
residência, no momento de se registrar como habitantes) que 
possuem recursos financeiros suficientes e, portanto, não trarão 
ônus para o sistema previdenciário. Além disso, eles deverão 
comprovar que estão matriculados em uma instituição de ensino 
reconhecida na Suíça e que ali participam de um curso de 
formação geral ou formação profissional preparatório. Se forem 
cumpridos esses requisitos, é concedida aos alunos em formação 
escolar ou superior uma autorização de permanência para o 
período de duração do curso ou pelo período de um ano, caso o 
curso ultrapasse este período. Essa autorização poderá, contudo, 
ser prorrogada até a devida conclusão do curso se continuarem 
sendo cumpridos os requisitos para a concessão da autorização 
acima.

Além disso, os alunos em formação superior que não forem 
cidadãos de países-membros da UE/AELC, EUA, Canadá, Austrália 
ou Nova Zelândia devem anexar os seguinte documentos adicio-
nais a seu requerimento pessoal de entrada no país a ser apresen-
tado à representação diplomática suíça competente:

 – declaração da escola na qual o requerente está sendo aguardado.
 – comprovante de pagamento das taxas escolares.
 – comprovante de recursos financeiros para os custos de perma-
nência durante o período do curso.

 – diplomas/boletins escolares
 – obrigação de reentrada por escrito.
 – folha adicional referente ao conhecimento de idiomas. Os 
conhecimentos de idiomas são testados por ocasião de uma 
breve entrevista a ser realizada pela representação diplomática 
suíça.

A representação diplomática suíça encaminhará o requerimento 
de entrada no país, juntamente com os documentos e a avaliação 
dos conhecimentos de idiomas do requerente, ao Serviço de 
Imigração cantonal competente, para tomada de decisão.

6.4 PERMANÊNCIA COM ATIVIDADE REMUNERADA
Quem deseja trabalhar durante sua permanência na Suíça ou per-
manecer no país por mais de três meses precisa de uma autoriza-
ção do Serviço de Imigração cantonal. Nesse processo, distingue-se 
entre autorização para permanência de curta duração (menos de 
um ano), autorização de permanência (com prazo determinado) e 
autorização de residência (prazo indeterminado).

Na Suíça, a autorização de trabalho deve ser solicitada pelo 
empregador ou pelo órgão cantonal de imigração ou de trabalho 
(podendo variar de cantão para cantão).

Desde a entrada em vigor do acordo bilateral (Acordo Bilateral de 
Livre Circulação de Pessoas e da revisão da Convenção da AELC), 
aplicam-se disposições diferentes aos cidadãos da UE/AELC e de 
países terceiros. Cidadãos dos países da UE-27/AELC são equipa-
rados aos trabalhadores suíços. Para cidadãos croatas, aplicam-se 
as disposições transitórias. Para os outros países há restrições 
relativas à admissão. Faz-se uma análise do mercado de trabalho 
e os cidadãos da Suíça, UE/AELC são priorizados. A permanência 
de estrangeiros em razão de asilo político rege-se pelas normas da 
legislação sobre a concessão de asilo.

Em questões de permanência e residência permanente de estran-
geiros na Suíça, as decisões cabem aos cantões. O Governo Federal 
é consultado para a conceder a autorização e considera os pedidos 
de acordo com os aspectos mais amplos de interesse suíço. A 
autoridade de imigração cantonal é responsável pelo controle de 
estrangeiros. Após o ingresso no país, os estrangeiros também 
devem se cadastrar no prazo de oito dias junto ao departamento de 
controle residencial do seu local de estadia.

Caso haja a intenção de residir no país, recomenda-se, se pos-
sível, reunir e discutir previamente as diferentes solicitações de 
permanência no que diz respeito aos “pacotes de soluções”. Os 
órgãos cantonais de promoção da indústria e comércio fornecem 
orientação com relação aos procedimentos e período de análise 
dos requerimentos.

6.4.1 Reconhecimento de diplomas estrangeiros
Determinadas profissões – em especial, na área de saúde, profis-
sões pedagógicas e técnicas, bem como na administração judiciá-
ria – são regulamentadas. Para exercer essas profissões, é preciso 
possuir um diploma, certificado ou comprovativo de habilitação. 
Diplomas estrangeiros devem ser reconhecidos pela autoridade 
competente. Dependendo da profissão, existe uma autoridade 
competente para o reconhecimento, embora, normalmente, a 
mesma autoridade que regulamenta uma formação profissional 
também tenha competência para o reconhecimento de diplomas 
estrangeiros nessa área.

No âmbito do Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas, a Suíça 
coopera estreitamente com a UE e participa do Sistema Europeu 
de Reconhecimento de Diplomas. Cidadãos de países terceiros 
também têm a possibilidade de solicitar o reconhecimento de seus 
diplomas na Suíça.

www.sbfi.admin.ch > Education > Recognition of Foreign Qualifications
Profissões regulamentadas / Reconhecimento de diplomas estrangeiros
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.crus.ch > Services > Recognition/Swiss ENIC > Regulated Professions
Profissões regulamentadas / Reconhecimento de diplomas estrangeiros
Idiomas: alemão, inglês, francês
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Autorizações de trabalho e permanência: regulamentações e procedimentos
(IMAGEM 21)

PARA CIDADÃOS DA UE/AELC PARA CIDADÃOS DE PAÍSES QUE NÃO SÃO 
MEMBROS DA UE/AELCUE-27/AELC CROÁCIA

Permissão de residência de curta duração
(Carteira L-UE/AELC)

 – Direito de receber autorização, desde que seja 
comprovado um vínculo empregatício na Suíça com 
duração entre 3 meses e 1 ano (para vínculos 
empregatícios com duração inferior a 3 meses por 
ano civil: processo de registro).
 – Possibilidade de reunião familiar.

Permissão de residência de curta duração
(Carteira L-UE/AELC)

 – Direito de receber autorização, desde que seja 
comprovado um vínculo empregatício de até um 
ano. Renovação após um ano, em caso de emprego 
garantido, sujeito a quotas.
 – As cotas são definidas anualmente.
 – Preferência por cidadãos nacionais, verificação de 
remuneração e condições de trabalho.
 – Possibilidade de reunião familiar.

Permissão de residência de curta duração
(Carteira L)

 – Para pessoas altamente qualificadas (constituição 
de uma empresa, orientação para novos contrata-
dos, especialistas de empresas internacionais): 12 
meses, prorrogável para 24 meses.
 – Possibilidade de reunião familiar.
 – As cotas são definidas anualmente.
 – Trainees (Estagiários): válida entre 12 e 18 meses, 
não é prevista a possibilidade de reunião familiar.

Autorização de permanência
(Carteira B-UE/AELC)

 – Validade de 5 anos ou, após apresentação de um 
atestado de trabalho, 1 ano ou mais ou ainda por 
tempo indeterminado.
 – Permanência vinculada a uma finalidade 
específica durante o ano todo com residência 
habitual e fixação de domicílio na Suíça.
 – Possibilidade de reunião familiar.
 – Direito de exercer atividade profissional remunera-
da autônoma.

Autorização de permanência
(Carteira B-UE/AELC)

 – As cotas são definidas anualmente.
 – Mudança para atividade não autônoma necessita 
de autorização.
 – Priorização de cidadãos suíços, verificação da 
remuneração e das condições de trabalho.
 – Possibilidade de reunião familiar.
 – Demais condições iguais àquelas para a UE-27

Autorização de permanência
(Carteira B)

 – Permanência durante o ano todo com residência 
habitual e fixação de domicílio na Suíça.
 – Priorização de cidadãos suíços, verificação da 
remuneração e das condições de trabalho.
 – Possibilidade de reunião familiar.
 – Renovação anual da autorização é mera formalida-
de.
 – As cotas são definidas anualmente.

Autorização de residência
(Carteira C-UE/AELC)

 – É concedida com base em acordos de residência ou 
considerações de direitos recíprocos, por norma, 
após uma permanência de 5 anos na Suíça.
 – O titular é equiparado, por norma, aos suíços. 

Autorização de residência
(Carteira C-UE/AELC)

 – Como para UE-27

Autorização de residência
(Carteira C)

 – Normalmente possível após 10 anos (cidadãos dos 
EUA: 5 anos) na Suíça.
 – O titular já não está sujeito a restrições no 
mercado de trabalho. Direito de exercer atividade 
remunerada autônoma.

Permissão para trabalhadores transfronteiriços
(Carteira G-UE/AELC)

 – Mobilidade geográfica sem restrições.
 – Obrigatoriedade de retorno semanal ao domicílio 
principal no país da UE/AELC de origem.
 – Possibilidade de exercício de atividade remunerada
 – Validade conforme contrato de trabalho, mas no 
máximo 5 anos, com possibilidade de prorrogação 
posterior.

Permissão para trabalhadores transfronteiriços
(Carteira G-UE/AELC)

 – Mobilidade geográfica dentro das zonas fronteiri-
ças da Suíça.
 – Priorização de cidadãos suíços, verificação da 
remuneração e das condições de trabalho.
 – Período de instituição de 6 meses para profissio-
nais autônomos transfronteiriços.

Permissão para trabalhadores transfronteiriços
(Carteira G)

 – Validade de 12 meses para zona fronteiriça do 
cantão que conceder a autorização, devendo ser 
prorrogada anualmente.
 – Domicílio de pelo menos 6 meses com autorização 
de permanência por tempo indeterminado na zona 
fronteiriça do país vizinho da Suíça.
 – Retorno semanal a este local de residência.

Fonte: Secretaria de Estado de Migração (SEM), 2017



6.4.2 Permanência e atividade remunerada de pessoas de 
países da UE/EFTA

No mercado de trabalho, os cidadãos de países da UE/AELC foram 
equiparados aos suíços por meio dos acordos de livre circulação 
de pessoas. As pessoas em busca de trabalho podem perma-
necer na Suíça durante três meses sem precisar de autorização 
de permanência. Para os membros da UE-27, já está em vigor a 
livre circulação de pessoas - cidadãos da Croácia estão sujeitos 
a restrições durante a primeira fase das disposições transitórias 
(priorização dos cidadãos suíços, condições de remuneração e de 
trabalho, cotas). Estas podem ainda ser prorrogadas. Os beneficia-
dos com a total livre circulação de pessoas (países do grupo UE-27) 
não necessitam mais de autorização de trabalho, mas continuam 
necessitando de autorização de permanência. Esta é emitida pelo 
Serviço de Imigração cantonal mediante apresentação de um 
atestado de trabalho. Caso o prazo do contrato de trabalho não seja 
superior a três meses, não é necessária autorização. Existe, con-
tudo, a necessidade de registro. Prestadores de serviço (indepen-
dentes ou enviados), cuja empresa seja sediada na UE-27/AELC, 
não precisam de autorização para exercer atividades na Suíça com 
duração inferior a 90 dias por ano civil. Para estes, basta simples-
mente cumprir sua obrigação de registro pela internet. Exceção são 
empresas sediadas na Croácia que prestam serviços nas áreas de 
construção civil principal e secundária, jardinagem e paisagismo, 
limpeza e monitoramento/segurança, que continuam precisando 
de autorização. 

A livre circulação de pessoas é complementada por medidas de 
proteção contra dumping salarial e social, bem como pelo reco-
nhecimento mútuo de diplomas profissionais e pela coordenação 
entre os sistemas de seguridade social. Isso facilita recrutar mão 
de obra em países-membros da UE/AELC e também frequentar 
e aproveitar oportunidades de aprendizagem profissional em 
empresas desses países. Dessa forma, aumenta-se a eficiência do 
mercado de trabalho e melhora-se a disponibilidade de mão de 
obra altamente qualificada.

Outras informações sobre a livre circulação de pessoas encon-
tram-se na seção 4.2.

www.sem.admin.ch > Entrada e permanência
Livre circulação de pessoas na Suíça – UE/AELC
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.europa.admin.ch > Services and publications
Brochura “Cidadãos da UE na Suíça”
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

6.4.3 Permanência e atividade remunerada de cidadãos de 
países que não são membros da UE/AELC

Os cidadãos de países não membros da UE/AELC necessitam, de 
qualquer forma, de uma autorização de trabalho e de permanên-
cia. Os portadores de uma autorização de residência permanente 
podem mudar de local de trabalho e profissão e exercer uma ativi-
dade autônoma em todo o país sem autorização especial. Em casos 
importantes, os portadores de uma autorização de permanência 
de curta duração também podem trabalhar para um empregador 
em outro cantão. Têm prioridade os trabalhadores altamente 
qualificados e especializados e também os empresários, executi-
vos, cientistas reconhecidos, pessoas com atuação na área cultural, 
funcionários de empresas multinacionais e pessoas de destaque 
com vínculos comerciais internacionais. Isso visa promover o 
intercâmbio econômico, científico e cultural, bem como facilitar a 
transferência de tomadores de decisão e especialistas de empresas 
internacionais. Em especial, busca-se, também, possibilitar que 
cientistas qualificados possam continuar atuando na Suíça após a 
conclusão de seus estudos. Por fim, é interesse da economia suíça 
que os estrangeiros que mantenham atividades na Suíça, ainda 
que em caráter provisório, possam trazer suas famílias posterior-
mente e que os companheiros ou filhos de portadores de uma 
autorização de residência permanente também possam desempe-
nhar uma ocupação com ou sem vínculo empregatício na Suíça.

Os regulamentos mais importantes:

 – autorização de permanência B: por norma, tem validade de um 
ano. Mudança de emprego e cantão é possível mediante 
autorização. Há tributação na fonte e cotas de autorização. (Há 
também certas exceções: p.ex., os cônjuges de cidadãos suíços 
são equiparados a suíços.)

 – autorização de residência C: os portadores são equiparados a 
suíços no mercado de trabalho. Não há tributação na fonte.

 – permissão para trabalhadores transfronteiriços: mudança de 
emprego é possível mediante autorização. Não é possível a troca 
de cantão. Há tributação na fonte.

 – permissão de curta duração L: mudança de emprego e cantão 
não é possível. Há tributação na fonte. 

 – licença para estagiários: validade máxima de 18 meses, apenas 
para permanências de jovens profissionais em cursos de 
aperfeiçoamento.

 – pessoas que buscam asilo político: autorização de trabalho de 
um mês após apresentação de uma solicitação de asilo. É 
possível mudança de emprego, mas não é possível a troca de 
cantão. Tributação na fonte e 10 % do salário é retido como 
segurança.

 – transferência de executivos: executivos indispensáveis podem 
permanecer durante três anos na Suíça, em conformidade com o 
Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (AGCS). A autorização 
pode ser prorrogada por um ano.

A obrigatoriedade de verificação e zelo fica a cargo do empregador. 
Este deve, portanto, assegurar que um funcionário estrangeiro dis-
ponha do direito de assumir o posto de trabalho em questão. Para 
obtenção de autorização de entrada no país, o empregador deve 
provar que não foi possível encontrar mão de obra equivalente na 
Suíça ou na UE/AELC e que não pôde ser realizado a qualificação 
profissional de um funcionário apto dentro de um prazo útil.

www.sem.admin.ch > Entrada e permanência > Trabalho / Autorização de trabalho
Atividade remunerada de cidadãos de países que não são membros da UE/AELC
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano
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6.4.4 Estagiários
A Suíça firmou acordos com vários países para o intercâmbio de 
estagiários. Esses acordos possibilitam acesso facilitado à auto-
rização de trabalho e de permanência com prazo determinado. 
Estagiários de países sem acordo com a Suíça devem solicitar uma 
autorização de trabalho e de permanência por vias normais.

São admitidas como estagiárias as pessoas que comprovarem 
possuir formação profissional ou diploma de ensino superior. O 
limite de idade é de 35 anos (exceção para cidadãos da Austrália, 
Nova Zelândia, Polônia, Rússia e Hungria: 30 anos). A contratação 
(por no máximo 18 meses) deve ocorrer na profissão aprendida ou 
na área de aprendizagem profissional ou formação em questão. 
No caso do Canadá, são admitidos também alunos em formação 
superior que desejam ter uma permanência para trabalho como 
componente de seu curso de formação profissional; no caso do 
Japão, ao contrário, são admitidas apenas pessoas que tenham 
concluído o ensino superior. Os estagiários estão sujeitos a um 
número máximo especial de cotas e não se aplicam as disposições 
da legislação nacional relativas ao tratamento prioritário dos traba-
lhadores domésticos. Além disso, não é prevista a possibilidade de 
reunião familiar.

Como consequência da livre circulação de pessoas entre a Suíça 
e a UE, os cidadão da UE-27 e da AELC precisam apenas solicitar 
uma autorização de permanência de curta duração para contratar 
au pair, que pode ser estendida até um limite máximo de 18 meses.

O site www.swissemigration.ch disponibiliza um guia para esta-
giários estrangeiros e potenciais empregadores (endereços, um 
contrato de trabalho padrão e o formulário de inscrição).

www.sem.admin.ch > Entrada e permanência > Trabalho/Autorização de trabalho > Jovens 
profissionais (Estagiários)
Young professionals (trainees / interns)Guia para estagiários estrangeiros e empregadores 
suíços
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

6.5 NATURALIZAÇÃO
O processo de naturalização é composto de três estágios. O 
pedido de cidadania suíça pode ser feito à administração 
municipal ou à administração cantonal. Os cantões têm requisi-
tos próprios para a naturalização que devem ser obrigatoriamen-
te cumpridos além dos requisitos do governo federal (confira 
abaixo).

Para obter a autorização de naturalização, devem ser cumpridos os 
seguintes pré-requisitos:

 – doze anos de domicílio na Suíça (os anos vividos na Suíça entre o 
10° e 20° ano de vida são calculados com peso duplo).

 – integração nas condições suíças.
 – familiaridade com os hábitos de vida, costumes e sistemas 
suíços.

 – observância da ordem jurídica suíça.
 – inexistência de risco para a segurança interna e externa da Suíça.

Caso ainda não possuam a nacionalidade suíça, os cônjuges 
estrangeiros de suíços (após um total de cinco anos de domicílio 
na Suíça e após três anos de vigência do casamento) e os filhos de 
pai ou mãe suíço são beneficiados com um processo de naturali-
zação mais simples.

www.sem.admin.ch > Entrada e permanência
Cidadania/naturalização suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.ch.ch > Estrangeiros na Suíça
Naturalização: Informações
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano




