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SABIA QUE ... 
A CEREJEIRA É O SÍMBOLO DA AGRICULTURA  
DO BASELBIET?
O tipo de cereja de mesa atualmente mais conhecido –  
o Flurianer (também chamado de Schauenburger) –  
foi trazido, há cerca de 100 anos pelo então agricultor  
de Bad Schauenburg, Emil Benedikt, do Líbano para  
o Baselbiet.  
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Ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter escolhido viver 
no nosso belo cantão. 

O cantão de Basel-Landschaft distingue-se pela sua par-
ticular variedade. Descubra as paisagens naturais ainda 
virgens da pitoresca região do Jura. Numerosos castelos 
e palácios de tempos remotos irão embelezar o seu ca-
minho. Lugares históricos de reputação mundial, tais como 
Augusta Raurica, colocam-no na pista dos romanos e pe-
quenas cidades, como Liestal, convidam-no a passear por 
ruas e ruelas do centro histórico. Por outro lado, os polos 
industriais da zona sul de Baselbiet conferem um charme 
urbano e oferecem atraentes postos de trabalho a pessoas 
de todo o mundo.  

Pessoas de mais de 150 nacionalidades encontraram aqui 
a sua casa. O cantão e a comuna também o ajudarão a 
integrar-se na sociedade. O nosso lema é: Apoiar e Exigir! 
Para que a integração seja bem-sucedida, é necessária a 
abertura da população local e a sua vontade, enquanto imi-
grante, de se familiarizar com o novo ambiente. Só desta 
forma poderá a convivência resultar. A presente brochura 
transmitir-lhe-á importantes informações, que o ajudarão 
a adaptar-se mais facilmente ao dia-a-dia suíço. Aproveite 
a grande oferta do nosso cantão, estabeleça contactos 
sociais e participe ativamente na vida do seu novo meio, 
para que se sinta também em casa o mais rapidamente 
possível.  

Desejo-lhe um bom começo! 

Regierungsrat Isaac Reber
Presidente da Direção de Segurança  
do Cantão de Basel-Landschaft 

Regierungsrat  
Isaac Reber 

Presidente da Direção de Segurança  
do Cantão de Basel-Landschaft  

Vorsteher der Sicherheitsdirektion  
des Kantons Basel-Landschaft
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DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO

O Departamento de Integração é a repartição cantonal para 
as questões relacionadas com a integração, bem como o 
ponto de contacto com as autoridades federais. No âmbito 
do Programa Cantonal de Integração (KIP, Kantonales In-
tegrationsprogramm), aplicamos medidas que visam fo-
mentar uma integração duradoura dos imigrantes e seus 
filhos, bem como informar de forma objetiva a comunidade 
local sobre os temas da imigração e integração. Apoiamos 
numerosos projetos de promoção linguística, integração 
social, apoio precoce e disponibilização de informação, com 
o objetivo de permitir que pessoas oriundas da migração 
possam participar na vida local e de eliminar estruturas e 
mecanismos passíveis de provocar discriminação. Estas 
tarefas dizem respeito a toda a sociedade e só podem, por-
tanto, ser desempenhadas em cooperação com os vários 
intervenientes. Por essa razão, o Departamento de Inte-
gração trabalha estreitamente com instituições e entidades 
governamentais e não-governamentais, tendo por ambição 
a sua interligação a nível cantonal e comunal.

O QUE É A INTEGRAÇÃO?
A integração pode ser definida de muitas formas. Para o 
Departamento de Integração, a integração é um processo 
dinâmico, cujo objetivo passa por um acordo entre novos 
e antigos habitantes quanto ao respeito mútuo das regras 
para uma convivência pacífica. A integração é um direito, 
mas também um dever. Todos têm o direito de ser inte-
grados na sociedade existente. Para que tal seja possível, 
o Departamento de Integração considera a aprendizagem 

Martin Bürgin 
Responsável pela Integração  
Departamento de Integração  
do Cantão de Basel-Landschaft  
Kantonaler Integrationsbeauftragter 
Fachbereich Integration

Direção de Segurança
Sicherheitsdirektion  
Kanton Basel-Landschaft 
Amtshausgasse 7 
4410 Liestal 
T 061 552 66 53 
sid-integration@bl.ch 
www.integration.bl.ch

da língua alemã por falantes de língua estrangeira uma 
importante competência-chave (cf. capítulo Língua e co-
municação). Da mesma forma, é necessário que todos 
demonstrem vontade e empenho em se adaptar à vida na 
nova sociedade. Tal só é possível quando a população local 
está disposta a aproximar-se dos novos vizinhos e quando 
são criadas condições que permitem a estes últimos parti-
cipar na vida local.

O cantão de Basel-Landschaft exige dos novos habitantes 
que contribuam da seguinte forma para a sua integração:

– Respeitem a Constituição Federal e seus valores.
– Aprendam a língua falada no seu local de residência.
– Reflitam sobre o modo de vida suíço.
– Trabalhem e estejam dispostos a fazer formação 

complementar.

Nós estamos convencidos de que tanto o nosso como o 
seu empenho vale a pena e de que não só contribui para 
que a integração se concretize, como irá propiciar encontros 
e oportunidades valiosos para a vida da comunidade.

Martin Bürgin
Responsável pela Integração 
Departamento de Integração 
do Cantão de Basel-Landschaft
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Os Serviços de imigração têm a seu cargo a fiscalização 
e a regulamentação da autorização de permanência de ci-
dadãos estrangeiros no cantão de Basel-Landschaft. Para 
tal, utiliza as disposições contidas na Lei de Imigração 
federal, na lei do Asilo, no Tratado da Livre Circulação de 
Pessoas e nos decretos e diretivas federais nesta matéria. 
As tarefas dos serviços de imigração são essencialmente:

– Fiscalização, concessão e prolongamento de 
autorizações de estadia, estadia curta e permanência

– Alteração de dados pessoais, endereços e motivos de 
estadia

– Recolha de dados biométricos de nacionais de países 
terceiros (não membros da UE/EFTA)

– Fiscalização e adoção de medidas a nível da autoridade 
competente em matéria de estrangeiros, em caso de 
julgamentos, de prestação de assistência social e de 
dívidas consideráveis 

– Entrevista de boas-vindas e acordos quanto à 
integração

– Emissão de vistos de regresso
– Recenseamento administrativo de requerentes de asilo 
– Início e troca de emprego

Hanspeter Spaar 
Chefe dos Serviços de Imigração  
do Cantão de Basel-Landschaft  
Chef Amt für Migration 

Serviços de Migração de Basel-Landschaft
Amt für Migration Basel-Landschaft 
Parkstrasse 3 
4402 Frenkendorf  
T 061 552 51 61  
afm@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

– Emissão e prolongamento da autorização de pessoas 
aceites provisoriamente

– Na área do asilo, aconselhamento sobre regresso e 
apoio no caso de um regresso voluntário 

– Utilização de medidas coercivas na aplicação de 
ordens de expatriamento

– Organização da execução do expatriamento no 
domínio do asilo e dos estrangeiros

Estamos à sua disposição – em todos os aspetos da sua 
estadia que dizem respeito à lei da imigração: deseja 
reagrupar a sua família, mudar de cantão, receber visitas 
do seu país de origem, iniciar um emprego, tornar-se tra-
balhador independente ou colocar questões relacionadas 
com os direitos do imigrante? Dirija-se a um dos nossos 
funcionários, que irão responder às suas questões de 
forma competente e amável.  

Hanspeter Spaar
Chefe dos Serviços de Imigração  
do Cantão de Basel-Landschaft

SERVIÇOS DE IMIGRAÇÃO
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LÍNGUA E  
COMUNICAÇÃO 

Os conhecimentos de alemão são uma importante con-
dição essencial para uma integração bem-sucedida. Para 
lidar com as questões do dia-a-dia é necessário aprender 
alemão. Tal irá facilitar os seus contactos com vizinhos, 
professores, autoridades e outras pessoas. Bons conheci-
mentos de alemão são também fulcrais para a procura de 
emprego e formação de base e complementar.
A aprendizagem de uma nova língua exige muito tempo e 
empenho. Nos cursos irá aprender não só alemão, como 
também muitas coisas sobre a região de Basel e sobre a 
vida na Suíça. Serão igualmente uma oportunidade para 
fazer novos contactos.

Existe uma grande variedade de empresas privadas que 
oferecem continuamente cursos de alemão, de entre os 
quais irá seguramente encontrar o curso certo para si. 
Certificados de língua como o telc ou o Goethe têm um 
elevado valor no mercado de trabalho e comprovam um de-
terminado nível de língua de acordo com o Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas (QECR). Na região 
de Basel, existem centros de exame e alguns deles ofe-
recem cursos de preparação para os exames. Os custos 
variam dependendo da escola e do curso. Poderá informar-
se junto das escolas sobre os preços e eventuais reduções 
de preço. 

Para o Cantão de Baselland, é importante que os novos re-
sidentes comecem o mais rapidamente possível a aprender 
alemão. Por essa razão, comparticipa uma série de cursos 
para os seus residentes estrangeiros. São oferecidos 
cursos para principiantes para novos residentes, cursos de 
alfabetização e cursos de alemão nos vários níveis QECR, 
com diversas áreas de enfoque e com intensidade e du-
ração diferentes.

Promoção linguística do Gabinete de Formação para Adultos: 
www.bl.ch 
> Bildung, Kultur, Sport > Erwachsenenbildung > Quartärbereich 
> Sprachförderung

Informações sobre as ofertas de cursos de alemão/serviço de 
interpretação Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch 
www.ald-bl.ch

Quadro Europeu Comum de Referência  
para as Línguas (QECR): 
www.europaeischer-referenzrahmen.de 

SABIA QUE ... 
OS TRADUTORES INTERCULTURAIS RESIDENTES NA 
SUÍÇA SÃO PESSOAS COM UM PASSADO DE IMIGRAÇÃO  
E CONHECIMENTOS SÓLIDOS DA LINGUAGEM  
ADMINISTRATIVA, DOS COSTUMES E DAS FORMAS  
DE COMUNICAÇÃO LOCAIS?
Eles encontram-se ao seu lado em ocasiões importantes 
e ajudam-no a entender e a ser entendido. 

O Gabinete de Formação para Adultos de Baselland 
mantém uma lista atualizada de ofertas a preço reduzido 
em Baselland e Basel-Stadt. Na página Web do Gabinete 
irá encontrar mais informações sobre a aprendizagem da 
língua alemã e sobre os cursos de alemão.

No Serviço de Estrangeiros de Baselland irá encontrar in-
formações sobre a oferta de cursos de alemão na região 
de Basel.

COMO POSSO ENCONTRAR UM TRADUTOR 
INTERCULTURAL?
Para conversas difíceis e importantes, é recomendado que 
se faça acompanhar por um intérprete qualificado.

O Serviço de Estrangeiros de Baselland oferece um 
serviço de interpretação e indica-lhe, caso necessário, um 
intérprete.
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A SUÍÇA

OS TRÊS NÍVEIS DE AUTORIDADE DA SUÍÇA
A Suíça é constituída por 26 cantões e é também desi-
gnada como Federação ou Confederação Suíça. 

O cantão de Basel-Landschaft é composto por 86 
freguesias ou comunas. A Confederação (Bund), os 
cantões e as comunas têm funções diferentes.

QUAIS AS FUNÇÕES DA CONFEDERAÇÃO (BUND)?  
A Confederação encarrega-se das tarefas que necessitam 
de uma regulamentação uniforme em toda a Suíça. Isto 
abrange, por exemplo, as relações estrangeiras ou a regu-
lamentação da estadia de pessoas estrangeiras.

QUAIS AS FUNÇÕES DO CANTÃO? 
O cantão assume tarefas que dizem respeito a todas as 
comunas da sua circunscrição, como, por exemplo, a ma-
nutenção hospitalar, a polícia e a formação profissional. 

QUAIS AS FUNÇÕES DAS COMUNAS? 
– Registo de todos os residentes
– Organização do ensino público a nível primário e 

secundário 
– Garantia da assistência social para todos os moradores 

e moradoras

– Garantia das infraestruturas, como o abastecimento de 
água e a eliminação de resíduos 

QUEM DETERMINA AS ATIVIDADES  
DA CONFEDERAÇÃO?
Os cidadãos e cidadãs suíços têm vastos direitos demo-
cráticos, elegendo os parlamentos e governos, e votando 
regularmente sobre questões específicas. 

QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS  
E OS MEUS DEVERES?  
A Suíça e, por conseguinte, o Cantão Basel-Landschaft 
dão grande valor à liberdade, aos direitos e à observância 
dos deveres de cada indivíduo. As condições prévias para 
tal são a estima e tolerância mútuas, assim como o recon-
hecimento dos mesmos valores na convivência uns com 
os outros.  

Os valores e direitos essenciais:
– A dignidade humana é intangível 
– Todas as pessoas são iguais perante a lei 
– Homem e Mulher têm os mesmos direitos 
– Direito à liberdade pessoal
– O direito à liberdade pessoal acaba onde começa a 

liberdade da outra pessoa 

Os deveres essenciais: 
– Dever de pagamento dos impostos 
– Ativação e pagamento do seguro de saúde 
– Entrega de contribuições sociais pelas 

pessoas empregadas e abastadas  
– Observância da escolaridade obrigatória e cooperação 

com a escola e com o corpo docente 

IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES
A igualdade entre homens e mulheres está consagrada 

SABIA QUE ... 
A ABREVIATURA «CH» SIGNIFICA CONFOEDERATIO 
HELVETICA, A DESIGNAÇÃO LATINA  
DE CONFEDERAÇÃO SUÍÇA?  
Até meados do século XIX, a Suíça não tinha um governo 
central, tratando-se de uma associação pouco coesa de 
cantões autónomos. Uma vez que na Suíça são faladas 
quatro línguas, tornou-se difícil escolher um único nome 
para o país. A abreviatura da designação latina afigurou-se, 
portanto, como o compromisso ideal. 
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na Suíça na Constituição Federal desde 1981. Igualdade 
significa que homens e mulheres têm as mesmas opor-
tunidades de acesso e participação em todas as áreas da 
vida incluindo formação e emprego, política e economia, 
na família e no foro privado. 

A igualdade entre homens e mulheres é um gabinete do 
Conselho do Governo. Este gabinete apoia o Governo na 
concretização de uma verdadeira igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no cantão de Basel-Land-
schaft. 

Como defender-se de assédio sexual no local de trabalho? 
É discriminado/a enquanto mãe ou pai? Como evitar a 
discriminação salarial na sua empresa? Nós damos-lhe 
aconselhamento e mostramos-lhe quais as ações pos-
síveis. 

A página Web www.gleichstellung.bl.ch é o portal de infor-
mação regional sobre cerca de 40 temas relacionados com 
as questões de género e igualdade.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A violência doméstica ocorre em muitas famílias, por ex-
emplo sob forma de violência física, ameaças e intimidação. 
A violência destrói a família! Pode obter informações no 
Gabinete de Intervenção contra a Violência Doméstica. 
Este gabinete oferece, entre outras coisas, um programa 
educacional para homens que utilizam violência no ca-
samento ou relação. Em caso de emergência, dirija-se à 
polícia ou ao abrigo para mulheres. As vítimas dispõem de 
aconselhamento no Apoio à Vítima de ambos os cantões 
de Basel. Homens violentos dispõem de aconselhamento 
individual no Centro para Homens (ver capítulo «Números 
importantes em caso de emergência»). 

O QUE SE ESPERA DAS PESSOAS  
RECÉM-CHEGADAS?  
Espera-se que participe da vida económica, social e cul-
tural. É necessário que se adapte aos comportamentos so-
ciais e às condições de vida na Suíça e que, em particular, 
aprenda a língua alemã.
Possibilidades de Participação
– Frequência de um curso de alemão
– Cuidar das relações com a vizinhança 
– Tornar-se membro de uma associação 
– Participação em eventos da comuna ou do cantão 
– Interessar-se pelos costumes de Baselbiet 
– Trabalho voluntário em atividades culturais, desportivas 

ou sociais
A sua comuna está ao seu dispor para responder a 
quaisquer perguntas e para o ajudar. Contacte-nos por te-
lefone ou pessoalmente! 

SABIA QUE ...
NA NOSSA LEGISLAÇÃO SUPREMA, A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ESTÁ PREVISTO QUE NENHUM CIDADÃO 
PODESER DESCRIMINADO POR MOTIVOS DE ORIGEM, 
RAÇA, SEXO, IDADE, LÍNGUA, ESTATUTO SOCIAL, 
MODO DE VIDA, CRENÇA RELIGIOSA, POLÍTICA  
OU IDEOLÓGICA, OU DEFICIÊNCIA MOTORA,  
MENTAL OU PSÍQUICA. 

Informações sobre o Governo e sobre a Constituição: 
www.admin.ch

Informações sobre a Suíça:  
www.ch.ch 

Gabinete para a Igualdade de Género de BL 
Gleichstellung für Frauen und Männer BL 
Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal 
T 061 926 82 82 
gleichstellung@bl.ch, www.gleichstellung.bl.ch

Gabinete de Intervenção contra a Violência Doméstica de BL 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 62 38 
www.interventionsstelle.bl.ch 
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O CANTÃO DE  
BASEL-LANDSCHAFT

AS AUTORIDADES PÚBLICAS NO CANTÃO
O parlamento regional é o parlamento do cantão, que 
compreende 90 membros. O poder legislativo reside nos 
membros do parlamento, cujas funções incluem a adoção 
de leis e o controlo do desempenho do governo. As sessões 
públicas têm lugar no edifício do governo em Liestal. O 
governo cantonal assume-se como a autoridade máxima 
e, simultaneamente, como a mais alta instância executiva 
do cantão. É composto por cinco membros, eleitos pelo 
povo. Cada membro do governo cantonal preside a uma 
das seguintes direções: 

– Direção da Formação, Cultura e Desporto 
– Direção da Economia e Saúde
– Direção da Segurança 
– Direção das Obras e da Proteção do Ambiente 
– Direção das Finanças e da Igreja 

O poder judicial é composto por tribunais e autoridades 
com poder de instrução. A brochura «O Cantão em Poucas 
Palavras» pode ser obtida gratuitamente junto da Chan-
celaria Regional, preenchendo um formulário.

O CANTÃO DE BASEL-LANDSCHAFT EM NÚMEROS
– Área: 518 km²
– População total: ca. 276.000 habitantes
– Cerca de 55.000 (19,8%) de imigrantes de mais de 

150 países diferentes
– 86 comunas, que se inserem em cinco distritos 

(Laufen, Arlesheim, Liestal, Sissach, Waldenburg)
– Um dos 26 cantões e semicantões da Suíça
– Tem fronteira com a Alemanha e França
– Cantões vizinhos: Basel-Stadt, Aargau, Solothurn e 

Jura  

SABIA QUE ... 
NO CANTÃO DE BASEL-LANDSCHAFT,  
UMA PESSOA É CONSIDERADA INTEGRADA SE:

– respeitar o sistema legal, sobretudo os valores 
fundamentais nele contidos

– dominar razoavelmente a língua alemã, de tal forma 
que seja capaz de tratar autonomamente 
dos assuntos quotidianos

– se adaptar aos comportamentos sociais e condições 
de vida locais

– for capaz de participar na vida económica,  
social e cultural da sua comunidade

Chancelaria Regional de Basel-Landschaft 
Landeskanzlei Basel-Landschaft 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 51 11 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch > Landrat/Parlament > Landeskanzlei 

Informações sobre o cantão de Basel-Landschaft: 
www.bl.ch 

Informações sobre as freguesias individuais: 
www.bl.ch > Gemeinden

Dados estatísticos sobre o cantão de Basel-Landschaft: 
www.statistik.bl.ch 
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INFORMAÇÕES LEGAIS  
PARA ESTRANGEIROS

TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
Todos os imigrantes necessitam de uma autorização de re-
sidência válida. Esta é emitida pelos Serviços de Imigração 
e deve ser renovada regularmente. Dependendo do tipo 
de identificação e do país de origem, aplicam-se direitos e 
obrigações diferentes. 

Uma autorização de estadia de curta duração (L, Kurzauf-
enthaltsbewilligung) ou uma autorização de residência (B, 
Aufenthaltsbewilligung) são sempre de validade limitada 
e estão sempre associadas a um objetivo de estada es-
pecífico; a autorização de residência permanente (C, Nie-
derlassungsbewilligung) é ilimitada, mas o documento de 
identificação é emitido por um período de cinco anos. 

REGISTO DE ESTRANGEIROS 
As pessoas estrangeiras que queiram residir no cantão de 
Basel-Landschaft ou que queiram mudar-se para o cantão 
de Basel-Landschaft devem registar-se junto do Serviço 
de Controlo de Habitantes da sua nova comuna de resi-
dência, no prazo de catorze dias. Antes disso, é necessário 
dar baixa do registo no antigo local de residência. Uma 
alteração de morada dentro da comuna também deve 
ser comunicada ao Serviço de Controlo de Habitantes. O 
Serviço de Controlo de Habitantes da comuna em questão 

fornece informações sobre os documentos que deve trazer 
consigo. Os Serviços de Imigração emitir-lhe-ão a nova au-
torização de residência após o registo. 

QUE INFORMAÇÕES DEVEM, ALÉM DISSO, SER 
FACULTADAS À COMUNA DE RESIDÊNCIA?
– Alterações do estado civil
– Nascimentos
– Alterações ou retificações de nome
– Cancelamento do registo/mudança de residência para 

o estrangeiro

QUANDO DEVO COMUNICAR AOS SERVIÇOS CANTONAIS 
DE IMIGRAÇÃO UMA ESTADIA NO ESTRANGEIRO?
Uma vez que tanto a autorização de residência como a 
autorização de residência permanente perdem a validade 
após uma estadia ininterrupta no estrangeiro superior a 
seis meses, uma tal ausência temporária e de longa du-
ração deve ser comunicada aos Serviços de Imigração.
 
A MINHA FAMÍLIA TAMBÉM PODE VIR? 
Se é oriundo de um estado da UE/EFTA, os seus familiares 
podem juntar-se a si na Suíça, desde que disponha de alo-
jamento adequado, esteja empregado e disponha de meios 
financeiros suficientes.
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São considerados familiares os cônjuges, bem como os 
filhos ou netos com menos de 21 anos ou que estejam a 
cargo. O mesmo se aplica a pais ou avós, desde que estes 
estejam a seu cargo. Estudantes autorizados só podem 
trazer cônjuges e filhos a cargo, desde que o seu sustento 
seja garantido. 

Se é oriundo de um país de fora da UE/EFTA, pode trazer 
cônjuges e filhos com menos de 18 anos, desde que a 
família viva junta, disponha de habitação adequada às ne-
cessidades e conte com meios financeiros suficientes. 
O direito ao reagrupamento familiar deve ser reclamado no 
prazo de cinco anos. Crianças com mais de 12 anos devem 
juntar-se a si no prazo de 12 meses.

Os pedidos de reagrupamento familiar devem ser apresen-
tados junto dos Serviços de Imigração.

NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA
Pessoas que residam na Suíça há 12 anos - os anos pas-
sados no nosso país entre os 10 e os 20 anos de idade 
contam a dobrar - podem solicitar o direito à naturalização 
suíça. Entre os pré-requisitos contam-se, sobretudo, o 
cumprimento do período de residência, o domínio da língua 
alemã, a integração e a boa conduta financeira e penal. 

NATURALIZAÇÃO SIMPLIFICADA
Desta forma de naturalização podem beneficiar, desde que 
preenchidas determinadas condições jurídicas, sobretudo 
os cônjuges estrangeiros de cidadãs ou cidadãos suíços, 
bem como os filhos de pais em parte suíços que ainda 
não possuem a cidadania suíça. No caso da naturalização 
sim plificada, a decisão compete unicamente ao governo 
federal. 

Serviços de Imigração 
Amt für Migration  
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 
T 061 552 51 61 
afm@bl.ch, www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

Ficha informativa sobre a naturalização ordinária de estrangeiros: 
www.bl.ch 
> Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Einbürgerungen 

Informações sobre a naturalização simplificada: 
www.sem.admin.ch 
> Einreise & Aufenthalt > Schweizer Bürgerrecht/Einbürgerung  
> Einbürgerungsverfahren > Erleichterte Einbürgerung 

SABIA QUE ... 
OS SERVIÇOS DE IMIGRAÇÃO CONVIDAM TODOS  
OS RECÉM-CHEGADOS PARA UMA ENTREVISTA  
DE BOAS-VINDAS? 
Nesta entrevista, são informados sobre os seus direitos  
e deveres e sobre as ofertas de integração existentes  
na região de Basel.
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HABITAÇÃO

O QUE DEVO TOMAR EM ATENÇÃO  
NUMA HABITAÇÃO?  
Na maior parte das casas e dos apartamentos existe o re-
gulamento interno que tem de ser cumprido. Por exemplo: 
deve observar-se o período de silêncio noturno das 22 às 
7 horas e o período de sossego diurno das 12 às 13 horas. 
Do mesmo modo, deverá evitar barulho ou ruídos aos do-
mingos e feriados. 

Quem pretende organizar uma festa deverá de preferência 
avisar os vizinhos. As partes comuns como a lavandaria, o 
hall de entrada e escadas, a arrecadação para bicicletas 
com ou sem motor, ou o elevador, não devem ser ocu-
padas com objetos pessoais, assim como devem ser man-
tidas limpas. A maioria dos edifícios dispõe de um plano 
com os horários de utilização da lavandaria. 

Em muitas habitações é proibido fumar nas dependências 
comuns! 

Em caso de litígio com o senhorio estão à sua disposição 
a Associação de Inquilinos (Mieterverband) ou os serviços 
públicos de arbitragem (Schlichtungsbehörde).

O QUE É IMPORTANTE SABER ENQUANTO INQUILINO 
DE UMA HABITAÇÃO?  
Geralmente, é assinado um contrato escrito, que contém 
as dimensões do imóvel, a renda, o prazo de rescisão do 
contrato, a caução, as condições gerais e as regras da casa. 
A renda é normalmente paga adiantadamente para o mês 
seguinte. Na maioria dos casos, o inquilino paga despesas 
como, por exemplo, o aquecimento, a água ou a televisão 
por cabo.

Informe-se se o montante da renda inclui os custos suple-
mentares (Nebenkosten)! 

No ato de entrega do imóvel (início e fim do aluguer), é 
aconselhável que se proceda, juntamente com o senhorio, 
a uma inspeção das condições da casa e que se registem, 
por escrito, todas as deficiências detetadas, incluindo pe-
quenos estragos.

A caução é um montante que equivale, no máximo, a três 
rendas, a qual é depositada adiantadamente numa conta 
separada e que funciona como uma segurança para o se-
nhorio. Essa conta está em nome do inquilino. Uma vez 
findo o contrato, o inquilino recebe de volta a caução e os 
juros acumulados, desde que não existam conflitos quanto 
à entrega da casa. 

Recomenda-se um seguro de responsabilidade civil para 
o imóvel.  

Para além da renda mensal, cada habitação deve ainda 
pagar as taxas de receção para todos os aparelhos que 
rececionem programas de rádio e/ou televisão (p. ex. te-
levisão, rádio do carro ou telemóveis). O inquilino tem a 
obrigação de se registar nos serviços suíços de cobrança 
(Schweizerischen Inkassostelle BILLAG). 

COMO DEVO SEPARAR O MEU LIXO  
OU OS MEUS RESÍDUOS?
Uma eliminação dos resíduos reduz consideravelmente a 
poluição do ambiente e permite a recuperação de recursos 
preciosos. Por isso, materiais como o papel vidro, etc. são 
recolhidos separadamente e conduzidos à reciclagem. A 
recolha destes materiais é gratuita e permite também a 
cada casa poupar. 

O lixo doméstico deve ser colocado em sacos sujeitos a 
taxas, para que seja recolhido pela comuna. Estes resíduos 
são queimados em modernos fornos incineradores com uma 
boa recuperação energética e um sistema de filtros eficaz.  

Todas as informações sobre a correta recolha dos resíduos 
sólidos urbanos estão disponíveis na página de internet ou 
no calendário da recolha do lixo da comuna. 
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Serviços Suíços de Cobrança BILLAG   
BILLAG Schweiz  
Infoline 0844 834 834  
info@billag.com, www.billag.ch

Associação de Inquilinos de Baselland 
Mieterinnen- und Mieterverband Baselland  
T 061 666 69 69  
www.mieterverband.ch 

Serviços Cantonais de Arbitragem em Questões de Arrendamento 
Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten 
Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal, T 061 552 66 56 
www.bl.ch > Volkswirtschaft > Schlichtungsstellen

Informações em alemão sobre «Lixo e Reciclagem»: 
www.abfall.ch 

Informações sobre o «Calendário da Recolha do Lixo na Comuna»:  
www.aue.bl.ch 

SABIA QUE ...
A INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS FORA  
DOS LOCAIS AUTORIZADOS É PROIBIDA?

 O quê? * Onde? * Como? / Quando? * Preço*

 Lixo Doméstico Recolha pela comuna  Para datas e tipo de preparação Sacos  de 35/60/110 l 
   Calendário da Recolha do Lixo Comunal com selos da comuna

 Monstros Geralmente com o lixo doméstico  Com selos da comuna

 Resíduos sólidos verdes / Compostagem no próprio  Para datas e tipo de preparação geralmente sujeito a taxas, mas 
 lixo orgânico compostável jardim ou recolha verde comunal > Calendário da Recolha do Lixo Comunal mais barato que o lixo domestico

 Vidro Pontos de recolha  Central de Resíduos separados por cores  grátis 
  Garrafas, copos, etc. (branco, castanho, verde)

 Vasilhame plástico PET Pontos de venda Retirar o ar do vasilhame grátis

 Latas/ Alumínio Pontos de recolha/ Central de Resíduos  grátis

 Pilhas Pontos de venda   grátis

 Papel (amarrado) Recolha de papel/ Ponto de recolhaData > Calendário da recolha do lixo comunal  grátis

 Cartão Recolha de cartão / Ponto de recolha Data > Calendário da recolha do lixo comunal   grátis

 Têxteis / Sapatos Contentor da Texaid, datas de recolha Apenas têxteis utilizáveis  grátis 
  especiais ou lojas de segunda mão  

 Eletrodomésticos / Lâmpadas Pontos de venda de eletrodomésticos Dever de devolução e aceitação grátis

 Exceções / «Venenos» Pontos de venda/ Drogarias  Dever de aceitação de pequenas quantidades grátis

 Medicamentos Farmácias Se possível, na caixa original grátis

 Óleos Ponto de Recolha/ Central de Resíduos  grátis

 Cadáver Ponto de recolha de cadáveres comunal  grátis

 * dados relativos às datas de recolha, pontos de recolha e taxas específicas de cada comuna estão disponíveis no calendário da recolha do lixo e na página de internet da sua comuna 

ONDE ELIMINO O QUÊ? 

TIPPS FÜR ERFOLGREICHES ZUSAMMENWOHNEN:
– Preocupar-se
– Comunicar com os outros
– Barulho: cuidado! Respeitar os horários de descanso 

da sua comunidade
– Manter a escadaria limpa
– Manter a lavandaria limpa
– Deitar o lixo no caixote
– Fazer a separação do lixo: resíduos verdes, vidro, 

metal, vasilhame plástico PET
– Amarrar o papel
– Lixo: prestar atenção às datas
– Não colocar lixo junto ao contentor
– Não deitar lixo na canalização
– Eliminar os resíduos especiais separadamente: pilhas, 

venenos, lâmpadas, medicamentos
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TRABALHO

PRECISO DE UMA AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO?  
A necessidade de uma autorização de trabalho depende do 
estatuto da sua estadia. Para mais informações, consulte o 
seu empregador, a Direção da Indústria, Profissões e Tra-
balho (KIGA) de Baselland, os Serviços de Imigração ou o 
Serviço de Estrangeiros de Baselland.  

QUAIS OS MEUS DIREITOS E DEVERES? 
Os trabalhadores têm o direito:  
– ao salário acordado 
– a pelo menos 4 semanas de férias por ano
– a uma carta de recomendação/ referências 

(Arbeitszeugnis) 
– à proteção da personalidade
– a um mês de período de experiência, caso não tenha 

sido acordado um outro prazo 

Os trabalhadores tem a obrigação de: 
– seguir as instruções da entidade patronal  
– observar o dever de zelo e lealdade para com a 

entidade patronal 
– executar o seu trabalho conforme estipulado   

O QUE CONTÉM UM CONTRATO DE TRABALHO? 
Informações sobre o conteúdo do contrato de trabalho en-
contram-se sob as indicações das condições de trabalho. 
Em princípio um contrato verbal também é válido. No 
entanto, recomendamos que celebrem sempre um con-
trato de trabalho por escrito. Em inúmeros ramos profissi-
onais ou em empresas grandes, os direitos e as obrigações 
da entidade patronal e dos trabalhadores estão regulamen-

tados em contratos coletivos de trabalho (Gesamtarbeits-
verträgen/GAV). Para determinados grupos profissionais, 
as entidades públicas elaboram os chamados contratos 
normais de trabalho (Normalarbeitsverträge/NAV). A ma-
ioria desses NAV é regulamentada a nível cantonal. Informe-
se sobre a regulamentação do seu ramo profissional!

DE QUE É COMPOSTO O MEU SALÁRIO?
O salário é sempre documentado através do recibo de venci-
mento. Nele são indicados detalhadamente o salário ilíquido 
e líquido, bem como todos os suplementos e descontos. 
Um suplemento pode ser, por exemplo, o abono de família. 
São efetuados descontos para o Seguro de Velhice e Sob-
revivência (Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHV), 
o Seguro de Invalidez (Invalidenversicherung, IV), o Seguro 
contra Perda de Rendimentos (Erwerbslosenversicherung, 
EO), o Seguro de Desemprego (Arbeitslosenversicherung, 
ALV), o Seguro contra Acidentes Não Profissionais (Nicht-
berufsunfall, NBU) e a Caixa de Pensões (Pensionskasse, 
PK). Ao salário são feitas retenções de impostos na fonte 
ou anualmente. Atenção. Na Suíça, as contribuições para a 
caixa de saúde obrigatória não fazem parte dos descontos 
do salário. Veja também o capítulo «Saúde».

QUAL O TEMPO DE TRABALHO MÉDIO?
Na maioria das empresas suíças, trabalha-se normalmente 
entre 42 e 45 horas por semana. O número de horas de 
trabalho depende do empregador, da atividade ou do ramo. 
O tempo de trabalho é definido no contrato de trabalho. O 
número de horas de trabalho semanais para trabalhadores 
da indústria, empregados de escritório, pessoal técnico e 
outro pessoal, incluindo vendedores de grandes empresas 
de comércio retalhista, está limitado a 45 horas. Para todos 
os outros trabalhadores, está estabelecido um máximo de 
50 horas semanais.  

COMO ESTÁ REGULAMENTADO O DESPEDIMENTO? 
O prazo para rescisão do contrato é geralmente  estabe-
lecido através do contrato de trabalho, do contrato normal 
de trabalho do respetivo ramo de atividade ou do contrato 
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coletivo de trabalho. Os prazos de tempo são idênticos 
para ambas as partes. 
Onde falta regulamentação são aplicadas as determi-
nações do Direito de Obrigações (Obligationenrechts/OR): 
– No período de experiência: sete dias úteis 
– No primeiro ano de serviço: um mês contado a partir 

do fim do mês
– Do segundo ao nono ano de serviço: dois meses 

como acima
– A partir do décimo ano de serviço: três meses como 

acima

QUANDO ESTOU PROTEGIDO CONTRA DESPEDIMENTO?
Findo o período experimental, os empregadores não 
podem despedir funcionários quando estes se encontram 
numa das seguintes situações: doença ou acidente, gra-
videz e 16 semanas após o parto, participação numa 
missão nacional de auxílio no estrangeiro, serviço militar 
obrigatório com duração superior a 11 dias, serviço de pro-
teção civil ou da Cruz Vermelha.

O QUE FAZER EM CASO DE DESEMPREGO?
Os Centros de Emprego Regionais (Regionalen Arbeitsver-
mittlungsstellen, RAV) ajudam-no em caso de desemprego 
e informam-no sobre as prestações de seguro de de-
semprego. Registe-se o mais rapidamente possível junto 
do RAV da sua região. Os endereços estão disponíveis no 
KIGA ou no Serviço de Estrangeiros de Baselland. 

Deve também começar de imediato a procurar um novo 
emprego. Conserve os documentos que comprovam a 
sua procura. Para receber um subsídio de desemprego, 
terá que provar que se esforça seriamente para encontrar 
um novo emprego e que preenche as condições de ele-
gibilidade. Para mais informações, dirija-se ao RAV ou ao 
Fundo público de Desemprego.

OS MEUS DIPLOMAS ESTRANGEIROS SERÃO 
RECONHECIDOS?
Os diplomas e certificados estrangeiros nem sempre são 

Informações sobre autorizações de trabalho: 
www.bfm.admin.ch > Arbeit/Arbeitsbewilligungen

Informações sobre direito do trabalho, contratos de trabalho  
coletivo, contratos de trabalho normais e outros assuntos  
relacionados com o tema «Trabalho»:   
www.seco.admin.ch > Arbeitsrecht

Direção da Indústria, Profissões e Trabalho/ KIGA 
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit/KIGA 
Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln 
T 061 552 77 77 
www.kiga.bl.ch 

Centro de Informação Profissional BIZ 
Berufsinformationszentrum BIZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
und Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.afbb.bl.ch

Informações sobre o RAV:  
www.treffpunkt-arbeit.ch> BL

Informações sobre o reconhecimento de diplomas estrangeiros:  
Anerkennungsstelle des Staatssekretariats für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF  
www.sbfi.admin.ch> Anerkennung ausländischer Diplome 

SABIA QUE ... 
O TRABALHO NÃO DECLARADO (TRABALHO SEM AUTORIZAÇÃO) É PROIBIDO? 
Trabalhadores não declarados incluem também aquelas pessoas que recebem prestações da Segurança Social  
ou auxílios sociais e que não declaram rendimentos junto desses organismos. Estas ações constituem fraude,  
o que acarreta consequências penais. Quem não declara o seu trabalho, prejudica a sua comunidade e prejudica-se  
a si mesmo. No caso do trabalho não declarado, os trabalhadores não estão segurados contra acidentes e não têm 
pensão de reforma. O trabalho não declarado não é tolerado no cantão de Basel-Landschaft e é fortemente combatido.  
Se suspeita que o seu empregador não está a agir de acordo com a lei, dirija-se ao KIGA de Baselland.

válidos na Suíça. Em determinadas circunstâncias, contudo, 
é possível pedir o reconhecimento do diploma. Para 
algumas profissões, este reconhecimento é uma exigência.
Titulares de um diploma estrangeiro podem pedir o seu 
reconhecimento na Suíça sob determinadas condições. O 
reconhecimento atesta que um diploma ou certificado es-
trangeiro é equivalente a um diploma ou certificado suíço. 
No caso de profissões regulamentadas (p. ex., pessoal de 
saúde, pessoal docente, etc.), o reconhecimento é neces-
sário para que a profissão possa ser exercida. Se o seu 
diploma não satisfizer as normas suíças, podem ser im-
postas condições suplementares (prova de aptidão, prova 
de experiência profissional, etc.). Dependendo da profissão 
ou formação, a competência do reconhecimento cabe a or-
ganismos diferentes. O reconhecimento tem um custo. O 
ponto de contacto nacional para o reconhecimento de di-
plomas disponibiliza informações.
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IMPOSTOS

PORQUE SÃO COBRADOS IMPOSTOS?
Na Suíça, as despesas para obras públicas como infraestru-
turas, viação, exército, polícia, educação, saúde, segurança 
social, cultura e desporto são principalmente pagas através 
dos impostos sobre o trabalho e sobre o património das 
pessoas singulares, através da tributação das empresas e 
através do IVA. 

QUE IMPOSTOS SÃO COBRADOS?
Na Suíça o imposto sobre os rendimentos (IRS) é cobrado 
tanto pelo governo federal (Bundessteuer), como pelos 
cantões (Staatssteuer) e pelas comunas (Gemeindesteuer). 
Os 26 cantões têm as suas próprias legislações fiscais 
com diferentes sistemas de tributação. As comunas 
podem decidir elas próprias o montante dos impostos a 
cobrar, levando sempre em conta a legislação fiscal do 
cantão. O imposto federal é calculado proporcionalmente 
ao imposto do cantão. Sendo assim, as contribuições de 
impostos na Suíça são diferentes de cantão para cantão 
e de comuna para comuna. Os impostos para as pessoas 
singulares (IRS) são levantados na comuna onde se reside 
e são pagos uma vez por ano. As declarações de impostos 
têm de ser apresentadas na repartição de finanças (Steu-
eramt) da comuna.

COMO SÃO COBRADOS OS IMPOSTOS? 
Os impostos são deduzidos diretamente do salário dos tra-
balhadores estrangeiros que não possuem autorização de 
residência permanente C mas que, no entanto, possuem 
residência fiscal na Suíça (retenção na fonte). Tal aplica-
se a pessoas com autorização de permanência anual do 
tipo B, requerentes de asilo, residentes durante a semana 
e trabalhadores fronteiriços. Em salários superiores a  
120 000 francos suíços, procede-se posteriormente a uma 
liquidação fiscal com declaração de impostos.

Na ausência de retenção na fonte, o valor dos impostos 
é apurado através de uma declaração de impostos anual, 
enviada normalmente pela autoridade tributária cantonal e 
que deve ser preenchida e assinada por todas as pessoas 
singulares. Esta declaração de impostos deve ser acom-
panhada pela declaração de rendimentos (Lohnausweis) 
facultada pelo empregador ao trabalhador. 

Os impostos cobrados às pessoas singulares são normal-
mente tributados no local de residência e devem ser pagos 
uma vez por ano. As declarações de impostos devem 
normalmente ser entregues na repartição das finanças da 
comuna. 

O local de entrega concreto (comuna de residência ou 
autoridade tributária cantonal) está indicado na primeira 
página da declaração de impostos.

SABIA QUE ... 
A ADMINISTRAÇÃO FISCAL DO CANTÃO DE BASEL-
LANDSCHAFT COLOCA À SUA DISPOSIÇÃO GRATUITA-
MENTE O SOFTWARE DE COMPUTADOR EASYTAX?
Com o EasyTax pode preencher a sua declaração de 
impostos muito facilmente. O programa está disponível 
para descarga online; pode também adquiri-lo na sua 
comuna ou repartição da administração fiscal. 

Questões gerais relacionadas com impostos: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 51 20 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

Retenção na fonte: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Bereich Quellensteuer  
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 66 70 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern > Quellensteuern 
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Caixa de Compensações Cantonal (Seguro de Velhice e Sobrevivência), 
Caixa de Compensações Cantonal (Abono de Família)  
Kantonale AHV-Ausgleichskasse,  
Kantonale Familienausgleichskasse und IV-Stelle 
Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 
T 061 425 25 25, info@sva-bl.ch, www.sva-bl.ch 

Informações sobre o Seguro de Velhice e Sobrevivência (AHV):  
www.ahv-iv.ch 

SEGURANÇA SOCIAL

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL?   
A segurança social é financiada em primeira linha através 
de contribuições deduzidas dos salários. As entidades 
empregadas e as empregadoras contribuem com quotas-
partes iguais. 

Os seguros sociais cobrem as consequências financeiras 
de riscos como: 
– Doença, acidente e doença profissional 
– Velhice, morte e invalidez 
– Desemprego 

Os riscos na maternidade são cobertos pela Caixa de Saúde 
por um lado, e, por outro, pelo seguro/indemnização por 
perda de salário (Erwerbsersatzordnung/EO). Pode obter 
mais informações junto da sua comuna de residência e da 
Caixa de Compensações do cantão de Basel-Landschaft 
(Ausgleichskasse/IV-Stelle). 

COMO ESTÁ ORGANIZADA A PREVIDÊNCIA SOCIAL? 
A previdência social por velhice, morte e invalidez é consti-
tuída por três pilares: 

1.º Pilar: Os Seguros AHV, IV e EO são seguros básicos a 
que estão sujeitas obrigatoriamente todas as pessoas que 
residam e/ou trabalhem na Suíça.

2. Pilar: Na caixa de aposentações (Pensionkasse) estão 
obrigatoriamente assegurados todos os trabalhadores com 
um rendimento anual superior a CHF 20.880 (situação em 
01.01.2011).  

3. Pilar: O 3º pilar é voluntário e pode consistir de um fundo 
de pensões privado vinculativo e dedutível nos impostos (p. 
ex. numa instituição seguradora ou numa fundação ban-
cária, sendo este o chamado pilar 3a) e/ou de um fundo 
de pensões livre e sujeito a impostos (p. ex. caderneta de 
depósitos, um seguro de vida, aplicações, etc., sendo este 
o chamado pilar 3b).  
Informe-se na sua comuna e na Caixa de Compensações 
do cantão de Basel-Landschaft. 

A segurança social na Suíça

Primeiro Pilar Segundo Pilar Terceiro Pilar

Providência privada

AHV 
Seguro de 

Velhice  
e Sobrevivência

IV 
Seguro de  
Invalidez

EL 
Serviços  

complementares

 
EO 

Indemnização  
por perda  

de rendimentos

BVG 
Providência  
profissional  
obrigatória

Säule 2b 
Providência  
profissional  

extra-obrigatória

Säule 3a 
Providência  
Vinculada

Säule 3b 
Providência  

Livre

Providência estatal Providência profissional

Cobertura das necessidades 
básicas individuais

Manutenção do nível  
de vida anterior Complementos Individuais
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SEGURANÇA SOCIAL

SEGURO DE SAÚDE  
Na Suíça, é obrigatório celebrar um seguro de saúde. As 
caixas de previdência são, por lei, obrigadas a aceitá-lo 
para a celebração de um seguro básico. Seguros adicionais 
são facultativos. Pode escolher de entre várias opções de 
seguros adicionais, com diferentes serviços que comple-
mentam o seguro básico.

Peça aconselhamento antes da contratação de um seguro 
e compare a oferta das várias seguradoras. 

Pessoas seguradas residentes na Suíça que aufiram baixos 
rendimentos têm direito a uma redução dos prémios do 
seguro. O fator determinante são os rendimentos líquidos. 
As condições, o valor reduzido e o processo variam de 
cantão para cantão. Formulários de requerimento estão 
disponíveis na câmara municipal da sua comuna de resi-
dência, nos postos de atendimento do serviço de saúde 
(Krankenkasse) do cantão de Basel-Landschaft e nos gabi-
netes da segurança social de Basel-Landschaft.
 
Para mais informações sobre o seguro de saúde e os ser-
viços cobertos, ver capítulo «Saúde».

SEGURO CONTRA ACIDENTES 
Na Suíça todas as pessoas empregadas estão seguradas 
automaticamente contra acidentes de trabalho e doenças 

profissionais desde o primeiro dia de trabalho. Caso tra-
balhe mais do que 8 horas semanais está também se-
gurado contra acidentes não profissionais.

Também os trabalhadores no seu domicílio, as empregadas 
domésticas e o pessoal de limpeza em casas privadas têm 
de estar segurados pela entidade patronal. As pessoas 
desempregadas estão, em princípio, obrigatoriamente as-
seguradas.

Os trabalhadores por conta própria e membros do ag-
regado que trabalhem na empresa de família devem se-
gurar-se voluntariamente contra acidentes. 

Os não-segurados incluem pessoas que não trabalham, 
tais como domésticas e domésticos, crianças, estudantes 
universitários e pensionistas. É obrigatório que se segurem 
contra acidentes na Caixa de Saúde. 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
O seguro de responsabilidade civil protege os segurados 
contra pedidos de indemnização de terceiros, feitos de 
acordo com as disposições legais deste tipo de seguros. 
Estes baseiam-se no artigo 41 da Lei das Obrigações (Ob-
ligationenrecht), que define o seguinte: «Aquele que inflige 
ilegalmente danos a outrem, quer propositadamente, quer 
por negligência, é obrigado ao pagamento de uma indem-
nização». Cada pessoa está, portanto, responsável por in-
demnizar esses danos a partir dos seus bens pessoais. É 
por esta razão que um seguro de responsabilidade civil é 
tão importante. 
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SEGURO DOS BENS DA CASA
O seguro dos bens da casa cobre os danos que se possam 
verificar nos objetos pessoais numa casa. O seguro básico 
cobre a habitação contra danos provocados por incêndios, 
água ou elementos da natureza, bem como por assaltos. 
Seguros opcionais cobrem a quebra de vidros ou assaltos 
simples exteriores (assaltos na parte exterior da casa). 

MATERNIDADE
As mulheres que, nos 9 meses anteriores ao nascimento, 
tenham pago o Seguro de Velhice e Sobrevivência (AHV), 
tenham trabalhado pelo menos cinco dos nove meses e que, 
por ocasião do parto, tenham estado empregadas, trabalhado 
por conta própria ou empregadas na empresa do cônjuge, 
têm direito a receber o subsídio de maternidade (Mutter-
schaftsversicherung). Por norma, tem-se direito a este sub-
sídio durante 14 semanas. São reembolsados 80% do valor 
do último ordenado, até a um máximo de CHF 196 por dia. 

ABONOS DE FAMÍLIA 
Os abonos de família servem para nivelar parcialmente 
os encargos que os pais têm com o sustento dos filhos. 
Estes incluem os abonos de família (Kinderzulagen), os 
subsídios de formação (Ausbildungszulagen), assim como 
os subsídios de nascimento e de adoção (Geburts- und Ad-
optionszulagen) já introduzidos em alguns cantões.

No cantão de Basel-Landschaft, o abono de família tem o 
valor de CHF 200 mensais por filho. É concedido a partir 
do primeiro mês de vida da criança até ao mês em que 
completa 16 anos de idade. 

Informações do Departamento Federal da Saúde  
sobre o seguro obrigatório: 
www.bag.admin.ch > Themen > Versicherungspflicht

O calculador de prémios de seguro do Departamento Federal da Saúde:  
www.priminfo.ch 

SABIA QUE ...
PARA ALÉM DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS 
ASSOCIADOS AO SUBSÍDIO DE MATERNIDADE E AO 
ABONO DE FAMÍLIA, AS FAMÍLIAS TAMBÉM PODEM 
USUFRUIR DE NUMEROSAS OFERTAS GRATUITAS OU A 
PREÇOS REDUZIDOS NO QUE RESPEITA AO DESPORTO 
E AO TEMPO LIVRE?

O subsídio de formação tem o valor de CHF 250 mensais 
por filho, sendo concedido a partir do mês em que o jovem 
completa 16 anos até ao fim da formação, até a um máximo 
de 25 anos de idade. 

Estes subsídios familiares (abono de família e subsídio de 
formação) estão dependentes das regras nos diferentes 
locais de trabalho. O registo e o pagamento são feitos at-
ravés do empregador.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO  
CONSEGUIR GARANTIR O MEU SUSTENTO? 
As ajudas sociais entram em vigor para apoiar pessoas 
carenciadas. As pessoas necessitadas têm direito a acon-
selhamento gratuito e a apoios materiais. Se se encontra 
nessa situação, dirija-se aos Serviços de Assistência 
Social (Sozialdienste) da sua área de residência. Todas as 
comunas disponibilizam aconselhamento especializado e 
apoio na medida do necessário a pessoas residentes que 
procurem ou que necessitem de ajuda.  
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SAÚDE

O seguro básico paga as seguintes prestações de serviços: 

– Regra geral, a Caixa reembolsa todos os tratamentos 
efetuados por um/a médico/a. Se não for este o caso 
deverá ser informado/a antes do tratamento.

– O seguro básico cobre o tratamento e o internamento 
na secção geral de um hospital no cantão. Os custos 
adicionais do tratamento e do internamento numa 
secção privada ou semiprivada ou num hospital noutro 
cantão são por sua conta ou podem eventualmente 
ser cobertos por um seguro opcional. 

– O seguro básico cobre as despesas da maioria 
dos medicamentos prescritos ou entregues por 
um médico e que constam da chamada «Lista de 
Especialidades» (Spezialitätenliste). 

– Uma parte das despesas de tratamento e das 
despesas de medicação são pagas pelos próprios 
segurados. Esta divisão de custos consiste na franquia 
(valor pago anualmente pelo segurado) de, pelo 
menos, CHF 300 por ano (adultos). As crianças não 
pagam franquia. Além disso, o segurado paga 10% do 
valor das contas médicas, até um valor máximo anual 
de CHF 700 (adultos) e CHF 350 (crianças). 

– O seguro básico cobre as despesas de várias medidas 
preventivas, tais como certas vacinas, 8 exames 
médicos para crianças em idade pré-escolar, exames 
ginecológicos preventivos a cada três anos ou exames 
pré-natais (7 exames preventivos).

ONDE POSSO RECEBER TRATAMENTOS MÉDICOS? 
Por norma, na Suíça a escolha do médico é livre. Con-
soante o modelo de seguro de saúde escolhido, a liberdade 
de escolha de certos médicos pode estar limitada. 

Os cuidados de saúde são, em primeira linha, assegu-
rados pelos médicos de família. Se necessário, será en-
caminhado para um especialista. Endereços de médicos 
de família estão disponíveis na lista telefónica (ver Mé-
dicos Generalistas). Uma lista de médicos de língua est-
rangeira é disponibilizada pelo Serviço de Estrangeiros de 
Baselland. 

Durante a noite e ao fim-de-semana existe um serviço de 
emergência médica. Em casos de emergência ou de ne-
cessidade de internamento hospitalar, tem acesso a ser-
viços médicos nos hospitais.

Para números de emergência, ver «Números importantes 
em caso de emergência».
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INTERPRETAÇÃO EM CASO DE DOENÇA OU ACIDENTE
Se, em caso de doença ou acidente, necessitar de um in-
térprete para comunicar com o médico, informe-se junto 
do Serviço de Estrangeiros de Baselland sobre os ser-
viços de interpretação ou utilize os serviços nacionais de 
interpretação telefónica. Os custos da contratação de um 
intérprete do Serviço de Estrangeiros de Baselland são 
calculados conforme a duração do serviço e arredondados 
ao quarto de hora (membros CHF 90/hora, não-membros 
CHF 105/h). As despesas de deslocação têm um valor fixo 
de CHF 37,50.  

AS DESPESAS DE DENTISTA TAMBÉM ESTÃO 
COBERTAS?
Não, estes custos não são cobertos pelo seguro básico. 
No entanto pode efetuar um seguro adicional para o efeito. 
Para crianças e jovens é possível a adesão aos cuidados 
dentários para jovens e crianças (Kinder- und Jugendzahn-
pflege). Controles regulares, medidas preventivas contra 
cáries e periodontite, bem como o tratamento de cáries e 
de anomalias de posição são comparticipadas. Informe-se 
junto do professor do seu filho ou em www.bl.ch.

TENHO QUE PAGAR AS CONSULTAS DO MÉDICO 
ESCOLAR DOS MEUS FILHOS?
Durante o período escolar, têm lugar três consultas obri-

Informações do Departamento Federal da Saúde sobre  
o seguro de saúde: 
www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung

Lista dos atuais prémios por tipo  
de segurado e por cantão/região: 
www.priminfo.ch

Comparação de tarifas e serviços  
em alemão, francês, italiano e inglês:  
www.comparis.ch

Serviço Nacional de Interpretação Telefónica (Pago): 
AOZ Medios 
T 0842 442 442 
www.aoz.ch > Medios 

«Conselheiro da Saúde» 
«Gesundheitsratgeber» 
www.migesplus.ch > Publikationen 

SABIA QUE ... 
OS CONSELHEIROS DE SAÚDE DA MIGESPLUS  
PODEM DAR-LHE VALIOSAS INFORMAÇÕES EM  
DIVERSAS LÍNGUAS SOBRE A PREVENÇÃO,  
O SEGURO DE SAÚDE E OS TRATAMENTOS MÉDICOS?
Um estilo de vida saudável não irá somente fazê-lo 
sentir-se melhor, como irá também permitir-lhe poupar 
dinheiro, uma vez que evita despesas com eventuais 
consultas médicas.

gatórias do médico escolar: no jardim-de-infância, no 4.º 
ano e no 7.º ano (conversa coletiva com o médico escolar, 
controlo do boletim de vacinas). As consultas são gratuitas, 
desde que realizadas pelo médico escolar. Se a consulta for 
realizada por um médico privado, os pais são responsáveis 
pelo seu pagamento. Não serão pagos eventuais custos de 
consultas ou vacinações adicionais.
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CRIANÇAS

No cantão de Basel-Landschaft, incentiva-se uma política 
amiga da família, que oferece às famílias e às crianças apoio 
e possibilidades de desenvolvimento, tanto a nível cantonal 
como comunal. Numerosos centros de aconselhamento 
ajudam-no a responder a questões ou oferecem apoio em 
situações de crise. Pontos de encontro e centros familiares 
dão-lhe a possibilidade de conhecer outras famílias, trocar 
informações ou passar o tempo livre em conjunto. Apro-
veite estas oportunidades à sua disposição! Uma compi-
lação das várias moradas está disponível no Guia da Família 
em alemão, inglês e albanês, na sua comuna ou no Serviço 
de Estrangeiros de Baselland.

COMO ESTÁ REGULAMENTADA A ESTADIA?
Os menores de 12 anos recebem a mesma autorização que 
os pais. Se apenas um dos pais for detentor de uma auto-
rização de residência permanente, ao menor de 12 anos 
também será concedida a autorização de residência per-
manente, sob condição de viver com ambos os pais. Cri-
anças com mais de 12 anos recebem uma autorização de 
residência (para as condições de reagrupamento familiar, 
ver capítulo «Informações Legais para Estrangeiros»).

A QUE DEVEM ATENTAR OS PAIS?
Os pais são responsáveis pelo cuidado e educação do seu 
filho e, para tal, tomam as decisões necessárias. No cerne 
está o bem-estar da criança. Os pais são responsáveis 
pelo sustento e educação do seu filho, bem como por 
eventuais medidas de proteção até que este atinja a mai-
oridade (18 anos). Os custos dos meios de subsistência 
do filho recaem sobre os pais até à conclusão da sua for-
mação inicial. Os pais devem educar o seu filho conforme 
as suas possibilidades, assim como fomentar e proteger 
o seu desenvolvimento físico, intelectual e social. Devem 

proporcionar ao seu filho uma formação geral profissional 
adequada e de acordo com as suas capacidades e incli-
nações. Para o efeito, devem cooperar com a escola. É 
esperado que acompanhe e apoie o seu filho na tomada 
de decisão sobre a formação profissional (ver capítulo 
«Ensino e formação»). Se o bem-estar da criança for ame-
açado e se os pais não encontrarem, por iniciativa própria, 
uma solução ou se de tal não forem capazes, a Autoridade 
para a Proteção da Criança e do Adulto tomará as medidas 
necessárias para proteger a criança.

ONDE POSSO ENCONTRAR OFERTAS DE 
ACOMPANHAMENTO INFANTIL PARA QUANDO ESTOU A 
TRABALHAR?
A utilização das ofertas de acompanhamento infantil ex-
traescolar é facultativa. Os pais contribuem para o paga-
mento deste acompanhamento, de acordo com as suas 
possibilidades financeiras. Existem diversas opções de 
acolhimento infantil. Pode deixar os seus filhos numa ama, 
numa creche (KiTa) ou numa atividade extracurricular.

CRECHES (KITA)
As creches, berçários ou centros de dia são entidades 
de acompanhamento aprovadas e supervisionadas pelo 
cantão. Juntamente com educadores de infância e pessoal 
de apoio, as crianças passam o dia em grupos de três a 10 
crianças. As crianças frequentam o berçário durante meio 
dia até cinco dias por semana. As ofertas têm um custo. 
Algumas comunas comparticipam as creches. Algumas 
creches dão especial importância ao estímulo da aquisição 
da língua pelas crianças.

AMAS
Numa ama, o seu filho é cuidado como em casa e tem, 
por vezes, irmãos temporários para brincar e gritar. Os 
pais e a ama combinam os horários de acompanhamento 
da criança, de acordo com as necessidades e desejos. É 
vantajoso que a ama e os pais assinem o contrato. Aí es-
tarão vinculativamente regulamentadas as especificidades 
do acompanhamento, tais como os dados pessoais dos 
pais, o início e término do acompanhamento diário, o paga-
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mento, as férias, a eventualidade de doença, etc. As várias 
ofertas têm custos obrigatórios. Algumas comunas com-
participam parcialmente as despesas com a ama. A maioria 
das amas está associada às associações de pais regionais.  

ACOMPANHAMENTO PRECOCE EM IDADE PRÉ-ESCOLAR
Os grupos lúdicos permitem que crianças a partir dos três 
anos de idade adquiram, de forma lúdica, importantes 
experiências num grupo constante, servindo de base a 
um bom desenvolvimento da personalidade e da aprendi-
zagem. Os grupos lúdicos têm lugar uma a três vezes por 
semana durante cerca de três horas e têm um custo para 
os pais. Para mais informações sobre a oferta de grupos 
lúdicos, dirija-se à sua comuna de residência ou consulte a 
página www.fks-bl-fricktal.ch. Alguns grupos lúdicos ofe-
recem programas especiais de promoção linguística.

Todas as comunas do cantão de Basel-Landschaft ofe-
recem aconselhamento para pais e mães. Pode aí ver res-
pondidas todas as suas questões sobre o desenvolvimento 
motor, mental e intelectual do seu bebé ou da sua criança. 
O aconselhamento e o apoio tornam mais fácil o seu dia-
a-dia de amamentação, alimentação, cuidados e educação, 
bem como o seu papel de pai e mãe. O aconselhamento é 
geralmente gratuito; algumas comunas cobram uma taxa 
de inscrição.

Para mais informações sobre as ofertas de acompanha-
mento precoce e sobre os eventos e pontos de encontro 
para famílias, dirija-se à sua comuna.

EDUCAÇÃO PARENTAL
Ofertas de educação parental apoiam os pais e as mães 
na sua tarefa de educadores. A questão da educação é 
abordada através de trocas de impressões com outros pais 
ou transmissão de conhecimentos, sob a forma de cursos, 
palestras e reuniões abertas. Desta forma, os pais re-
cebem novos impulsos. A formação parental é ministrada 
por diversas instituições, incluindo, por exemplo, centros 
de família, centros de aconselhamento de pais e mães 
e associações de formação parental. Na página Web da 

Possibilidades de Acompanhamento Infantil: 
Informações sobre as possibilidades de acompanhamento infantil 
estão disponíveis na sua junta de freguesia ou em 
www.kinderbetreuung-schweiz.ch

Guia da Família (também disponível em albanês e inglês): 
www.bl.ch > Sicherheit > Familien > Familienhandbuch

Endereços de creches: 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend und Behinderte 
> Liste Tagesbetreuungs einrichtungen für Kinder in BL

Informações sobre a Autoridade para a Proteção da Criança  
e do Adulto: www.kesb-bl.ch

Endereços de amas Os endereços das associações individuais 
estão disponíveis na página da Associação de Amas do Noroeste da 
Suíça (Verband Tagesfamilien Nordwestschweiz):   
www.vtn.ch > Mitglieder / Vermittlungsstellen > Ortsgruppen

Informações sobre grupos lúdicos: www.fks-bl-fricktal.ch

Informações sobre atividades extracurriculares: dirija-se à sua 
comuna para mais informações sobre atividades extracurriculares

Aconselhamento Maternal (Mütterberatung) 
Brochura em várias línguas, Centros de Aconselhamento nas freguesias:   
www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland

Formação parental na Suíça (em alemão, francês e italiano): 
www.elternbildung.ch 

Plataforma de informação para a formação parental no cantão de 
Basel-Landschaft: www.elternbildung-baselland.ch 

SABIA QUE ... 
QUE O SEU FILHO PODE PARTICIPAR NAS  
ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO PRECOCE  
NAS CRECHES OU GRUPOS LÚDICOS? 
Desta forma, o seu filho poderá usufruir de melhores 
oportunidades na escola ou, mais tarde, na sua vida 
profissional, graças às suas competências linguísticas  
e sociais.

associação "Formação parental Baselland" (Elternbildung 
Baselland, ebbl) irá encontrar uma visão geral das ofertas 
de todo o cantão. Na plataforma de informação para a for-
mação parental irá encontrar uma visão geral das ofertas e 
eventos em todo o cantão de Basel-Landschaft.

CENTROS DE FAMÍLIA
Em várias comunas do cantão de Basel-Landschaft existem 
os chamados centros de família. Todos eles contam com 
ofertas de cursos e mediação e constituem um ponto de 
encontro aberto. Nos centros de família, todos os resi-
dentes e respetivos filhos podem conhecer pessoas com 
ideias semelhantes às suas.
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ENSINO PÚBLICO

Na Suíça, o ensino é uma missão do Estado, desde a pré-
primária (jardim de infância) até ao terceiro nível de estudos 
(faculdade e formação profissional elevada).  

COMO ESTÁ REGULAMENTADO O ENSINO 
OBRIGATÓRIO?
No cantão de Basel-Landschaft, o ensino passa a ser ob-
rigatório durante 11 anos. Todas as crianças a partir dos 4 
anos iniciam o seu percurso escolar no jardim-de-infância. 

Na escola primária, o seu filho recebe as bases para a 
sua formação nas escolas profissionais ou nas escolas 
secundárias (Maturitätschulen) e adquire competências 
linguísticas. A frequência de escolas e jardins-de-infância 
públicos é gratuita.

COMO SERÁ O MEU FILHO APOIADO  
NA ESCOLA COM A APRENDIZAGEM DO ALEMÃO?
As crianças recém-chegadas ao cantão de Basel-Land-
schaft e que ainda não falam alemão, são apoiadas através 
de medidas especiais. O objetivo é a aquisição da língua, 
de forma a facilitar a integração na futura turma geral. Para 
além das aulas obrigatórias, o seu filho pode, a partir do 
segundo ano, frequentar aulas de língua e cultura (HSK-
Kurse) na sua língua-mãe. Aqui ensinam-se geografia, 

cultura e língua do seu país de origem. A frequência destas 
aulas é facultativa, mas altamente recomendada. 

ONDE ME DEVO DIRIGIR QUANDO A  
MINHA CRIANÇA TIVER DIFICULDADES E PROBLEMAS  
NA ESCOLA? 
Os pais são obrigados a cooperar com a escola. Serão re-
gularmente convidados pelo professor para sessões de in-
formação e para reuniões de pais. Participe nestes eventos 
e procure o contacto com o professor ou professora do 
seu filho, que irá responder prontamente às suas questões.
É seu dever assegurar que os seus filhos cumprem o 
ensino obrigatório, ler e assinar a pauta de resultados, 
pedir atempadamente autorização de férias, avisar com an-
tecedência sobre as dispensas de aulas e justificar as faltas.

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS ENQUANTO PAIS?
Enquanto pais, têm os seguintes direitos:
– Receber todas as informações necessárias ao 

cumprimento dos direitos e deveres parentais
– Ser informado sobre o progresso da aprendizagem, os 

hábitos de trabalho e o comportamento social do seu 
filho

– Ser informado sobre as avaliações do seu filho
– Ter conversas individuais com o docente
– Assistir a uma aula  

(mediante consulta do docente)
– Ser informado atempadamente sobre projetos e 

reformas da escola
– Ser informado atempadamente sobre cancelamento de 

aulas
– Ser convidado, geralmente uma vez por ano escolar, 

para uma reunião de pais, durante o ensino obrigatório
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Todos os contactos relativos ao tema «Harmonização da Educação –  
Boas Escolas em Baselland» estão disponíveis em: 
www.bl.ch  
> Bildung > Bildungsharmonisierung

Aulas de Língua e Cultura na Língua-Mãe (HSK) são dirigidas e 
coordenadas pelo Gabinete das Escolas Primárias: 
www.avs.ch  
> Dienstleistungen > Unterricht HSK 

SABIA QUE ...
AS CRIANÇAS BILINGUES QUE FREQUENTAM AS AULAS 
NA LÍNGUA-MÃE REVELAM UMA FLEXIBILIDADE E 
SEGURANÇA MAIORES E APRESENTAM MELHORES 
RESULTADOS NA ESCOLA?

Gymnasium Gymnasium (Escola secundária)

FMS/HMS Escola Média Técnica (FMS) 
 Escola Média Comercial (HMS)

Berufslehre Formação Profissional 
Berufsmaturität Maturidade profissional

SBA Ano de preparação escolar (SBA)

Fach-/ Berufsmatura Exame de maturidade profissional/técnica

Sekundarschule Escola do 3º ciclo

Primarschule Escola Primária

Kindergarten Jardim de Infância/ Pré-primária

Fachmittelschule Ensino Profissionalizante (Escola Média  
 Financeira WMS, Formação Profissional,  
 Maturidade Profissional)

Berufsbildender Weg  Passagem gradual para o novo sistema 
(WMS, Lehre, Berufsmaturität)  
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SISTEMA ESCOLAR ATUAL EM BASEL-LANDSCHAFT 

15.º ano escolar

14.º ano escolar

13.º ano escolar

12.º ano escolar

11. º ano escolar

10.º ano escolar

9.º ano escolar

8.º ano escolar

7.º ano escolar

6º ano escolar

5.º ano escolar

4. º ano escolar

3.º ano escolar

2. º ano escolar

1.º ano escolar

V
o

lk
ss

ch
u

le

S
ch

u
lo

b
lig

at
o

ri
u

m

Primarschule

Sekundarschule

Kindergarten

4

3

2

1

3

2

1

6

5

4

3

2

1

2

1

19/20 anos de idade

17/18 anos de idade

16/17 anos de idade

15/16 anos de idade

14/15 anos de idade

13/14  anos de idade

12/13 J anos de idade

11/12  anos de idade

10/11  anos de idade

9/10 anos de idade

8/9  anos de idade

7/8  anos de idade

6/7 anos de idade

5/6  anos de idade

4/5 anos de idade
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FORMAÇÃO

QUE FORMAÇÕES DE BASE OU COMPLEMENTARES 
EXISTEM DEPOIS DO ENSINO OBRIGATÓRIO?
Um diploma escolar ou profissional com êxito é um pré-
requisito importante para o início da vida profissional e para 
a restante progressão na carreira. O sistema escolar suíço 
é muito flexível e todos os níveis conduzem a outro nível de 
formação complementar.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BASE
A grande maioria dos jovens na Suíça faz uma formação 
profissional de base. Trata-se, na maioria dos casos, de 
uma formação profissional de base de três ou quatro anos, 
com um Atestado Federal de Capacidade (EFZ). Esta for-
mação é conhecida coloquialmente também por „Lehre“ 
(aprendizagem) e inclui, para além da formação prática 
numa empresa, aulas numa escola técnica profissional 
(Berufsfachschule), bem como cursos empresariais. Esta 
formação termina com o Atestado Federal de Capacidade 
(EFZ) e abre as portas do mercado laboral qualificado ou 
de exigentes formações complementares ao nível superior 
(exame profissional, exame profissional superior ou escola 
técnica superior). 

Para jovens com aptidão manual mas com fraco desem-
penho escolar existem formações profissionais de base, 
com duração de dois anos, que culminam com o Atestado 
Federal Profissional (EBA). No seu seguimento, é fre-
quentemente possível completar a formação profissional 
de base com Atestado Federal de Capacidade com uma 
duração reduzida. 

Os jovens especialmente interessados e dotados podem 
completar a maturidade profissional (Berufsmaturität, BM 
1 ou BM 2) numa escola de maturidade profissional durante 
ou após a formação profissional de base, com o Atestado 
Federal de Capacidade. 

Na Escola Média de Economia (Wirtschaftsmittelschule, 
WMS), os jovens aprendem a profissão de gerente co-
mercial EFZ através de um percurso escolar combinado 
com um estágio de um ano, concluindo em simultâneo a 
maturidade profissional de economia e serviços.

A maturidade profissional permite aceder a um curso su-
perior numa escola superior técnica (Fachhochschule) ou, 
através da “passerelle”, numa universidade ou escola su-
perior técnica federal (ETH). 

ESCOLAS MÉDIAS
As escolas médias incluem as escolas médias técnicas 
(Fachmittelschulen, FMS) e os Gymnasien. Estas for-
mações destinam-se sobretudo a jovens com interesses 
escolares amplos. A escola média técnica (FMS) prepara os 
estudantes para formações superiores nas áreas da saúde, 
artes, ciências sociais ou ensino. A escola média técnica 
é concluída com o certificado técnico médio (Fachmittel-
schulausweis) ou com a maturidade técnica (Fachmaturität). 
Os Gymnasien ministram uma formação geral aprofundada 
e preparam o estudante para um curso superior numa uni-
versidade ou ETH.

COMO É QUE O MEU FILHO PODE ENCONTRAR A 
FORMAÇÃO CERTA?
Nos últimos três anos da Sekundarschule (correspondente 
ao 3.º ciclo do ensino básico), o seu filho ficará a conhecer 
as várias possibilidades de formação de base e comple-
mentar através da orientação profissional. O seu filho 
tomará uma decisão sobre a formação desejada com base 
nos seus interesses e capacidades.

Pode apoiar o seu filho debatendo a questão da escolha 
de escola e de profissão também em casa, falando sobre 
o seu próprio trabalho e ajudando-o no processo de candi-
datura. 

A orientação profissional, escolar e de carreira é realizada 
em Bottmingen e Liestal, em dois centros de informação 
profissional (BerufsinformationsZentren, BIZ). Aqui, tanto 
você como o seu filho poderão encontrar informações sobre 
formações de base e complementares. Perguntas simples 
podem ser respondidas no local, sem necessidade de mar-
cação prévia. Para questões mais complexas existem várias 
possibilidades de aconselhamento à disposição, quer por 
telefone, quer sob a forma de aconselhamento individual.
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Centro de Informação Profissional BIZ 
Berufsinformationszentrum BiZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.biz.bl.ch 

Integração profissional de Baselland 
Berufsintegration Baselland 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 91 91, www.berufsintegration.bl.ch

Ponto de coordenação sobre os cursos de preparação 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 11 
www.brueckenangebote.bl.ch 

Brückenangebote

Sekundarschule

Sekundarstufe II

Tertiärstufe

Passerelle

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

GymnasiumFachmittelschule 
FMS

Wirtschafts- 
mittelschule 

WMS 
EFZ und BM 1

Fachmatur

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ)Berufliche 

Grundbildung mit  
Berufsattest (EBA)

BM 1 
Berufs-
matu-
rität

BM 2 Berufsmaturität

Berufsorientierte 
Weiterbildung

Höhere Fachprüfung HFP 
Diplom

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

Höhere Fachschule HF 
Diplom

Nachdiplom- 
Studium HF

Fachhochschule FH 
Pädagogische 
Hochschule PH 

Master

Universität/ETH 
Master

Universität/ETH 
Bachelor

Fachhochschule FH 
Pädagogische 
Hochschule PH 

Bachelor

Weiterbildungen 
Master of Advanced Studies (MAS) 
Diploma of Advanced Studies (DAS) 

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Universität/
ETH 

PhD/Dr.

Passerelle
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SISTEMA ESCOLAR

Sekundarstufe II 

Sekundarschule 

Brückenangebote 

BVS 2

Berufliche Grundbildung  
mit Berufsattest (EBA) 

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ)

BM 1 Berufsmaturität 

Wirtschaftsmittelschule 
WMS, EFZ und BM 1 

Wirtschaftsmittelschule 

Fachmittelschule FMS 

Fachmatur 

Gymnasium 

BM 2 Berufsmaturität 

Passerelle 

Tertiärstufe

Berufsorientierte Weiterbildung 

Berufsprüfung BP 
Fachausweis 

Höhere Fachprüfung HFP, Diplom 
 

Höhere Fachschule HF, Diplom 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Bachelor 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Master 

Universität/ETH, Bachelor 

Universität/ETH, Master 

Weiterbildungen 
  

Nível secundário II 

Escola secundária

Ofertas de transição

BVS 2

Formação de base profissional com 
atestado profissional (EBA)

Formação de base profissional com 
atestado de capacidade (EFZ) 

Maturidade Profissional BM 1 

Escola Média de Economia WMS 
EFZ e BM 1

Escola Média de Economia

Escola Média Técnica FMS 

Exame Técnico

Gymnasium

Maturidade Profissional BM 2 

Passerelle 

Nível terciário 

Formação complementar  
profissionalizante

Exame profissional BP 
Certificado técnico 

Exame técnico superior HFP, 
Diploma

Escola Técnica Superior HF, Diploma

Escola Superior Técnica FH 
Escola Superior Pedagógica PH 
Bacharelato

Escola Superior Técnica FH 
Escola Superior Pedagógica PH 
Mestrado 

Universidade/ETH, Bacharelato

Universidade/ETH, Mestrado

Formações complementares
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FORMAÇÃO

Que ofertas adicionais de formação e apoio existem? 
A transição do ensino público (Volksschule) para uma for-
mação profissional é um grande desafio. Alguns jovens 
precisam de mais tempo para que essa transição seja 
bem-sucedida ou têm de se preparar de forma orientada 
para essa transição. O cantão de Basel-Landschaft oferece 
diversas propostas de apoio através da integração profis-
sional, que visa apoiar jovens e jovens adultos com idades 
entre os 15 e os 25 anos na sua transição para uma for-
mação profissional reconhecida:

AULAS DE INTEGRAÇÃO E ESCOLHA DE PROFISSÃO
Para jovens e jovens adultos que tenham chegado à Suíça 
após o ensino obrigatório existem diversas aulas de inte-
gração e escolha de profissão. O objetivo é aprender alemão 
e preparar-se de forma intensiva para a formação profissional.

OFERTAS DE TRANSIÇÃO
As ofertas de transição seguem-se ao ensino obrigatório 
e têm duração de um ano. O objetivo é que os jovens 
possam, após esse ano, começar a aprendizagem bem-
sucedida de um ofício. Os principais pontos de enfoque in-
cluem temas escolares, escolha profissional e importantes 
competências pessoais e sociais para o mundo laboral. 
Existem ofertas de transição escolares e outras muito ori-
entadas para a vertente prática de uma profissão.

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL DE BASEL-LANDSCHAFT
A integração profissional de Basel-Landschaft disponibiliza 
diversas ofertas de aconselhamento e acompanhamento, 
que visam apoiar jovens e jovens adultos no acesso a uma 
formação profissional:

– Coaching para a integração profissional
 O coaching para a integração profissional oferece 

um apoio direcionado para a procura de um local de 
formação. Em colaboração com um profissional de 
aconselhamento são definidas e aplicadas estratégias 
de integração profissional. 

– Mentoria para jovens
 Profissionais experientes de diferentes áreas 

acompanham jovens na procura de um local de 
formação. O mentor inicia um diálogo, permitindo, 
assim, um apoio individualizado.

 
– Gestão de Casos BWB
 A Gestão de Casos BWB oferece apoio quando a 

integração numa formação é dificultada por diferentes 
problemas ou quando a permanência numa formação 
profissional está seriamente ameaçada. Os gestores 
de casos contribuem, através do aconselhamento e 
acompanhamento, para assegurar que a formação é 
concluída. 

– Esclarecimentos
– Programas de formação

A inscrição e participação nestas ofertas são gratuitas e 
possíveis a qualquer momento.

 

SABIA QUE ... 
OS JOVENS COM AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA  
PERMANENTE DO TIPO C (OU COM AUTORIZAÇÃO DE 
RESIDÊNCIA DO TIPO B HÁ CINCO ANOS) QUE COM-
PLETEM UMA FORMAÇÃO ESCOLAR OU PROFISSIONAL 
OFICIALMENTE RECONHECIDA PODEM REQUERER UMA 
BOLSA DE ESTUDO PARA FINANCIAR ESSA FORMAÇÃO, 
CASO OS MEIOS DOS PAIS NÃO SEJAM SUFICIENTES? 
Para mais informações, contacte o Departamento de 
Subsídios de Formação BL (061 552 79 99) ou dirija-se ao 
Serviço de Estrangeiros de Baselland.

Integração profissional de Basel-Landschaft 
Berufsintegration Basel-Landschaft 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T 061 552 91 91  
berufsintegration@bl.ch, www.berufsintegration.bl.ch 

Orientação 
Mentoring, Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T061 552 79 88, mentoring@bl.ch, www.mentoring.bl.ch

Informações sobre a formação complementar profissionalizante  
e sobre o aconselhamento profissional: Amt für Berufsbildung 
und Berufsberatung www.afbb.bl.ch

Departamento do Ensino para Adultos:  
Fachstelle Erwachsenenbildung www.febl.ch 
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FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
E PARA ADULTOS

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
O nosso mundo atual em rápida mutação, com os seus 
acelerados desenvolvimentos tecnológicos, uma mobi-
lidade crescente e mudanças sociais, exige das pessoas 
a aquisição constante de novos conhecimentos e com-
petências. 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PROFISSIONALIZANTE
Já há muito que o que se aprende na escola e na formação 
profissional não chega para toda a vida. Aqueles que se 
querem manter a par dos desenvolvimentos do mundo la-
boral têm que se continuar a formar. As formações comple-
mentares também são uma forma de aquelas pessoas que 
reintegram o mercado laboral se redefinirem profissional-
mente. Por esta razão, associações profissionais e escolas 
oferecem inúmeras formações complementares profissi-
onalizantes. Estas formações podem não conduzir a um 
diploma ou podem conduzir a uma diploma reconhecido a 
nível setorial ou federal. A duração da formação pode variar 
entre algumas horas e cursos pós-diploma de vários anos. 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR GENERALISTA
Nos setores público e privado, a formação complementar 
generalista e a formação para adultos também constituem 
a melhor forma de acompanhar as mudanças sociais e 
técnicas. Dado que a sociedade e as possibilidades téc-
nicas estão em constante mutação, a experiência adquirida 
muitas vezes já não é suficiente. Por exemplo, a Internet e 
as redes sociais podem representar um desafio, não só em 
termos de possibilidades criadas, como também no que 
toca à educação e acompanhamento de crianças e jovens.
As instituições de formação complementar da região de 
Basel oferecem boas e amplas oportunidades de formação, 
que respondem às diferentes necessidades de formação 
individuais, por exemplo:
– Cursos de alemão (ver p. 11, Língua e comunicação)
– Línguas estrangeiras
– Formação geral
– Competências básicas (matemática do dia-

a-dia, escrever, ler, tecnologias da informação e 
comunicação)

– Promoção da saúde
– Cursos e sessões de informação para pais

OFERTAS DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
A formação complementar profissionalizante e generalista 
é ministrada sob a forma de cursos, cursos superiores, apre-
sentações, palestras, mas também e-learning. Frequentar 
uma formação profissional também lhe oferece a possibi-
lidade de conhecer outras pessoas que se interessam pelo 
mesmo tema. Aqui é possível trocar impressões sobre as 
suas experiências e criar contactos pessoais. 

INFORMAÇÕES SOBRE FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Uma vez que a oferta é muito vasta, nem sempre é fácil en-
contrar a oferta indicada para si. Recomendamos que peça 
recomendações e relatos pessoais a conhecidos, colegas 
de trabalho, superiores e pessoas no seu círculo.

Além disso, poderá obter informações gratuitas e neutras 
sobre a formação complementar profissionalizante e o 
planeamento da sua carreira junto dos profissionais da ori-
entação profissional, escolar e de carreira dos centros de 
informação profissional (BerufsinformationsZentren, BIZ) 
em Bottmingen e Liestal, sem necessidade de marcação 
prévia. Os especialistas da orientação profissional, escolar 
e de carreira também respondem às suas questões sobre 
o reconhecimento de diplomas, sobre a recuperação de 
diplomas profissionais e certificados de habilitações ou 
sobre as possibilidades criadas por um curso superior: con-
sulte a página www.biz.bl.ch 

Gabinete de Formação e Aconselhamento Profissional 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
BiZ Bottmingen, Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen 
T 061 552 29 00 
BiZ Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
T 061 552 28 28 
www.biz.bl.ch

Escola Industrial Geral de Basel 
Allgemeine Gewerbeschule Basel 
Vogelsangstrasse 15, 4005 Basel 
T 061 695 61 11 
urs.hammer@alice.ch, www.agsbs.ch 
> Ausbildung > Weiterbildung > Link zum Beruf 
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CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO

A QUE DEVO ATENTAR NUM CASAMENTO?
O registo civil competente do local de residência dos noivos 
disponibiliza informações e os documentos necessários 
e organiza o casamento civil. O casamento religioso não 
pode preceder o casamento civil. A principal função dos 
registos civis é a autenticação do estado civil, designada-
mente o nascimento, o casamento, as uniões de facto do 
mesmo sexo, o óbito e o reconhecimento paternal, através 
da manutenção de um registo de estado civil eletrónico 
(Infostar), bem como a preparação e a realização do ca-
samento. Todos os nascimentos, casamentos, uniões de 
facto do mesmo sexo, óbitos e reconhecimentos paternais 
são registados no INFOSTAR.

No cantão de Basel-Landschaft existe uma Conservatória 
do Registo Civil,  nomeadamente em Arlesheim. 

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DE UM 
CASAMENTO?
– Ter cumprido 18 anos de idade e ter capacidade de 

julgamento
– Não pode já ser casado
– Cidadãos estrangeiros devem ser portadores de uma 

autorização de residência legal na Suíça
– A lei proíbe os casamentos entre parentes diretos (pais 

e avós), bem como entre irmãos ou meios-irmãos, 
independentemente de ser um parentesco biológico 
ou resultante da adoção.

– Os casamentos forçados são proibidos na Suíça.

A que devo atentar numa união de facto do mesmo sexo?
Ao registo das uniões de facto do mesmo sexo aplicam-

se as mesmas disposições e regras da celebração de um 
casamento.

A QUE DEVO ATENTAR NUM NASCIMENTO?
Após o nascimento de uma criança, é necessário registá-la 
no registo civil competente do local de nascimento. Em 
caso de um nascimento em casa, é necessária uma de-
claração de nascimento (Geburtsanzeige) preenchida pela 
parteira. Em caso de nascimento no hospital, é este o res-
ponsável por comunicar o nascimento ao registo civil com-
petente. Informe-se atempadamente no registo civil sobre 
quais os documentos que deve levar consigo e entregar 
no hospital.

A QUE DEVO ATENTAR EM CASO DE ÓBITO?
Em caso de falecimento, a declaração de óbito deve ser 
preenchida por um médico. De seguida, o óbito deve ser 
imediatamente comunicado ao registo civil competente 
do local de falecimento. O óbito também pode ser comu-
nicado à comuna do último local de residência, caso na 
comuna de residência não exista um registo civil ou caso 
o falecimento tenha ocorrido numa instituição ou num hos-
pital. Se o falecimento tiver ocorrido num hospital, lar de 
idosos ou casa de saúde, cabe à direção da instituição a 
participação do óbito. 

Em todos os demais casos, cabe aos familiares a par-
ticipação do óbito. A pedido, pode ser contactada uma 
agência funerária, que efetua o transporte dos restos 
mortais para a capela do cemitério, para o crematório ou 
para o estrangeiro. As despesas de funeral são suportadas 
pelos familiares da pessoa falecida. 

Para mais informações sobre os documentos necessários 
para a participação de um óbito, dirija-se ao registo civil 
competente do local de falecimento.

Conservatória do Registo Civil de Basel-Landschaft 
Zivilstandsamt Basel-Landschaft 
Kirchgasse 5, Postfach, 4144 Arlesheim  
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01, zivilstandsamt@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Zivilstandesamt 
Horário de funcionamento: de segunda a sexta 
Das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 
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RELIGIÃO

A Constituição do Cantão de Basel-Landschaft garante a 
liberdade de crença e de consciência. Todas as pessoas 
são livres de decidir se são crentes e que religião querem 
praticar, sozinhas ou em comunidade. Ninguém pode ser 
obrigado à prática de uma religião. A liberdade de religião 
é um direito individual, que cada pessoa exerce de acordo 
com as suas convicções pessoais. É importante, contudo, 
não perder de vista que, na Suíça, o Estado se sobrepõe 
à religião. A liberdade religiosa está salvaguardada, desde 
que não infrinja as leis suíças ou cantonais. A função do 
Estado é garantir a liberdade religiosa, a paz entre as reli-
giões e a proteção contra a discriminação. O Estado não se 
pode pronunciar sobre crenças. 

No Cantão de Basel-Landschaft, a Igreja Evangélica Re-
formada, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja 
Católica Cristã Suíça são reconhecidas como "igrejas es-
tatais", ou seja, são reconhecidas como entidades públicas. 
Nos dois cantões de Basel contam-se hoje em dia mais 
de 400 comunidades religiosas cristãs e não-cristãs. Para 
além das igrejas oficialmente reconhecidas, existem igrejas 
livres cristãs, igrejas ortodoxas e igrejas provenientes de 
outros países. Quanto às religiões não-cristãs represen-
tadas na região, estas incluem o judaísmo, o islamismo, 
o alevismo, o hinduísmo (tâmil), o budismo, o sikhismo e 
outros movimentos religiosos mais recentes.

Em 2007, foi criada uma Mesa Redonda das Religiões dos 
dois cantões de Basel, organizada pelos departamentos 
de integração de ambos os cantões e liderada pela co-
ordenadora de Basel para as questões religiosas. Esta 
mesa redonda serve de interface entre as comunidades 
religiosas, a administração e a população. Para além dos 
responsáveis do departamento de integração, participam 
nessa mesa redonda representantes mandatados de duas 
confederações e de 13 diferentes comunidades religiosas.

SABIA QUE ... 
EXISTE UM GABINETE CHAMADO «COORDENAÇÃO E 
QUESTÕES RELACIONADAS COM A RELIGIÃO»? 
Este gabinete aconselha as instituições, as comunidades 
religiosas e pessoas individuais em caso  
de questões ou conflitos com origem na religião. 
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Centro de Coordenação para as Questões Religiosas: 
Mesa Redonda das Religiões dos dois cantões de Basel 
Runder Tisch der Religionen beider Basel 
Marktplatz 30a, 4001 Basel  
T 061 267 47 42 
lilo.roost@bs.ch, www.inforel.ch 
www.entwicklung.bs.ch 
> Integration > Religion & Gesellschaft> Runder Tisch 
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MOBILIDADE

COMO FUNCIONA A REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS?
A Suíça possui umas das mais densas redes de transportes 
do mundo. 

Todas as 86 comunas do cantão de Basel-Landschaft 
estão ligadas à rede de transportes públicos. Com um 
único passe, pode andar de autocarro, elétrico e comboio 
em todo o noroeste suíço. Os transportes públicos são 
fiáveis e pontuais.

Com um «Halbtax-Abo» (passe social) da rede de com-
boios suíços (Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)), 
pode utilizar o comboio, os autocarros e os barcos em toda 
a Suíça a preços reduzidos.

O QUE DEVO TER EM ATENÇÃO SE CONDUZO UM CARRO 
OU UM MOTOCICLO?
Mudou-se do estrangeiro para a Suíça e possui uma carta 
de condução estrangeira? Se sim, é obrigado a trocá-la por 
uma carta de condução suíça no espaço de um ano depois 
da sua chegada à Suíça. 

Para tal, é necessário um formulário que pode ser descar-
regado da página de internet da Motorfahrzeugkontrolle 
BL (Inspeção Automóvel). Esse formulário deve ser preen-
chido de forma completa, incluindo o teste de visão, que 
pode ser efetuado numa ótica ou num oftalmologista suíço 

e que pode ser preenchido diretamente no requerimento. 
Este formulário deve ser entregue na câmara municipal da 
sua área de residência, que o encaminhará para a Inspeção 
Automóvel de Basel-Landschaft (MFK), onde a carta de 
condução será reemitida. Para o efeito, é necessário anexar 
os seguintes documentos:  
– Foto tipo passe a cores 
– Carta de condução estrangeira original 
– Cópia da autorização de estadia

Caso possua um carro no estrangeiro e o queira trazer 
para a Suíça, dispõe de um prazo de um ano depois da sua 
chegada para o transportar.

Em primeiro lugar, é necessário dirigir-se à alfândega suíça, 
na qual o veículo será desalfandegado. Antes da inspeção 
do veículo, é necessário um teste de emissão de gases 
(Abgastest), que pode ser realizado em qualquer oficina 
suíça. Uma vez resolvida esta questão, contacte-nos e 
marcaremos uma hora na estação de inspeção automóvel 
(Motorfahrzeug-Prüfstation (MFP)) em Münschenstein. 
 
Depois de comparecer com o seu veículo na MFP, pode 
efetuar o pagamento na Inspeção Automóvel de Basel-
Landschaft. Para tal, necessita dos seguintes documentos:
– Matrículas estrangeiras
– Documentos do carro estrangeiros
– 13.20 A (Formulário que pode adquirir na alfândega)
– Formulário de bens pessoais (Übersiedlungsformular)
– Comprovativo de apólice de seguro (requerer junto de 

uma seguradora suíça)

É obrigatório o uso de capacet e para motociclistas!

Para mais questões sobre, por exemplo, a troca da carta de 
condução estrangeira ou o registo do seu veículo, dirija-se 
à Inspeção Automóvel.
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O QUE DEVO SABER ENQUANTO CONDUTOR DE UM 
AUTOMÓVEL?
Aplicam-se os seguintes limites de velocidade à circulação 
rodoviária:
– dentro das localidades 50 km/h
– fora das localidades 80 km/h
– vias rápidas 100 km/h
– autoestradas 120 km/h
– as variações são sinalizadas

As autoestradas implicam o pagamento de uma taxa. A 
afixação de uma "vinheta de autoestrada" é obrigatória.

A QUE DEVO PRESTAR ATENÇÃO  
QUANDO ANDO DE BICICLETA?
As regras de trânsito também se aplicam aos ciclistas. Nor-
malmente, não é necessário um exame de condução de bi-
cicleta. As crianças não estão autorizadas a andar de bicicleta 
na via pública até terem atingido a idade escolar. 

Aconselha-se a utilização de um capacete.

CARSHARING
O carsharing é uma utilização comunitária organizada de um 
ou mais carros. Os automóveis de uma organização de car-
sharing são normalmente divididos por parques de estacio-
namento fixos em toda a cidade ou em grandes localidades. 
Estes locais são frequentemente pontos de intersecção de 
transportes públicos (estações de comboio, cruzamento de 
elétricos, estações terminais de linhas de autocarro, etc.), fa-
cilmente acedidos pelos membros da organização. 

Os automóveis reservados de antemão são geralmente uti-
lizados para o transporte entre esses pontos de intersecção 
e destinos distantes. Ao contrário do aluguer automóvel, a 
utilização de automóveis por pouco tempo, por exemplo à 
hora, também é possível.

Informações sobre os transportes públicos:

Comboios Suíços 
www.sbb.ch

Associações de preços do Noroeste Suíço 
www.tnw.ch

Autobus AG Liestal 
www.aagl.ch

Baselland Transport AG 
www.blt.ch 

Waldenburgerbahn AG  
www.waldenburgerbahn.ch 

Comboio Regional de Basel 
www.regio-s-bahn.ch 

Transportes de Basel(Basler Verkehrs-Betriebe) 
www.bvb.ch

Transporte Marítimo de Passageiros de Basel 
(Basler Personenschifffahrt)www.bpg.ch

EuroAirport Basel Mulhouse 
www.euroairport.com 

SABIA QUE ...
O PEÃO, ENQUANTO PARTICIPANTE MAIS FRACO NO 
TRÂNSITO, TEM NÃO SÓ PRIORIDADE QUANDO SE  
ENCONTRA JÁ NA PASSADEIRA, MAS TAMBÉM QUANDO 
SE ENCONTRA NO PASSEIO E DEMONSTRA  
CLARAMENTE A INTENÇÃO DE ATRAVESSAR?
Os condutores devem, portanto, reduzir a velocidade atempada-
mente. Os peões não podem, contudo, forçar a sua prioridade,  
em caso de o veículo estar demasiado próximo para poder  
ser imobilizado. 

Inspeção Automóvel BL 
Motorfahrzeugkontrolle BL 
Ergolzstrasse 1 
4414 Füllinsdorf 
T 061 552 00 00 
mfk@bl.ch, www.mfk.bl.ch 

Autorização de veículos: 
T 061 552 00 33, mfk.fz@bl.ch

Autorização de condutores: 
T 061 552 00 44, mfk.fa@bl.ch

Informações sobre o Carsharing na Suíça: 
www.mobility.ch 
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QUOTIDIANO  
E TEMPOS LIVRES

QUE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES  
SE ENCONTRAM À SUA DISPOSIÇÃO?
Para além da escola e do trabalho, os tempos livres são 
também um importante componente da nossa vida quo-
tidiana. Os tempos livres permitem-nos descontrair e con-
hecer novas pessoas. 

O cantão de Basel-Landschaft coloca à sua disposição 
uma panóplia de atividades de tempos livres para todos os 
gostos. Uma paisagem encantadora e variada convida-o a 
fazer passeios de descoberta da natureza, sejam eles a pé, 
de bicicleta, de patins ou a cavalo. Descubra os castelos, 
os palácios e as espetaculares paisagens. Abstraia-se do 
seu dia-a-dia através de um passeio pelo Mosteiro de Arle-
sheim ou no parque Grün 80, onde se encontra o maior 
complexo desportivo da Suíça. A nossa oferta em matéria 
de atividades desportivas vai desde a prática de ski em 
Langenbruck até à canoagem no Reno.  

A nível cultural, o cantão de Basel-Landschaft também tem 
muito para oferecer. Deixe-se enfeitiçar pelos romanos em 
Augusta Raurica. Aproveite as exposições de arte contem-
porânea de renome internacional na Kunsthaus Baselland 
ou visite os vários pequenos teatros, cabarés e locais de 
concertos da sua zona. Um grande número de associações 
desportivas, culturais e de tempos livres para crianças, 
jovens e adultos têm as portas abertas. Aproveite estas 
oportunidades de conhecer outras pessoas e estabeleça 
contactos. Informe-se junto da imprensa diária, da sua 
câmara municipal ou no Gabinete do Desporto cantonal.

PASSE DE FAMÍLIA (FAMILIENPASS)
Com o passe de família tem, por apenas CHF 30 por ano, 
acesso a descontos e gratuidades numa abrangente oferta 

para toda a família no noroeste suíço. Miúdos e graúdos 
podem usufruir de interessantes vantagens nas áreas do 
desporto, cultura e entretenimento, viagens, férias, cursos 
e formação complementar, feiras e exposições, lojas e 
eventos sociais. Desde entradas em museus e teatros, 
entradas gratuitas na pista de gelo artificial e nas piscinas, 
passando por bilhetes gratuitos ou com descontos para o 
cinema, até a grandes descontos em ginásios e em lojas, 
há algo para todos os gostos. 

Em tempo de férias, aqueles que ficam em casa nas co-
munas participantes, com idades entre os 6 e os 16 anos, 
podem utilizar o passe de férias (Ferienpass). Este passe 
oferece uma variedade de emocionantes experiências de 
férias, organizadas por idades. Aos organizadores imagi-
nativos não são colocadas quase limitações. O programa 
inclui desde visitas a fábricas, ao aeroporto e aos bom-
beiros, passando por encontros com jogadores de futebol, 
até a espetáculos e atividades criativas, p. ex. a produção 
de queijo, sabonetes, etc. Por uma modesta quantia, é 
possível adquirir um passe semanal (Wochenpass) junto 
da câmara municipal. Para tal, é necessária uma foto tipo 
passe. É necessário a inscrição individual em cada ati-
vidade.

DESPORTO
Aqueles que desejam praticar desporto no cantão de 
Basel-Landschaft, dispõem de inúmeras possibilidades 
para o fazer, quer seja desporto organizado ou não-orga-
nizado. No cantão, o Gabinete de Desporto é o centro com-
petente para a promoção do desporto e exercício físico. 
Alicerçando-se na Lei da Promoção do Desporto, este ga-
binete cria importantes condições de base para um bom 
desenvolvimento desportivo e físico de toda a população.

Todos os grupos etários beneficiam de uma ampla oferta 
desportiva pública, que inclui circuitos de manutenção, 
pistas de corta-mato, parques com equipamento des-
portivo, piscinas ao ar livre, trilhos de bicicleta e muito 
mais. As mais de 700 associações desportivas do Cantão 
de Basel-Landschaft oferecem sobretudo treinos orien-
tados para todas as idades e incluem ofertas de desporto 
de base e de competição. O Gabinete de Desporto de 
Baselland assegura que os treinadores têm uma boa for-
mação, permitindo que crianças, jovens e adultos possam 
ser acompanhados nas suas atividades desportivas regu-
lares por pessoas com competências técnicas. Crianças 
dotadas podem usufruir de ofertas como o Talent Eye ou 

SABIA QUE ...
50% DA POPULAÇÃO SUÍÇA COLABORA ATIVAMENTE 
COM UMA ASSOCIAÇÃO?
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dos instrumentos da Promoção cantonal do Talento e do 
Desporto de Competição. Com um total de mais de 130 
eventos desportivos, campos e cursos, o Gabinete de 
Desporto organiza, em média, um evento a cada três dias. 
Com estas ofertas, o Gabinete de Desporto pretende in-
centivar a população a praticar desporto e exercício físico 
com regularidade. De entre a variedade de funções a cargo 
do Gabinete de Desporto, conta-se o aconselhamento 
de pessoas individuais e de associações desportivas. A 
equipa do Gabinete de Desporto encontra-se sempre ao 
dispor de pessoas interessadas. 

ESCUTEIROS (PFADIS)
O movimento escutista é um movimento educativo interna-
cional, religiosa e politicamente independente para crianças 
e jovens, aberto a pessoas de todas as nacionalidades e 
confissões religiosas. O objetivo deste movimento é o 
apoio ao desenvolvimento de jovens, para que estes sejam 
capazes de assumir responsabilidade pela sociedade. 

Os escuteiros encontram-se regularmente com outros 
jovens da sua idade, para juntos viverem novas expe-
riências. Passam muito tempo na natureza, onde recebem 
saber prático para a vida ao ar livre. Brincadeiras, diverti-
mento e aventura estão em primeiro plano nestas ativi-
dades. Respeito e tolerância mútuos conduzem muitas 
vezes a amizades para o resto da vida. Além disso, as cri-
anças e jovens assumem responsabilidade passo a passo. 
Eles participam nas decisões do grupo e assumem com-
promissos para com os que os rodeiam. O ponto alto do 
programa escutista são certamente os acampamentos 
anuais em tempo de férias.

ASSOCIAÇÃO JUNGWACHT E BLAURING
A associação Jungwacht Blauring é a maior associação 
católica de crianças e jovens na Suíça, contando com 
31.000 membros. Uma oferta variada convida as crianças 
e jovens a viver coisas novas e a descobrir as suas próprias 
capacidades. A Jungwacht Blauring está associada à igreja 
católica, mas está aberta a todas as crianças e jovens, in-
dependentemente da sua confissão e cultura.

Cerca de 8.000 jovens guias voluntários tomam conta 
de14.000 raparigas e 9.000 rapazes, organizados por 
paróquias. As raparigas pertencem à Blaurring e os rapazes 
à Jungwacht. Em algumas paróquias, a Blauring e a Jung-
wacht fundiram-se na associação Jubla e os encontros são 
mistos. 

Turismo de Baselland 
Baselland Tourismus 
Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
T 061 927 64 64 
www.baselland-tourismus.ch

Informações sobre o Passe de Família (Familienpass): 
www.familienpass.ch

Informações sobre os Percursos Desportivos (Vitaparcours): 
www.zurichvitaparcours.ch

Colourkey  
O Cartão de Tempos Livres (Freizeitkarte) da região de Basel para 
jovens e jovens adultos até aos 25 anos oferece numerosos 
descontos e gratuidades.   
www.colourkey.ch

Trabalho Juvenil Livre 
Offene Jugendarbeit 
Ferienpass Regio Liestal 
Postfach 230, 4410 Liestal 
T 061 921 94 74 
info@jugendsozialwerk.ch, www.jugendsozialwerk.ch

Passe de Férias Regional Birseck Leimental 
Regio-Ferienpass Birseck-Leimental 
Gartenstrasse 16,4153 Reinach 
T 061 717 81 20 
ferienpass@regio-ferienpass.ch, www.regio-ferienpass.ch

Passe de Férias Pro Juventute Laufental Thierstein 
Pro Juventute Ferienpass Laufental-Thierstein 
Hofgarten 23, 4225 Brislach 
T 061 721 25 70 
info@ferienpass.ch, www.ferienpass.ch

Gabinete do Desporto de Baselland 
Sportamt Baselland 
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
T 061 552 14 00 
sportamt@bl.ch  
www.bl.ch > Sport > Sport

Informações sobre os Escuteiros: 
www.pfadi-region-basel.ch

Informações sobre as associações Jungwacht e Blauring: 
www.jublabasel.ch 

SABIA QUE ... 
O CANTÃO DE BASEL-LANDSCHAFT DISPÕE DE  
CIRCUITOS DESPORTIVOS EM 12 COMUNAS?  
Estes circuitos encontram-se normalmente em florestas, 
estão à disposição do público em geral e são constituídos 
por vários postos, previstos para exercícios de força, 
resistência, velocidade e coordenação. 
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OUTRAS OFERTAS

O objetivo da imigração é geralmente a melhoria da qua-
lidade de vida e das perspetivas pessoais e familiares. 
A imigração proporciona muitas oportunidades, mas 
também desafios.

Conhecer novas pessoas, aprender uma nova língua, 
viver e trabalhar num novo ambiente e conhecer uma 
nova cultura podem enriquecer muito a vida.

Contudo, também significa sentir falta de hábitos, das 
pessoas queridas, dos amigos e dos familiares e sentir 
saudade do seu país. Para algumas pessoas é fácil, mas 
para outras é difícil. As exigências são muitas: aprender 
alemão, apoiar a família na nova situação, afirmar-se no 
mercado de trabalho, estabelecer novos contactos, ap-
render a conhecer a mentalidade e a cultura dos suíços, 
respeitar as leis aqui em vigor. Estes desafios podem ser 
demasiado exigentes para alguns recém-chegados, du-
rante mais ou menos tempo. É importante procurar ajuda 
ao primeiro sinal de sobrecarga, ao invés de esperar, até 
que os problemas se tornem insuportáveis. Quanto mais 
cedo procurar aconselhamento, melhor será para todos 
aqueles envolvidos e para os que o rodeiam.Na região 
de Basel, existem numerosos gabinetes de apoio, acon-
selhamento e informação, que oferecem serviços de pre-
venção e de intervenção em situação de crise. O aconsel-
hamento é gratuito.

SERVIÇO DE ESTRANGEIROS DE BASELLAN / ALD
O Serviço de Estrangeiros de Baselland (ald) foi fundado 
em 1964 e atua como uma associação não-religiosa e 

apartidária, para o aconselhamento, apoio e integração 
da população estrangeira residente no cantão de Basel-
Landschaft, através de: 
– Informação e Aconselhamento
– Mediação de intérpretes 
– Tradutores e tradutoras 
– Apoio desde cedo (alemão em grupo) 
– Cursos de alemão para adultos
– Projetos de integração
– Cooperação e coordenação com o Estado, o cantão, as 

comunas e terceiros

O serviço de estrangeiros de Baselland está à disposição 
enquanto centro de competências para imigrantes e 
suíços, bem como para diferentes instituições e pessoas 
individuais, que se dedicam a questões relacionadas com 
a imigração.

GABINETE DE APOIO DE BASEL-LANDSCHAFT
Aconselhamento sobre questões jurídicas em matéria de 
pedidos de asilo, estadia, medidas coercivas, casamento, 
trabalho e seguro.

GABINETE DE ACONSELHAMENTO DO NOROESTE SUÍÇO 
PARA A DESCRIMINAÇÃO E RACISMO
Pessoas expostas a uma discriminação racista, devem 
poder ter acesso a aconselhamento, a defender-se e a 
exigir respeito, direitos e dignidade. As testemunhas de 
incidentes racistas devem ser encorajadas a tomar ati-
vamente partido, contribuindo desta forma para um tra-
tamento respeitoso das pessoas com antecedentes cul-
turais diferentes. 

«Stopp Rassismus» (Fim ao Racismo) está ao dispor da-
quelas pessoas que sejam discriminadas, devido ao seu tom 
de pele, língua, aspeto físico, confissão religiosa, naciona-
lidade ou origem. A descriminação pode ocorrer na procura 
de trabalho e de casa, num estabelecimento ou em lojas, 
no contacto com as repartições públicas ou com pessoas 
privadas, no espaço público ou nos meios de comunicação 
social. Se for pessoalmente afetado ou se foi testemunha 
deste tipo de discriminação, dirija-se ao gabinete da discri-
minação (Beratungsstelle Diskriminierung) e oponha-se ao 
racismo no «Stopp Rassismus» (Fim ao Racismo).
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PONTO DE CONTACTO PARA IMIGRANTES
O ponto de contacto é uma oferta de proximidade, que se 
destina sobretudo a pessoas pouco integradas, de difícil 
acesso e de proveniência vária. Todas as quartas-feiras 
à tarde reúnem-se aqui uma média de 24 mulheres e cri-
anças. O ponto de encontro é gerido por duas cogerentes. 
São apoiadas por duas outras pessoas no acompanha-
mento de crianças. Mulheres de todas as idades e das mais 
variadas nacionalidades encontram-se num local central 
para trocarem experiências, conversarem, cantarem e fa-
zerem artesanato em conjunto. As crianças são acompa-
nhadas por peritos em alemão, que as entretêm enquanto 
as mães fazem artesanato ou participam em sessões de 
informação. As imigrantes devem poder familiarizar-se o 
mais rapidamente possível com a sua comuna e respetivas 
instituições.

ACONSELHAMENTO MULTICULTURAL SOBRE 
PROBLEMAS DE DEPENDÊNCIA DOS DOIS CANTÕES DE 
BASEL (MUSUB)
Pessoal técnico experiente de diversas origens oferece 
aconselhamento sobre problemas de dependência ad-
aptado às diferentes culturas. Este aconselhamento inclui 
terapia individual, em casal ou família e destina-se aos 
afetados e seus familiares. Tratamento, prevenção e acon-
selhamento disponíveis em italiano, espanhol, sérvio, por-
tuguês, croata, macedónio e bósnio.  

Inforel – gabinete de aconselhamento independente sobre 
questões religiosas e relacionadas com seitas

Gabinete de apoio para informação e aconselhamento té-
cnicos sobre todas as questões religiosas e relacionadas 
com seitas.

PROVEDOR
O Provedor de Baselland está gratuitamente à disposição 
dos habitantes na posição de mediador independente de 
problemas com repartições e administrações públicas do 
cantão e das comunas, bem como instituições que desem-
penhem funções oficiais. O provedor fornece aconselha-
mento e ajuda na resolução de disputas.

Serviço de Estrangeiros de Baselland / ald 
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 1 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Gabinete de Apoio Baselland 
Anlaufstelle Baselland 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 77

«Fim ao Racismo» 
«Stopp Rassismus» 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 55 
info@stopprassismus.ch , www.stopprassismus.ch

c/o frauenplus Baselland 
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal 
T 061 921 60 20 
baselland@frauenplus.ch, www.frauenplus.ch

Aconselhamento Multicultural sobre Problemas de Dependência dos 
dois Cantões de Basel (MUSUB) 
Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB) 
Nauenstrasse 49, 4052 Basel, T 061 273 83 05 
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal, T 061 903 92 77 
Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, T 061 411 06 69 
info@musub.ch, www.musub.ch

Inforel, Informação Religião 
Inforel 
Postfach, 4009 Basel 
T 061 303 93 30 
www.inforel.ch

Provedor BL 
Ombudsmann BL 
Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
T 061 552 62 90 

SABIA QUE ... 
DUAS VEZES POR ANO É PUBLICADA A REVISTA  
«MIX MAGAZIN FÜR VIELFALT» NOS CANTÕES  
DE BE, BL, BS E GR?
A MIX Magazin informa-o sobre temas relacionados com 
a imigração e a integração e pretende motivar os leitores 
a lidar de forma aberta e factual com esta temática. 
Pode subscrever gratuitamente a MIX Magazin por e-mail 
no Departamento de Integração (sid-integration@bl.ch)  
ou na nossa página Web www.mixmagazin.ch.
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COSTUMES  
E FERIADOS

Apesar da forte industrialização e urbanização, o seu 
novo cantão destaca-se por ricos e coloridos costumes. 
Os habitantes das nossas aldeias cuidam com encanto 
das suas tradições e alegrar-se-ão se se familiarizar com 
estas festas e costumes.  

CARNAVAL
Na zona de Baixo Baselbiet, maioritariamente católica, 
uma semana antes da parte protestante do cantão, reina 
em Fevereiro/Março um ambiente de máscaras, com 
festas de salão, cortejos de bandas de tambores e pífaros, 
Guggenmusik (música com instrumentos de sopro e per-
cussão) e muitos mascarados a pé ou em carros. Muito 
mais antigos que estes festejos de carnaval são os 
costumes festivos verificados em muitos lugares: con-
soante o local, assiste-se a fogueiras, um cortejo com lan-
ternas, tochas, vassouras em fogo ou até carros em fogo 
(como em Liestal), ou ao lançamento de discos de ma-
deira em fogo (sobretudo em Birseck ou em Leimental).

PRIMAVERA
Corrida dos Ovos
No domingo depois da Páscoa, em muitas aldeias, duas 
equipas disputam a honra de recolher o mais rapida-
mente possível os ovos alinhados. Neste divertido jogo 
de Páscoa, é utilizado todo o tipo de meios de transporte. 
No final, há ovos estrelados para todos.
Árvores de Maio

Para expressar a felicidade da Primavera, no dia 1 de 
Maio são colocados abetos decorados ao redor da fonte 
da aldeia. Nas aldeias com grupos de dança folclórica, re-
alizam-se num dos domingos de Maio sessões de canto 
e dança.

Banntag
Por volta do Dia da Ascensão (Auffahrt), muitos cidadãos, 
habitantes e suas famílias de vários locais (excluindo 
Sissach e Liestal) fazem um passeio a pé ao longo do 
perímetro da comuna. Proporcionam-se, assim, con-
tactos com antigos conhecidos e com membros recém-
chegados.

VERÃO
Festa Nacional
No dia 1 de Agosto, a Suíça festeja o seu aniversário – e o 
Baselbiet também. Por todo o lado, realizam-se pequenas 
e grandes festas: há discursos, churrascos, música e 
fogo-de-artifício.

OUTONO
Apfelhauet
Neste jogo a cavalo, conhecido apenas em Baselland, é 
necessário realizar várias tarefas num percurso. Além 
disso: Festas vinícolas e Räbeliechtliumzüge (cortejos de 
luz). 

INVERNO
São Nicolau
Em memória do santo bispo de Mira, festeja-se no dia 6 
de Dezembro o dia de São Nicolau. Este costume é con-
hecido desde o século XIII. Em alguns locais, realiza-se 
também um ruidoso cortejo infantil por volta dos dias 5 e 
6 de Dezembro. 

Além disso: Nünnichlingler (24 de Dezembro, Ziefen) e 
mercados de Natal.  

SABIA QUE ... 
O «CHIENBÄSE» REMONTA A UMA TRADIÇÃO ANTIGA 
QUE CELEBRA O FIM DEFINITIVO DO INVERNO? 
Através da queima de uma grande pilha de lenha na colina 
do castelo, é quebrada a força do Inverno; através das 
tochas e das fogueiras, a força do sol é trazida para o vale 
escuro. 

1. 1. Neujahrstag  Ano Novo

 *  Fasnachtsmontag Segunda-Feira de Páscoa

 *  Fasnachtsmittwoch Quarta-Feira de Cinzas

 *  Karfreitag Sexta-Feira Santa

 *  Ostermontag Segunda-Feira de Páscoa 

1. 5. 1. Mai 1º de Maio

 *  Auffahrtstag Dia de Ascensão

 *  Pfingstmontag Segunda-Feira de Pentecostes

1. 8. Nationalfeiertag Dia Nacional

25. 12. Weihnachtstag Dia de Natal

26. 12. Stephanstag Dia de Santo Estevão

31. 12. Silvester Passagem de Ano

 * Para datas precisas, ver: 
  www.feiertage-schweiz.ch > Basel-Landschaft
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Administração Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
Cantonal Direções Direção da Construção e Proteção Ambiental www.bl.ch > Bau-Umwelt

 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) Rheinstrasse 31, 4410 Liestal, Tel: 061 552 51 11 
 Direção da Formação, Cultura e Desporto www.bl.ch > Bildung-Kultur-Sport

 Finanz- und Kirchendirektion (FKD) Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Direção das Finanças e da Igreja www.bl.ch > Finanzen-Kirchen

 Sicherheitsdirektion (SID) Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Direção de Segurança www.bl.ch/sid

 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 53 43 
 Direção da Economia e Saúde www.bl.ch > Volkswirtschaft-Gesundheit

Departamentos Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 00 
 Departamento da Formação Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 
 e Aconselhamento Profissional Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T  061 552 91 91 
  www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung

 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, T 061 552 77 77 
 Departamento da Indústria, Profissões e Trabalho www.bl.ch > Volkswirtschaft, Gesundheit > KIGA

 Amt für Migration Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, T 061 552 51 61 
 Serviços de Imigração www.bl.ch > Sicherheit > Migration

 Motorfahrzeugkontrolle Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf, T 061 552 00 00 
 Inspeção Automóvel www.bl.ch > Sicherheit > Motorfahrzeugkontrolle

 Kantonales Sozialamt Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Serviços Sociais Cantonais www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt

 Sportamt St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln, T 061 827 91 00 
 Departamento do Desporto www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport

 Statistisches Amt Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, T 061 552 56 32 
 Serviços Estatísticos www.statistik.bl.ch

 Steuerverwaltung Rheinstrasse 33, 4410 Liestal, T 061 552 51 20 
 Departamento Fiscal www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

 Amt für Volksschulen Munzachstrasse 25c, Postfach 616, 4410 Liestal 
 Departamento das Escolas Primárias T 061 552 50 98, www.avs.bl.ch

 Zivilstandsamt BL Kirchgasse 5, 4144 Arlesheim 
 Registo Civil de BL T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01 
  zivilstandsamt@bl.ch

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEM, O QUÊ E ONDE NO CANTÃO 
DE BASEL-LANDSCHAFT
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Gabinetes Zivilrechtsverwaltung/Abteilung Recht Domplatz 11, Postfach 
 (Einbürgerung) Sicherheitsdirektion 4144 Arlesheim 
 Autoridade para o Direito Civil/  T 061 552 45 00 
 Departamento de Direito (Naturalização) www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung BL 
 Direção de Segurança

 Fachstelle Erwachsenenbildung Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz 
 Direção de Segurança T 061 552 16 00, www.febl.ch

 Fachbereich Familien Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Departamento de Famílias T 061 552 65 19, www.bl.ch > Sicherheit > Familien

 Gesundheitsförderung BL Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 62 87 
 Promoção da saúde BL www.bl.ch > Volkswirtschaft/Gesundheit  
  > Amt für Gesundheit > Gesundheitsförderung

 Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 
 Gabinete para a Igualdade de Género T 061 926 82 82 
  www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung

 Fachbereich Integration Amtshausgasse 7, 4410 Liestal 
 Departamento de Integração T 061 552 66 53 
  www.integration.bl.ch

 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf 
 Gabinete das Ofertas para Crianças, Jovens T 061 552 17 70 
 e Pessoas com Deficiências www.bl.ch 
  > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte

 Abteilung Sonderpädagogik, Spezielle Förderung  Munzachstrasse 25c 
 Amt für Volksschulen 4410 Liestal 
 Gabinete do Apoio Especial T 061 552 58 98 
 Gabinete das Escolas Primárias www.avs.bl.ch > Sonderpädagogik > Spezielle Förderung

 Schulpsychologischer Dienst in Binningen Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen 
 Serviços de Psicologia Escolar em Binningen T 061 552 70 40 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Laufen Enge Gasse 10, 4242 Laufen 
 Serviços de Psicologia Escolar em Laufen T 061 761 33 23 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Liestal Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 Serviços de Psicologia Escolar em Liestal T 061 926 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Muttenz Bahnhofstrasse 8, 4132 Muttenz 
 Serviços de Psicologia Escolar em Muttenz T 061 552 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Allschwil Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil 
 Serviço de psicologia escolar em Allschwil T 061 486 27 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst 
 
 
 
 
 
 

QUEM, O QUÊ E ONDE NO CANTÃO  
DE BASEL-LANDSCHAFT
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Gabinetes  Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und Oberfeldstrasse 11a 
de Aconselhamento Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen 4133 Pratteln  
e Informação Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus» T 061 821 44 55 
 Gabinete de Contacto de Baselland para requerentes www.stopprassismus.ch 
 de asilo e Gabinete de Aconselhamento do Noroeste  
 Suíço contra a Discriminação e contra o Racismo  

 Ausländerdienst Baselland / ald Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
 Serviço de Estrangeiros de Baselland T 061 827 99 00, www.ald-bl.ch

 Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien Steinengraben 69, 4051 Basel 
 Gabinete de Aconselhamento para Casais e Famílias T 061 271 33 49, www.binational-bs.ch 
 com Dupla Nacionalidade 

 Beratungsstelle für Schwangerschafts- Rathausgasse 6, 4410 Liestal 
 und Beziehungsfragen T 061 921 60 13 
 Gabinete de Aconselhamento para Questões  Hauptstrasse 85a, 4102, Binningen, T 061 413 24 00  
 relacionadas com a Gravidez e as Relações www.bsb-bl.ch

 Inforel – Information und Religion c/o Davidseck, Davidsbodenstr. 25, 4056 Basel 
 Inforel – Informação e Religião T 061 303 93 30, www.inforel.ch

 Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Gabinete de Intervenção contra a Violência Doméstica T 061 552 62 38, www.interventionsstelle.bl.ch

 Frauenplus Baselland, Kontaktstelle für Büchelistrasse 6 
 Migrantinnen und Migranten 4410 Liestal 
 Frauenplus Baselland, ponto de contacto T 061 921 60 20 
 para imigrantes www.frauenplus.ch

 Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, T 061 691 02 02 
 Centro para Homens da região de Basel www.männerbüro-regionbasel.ch

 Mütter- und Väterberatung beider Basel www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen   
 Aconselhamento para pais e mães Baselland BL 
 Gabinetes de Aconselhamento nas comunas

 Ombudsstelle Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
 Provedor T 061 552 62 90

 Opferhilfe beider Basel Steinenring 53, 4051 Basel 
 Apoio à Vítima dos dois cantões de Basel T 061 205 09 10 
  www.opferhilfe-beiderbasel.ch

 ProfessionnELLE Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
 Kontaktstelle Frau und Arbeit T 061 921 55 55 
 ProfessionELLE Gabinete de Contacto Mulher e Trabalho www.professionnelle.ch

 Baselland Tourismus Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Turismo de Baselland T 061 927 65 44 
  www.baselland-tourismus.ch

 Verein BVG- und Pensionskassenauskünfte Postfach, 4002 Basel 
 Associação para a Informação sobre o Seguro de Velhice,  T 061 261 02 62  
 Sobrevivência e Invalidez e sobre a Caixa de Pensões www.pensionskassenauskuenfte.ch

 Wirtschaftskammer Baselland Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Haus der Wirtschaft T 061 927 64 64 
 Câmara de Comércio de Baselland www.kmu.org 
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Hospitais Clínicas Ginecológicas >>> Kantonsspital Bruderholz, Liestal, Laufen

 Hirslanden Klinik Birshof Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein 
 Clínica Hislanden de Birshof T 061 335 22 22 
  www.hirslanden.ch

 Klinik Arlesheim Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim 
 Clínica de Arlesheim T 061 705 71 11 
  www.wegmanklinik.ch 

 Kantonsspital Baselland Bruderholz 4101 Bruderholz 
 Hospital Cantonal de Baselland Bruderholz T 061 436 36 36 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Laufen Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen 
 Hospital Cantonal de Baselland Laufen T 061 400 80 80 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Liestal Rheinstrasse 26, 4410 Liestal 
 Hospital Cantonal de Baselland Liestal T 061 925 25 25 
  www.ksbl.ch

 Psychiatrie Baselland Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal 
 Psiquiatria Baselland T 061 553 53 53 
  www.pbl.ch

 Schweiz. Tropen- und Public Health-Institut Socinstrasse 57, 4051 Basel 
 Instituto Suíço de Medicina Tropical e de Saúde Pública T 061 284 81 11 
  www.swisstph.ch

 Spital Dornach Spitalweg 11, 4143 Dornach 
 Hospital de Dornach T 061 704 44 44 
  www.so-h.ch

 Universitäts-Kinderspital beider Basel Spitalstrasse 33, 4056 Basel 
 Hospital Pediátrico Universitário dos dois cantões de Basel T 061 704 12 12 
  www.ukbb.ch

Escolas Superiores Fachhochschule Nordwestschweiz Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch 
 Sitz und Verwaltung T 056 202 77 00 
 Escola Superior do Noroeste Suíço www.fhnw.ch 

 Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Escola Superior de Arquitetura, Engenharia Civil T 061 467 42 42, www.fhnw.ch 
 e Geomática

 Hochschule für Life Sciences Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Escola Superior de Ciências da Natureza T 061 467 42 42 
  www.fhnw.ch

 Pädagogische Hochschule Benzburweg 30, 4410 Liestal 
 Escola Superior Pedagógica T 061 925 77 77 
  www.fhnw.ch

 Universität Basel Petersplatz 1, 4003 Basel 
 Universidade de Basel T 061 267 31 11 
  www.unibas.ch > Kind, Jugend, Behinderte

 
 
 

QUEM, O QUÊ E ONDE NO CANTÃO  
DE BASEL-LANDSCHAFT
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Tempo Livre Kantonsbibliothek Baselland Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal 
Cultura Biblioteca Cantonal de Baselland T 061 552 50 80 
  www.kbl.ch

 Das neue Theater am Bahnhof Bahnhofstr. 32, 4143 Dornach 
 Das neue Theater am Bahnof T 061 702 00 83 
  www.neuestheater.ch

 Dichter- und Stadtmuseum Liestal Rathausstrasse 30, 4410 Liestal 
 Museu dos Poetas e da Cidade de Liestal T 061 923 70 15 
  www.dichtermuseum.ch

 Familienpass Region Basel Feierabendstrasse 80, 4051 Basel 
 Passe de Família da região de Basel T 061 691 09 45 
  www.familienpass.ch

 Goetheanum Dornach Rüttiweg 45, 4143 Dornach 
 Goetheanum Dornach T 061 706 42 42 
  www.goetheanum.org

 Kino Oris Kanonengasse 15, 4410 Liestal 
 Cinema Oris T 061 921 10 22

 Kino Sputnik Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Cinema Sputnik T 061 921 14 17

 Kulturhaus Palazzo Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Casa da Cultura «Kulturhaus Palazzo» T 061 921 14 13 
  www.palazzo.ch

 Kulturraum Marabu Schulgasse 5, Postfach 414, 4460 Gelterkinden 
 Sala de Espetáculos Marabu www.marabu-bl.ch

 Kulturzentrum Altes Schlachthaus Laufen Seidenweg 55, 4242 Laufen 
 Centro Cultural «Kulturzentrum Altes Schlachthaus» T 061 761 85 66 
 em Laufen www.kulturzentrumlaufen.ch

 Kunsthaus Baselland St. Jakob-Strasse 170, 4132 Muttenz 
 Kunsthaus Baselland T 061 312 83 88 
  www.kunsthausbaselland.ch

 Museum.BL Zeughausplatz 28, 4410 Liestal 
 Museu BL T 061 552 59 86 
  www.museum.bl.ch

 Römerstadt Augusta Raurica Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst 
 Cidade romana Augusta Raurica T 061 552 22 22 
  www.augustaraurica.ch

 Skulpturenpark Kloster Schoenthal Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck 
 Parque de esculturas do mosteiro de Schoenthal T 061 706 76 76 
  www.schoenthal.ch

 Theater Roxy Muttenzerstrasse 6, Postfach 836, 4127 Birsfelden 
 Teatro Roxy T 061 313 60 98 
  www.theater-roxy.ch 

 Z7 Pratteln Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln 
 Z7 Pratteln T 061 821 48 00 
  www.z-7.ch 
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Edição Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Textos Fachbereich Integration,  
 BKSD, BUD, FKD, SID, VGD

Estatísticas Statistisches Amt BL

Criação e Realização www.anja-wild.ch

Traduções www.textraplus.ch* 
 www.proverb.ch**

Impressão Impressão própria / Schul- und Büromaterialverwaltung BL

Papel 100% reciclado(conteúdo)

PDF www.integration.bl.ch

Direitos de Autor Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Edição 4ª Edição, Versão 2.0 / Português / Portugiesisch 
 Primeira edição 2012

Sprachen * Alemão, Albanês, Inglês, Francês, Italiano, Português, Russo, Espanhol,  
  Sérvio/Croata, Tâmil, Turco 
 ** Tigrinya

FICHA TÉCNICA

 
O cantão não se responsabiliza pelos conteúdos das páginas de internet mencionadas. 
A indicação de organizações privadas e a listagem de páginas de internet servem apenas 
de orientação para os recém-chegados e não pretendem representar a única visão sobre 
o assunto. 
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Urgência Médica

Polícia

Bombeiros 

Envenenamento

Número de Emergência

Ajuda telefónica para crianças e jovens

Abrigo para Mulheres (Violência Doméstica)

Centro para Homens

Serviços de Urgência Médica

Hospital Cantonal Bruderholz

Hospital Cantonal Laufen

Hospital Cantonal Liestal

Hospital Pediátrico Universitário dos dois cantões de Basel

Farmácia de Urgência BS/BL 

NÚMEROS IMPORTANTES 
EM CASO DE EMERGÊNCIA 

SICHERHEITSDIREKTION KANTON BASEL-LANDSCHAFT
FACHBEREICH INTEGRATION

Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Fachbereich Integration
Amtshausgasse 7
4410 Liestal
T 061 552 66 53 
www.integration.bl.ch
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061 681 66 33

061 691 02 02

061 261 15 15

061 436 36 36

061 765 32 32

061 925 25 25

061 704 12 12

061 263 75 75
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