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Saudações e bem-vindo à Suíça! Nesta brochura poderá en-
contrar as informações mais importantes relativas ao seu di-
reito de residência. 

Os imigrantes devem integrar-se na Suíça. Isto significa que 
deverá lidar ativamente com as condições de vida na Suíça. 
Quanto melhor se integrar, mais depressa poderá obter uma 
autorização mais permanente. Os cantões e comunas podem 
ajudá-lo na sua integração e informá-lo relativamente a pro-
gramas de integração adequados.

A cada emissão e renovação da sua autorização, a Agência de 
Migração do cantão de Zurique verifica o estado da sua inte-
gração. Se a sua integração não for bem-sucedida ou for ape-
nas parcialmente bem-sucedida, poderá perder a sua autori-
zação.



3

Critérios de integração
A integração significa:

Respeitar os direitos fundamentais na Suíça.
Exemplos: 
– Respeitar a igualdade de género.
– Respeitar a liberdade de expressão.
– Respeitar a liberdade religiosa.Bundesverfassung 

der Schweiz. Eidgenos-
senschaft

Trabalhar e não receber qualquer assistência social.

Compreender e falar alemão.
Para obter informações sobre programas de apoio linguístico 
na sua área, contacte a comuna da sua zona de residência. O 
Fachstelle Integration (Centro de integração) também o poderá 
ajudar nesse processo (www.integration.zh.ch).

Pagar as suas contas.

Respeitar as instruções de qualquer entidade.

Não cometer nenhum crime.
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De que forma poderá 
beneficiar de uma 
boa integração?
Autorização de residência 
permanente (C)
Em caso de uma integração bem-sucedida, poderá obter uma 
autorização de residência permanente. Esta autorização não é 
temporária e apenas deverá renovar o seu cartão de identidade 
a cada cinco anos. A condição para obter esta autorização é 
estar bem integrado, assim como compreender e falar alemão 
no nível A2.
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Reagrupamento familiar
A integração também é uma condição para o reagrupamento 
familiar do seu cônjuge estrangeiro e dos seus filhos solteiros 
menores. Existe a possibilidade de um reagrupamento, se:

– Não receber qualquer assistência social ou prestação 
complementar;

– O seu cônjuge falar alemão no nível A1;

– Possuir uma habitação familiar de dimensão suficiente;

– Os prazos de reagrupamento forem cumpridos.
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Quais as consequên-
cias, caso não se 
integre?

Se possuir uma autorização B (autorização de residência) e não 
se integrar, poderá perder esta autorização e deverá abandonar 
a Suíça.

Desclassificação
Se possuir uma autorização C (autorização de residência 
permanente) e não se integrar, poderá perder esta autorização e 
obterá apenas uma autorização B (autorização de residência). 
Se possuir uma autorização B e não se integrar, poderá perder 
esta autorização e deverá abandonar a Suíça.

B

Ausländerausweis
Livret pour étrangers
Libretto per stranieri
Legitimaziun d’esters

B

Ausländerausweis
Livret pour étrangers
Libretto per stranieri
Legitimaziun d’esters
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Mais informações 
sobre o direito dos 
imigrantes
As informações mais detalhadas relativas ao direito dos 
imigrantes poderão ser consultadas nas diretivas da Agência de 
Migração do cantão de Zurique, em www.ma.zh.ch.

Programas de 
integração
Preocupe-se com a sua integração o mais rapidamente 
possível. Existem inúmeros programas que o poderão apoiar. 
Na página de Internet do Fachstelle Integration (Centro de 
integração) no cantão de Zurique, em (www.integration.zh.ch), 
poderá encontrar uma seleção de programas de integração 
úteis. Em caso de dúvidas, contacte o responsável pela 
integração da sua comuna de residência, que poderá 
aconselhá-lo de forma competente.
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