O estatuto relativo às bailarinas
de cabaret será revogado em
1 de Janeiro de 2016
Para a emissão de um visto ou uma autorização
de trabalho como bailarina de cabaret, é necessário
um compromisso de, pelo menos, quatro meses.
Consequentemente, as autorizações de trabalho
apenas podem ser emitidas até ao final de Agosto
de 2015, o mais tardar, com validade até ao final
de Dezembro de 2015. O emprego como bailarina
de cabaret já não será possível depois de 31 de
Dezembro de 2015 na Suíça.

Os motivos para revogação do
estatuto de bailarina de cabaret são
Protecção desadequada das bailarinas
contra a exploração;
Susceptibilidade ao tráfico de seres humanos;
Más condições de trabalho;
Pagamentos irregulares ou inexistentes;
Metade dos cantões já não implementam o estatuto.

Informações para
bailarinas de cabaret
que não são originárias de um país da UE/EFTA

Não há trabalho sem uma autorização
Qualquer pessoa que trabalhe na Suíça sem uma
autorização de trabalho está sujeita a uma condenação (prisão até um ano ou multa). O mesmo se
aplica a um colaborador que empregue um nacional
estrangeiro sem uma autorização de trabalho.
Qualquer pessoa que permaneça ilegalmente na
Suíça está sujeita à expulsão da Suíça e a ser
banida de entrar no espaço de Schengen.
No caso de vítimas ou testemunhas (homens e
mulheres) de tráfico de seres humanos, é garantido um período de recuperação e repouso (mínimo
de 30 dias). Durante este período, a expulsão não é
aplicável. Se a vítima for posteriormente preparada
para colaborar com as autoridades, é garantida uma
estadia temporária para a duração dos procedimentos. Pode ser concedida uma estadia posterior em
caso de dificuldades graves.

Contactos
Autoridades do Cantão
www.sem.admin.ch
–› About us –› Contact –› Cantonal authorities
–› Cantonal immigration and labour market authorities
Mais informações sobre o emprego de
nacionais não-UE/EFTA
www.sem.admin.ch
–› Entry & Residence –› Labour / Work permits
–› Non-EU/EFTA nationals
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