
3- CENTROS DE ACONSELHAMENTO

Se você tiver problemas com relação a residência na Suíça, trabalho, familia, escola, 

habitação ou temas relacionados há na região de Basel vários Centros de 

Aconselhamento que oferecem aconselhamento em várias línguas. 

A GGG Migração é o centro de competência de integração do Cantão de Basiléia-Cidade.

Os seus funcionários oferecem consultas gratuitamente e em mais de 16 línguas. Eles 

também informam sobre questões jurídicas e problemas pessoais. Há também consultas 

online no site www.ggg-migration.ch.

O Centro de Serviços para a População e Migração em Basel responde a perguntas 

sobre residência, habitação, permissão de residência e cartões de identidade. Você 

encontrará mais informações no site www.bdm.bs.ch.

O Centro para Estrangeiros do Cantão de Basiléia-Campo ALD fica em Pratteln e 

oferece consultas em várias línguas. A consulta oral é gratuita, para trabalhos por escrito 

existem custos a depender da extensão. Você pode procurar o serviço de consulta do 

ALD sem horário marcado. Para isso veja o site www.ald-bl.ch.

O Serviço de Apoio Baselland (Anlaufstelle Baselland) aconselha e informa sobre 

todas as questões de direitos de asilo e de estrangeiros em geral, sobre problemas 

sociais e sobre formação e especialização profissional. Além disso os funcionários da 

Anlaufstelle Baselland fazem mediação em casos de dificuldades com órgãos públicos e 

outras instituições. Você também pode conseguir uma consulta na sua língua materna. 

Consulte o site www.anlaufstellebl.ch.

Se você se sente sobrecarregado psicologicamente e não consegue ajudar a si próprio, 

procure a Ajuda Telefônica Anônima. Basta discar o número 1-4-3 (um-quatro-três) e falar 

com um conselheiro ou conselheira: a qualquer hora, anônimo e sem custos. As 

informações sobre este serviço estão em alemão no site www.143.ch.

http://www.ggg-migration.ch/
http://www.143.ch/
http://www.anlaufstellebl.ch/
https://ald-bl.ch/
http://www.bdm.bs.ch/


O Serviço de Aconselhamento para Requerentes de Asilo da Região de Basel (BAS) 

aconselha requerentes de asilo e familiares em alemão, inglês, francês e turco. Seu 

escritório fica na Oetlingerstrasse 74 em Basel. Mais informações podem ser encontradas 

no site www.bas-basel.ch.

O Serviço de Aconselhamento para Pares e Famílias Binacionais no cantão de 

Basiléia-Cidade informa sobre questões jurídicas, sociais e culturais, durante e depois de 

um casamento ou união estável. Ele também responde a perguntas sobre educação 

binacional e sobre o direito das crianças. Na internet o serviço pode ser encontrado no 

site www.binational-bs.ch  .  

Para mães e pais há o Aconselhamento de Mães e Pais da Região Basel. Ele ajuda 

jovens famílias em mais de 12 línguas e em vários municípios da região. Mais 

informações podem ser encontradas no site   www.  muetterberatung-bl-bs.ch  .  

Também há o Stopp Rassismus, que aconselha pessoas da região de Basel que 

sofreram ou sofrem discriminação racial. A consulta é gratuita. A página do Stopp 

Rassismus é www.stopprassismus.ch. 

http://www.stopprassismus.ch/
http://www.muetterberatung-bl-bs.ch/
http://www.muetterberatung-bl-bs.ch/
http://www.binational-bs.ch/
http://www.bas-basel.ch/

