
  
Como trabalhador migrante, 
eu tenho os mesmos direitos 
trabalhistas que os dos 
trabalhadores holandeses.
Se você não possui visto de trabalho e 
permissão de residência, você não está 
autorizado a trabalhar. No entanto, caso 
você trabalhe, você terá os mesmos direitos 
que os dos trabalhadores holandeses ou 
trabalhadores migrantes com visto de 
trabalho, como por exemplo:

!   Salário mínimo;
!  Feriados remuneradas;
!  Feriados;
!   Descanso;
!   Jornada semanal máxima de 45 horas (de 

segunda a sexta-feira);
!   Possibilidade de ir ao médico, caso esteja 

doente.

 
Sempre faço jus ao salário 
mínimo holandês equivalente a 
€9,001 por hora?

VOCÊ CONHECE SEUS 
DIREITOS COMO 
TRABALHADOR MIGRANTE 
NOS PAÍSES BAIXOS?

!

 
Quais são as consequências se 
eu trabalhar sem autorização e 
documentação adequada nos Países 
Baixos?
Você corre o risco de ser detido e repatriado 
para seu país de origem. Seu empregador 
corre o risco de pagar uma multa de 
aproximadamente €8.000,002, por empregar 
alguém sem a documentação exigida. 

  
Eu não tenho contrato de trabalho, 
ainda assim, posso reclamar meus 
direitos?
Sim, você pode, desde que tenha provas. 
Colete toda e qualquer evidência possível 
que você trabalhou em determinado lugar 
como por exemplo: fotos, nomes, e-mails, 
mensagens trocadas por sms ou whatsapp, 
cartas, bilhetes, anotações, rabiscos, 
rascunhos e outros documentos. Registre 
as horas e os dias trabalhados, guarde 
instruções de tarefas e tome nota dos 
valores que lhe foram pagos.



 
Nos Países Baixos, você também tem 
direito a um advogado, mas você 
precisa pagar uma contribuição única 
que depende da sua receita anual.

 
Eu sou vítima de exploração ou de outro 
crime, posso ir à polícia dar queixa?
Sim, você tem o direito de reportar um crime sem 
ser detido, mesmo não tendo sua situação regular 
(visto de trabalho ou permissão de residência).  
A FairWork recomenda que leve alguém com você 
(não vá sozinho). A FairWork pode lhe ajudar com 
isso.

 
Meu empregador abusa da minha 
situação de trabalhador sem visto de 
trabalho e permissão de residência. Ele 
não está me pagando e também está me 
ameaçando. Eu tenho que aceitar esse 
tratamento? 
Não, exploração é proibida nos Países Baixos. 
Caso seu empregador esteja abusando de sua 
situação vulnerável como trabalhador que não 
tem as devidas autorizações, entre em contato 
com a FairWork para obter informação sobre seus 
direitos.

Para saber mais sobre 
violação de seus direitos 
trabalhistas: 

 
FairWork é uma organização não 
governamental (ONG) indepen-
dente que apoia mulheres e 
homens que sejam explorados 
por seus empregadores nos 
Países Baixos. Qualquer infor-
mação compartilhada com a 
FairWork é confidencial. 
O apoio oferecido pela FairWork 
é gratuito. 

 

A FairWork oferece atendimento 
em seu idioma nativo pelo 
telefone +31 20 760 08 09.

 

Você também pode enviar um 
email para: info@fairwork.nu 
ou portugues@fairwork.nu  

Para conhecer melhor o trabalho 
da FairWork, visite o website: 
www.fairwork.nu/english 
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