
 

Ação de (in)Formação  

CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES ESTRANGEIROS     

- DIREITOS E DEVERES -  

- AIPA e Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo 

Angra do Heroísmo, 08/09/2022 

 



OBJETIVOS DA SESSÃO 

 

 Dar a conhecer alguns dos serviços do ACM, I.P. – CNAIM / Rede 

CLAIM - que visam a melhoria dos processos de acolhimento e 

integração dos migrantes em Portugal: estruturas de apoio 

disponíveis, meios de informação, entre outros. 

 

 Com vista a promover a empregabilidade dos migrantes, esclarecer 

os empregadores sobre as questões legais da contratação de 

trabalhadores estrangeiros em Portugal.   

 

 



1) SERVIÇOS DO ACM, IP | CNAIM | REDE CLAIM [AIPA] 



1) DO ACIME AO ACM 

1996  Portugal instituiu o cargo de Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas 

2002  Criado o Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas – ACIME 

2007  Agrupados no mesmo Instituto o ACIME, o Programa Escolhas, a Estrutura 
da Missão para o Diálogo com as Religiões e o Secretariado Entreculturas, dando 
origem ao Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural - ACIDI, I.P. 

2014 Criação do Alto Comissariado para as Migrações – ACM, I.P.   



MISSÃO DO ACM, I.P. 

(Decreto-Lei  n.º 31/2014, de 27 de fevereiro) 

 

Colaborar na definição, execução e avaliação das políticas públicas, 

transversais e setoriais em matéria de migrações, relevantes:  

 

• para a atração dos migrantes nos contextos nacional, 

internacional e lusófono,  

• para a integração dos imigrantes e grupos étnicos, em 

particular as comunidades ciganas,  

• para a gestão e valorização da diversidade entre culturas, etnias 

e religiões. 



SERVIÇOS E INICIATIVAS ACM, I.P. 

• Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) 

• Rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) 

• Serviço de Tradução Telefónica:  

  - Bolsa de 107 tradutores/intérpretes  

  - Disponibiliza traduções imediatas e agendadas,    

     gratuitas, em 69 idiomas 

• Linha de Apoio a Migrantes 

• Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas 

• Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados 

• Núcleo de Ligação às Associações (NLA) 

• Áreas da Formação, Educação e Diálogo Inter-religioso 
 

 



Os CNAIM – Centros Nacionais de Apoio à Integração de 

representação de diferentes instituições, serviços 

Migrantes visam assegurar, num mesmo espaço, a 

e 

gabinetes de apoio a migrantes, para que seja dada uma  

resposta integrada aos migrantes no seu processo de  

acolhimento e integração. 
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. 

Porto: Av. França, 316 | Ed. Capitólio | 08h00 – 17h00  

Lisboa: R. Álvaro Coutinho, 16 | 08h00 – 17h00  
Faro: Loja do Cidadão | Mercado Municipal, 1.º Piso | 08h30 – 17h00 
Beja: Ovibeja – Edifício Administrativo do Parque das Feiras e Exposições Manuel de Castro Brito, 
Av. Salgueiro Maia, s/n  | 09h00 – 17h00 
 

Informacoes@acm.gov.pt  
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.Beja 

mailto:Informacoes@acm.gov.pt


GAT – Gabinete de Acolhimento e  
Triagem 

GAJ – Gabinete de Apoio Jurídico 

GASI – Gabinete de Assuntos  
Sociais e Inclusão 

GAIPESQ – Gabinete de Apoio à  
Inserção Profissional e Ensino  
Superior e Qualificação 

Informações gerais 
Triagem para o SEF 
Encaminhamento 

Serviço Jurídico | Consumo e Sobre-  
endividamento 
Apoio ao Reagrupamento Familiar 
Apoio ao Recenseamento Eleitoral 

Habitação  Apoios sociais 
Retorno Voluntário  
Prog. de acolhimento de pessoas 
refugiadas (Phasing out)   
Registo de menores 

Empregabilidade  
Empreendedorismo  
Qualificação 
Ensino Superior 

Respostas do ACM, I.P. 
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Ministério da Modernização do  
Estado e da Administração Pública 

Ministério da Administração  
Interna 

Ministério do Trabalho,  
Solidariedade e Segurança Social 

Ministério da Justiça 

Instituto da Segurança Social, I.P.   

Conservatória dos Registos Centrais 

Ministério da Educação 

Ministério da Saúde 
Espaço Cidadão 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

CIG | APF 

OIM 

UKNSF Portugal 

Gabinete de Apoio à Vítima 

Respostas de outros ministérios/organizações 



35 

A primeira resposta de proximidade e 
atendimento a cidadãos migrantes  
 
 
2.ª a 6.ª das 9h às 19h 
21 810 61 91 / 808 257 257 

 LINHA DE APOIO A MIGRANTES (LAM)  
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SERVIÇO DE TRADUÇÃO TELEFÓNICA – STT  

Funciona de segunda a sexta -  das 9h às 19h; 
 

Bolsa de 107 tradutores/intérpretes; 
 

Disponibiliza traduções imediatas e agendadas em 69 
idiomas diferentes. 



- Gabinetes ou espaços de acolhimento, informação e apoio descentralizado, que visam  ajudar 
a responder às necessidades dos migrantes em diferentes áreas 

 

- 154 CLAIM dinamizados por Municípios ou entidades da sociedade civil + 12 CLAIM 
especializados.   

 

- AIPA – ASSOCIAÇÃO DOS IMIGRANTES NOS AÇORES (Ponta Delgada, Terceira, 
Madalena do Pico) 
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Outros Núcleos, Serviços e Iniciativas  do ACM, I.P. 

• Gabinete de Promoção da Aprendizagem da Língua Portuguesa (GLPt) 

• Atendimento e disponibilização de informação online 

• Cursos de Português Língua de Acolhimento (PLA)  

• Ações de aprendizagem da língua portuguesa por via da educação não formal  

• Recursos 

• Plataforma de Português Online | https://pptonline.acm.gov.pt/ | pptonline@acm.gov.pt 

• Plataforma de Recursos Pedagógicos (dirigida a professores/formadores)| http://ppt.acm.gov.pt  

• Caderno de Formação - Propostas de Atividades e Exercícios (disponível em www.acm.gov.pt)  

• GUIA para o ensino do Português Língua de Acolhimento, no contexto da Educação Não Formal 
(disponível em www.acm.gov.pt)  

• Contactos: glpt@acm.gov.pt  
 

• Programa Escolhas (para crianças e jovens em risco) 

 
 Investigação/dados 

•Observatório das Migrações (OM) 

•Observatório  das Comunidades Ciganas 

(OBCIG) 

(CICDR) 
Comissão para a Igualdade e Contra a 
Discriminação Racial 

mailto:glpt@acm.gov.pt


2) CONTRATAÇÃO DE CIDADÃOS ESTRANGEIROS – DIREITOS E 

DEVERES 

 Direitos e Deveres 

 Lei de Estrangeiros e outros regimes legais 



 

Artigo 15.º CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

Estrangeiros, apátridas, cidadãos europeus 

1. Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam 

dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português. 

2. Excetuam-se do disposto no número anterior os direitos políticos, o exercício 

das funções públicas que não tenham carácter predominantemente técnico e os 

direitos e deveres reservados pela Constituição e pela lei exclusivamente aos 

cidadãos portugueses. 

3. Aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa com residência permanente em 

Portugal são reconhecidos, nos termos da lei e em condições de reciprocidade, 

direitos não conferidos a estrangeiros, salvo o acesso aos cargos de Presidente da 

República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidentes 

dos tribunais supremos e o serviço nas Forças Armadas e na carreira diplomática. 

4. A lei pode atribuir a estrangeiros residentes no território nacional, em condições 

de reciprocidade, capacidade eleitoral ativa e passiva para a eleição dos titulares 

de órgãos de autarquias locais . 

5. A lei pode ainda atribuir, em condições de reciprocidade, aos cidadãos dos 

Estados-membros da União Europeia residentes em Portugal o direito de elegerem 

e serem eleitos Deputados ao Parlamento Europeu. 



QUE DIREITOS TEM UM TITULAR  

DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA?  

Educação, ensino e formação profissional 

Exercício de uma atividade profissional subordinada; 

Exercício de uma atividade profissional independente; 

Orientação, formação, aperfeiçoamento e reciclagem 

profissionais; 

Acesso à saúde; 

Acesso ao direito e aos tribunais; 

Igualdade de tratamento em matéria de:  

Segurança social; 

Benefícios Fiscais; 

Filiação Sindical; 

Reconhecimento diplomas, certificados e outros títulos profissionais  ou 

de acesso a bens e serviços à disposição do público. 



 

DIREITOS E DEVERES DOS EMPREGADORES E 

TRABALHADORES 

 

DEVERES GERAIS DAS PARTES 

 

 O empregador e o trabalhador devem proceder de boa-fé no exercício 

dos seus direitos e no cumprimento das respetivas obrigações 

 

 Na execução do contrato de trabalho, as partes devem colaborar na 

obtenção da maior produtividade bem como na promoção humana, 

profissional e social do trabalhador 

 



 

DIREITO À IGUALDADE E À NÃO DISCRIMINAÇÃO 

ART. 4.º CT  

 

 O trabalhador estrangeiro ou apátrida que esteja autorizado a 

exercer uma atividade profissional subordinada em território 

português: 

- goza dos mesmos direitos (laborais e sociais) e está sujeito 

aos mesmos deveres do trabalhador com nacionalidade 

portuguesa; 

- pode procurar assistência e aconselhamento recorrendo aos 

vários serviços pertinentes; 

- tem direito à igualdade de oportunidades e de tratamento. 

 

 



 

IGUALDADE e NÃO DISCRIMINAÇÃO NO ACESSO A EMPREGO 

E NO TRABALHO 

ART. 24.º CT  

 

 O trabalhador ou candidato a emprego (…), não pode ser 
privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, 
nomeadamente, de ( …) nacionalidade, origem étnica ou 
raça, território de origem, língua, religião, convicções 
políticas ou ideológicas e filiação sindical, devendo o 
Estado promover a igualdade de acesso a tais direitos. 

 



 

IGUALDADE e NÃO DISCRIMINAÇÃO NO ACESSO A EMPREGO 

E NO TRABALHO 

ART. 24.º CT  

 

 De candidatos a emprego e de trabalhadores 

estrangeiros face aos nacionais no recrutamento, na 

formação, na promoção ou carreira profissionais e 

nas condições de trabalho. 
 



 

IGUALDADE e NÃO DISCRIMINAÇÃO 

ART. 127.º CT  

 
DEVERES DO EMPREGADOR: 

 Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade, 

afastando quaisquer atos que possam afetar a dignidade do 

trabalhador, que sejam discriminatórios, lesivos, intimidatórios, 

hostis ou humilhantes para o trabalhador, nomeadamente 

assédio; 

 

 Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate 

ao assédio no trabalho, sempre que a empresa tenha 7 ou 

mais trabalhadores. 



 

CONTRATO DE TRABALHO COM TRABALHADOR 

ESTRANGEIRO 

ART. 5.º CT  

 

 Contrato de trabalho reduzido a escrito (em duplicado) 

 Anexar ao CT – identificação dos beneficiários de pensão 
em caso de morte, acidente de trabalho ou doença 
profissional  

 Anexar ao CT – documento comprovativo do cumprimento 
das obrigações legais relativas à entrada e permanência 
em Portugal (Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, atual redação) 

 Comunicação à ACT: www.act.gov.pt  

http://www.act.gov.pt/


 

CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

DIREITOS CONSTANTES NO CT 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR AO TRABALHADOR: 

 Certificado de trabalho 

 Outros documentos destinados a fins oficiais, v.g. previstos em 

legislação da Segurança Social (Declaração de situação de 

desemprego – Modelo RP 5044-DGSS) 

 

 Comunicação à ACT: www.act.gov.pt  

 

 

 

 

http://www.act.gov.pt/


 

TRABALHO NÃO DECLARADO 

 

 O TND, totalmente não declarado ou parcialmente não declarado, 

afeta negativamente o crescimento económico do país e expõe o 

trabalhador a muitos riscos profissionais. 

 

 CONSEQUÊNCIAS: 

- Condições de trabalho inadequadas, não beneficiando das 

medidas de proteção de segurança (ex. seguro de trabalho) e da 

vigilância da saúde; 

- Trabalhadores sujeitos a condições de insegurança salarial e sem 

qualquer proteção social (ex. subsídio de desemprego); 

- Distorções na concorrência entre empresas 

- Redução das receitas fiscais e das contribuições sociais 



 

 

 

 

LEI DE ESTRANGEIROS  

/ REGULAMENTAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua atual redação – Lei n.º 18/2022, de 

25 de agosto (regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de cidadãos estrangeiros do território português) 

 

 

 Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro, na sua atual 

redação (Aguarda-se alteração!) 
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ÂMBITO 

 

 

 Nacionais de Estados terceiros que residam em TN na 

qualidade de refugiados, beneficiários de proteção 

subsidiária ao abrigo das disposições reguladoras de asilo 

ou beneficiários  de proteção temporária (Lei n.º 27/2008, de 

30/06, alterada pela Lei n.º 26/2014, de 05/05) 

 Nacionais de Estados terceiros, familiares de cidadãos 

portugueses ou de cidadão estrangeiro abrangido pelas 

alíneas anteriores (Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto) 

 

 CIDADÃOS 

ESTRANGEIROS 

  

 APÁTRIDAS 

NÃO APLICÁVEL A: APLICÁVEL A: 
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ENTRADA EM TERRITÓRIO  

NACIONAL  

DE CIDADÃOS 

ESTRANGEIROS  



 

CONDIÇÕES GERAIS DE ENTRADA  

EM TERRITÓRIO NACIONAL 
 

 

 Ser portador de documento de viagem reconhecido como válido 

(Passaporte) 

 

 Dispor de meios de subsistência suficientes para o período da estada, 

ou estar em condições de adquirir legalmente esses meios 

- Portaria n.º 1563/2007, de 11/12 (Portaria dos Meios de Subsistência) – Fixa os 

meios de subsistência de que devem dispor os cidadãos estrangeiros para a 

entrada e permanência em território nacional 

- Decreto Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril, republicado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2015/A, de 30 de março (art. 3.º) - aprova o 

valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma dos 

Açores - € 740,25 [montante resultante do valor nacional acrescido de 5%] 
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CONDIÇÕES GERAIS DE ENTRADA  

EM TERRITÓRIO NACIONAL 
 

 

 

 Ser titular de visto válido e adequado à finalidade da deslocação: 

- Visto de Curta Duração 

- Visto de Estada Temporária 

- Visto de Residência 

- Visto para Procura de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 VISTO:  

é uma autorização emitida por um Estado a um cidadão 

estrangeiro para entrar, transitar e permanecer no seu 

território por um período curto de tempo 

 

Não confere um direito de entrada automático (art. 30.º Código de Vistos).  

 

 

 

 





ONDE SÃO CONCEDIDOS OS VISTOS? 

 Embaixadas e Postos Consulares  

 

QUAIS SÃO OS TIPOS DE VISTOS CONCEDIDOS NO 

ESTRANGEIRO? 

- Visto de escala aeroportuária  

- Visto de curta duração 

- Visto de estada temporária 

-Visto para obtenção de Autorização de Residência 

(designado de Visto de residência) 

- Visto para Procura de Traballho 

 

 Portal Diplomático (informação sobre pedidos de vistos) 

https://vistos.mne.gov.pt/pt/
https://vistos.mne.gov.pt/pt/
https://vistos.mne.gov.pt/pt/


VISTO DE ESCALA AEROPORTUÁRIA   

 Destina-se a permitir ao seu titular, quando utilize uma ligação 

internacional, a passagem por um aeroporto de um Estado parte 

na Convenção de Aplicação. 

 

VISTO DE CURTA DURAÇÃO 

 Destina-se a permitir a entrada em território português ao seu 

titular para fins que, sendo aceites pelas autoridades 

competentes, não justifiquem a concessão de outro tipo de visto, 

designadamente para fins de trânsito, de turismo e de visita ou 

acompanhamento de familiares que sejam titulares de Visto de 

Estada Temporária. 

 Países terceiros isentos de visto 

 

 
 

 

 

https://imigrante.sef.pt/entrada-em-portugal/#1538043570153-e2e88a2a-13a0
https://www.sef.pt/pt/Pages/lista-paises-terceiros.aspx


VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA 

 

 Destina-se a permitir a entrada e a estada em TN por período 

inferior a um ano para as diversas finalidades previstas na lei (ex. 

tratamento médico, estudos, atividade desportiva amadora) 

 



VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA 
 

 Destina-se a permitir a entrada e a estada em Território Nacional 
por período inferior a um ano para: 

 

a) Tratamento médico 

 

b) Transferência de cidadãos nacionais de Estados partes na OMC, no 
contexto da prestação de serviços ou da realização de formação 
profissional em território português; 

 

c) Exercício de uma atividade profissional independente; 

 

d) Exercício de uma atividade de investigação científica em centros de 
investigação, de uma atividade docente num estabelecimento de ensino 
superior ou de uma atividade altamente qualificada; 

 

e) Exercício em território nacional de uma atividade desportiva amadora,  

 



VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA 
 

f) Permanecer em território nacional por períodos superiores a três meses, em 

casos excecionais, devidamente fundamentados, designadamente para 

frequência de programa de estudo em  estabelecimento de ensino, intercâmbio 

de estudantes, estágio profissional não remunerado ou voluntariado, de 

duração igual ou inferior a um ano, ou para efeitos de cumprimento dos 

compromissos internacionais no âmbito da OMC e dos decorrentes de 

convenções e acordos internacionais de que Portugal seja Parte, em sede de 

liberdade de prestação de serviços; 

 

g) Acompanhamento de familiar sujeito a tratamento médico nos termos da 

alínea a); 

 

h) Acompanhamento de familiar portador de um VET, exceto se este tiver como 

finalidade o exercício de trabalhador sazonal, sem prejuízo do regime de 

reagrupamento familiar 

 



 

VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA 
 

 

i) Exercício de atividade profissional subordinada ou independente, prestada, 

de forma remota, a pessoa singular ou coletiva com domicílio ou sede fora do 

território nacional; 

 

j) Trabalho sazonal por período superior a 90 dias; 

 

k) Frequência de curso em estabelecimento de ensino ou de formação 

profissional. 

 



 

 VISTO DE CURTA DURAÇÃO PARA TRABALHO SAZONAL POR 

PERÍODO IGUAL OU INFERIOR A 90 DIAS 

 

 VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA PARA TRABALHO SAZONAL POR 

PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS 

 

O membro do Governo responsável pela área do emprego estabelece a lista 

de sectores do emprego onde existe trabalho sazonal 

 

 Despacho n.º 745/2018, de 17/01 

a) Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca  

b) Alojamento, restauração e similares  

c) Indústrias alimentares, das bebidas e tabacos  

d) Comércio por grosso e a retalho  

e) Construção  

f) Transportes terrestres 
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DIREITOS, IGUALDADE DE TRATAMENTO E 

ALOJAMENTO  
 

 

 O titular de VCD ou de VET para trabalho sazonal tem direito: 

 

- A exercer a atividade laboral especificada no respetivo visto ou 

outras; 

- Num ou em sucessivos empregadores. 

 



VCD para trabalho sazonal por período igual ou inferior a 90 dias ou  

VET para trabalho sazonal por período superior a 90 dias 

 

Possibilidade de concessão com preenchimento das condições previstas no artigo 52.º, e: 

 contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho válidos para exercício de 

trabalho sazonal, celebrado com empresa de trabalho temporário ou empregador 

estabelecido em território nacional que identifique o local, o horário e o tipo de trabalho, bem 

como a respetiva duração, a remuneração a auferir e a duração das férias pagas a que tenha 

direito; 

 Tenha proteção adequada na eventualidade de doença, em moldes idênticos aos dos 

cidadãos nacionais, ou de seguro de saúde, quando existirem períodos em que não beneficie 

de cobertura deste tipo, nem de prestações correspondentes ao exercício profissional ou em 

resultado do trabalho a realizar, bem como seguro de acidentes de trabalho 

disponibilizado pelo empregador; 

 Disponha de alojamento condigno, mediante contrato de arrendamento ou equivalente, 

podendo o alojamento também ser disponibilizado pelo empregador nos termos dos n.º 3 e 4 

do artigo 56.º-D; 

 Em caso de profissão regulamentada, preencha as condições previstas na legislação nacional 

para o respetivo exercício; 

 Seja titular de título de transporte válido que assegure o seu regresso ao país de origem. 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DE RESIDÊNCIA  
 

 

 Destina-se a permitir a entrada em território nacional 

 para solicitar Autorização de Residência 

 

 Válido por 120 dias  

 

 Na apreciação do pedido de visto de residência, atender-se-á à finalidade 

pretendida com a fixação de residência 

 

 Com a concessão do VR é emitida uma pré-autorização de residência, 

onde consta a informação relativa à obtenção da AR e a atribuição 

provisória do NIF, NISS e do SNS 

 



VISTOS DE RESIDÊNCIA 
Consoante a finalidade, para: 

 exercício de atividade profissional subordinada (art. 59.º) 

 exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes 
empreendedores (art. 60.º) 

 atividade docente, altamente qualificada ou cultural (art. 61.º) 

 atividade altamente qualificada exercida por trabalhador subordinado (art. 
61.º-A) 

 exercício de atividade profissional prestada de forma remota para fora do TN 
(art. 61.º-B) 

 investigação, estudo, intercâmbio de estudantes do ensino secundário, 
estágio e voluntariado (art. 62.º) 

 efeitos de reagrupamento familiar (art. 64.º) 

 cidadãos estrangeiros reformados ou titulares de rendimentos (bens móveis 
ou imóveis, da propriedade intelectual ou de aplicações financeiras) e para 
cidadãos estrangeiros com a qualidade de ministros de culto, membros de 
instituto de vida consagrada ou que exerçam profissionalmente atividade 
religiosa e que como tal, seja certificada pela igreja ou comunidade religiosa a 
que pertençam, devidamente reconhecidas nos termos da ordem jurídica 
portuguesa (art. 58.º - regime geral)  

 



VISTO PARA PROCURA DE TRABALHO  

 Novo visto 

 

 Habilita o seu titular a entrar e a permanecer em TN com finalidade de 

procura de trabalho 

 

 Autoriza o seu titular a exercer atividade laboral dependente, até ao 

termo da duração do visto ou até à concessão da AR 

 

 É concedido para um período de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias e 

permite uma entrada em Portugal 

 

 Tendo em vista a simplificação do procedimento, o visto integra o 

agendamento junto do SEF, dentro dos 120 dias de duração do visto, 

conferindo o direito a requerer uma AR, após a constituição e formalização 

da relação laboral naquele período 

 

 

 



CONDIÇÕES GERAIS DE CONCESSÃO DE VISTOS DE 

RESIDÊNCIA, DE ESTADA TEMPORÁRIA, DE CURTA DURAÇÃO 

OU PARA PROCURA DE TRABALHO – art. 52.º da LE 

 

 Não ter sido sujeito a uma medida de afastamento e não se encontrar no 

período subsequente de interdição de entrada e de permanência em TN; 

 

 Não estar indicado para efeitos de regresso, acompanhado de uma proibição 

de entrada e de permanência, no SIS por qualquer EM da EU ou onde vigore a 

Convenção de Aplicação; 

 

 Não estar indicado para efeitos de recusa de entrada e de permanência, nos 

termos do art. 33.º no Sistema Integrado de Informação do SEF (SIIS), ou para 

efeitos de regresso; 

 

 Dispor de meios de subsistência;  



CONDIÇÕES GERAIS DE CONCESSÃO DE VISTOS DE 

RESIDÊNCIA, DE ESTADA TEMPORÁRIA E DE CURTA 

DURAÇÃO OU PARA PROCURA DE TRABALHO – art. 52.º da LE 

 

 Dispor de documento de viagem válido; 

 

 Dispor de um seguro de viagem; 

 

 Dispor de autorização parental ou documento equivalente, quando o 

requerente for menor de idade e durante o período da estada não esteja 

acompanhado por quem exerce as responsabilidades parentais ou 

responsabilidades no âmbito do maiorm acompanhado; 

 

 Não ter sido condenado por crime que, em Portugal, seja punível com pena 

privativa de liberdade de duração superior a um ano. 



ENTRADA EM PORTUGAL COM VISTA A FIXAR 
RESIDÊNCIA EM TN 

REGRA: desde o país de 
origem, com VISTO DE 

RESIDÊNCIA (condições gerais 
e específicas de acordo com o tipo 

de VR) 

 

*art. 59.º - VR para exercício de 
atividade profissional subordinada 



 

 

VISTO DE RESIDÊNCIA PARA 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

SUBORDINADA 
(art. 59.º da Lei de Estrangeiros) 



 

VISTO DE RESIDÊNCIA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
PROFISSIONAL SUBORDINADA  - art. 59.º LE 

 

 

 O IEFP, IP, bem como os respetivos serviços competentes 

de cada região autónoma, mantém um sistema de 

informação permanentemente atualizado e acessível ao 

público, através da Internet, das ofertas de emprego, 

divulgando-as por iniciativa própria ou a pedido das entidades 

empregadoras ou das associações de imigrantes 

reconhecidas como representantivas das comunidades 

imigrantes pelo ACM, I.P., nos termos da lei. 
 



 

 

• Possibilidade de concessão de um visto de residência para exercício 

de atividade profissional subordinada aos nacionais de Estados 

terceiros que: 

 

i. Cumpram as condições gerais de concessão de vistos de residência 

(cfr. art. 52.º da LE); 

 

ii. Possuam um contrato de trabalho ou promessa de contrato de 

trabalho ou; 

 

iii. Possuam habilitações, competências ou qualificações reconhecidas 

e adequadas para o exercício de uma das atividades abrangidas 

(ofertas de emprego) e beneficiem de uma manifestação 

individualizada de interesse da entidade empregadora (cfr. art. 59.º, 

n.º 5 da LE).  

 



 

ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE NIF, NISS E SNS PROVISÓRIOS 

NO ÂMBITO DO VISTO DE RESIDÊNCIA 

 

  Com a concessão do visto de residência é emitida uma pré-

autorização de residência, de onde consta a informação relativa à 

obtenção de AR e a atribuição provisória dos números de 

identificação fiscal, de segurança social e do serviço nacional de 

saúde. 

 

ELIMINAÇÃO DAS QUOTAS NO VISTO PARA EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

  Eliminado o regime de quotas para os vistos de residência para 

trabalho subordinado. 

 



 

PERMANÊNCIA EM  

TERRITÓRIO  

NACIONAL 

 



  

TIPOS DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA (AR)   

 

 AR Temporária – válida pelo período de 2 anos, contados a partir 

da data da emissão do respetivo título e é renovável por períodos 

sucessivos de 3 anos. 

 

 AR Permanente - não tem limite de validade, mas o título de 

residência deve ser renovado de 5 em 5 anos ou sempre que se 

verifique a alteração dos dados nele registados. 

 
 



 

Consoante a finalidade, existem vários  

TIPOS DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA:  
 

 AR PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL: 

 AR para exercício de atividade profissional subordinada (art. 88.º); 

 AR para exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes 
empreendedores (art. 89.º); 

 AR para atividade de docência, altamente qualificada ou cultural (art. 90.º); 

 

 AR PARA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO 

 AR para atividade de investimento (“Visto Gold” – art. 90.º-A). 

 

 AR PARA INVESTIGAÇÃO, ESTUDO, ESTÁGIO PROFISSIONAL OU VOLUNTARIADO 

 AR para estudantes do ensino superior (art. 91.º); 

 AR para investigadores (art. 91.º-B); 

 AR para estudantes - do ensino secundário e outros cursos de formação (art. 92.º); 

 AR para estagiários (art. 93.º); 

 AR para voluntários (art. 94.º); 
 

 AR para reagrupamento familiar (art. 98.º e ss); 
 

 

 



 

 

 AR a vítimas de tráfico de pessoas ou de acção de auxílio à imigração ilegal (art. 109.º e 
ss); 

 

 AR a titulares do Estatuto de Residente de Longa Duração em outro Estado membro da 
União Europeia (art. 116.º e ss); 

 

 AR «cartão azul UE» (art. 121.º-A e ss); 

 

 AR em situações especiais (art. 122.º); 

 

 AR em situações excecionais (art. 123.º); 

 

 AR para trabalhador transferido dentro da empresa “ICT” e para mobilidade de longo prazo 
“ICT móvel” (art. 124.º-A e ss); 

 

 Estatuto de Resdiência de Longa Duração (art. 125.º e ss); 

 

 AR para cidadãos estrangeiros reformados ou titulares de rendimentos (bens móveis ou 
imóveis, da propriedade intelectual ou de aplicações financeiras) e para cidadãos 
estrangeiros com a qualidade de ministros do culto, membros de instituto de vida 
consagrada ou que exerçam profissionalmente atividade religiosa e que, como tal, seja 
certificada pela igreja ou comunidade religiosa a que pertençam, devidamente 
reconhecidas nos termos da ordem jurídica portuguesa – art. 75.º). 



AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA TEMPORÁRIA 

 

Condições Gerais de Concessão (art. 77.º): 

 Posse de visto de residência válido, concedido para uma das finalidades previstas 

na lei para a concessão de AR;    

 Inexistência de factos que teriam obstado à concessão do visto; 

 Presença em território português (sem prejuízo da emissão da pré-autorização de 

residência); 

 Posse de meios de subsistência; 

 Alojamento; 

 Inscrição na Segurança Social, sempre que aplicável; 

 Ausência de condenação por crime que em Portugal seja punível com pena privativa 

de liberdade de duração superior a um ano; 

 Não se encontrar no período de interdição de entrada e de permanência em território 

nacional, subsequente a uma medida de afastamento; 

 Ausência de indicação no SIS e no SIIS para efeitos de recusa de entradae de 

permanência ou de regresso. 

 

https://imigrante.sef.pt/solicitar/residir/art77-1/


MECANISMOS DE REGULARIZAÇÃO EM 
PORTUGAL 

AR com visto de 
residência 

(regime regra) 

AR com dispensa de 
visto de residência – 

ex. art. 88.º, n.º 2 
(M.I.)… 

AR – regime especial 
(art. 122.º)  

AR – regime excecional 
(art. 123.º)  



 
 

Artigo 88.º  

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

PROFISSIONAL SUBORDINADA 

 
 



AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

PROFISSIONAL SUBORDINADA 

Art. 88.º 

1 – Para além dos requisitos gerais estabelecidos no artigo 77.º, só é 

concedida autorização de residência para exercício de atividade profissional 

subordinada a nacionais de Estados terceiros que tenham contrato de trabalho 

celebrados nos termos da lei e estejam inscritos na segurança social. 

 

2 – Mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio do 

SEF na Internet ou diretamente numa das suas delegações regionais, é 

dispensado o requisito previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 77.º, desde 

que o cidadão estrangeiro, além das demais condições gerais previstas 

naquela disposição, preencha as seguintes condições: 

 

a) Possua um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho 

ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por representante de 

comunidades migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela 

Autoridade para as Condições do Trabalho; 

 



AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

PROFISSIONAL SUBORDINADA 

Art. 88.º  

 

b) Tenha entrado legalmente em território nacional; 

 

c) Esteja inscrito na segurança social, salvo os casos em que o 

documento apresentado nos termos da alínea a) seja uma promessa de 

contrato de trabalho. 

 

3 - (Revogado) 

4 - A concessão de autorização de residência nos termos dos números 

anteriores é comunicada pelo SEF, por via eletrónica, à Autoridade para as 

Condições do Trabalho ou, nas regiões autónomas, à respetiva secretaria 

regional, de modo que estas entidades possam fiscalizar o cumprimento de 

todas as obrigações legais da entidade patronal para com o titular da 

autorização de residência, bem como à administração fiscal e aos serviços 

competentes da segurança social. 

 



AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

PROFISSIONAL SUBORDINADA 

 

Art. 88.º  

5 - O titular de uma autorização de residência para exercício de uma atividade 

profissional subordinada pode exercer uma atividade profissional 

independente, mediante substituição do título de residência, sendo aplicável, 

com as necessárias adaptações, o disposto no artigo seguinte. 

 

6 — Presume-se a entrada legal prevista na alínea b) do n.º 2 sempre que o 

requerente trabalhe em território nacional e tenha a sua situação 

regularizada perante a segurança social há pelo menos 12 meses.  



AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

PROFISSIONAL SUBORDINADA 

 

Art. 88.º  

 

7 – Após a constituição e formalização da relação laboral dentro dos 180 

dias referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º-A, pode ser requerida, na 

data do agendamento indicado no visto, uma autorização de residência 

junto do organismo competente, desde que preencha as condições 

gerais de concessão de autorização de residência, nos termos do artigo 

77.º 



Autorização de Residência para Exercício de 

Atividade Profissional Subordinada 

Art. 88.º, n.º 1 + 77.º 

Requisitos: 
 Contrato de trabalho celebrado nos termos da lei; 

 Inscrição na segurança social. 

 

 

 Apresentada através do sítio do SEF na Internet ou diretamente numa 
das suas delegações regionais, é dispensado a posse de visto de 
residência desde que, preencha os demais requisitos do art. 77.º e as 
seguintes condições:  

 

 Possua um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho ou 
tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por representante de 
comunidades migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela 
Autoridade para as Condições do Trabalho; 

 

 Tenha entrado legalmente em território nacional; 

 

 Esteja inscrito na segurança social, salvo os casos em que o documento 
apresentado seja uma promessa de contrato de trabalho. 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE -  art. 88.º, n.º 2 + 77.º 

https://imigrante.sef.pt/solicitar/trabalhar/art88-1/
https://imigrante.sef.pt/solicitar/trabalhar/art88-2/


 “Possua um contrato de trabalho  […]” 

 

Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12/02, atual redação) 

Artigo 5.º  

Forma e conteúdo de contrato com trabalhador estrangeiro ou apátrida 

1 - O contrato de trabalho celebrado com trabalhador estrangeiro ou apátrida está 

sujeito a forma escrita e deve conter, sem prejuízo de outras exigíveis no caso de ser a 

termo, as seguintes indicações: 

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes; 

b) Referência ao visto de trabalho ou ao título de autorização de residência ou permanência 

do trabalhador em território português; 

c) Atividade do empregador; 

d) Atividade contratada e retribuição do trabalhador; 

e) Local e período normal de trabalho; 

f) Valor, periodicidade e forma de pagamento da retribuição; 

g) Datas da celebração do contrato e do início da prestação de atividade. 

2 - O trabalhador deve ainda anexar ao contrato a identificação e domicílio da pessoa 

ou pessoas beneficiárias de pensão em caso de morte resultante de acidente de 

trabalho ou doença profissional. 



 “Possua um contrato de trabalho […]” 

 

Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12/02, atual redação) 

Artigo 5.º  

Forma e conteúdo de contrato com trabalhador estrangeiro ou apátrida 

3 - O contrato de trabalho deve ser elaborado em duplicado, entregando o empregador 

um exemplar ao trabalhador. 

4 - O exemplar do contrato que ficar com o empregador deve ter apensos documentos 

comprovativos do cumprimento das obrigações legais relativas à entrada e à 

permanência ou residência do cidadão estrangeiro ou apátrida em Portugal, sendo 

apensas cópias dos mesmos documentos aos restantes exemplares. 

5 - O empregador deve comunicar ao serviço com competência inspectiva do ministério 

responsável pela área laboral, mediante formulário electrónico: 

a) A celebração de contrato de trabalho com trabalhador estrangeiro ou apátrida, antes do 

início da sua execução; 

b) A cessação de contrato, nos 15 dias posteriores. 

6 - O disposto neste artigo não é aplicável a contrato de trabalho de cidadão nacional de país 

membro do Espaço Económico Europeu ou de outro Estado que consagre a igualdade de 

tratamento com cidadão nacional em matéria de livre exercício de atividade profissional. 

7 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.º 1, 3, 4 ou 5. 

 



ACT – Comunicação do CT celebrado com trabalhador estrangeiro 
http://www.act.gov.pt/(ptPT)/AreasPrincipais/RegistoEntidadeEmpregadora/Paginas/default.aspx  

 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/AreasPrincipais/RegistoEntidadeEmpregadora/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/AreasPrincipais/RegistoEntidadeEmpregadora/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/AreasPrincipais/RegistoEntidadeEmpregadora/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/AreasPrincipais/RegistoEntidadeEmpregadora/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/AreasPrincipais/RegistoEntidadeEmpregadora/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/AreasPrincipais/RegistoEntidadeEmpregadora/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/AreasPrincipais/RegistoEntidadeEmpregadora/Paginas/default.aspx)


 

NISS - Inscrição na Segurança Social 
 

A atribuição do NISS na hora destina-se aos cidadãos estrangeiros que  

se encontram em Portugal para efeitos de exercício de uma atividade profissional: 

• Trabalhadores por Conta de Outrem; 

• Trabalhadores do Serviço Doméstico; 

• Trabalhadores Independentes. 
 

Na sequência da Pandemia COVID-19 e de modo a evitar deslocações as Serviços de Atendimento 
presenciais, estão em vigor os seguintes procedimentos para: 

 Trabalhadores por Conta de Outrem: 

• A atribuição de NISS a cidadão estrangeiro na sequência de um contrato de trabalho, é assegurada 
através do pedido de NISS pela própria (futura) entidade empregadora que tem de solicitar a 
atribuição do NISS, através da Segurança Social Direta. A entidade empregadora faz o upload dos 
formulários e documentos necessário, e efetua a entrega através da opção “Documentos de prova/ 
NISS na Hora – pedido da Entidade Empregadora”, na Segurança Social Direta. 

• A entidade empregadora após ter sido notificada para o seu endereço de e-mail, da atribuição do NISS 
ao cidadão estrangeiro, deve comunicar a admissão do trabalhador online, também através 
da Segurança Social Direta. 

 

https://www.seg-social.pt/atribuicao-de-numero-de-identificacao-da-seguranca-social-niss-  

 

 

 

 

 

 

https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
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Atribuição de NISS - Segurança Social 
 

 

• Desde o dia 4 de abril de 2022 já é possível atribuir o NISS a qualquer 

cidadão que se dirija aos serviços de atendimento (excetuando os cidadãos 

ao abrigo da RCM n.º 29-A/2022 – Ucrânia),. Para o efeito deverão os 

cidadãos preencher o formulário RV1006/2022. 

 

• Não é necessário ter qualquer comprovativo de morada para inscrição, 

sendo necessário apresentar cópia de Passaporte ou da Autorização de 

Residência, ou outro documento válido de identificação, e NIF 

 

• Para a atribuição do NISS deixa de ser necessária a existência de qualquer 

relação com a Segurança Social (seja laboral, seja de cidadania), deixando 

de ser obrigatória a apresentação de contrato de trabalho ou de início de 

atividade. 

 

 

 

 

 



 “Possua promessa de contrato de trabalho […]” 

 

Artigo 103.º do Código do Trabalho 

Regime da promessa de contrato de trabalho  

 

1 - A promessa de contrato de trabalho está sujeita a forma escrita e deve 

conter:   

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;   

b) Declaração, em termos inequívocos, da vontade de o promitente ou 

promitentes se obrigarem a celebrar o referido contrato;  

c) Atividade a prestar e correspondente retribuição.   

2 - O não cumprimento da promessa de contrato de trabalho dá lugar a 

responsabilidade nos termos gerais.   

3 - À promessa de contrato de trabalho não é aplicável o disposto no artigo 830.º 

do Código Civil.  



 

SANÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRAORDENAÇÕES 
 

Art. 198.º-A  

Utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal 

1 – Quem utilizar a atividade de cidadão estrangeiro não habilitado com 
autorização de residência ou visto que autorize o exercício de uma atividade 
profissional subordinada, fica sujeito à aplicação de uma das seguintes coimas: 

a) De €2000 a €10000, se utilizar a atividade de 1 a 4 cidadãos; 

b) De €4000 a €15000, se utilizar a atividade de 5 a 10 cidadãos; 

c) De €6000 a €30000, se utilizar a atividade de 11 a 50 cidadãos; 

d) De €10000 a €90000, se utilizar a atividade de mais de 50 cidadãos; [...] 

 

Artigo 204.º 

Negligência e pagamento voluntário 

1 - Nas contraordenações previstas nos artigos anteriores a negligência é sempre 

punível. 

2 - Em caso de negligência, os montantes mínimos e máximos da coima são reduzidos 

para metade dos quantitativos fixados para cada coima. 

3 - Em caso de pagamento voluntário, os montantes mínimos e máximos da coima 

são reduzidos para metade dos quantitativos fixados para cada coima. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 



www.sef.pt 

http://www.sef.pt/




Pedido de concessão de AR para exercício de 

atividade profissional subordinada (art. 88.º, n.º 2 LE) 

Três etapas: 
 

 1.ª etapa: apresentação da M.I. – online: 

 

Documentos necessários: 

• Passaporte; 

• Entrada regular (visto; carimbo de entrada; declaração de entrada – SEF); 

• Meios de subsistência – RMMG 740,25 € (recibos de vencimento + 
declaração da EP a atestar o vínculo laboral); 

• Certificado do Registo Criminal (país de origem ou de outro país onde 
tenha vivido há pelo menos 1 ano); 

• Alojamento: atestado de residência da Junta de Freguesia /contrato de 
arrendamento; 

• NISS e extrato de contribuições da SS; 
• NIF; 
• Contrato de trabalho / promessa de contrato de trabalho 
 

 



Pedido de concessão de AR para exercício de 

atividade profissional subordinada (art. 88.º, n.º 2 LE) 

Três etapas: 

 

 2.ª etapa: análise e aceitação ou não da M.I. por 

parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 

 3.ª etapa: agendamento e apresentação presencial 

do pedido no SEF / originais dos documentos 

submetidos com a M.I. 

 

 
 





 
 

 

 

 

! ENTIDADES EMPREGADORAS PODEM 

CONTRATAR CIDADÃOS ESTRANGEIROS QUE 

AINDA NÃO TENHAM AUTORIZAÇÃO DE 

RESIDÊNCIA EM PORTUGAL DESDE QUE SIGAM 

DETERMINADOS PROCEDIMENTOS!  

 

 
 



Os estudantes podem trabalhar? 

 

 

Artigo 97.º  

Exercício de atividade profissional 

 

1 – Os titulares de uma autorização de residência concedida ao abrigo da 

presente subsecção [para investigação, estudo, estágio profissional ou 

voluntariado] PODEM EXERCER ATIVIDADE PROFISSIONAL, 

subordinada ou independente, complementarmente à atividade que deu 

origem ao visto, podendo para o efeito inscrever-se no Serviço Público 

de Emprego. 

 

 

 



 

 SIMPLIFICAÇÃO DE VISTOS PARA CIDADÃOS CPLP  

 

- a concessão de VCD, VET ou de residência para cidadãos abrangidos 

pelo Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP* - 

passa a estar dispensada de parecer prévio do SEF;  

- O Consulado comunica imediatamente ao SEF a concessão do visto, 

podendo o SEF acionar medidas de polícia em território nacional, em 

sede de control fronteiriço, ou até cancelar o visto. 

 

*Resolução da Assembleia da República n.º 313/2021, de 9 de dezembro, que 

aprova o Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assinado em Luanda em 17/07/2021 

 

CPLP = Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São 

Tomé e Principe e Timor-Leste 



 

 AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA CIDADÃOS DA CPLP  

 

Podem requerer no SEF, a AR CPLP, os cidadãos nacionais de 

Estados em que esteja em vigor o Acordo CPLP que sejam titulares 

de VCD ou VET ou que tenham entrado legalmente em TN. 



LEI DO ASILO (Lei n.º 27/2008, de 30 de 

junho, na sua redação atual) 

 
Aos requerentes de asilo ou de proteção 

subsidiária é assegurado o acesso ao mercado de 

trabalho, nos termos da lei geral, cessando a 

aplicação do regime de apoio social previsto no art. 

56.º quando seja demonstrado que o requerente e 

resprtivos membros da família dispõem de meios 

suficientes para permitir a sua subsistência  



LEI N.º 37/2006,  

DE  

9 DE AGOSTO 



 

 Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto (Regula o exercício do direito de livre 

circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e dos membros 

das suas famílias no território nacional) 

  

 

 «Familiar» - art. 2.º, al. e), subalíneas: 

i) O cônjuge de um cidadão da União; 

ii) O parceiro com quem um cidadão da União vive em união de facto, 

constituída nos termos da lei, ou com quem o cidadão da União mantém uma 

relação permanente devidamente certificada, pela entidade competente do 

Estado membro onde reside; 

iii) O descendente directo com menos de 21 anos de idade ou que esteja a 

cargo de um cidadão da União, assim como o do cônjuge ou do parceiro na 

acepção da subalínea anterior; 

iv) O ascendente directo que esteja a cargo de um cidadão da União, assim 

como o do cônjuge ou do parceiro de facto. 
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 Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto  
 

Artigo 4.º 

Entrada no território nacional 

 

1 – Aos cidadãos da União é admitida a entrada no território nacional mediante a 

simples apresentação de um bilhete de identidade ou de passaporte válidos sem 

qualquer visto de entrada ou formalidade equivalente. 

 

2 – Os familiares de cidadãos da União que não possuam a nacionalidade de um 

Estado membro são admitidos no território nacional mediante a apresentação de 

um passaporte válido, só estando sujeitos à obrigação de visto de entrada nos 

termos das normas em vigor na União Europeia, beneficiando, porém, de todas as 

facilidades para a obtenção dos vistos necessários, os quais são concedidos a título 

gratuito e com tramitação especial que garanta a celeridade na emissão. 

 

 

 



 

 

 Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto  
 

 

Artigo 15.º 

Cartão de residência de familiar do cidadão da União nacional de Estado terceiro 

1 – Os familiares do cidadão da União nacionais de Estado terceiro cuja estada no 

território nacional se prolongue por período superior a três meses devem solicitar a 

emissão de um cartão de residência (…). 

 

 

Artigo 17.º 

Cartão de residência permanente para familiares do cidadão da União nacionais de 

Estado terceiro 

1 – Aos familiares de cidadão da União nacionais de Estado terceiro que tenham direito a 

residência permanente é emitido um cartão de residência permanente (…). 

 

 



 

 Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto  
 

Artigo 14.º 

Registo dos cidadãos da União 

1 – Os cidadãos da União cuja estada no território nacional se prolongue por período 

superior a três meses devem efetuar o registo que formaliza o seu direito de residência no 

prazo de 30 dias após decorridos três meses da entrada no território nacional. 

2 – O registo a que se refere o número anterior é efetuado junto da câmara municipal da 

área de residência. 

 

Artigo 16.º 

Certificado de residência permanente do cidadão da União 

1 – O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras emite aos cidadãos da União com direito de 

residência permanente, a pedido destes, um documento, de modelo a aprovar por portaria 

do membro do Governo responsável pela área da administração interna, que certifica a 

residência permanente. 

2 – O certificado de residência permanente referido no número anterior é emitido pelo 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no prazo máximo de 15 dias, dependendo, 

exclusivamente, da verificação da duração de residência. 

 

 

 



  

Artigo 19.º 

Direitos conexos dos familiares do cidadão da União 

Os familiares do cidadão da União que gozam do direito de residência ou do direito de residência 

permanente no território nacional têm, independentemente da sua nacionalidade, o direito de 

exercer atividade profissional subordinada ou independente. 

 

 

Artigo 20.º 

Igualdade de tratamento 

1—Os cidadãos da União que residam no território nacional beneficiam de igualdade de 

tratamento em relação aos cidadãos nacionais, sem prejuízo de restrições admissíveis pelo 

direito comunitário. 

2—Os familiares do cidadão da União que tenham nacionalidade de Estado terceiro beneficiam do 

disposto no número anterior. 

3 – (…) 

4 – (…) 

5 – (…) 



MODELO DE TÍTULO DE RESIDÊNCIA 

Portaria n.º 225/2020 de 29 de setembro 
Primeira alteração à Portaria n.º 1432/2008, de 10 de dezembro, que aprovou o modelo de título 

de residência a ser emitido a cidadãos estrangeiros autorizados a residir em território nacional 

Segunda alteração à Portaria n.º 1334-D/2010, de 31 de dezembro, que aprova os modelos de 

certificado de registo de cidadão da União Europeia 

 

87 Alto Comissariado para as Migrações 
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LEGISLAÇÃO  

“COVID-19” 



DIREITOS DO TITULAR DE AR 

Sem prejuízo de aplicação de disposições especiais, o titular de AR tem direito, 

sem necessidade de autorização especial relativa à sua condição de estrangeiro, 

designadamente: 

 

 Educação, ensino e formação profissional; 

 Exercício de uma atividade profissional subordinada; 

 Exercício de uma atividade profissional independente; 

 Orientação, formação, aperfeiçoamento e reciclagem profissionais; 

 Acesso à saúde; 

 Acesso ao direito e aos tribunais; 

 Igualdade de tratamento em matéria de:  

o Segurança social; 

o Benefícios Fiscais; 

o Filiação Sindical; 

o Reconhecimento diplomas, certificados e outros títulos profissionais  ou de acesso a bens 

e serviços à disposição do público. 



 

 

•Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13/03 (Estabelece medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID-19 

– redação do Decreto-Lei n.º 42-A/2022, de 30 de junho – art. 16.º) 

 

 

Os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, cuja 

validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 

15 dias imediatamente anteriores, são aceites, nos mesmos termos, até 31 de 

dezembro de 2022.  

 

Os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, 

continuam a ser aceites nos mesmos termos após 31 de dezembro de 2022,  

desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao agendamento da 

respetiva renovação. 
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Despacho n.º  12870-C/2021, de 31/12 (Alargamento do âmbito do Despacho n.º 3863-
B/2020, de 27/03, do Despacho n.º 10944/2020, de 8/11 e do Despacho n.º 4473-A/2021, 
de 30/04 - determina que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja feita de 

forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros 

com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no 

âmbito da COVID-19) 

 

Cidadãos estrangeiros que tenham formulado pedidos ao abrigo da:  

- Lei n.º 23/2007, de 4/07, na sua redação atual, que aprova o regime jurídico da 

entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional 

- Lei n.º 27/2008, de 30/06, na sua redação atual, que estabelece as condições e 

procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os estatutos de 

requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária 

 

Considera-se ser regular a sua permanência em território nacional com 

processos pendentes no SEF, à data de 31 de dezembro de 2021. 

 

2022! 
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Despacho n.º  12870-C/2021, de 31/12 

 

Documentos que atestam a situação de permanência regular dos cidadãos: 

 

- Documento de manifestação de interesse ou pedido emitido pelas 

plataformas de registo em uso no SEF (pedidos formulados ao abrigo dos 

artigos 88.º, 89.º e 90.º-A da Lei de Estrangeiros); 

 

- Documento comprovativo do agendamento no SEF ou de recibo comprovativo 

de pedido efetuado em todas as outras situações de processos pendentes no 

SEF, designadamente concessões ou renovações de autorização de 

residência, seja do regime geral ou dos regimes excecionais. 

https://dre.pt/dre/detalhe/doc/12870-c-2021-176908200
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Despacho n.º  12870-C/2021, de 31/12 
Documentos referidos são considerados válidos perante todos os 

serviços públicos, designadamente para: 

 

 

 Obtenção  

do n.º de utente 

acesso ao SNS ou 
a outros direitos de 
assistência à saúde 

 

obtenção  

do  NISS  
 

acesso às 
prestações 

sociais de apoio 

abertura de  

contas bancárias  

celebração 
de contratos 
de trabalho  

contratação de 
serviços públicos 

essenciais 

celebração de 
contratos de 

arrendamento 
 

Para comprovação da 
situação regular para efeitos 
de atribuição do abono de 
família, são considerados 

válidos para o descendente 
os documentos relativos 

aos respetivos progenitores 

https://dre.pt/dre/detalhe/doc/12870-c-2021-176908200
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Despacho n.º 12811-E/2021, de 29 de dezembro (Prorroga o Despacho n.º 5793-A/2020, 

de 26 de maio, prorrogado pelo Despacho n.º 5040/2021, de 19 de maio, relativo à 

implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos de concessão de 

autorização de residência) 

 

Prorroga até 31/03/2022 o Despacho n.º 5793-A/2020, de 26/05, prorrogado pelo 

Despacho n.º 5040/2021, de 19 de maio 

Entrada em vigor: 01/01/2022 

 

Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio (em vigor desde 27/05/2020) 

 

- intuito de mitigar as consequências que resultaram da situação de emergência sanitária 

provocada pela doença COVID-19, nomeadamente na atividade económica do país e nas 

relações laborais entre agentes económicos e os seus recursos humanos; 

 

- adota medidas excecionais e temporárias para permitir uma recuperação das pendências 

e um ganho de eficiência na gestão documental de cidadãos estrangeiros, prevendo-se a 

redução substancial dos tempos de atendimento nos balcões do SEF. 
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Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio 
 

Implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos de concessão 

de AR com dispensa de visto previstos no n.º 2 do art. 88.º e no n.º 2 do art. 89.º da Lei de 

Estrangeiros 

 

Diligências: 

- Consulta às bases de dados relevantes, necessárias para confirmar que o requerente não se 

encontra no período subsequente de interdição de entrada em território nacional, não está 

indicado para efeitos de não admissão no SIS por qualquer EM da UE, nem indicado para efeitos 

de não admissão no SIIS e para confirmação de ausência de condenações por crime que, em 

Portugal, seja punível com pena privativa de liberdade de duração superior a um ano, ainda que 

esta não tenha sido cumprida ou a sua execução tenha sido suspensa; 

 

- Documentos apresentados conjuntamente com a manifestação de interesse fazem prova 

dos factos nos mesmos atestados, independentemente do seu prazo de validade, desde 

que estivessem válidos na data daquela apresentação; 

 

- Deve ser verificada, a inscrição na AF e, se aplicável, da regularidade da sua situação 

contributiva na SS, não relevando, para a decisão, a ausência de contribuições a partir do 

mês de março de 2020. 
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Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio 
 

Adoção de procedimentos, simplificados para a decisão dos pedidos 

pendentes de renovação de AR: 

 

-Consulta às bases de dados relevantes, necessária para confirmar que o 

requerente não foi condenado em pena ou penas que, isolada ou 

cumulativamente, ultrapassem um ano de prisão, ainda que, no caso de 

condenação por crime doloso previsto na presente lei ou com ele conexo ou por 

crime de terrorismo, por criminalidade violenta ou por criminalidade especialmente 

violenta ou altamente organizada, a respetiva execução tenha sido suspensa; 

 

- Consulta às bases de dados necessárias para aferir do cumprimento, pelo 

requerente, das suas obrigações fiscais e perante a SS. 
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Regime de Proteção Temporária 
 
 
 



Regime de Proteção Temporária 
Regime aprovado pelo Estado Português a cidadãos ucranianos e seus familiares que 

não possam regressar ao seu país devido à situação de guerra. 

O regime abrange, igualmente, cidadãos de outras nacionalidades que residam na Ucrânia 

e que não possam regressar ao país pelo mesmo motivo. 

 

É aplicável a cidadãos: 

 nacionais da Ucrânia e aos cidadãos estrangeiros de outras nacionalidades ou 

apátridas beneficiários de proteção internacional na Ucrânia, provenientes desse 

país, não podendo ali voltar, em consequência da situação de guerra que aí ocorre; 

 estrangeiros de outras nacionalidades ou apátridas que se encontrem nas 

circunstâncias acima descritas e que comprovem ser familiares, designadamente 

parentes, afins, cônjuges ou unidos de facto dos cidadãos referidos no número 

anterior; 

 residentes permanentes na Ucrânia, ou que tenham uma autorização de residência 

temporária; 

 que beneficiem de um visto de longa duração destinado à obtenção deste tipo de 

autorização e cujo regresso seguro e duradouro ao seu país de origem não seja 

possível. 

 

 

 



Regime de Proteção Temporária 
 

Este programa especial de proteção a cidadãos ucranianos provindos do conflito, 

consiste na atribuição de uma Autorização de Residência ao abrigo do regime 

de proteção temporária, o qual garante a atribuição a cada cidadão dos seguintes 

identificadores: 

 Número de Identificação Fiscal (NIF) 

 Número de Identificação da Segurança Social (NISS) 

 Número de Utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 

O Título de Proteção Temporária é um título emitido pelas autoridades portuguesas, 

válido por um ano, em Portugal com a possibilidade de ser prolongado até um ano, 

desde que continuem a prevalecer as condições que impedem o retorno das pessoas à 

Ucrânia e que permite o acesso aos serviços básicos e respostas de integração, como 

por exemplo, o acesso aos cuidados de saúde e acesso ao mercado de trabalho. 

  

APRESENTAÇÃO DO PEDIDO: 

Através do preenchimento online de um formulário na Plataforma SEFforUkraine.sef.pt 

(disponível em inglês, português e ucraniano). 
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Regime de Proteção Temporária  

ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO  

 

Artigo 14.º Lei n.º 67/2003, de 23/08 

Direito ao trabalho e à formação 

1 - Os beneficiários de proteção temporária em território nacional podem exercer 

uma atividade assalariada ou independente e participar em atividades de formação 

profissional por um período que não exceda o da proteção. 

2 - O acesso dos beneficiários àquelas atividades não pode, porém, prejudicar a 

prioridade conferida aos cidadãos nacionais da União Europeia e dos Estados 

vinculados pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e aos estrangeiros 

residentes em território nacional que beneficiem de subsídio de desemprego. 

  

Os contratos de trabalho deverão ser celebrados após as pessoas deslocadas da 

Ucrânia e que solicitem proteção temporária em Portugal serem já titulares do 

CERTIFICADO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA AO ABRIGO 

DO REGIME DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIA. Apenas com a declaração comprovativa 

de registo prévio na plataforma de pedido de proteção temporária ainda não existe por 

parte dos cidadãos o direito a trabalhar. 

  

 



Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - www.sef.pt  

http://www.sef.pt/


Portal Diplomático 



Para saber mais, visite-nos em: 

www.acm.gov.pt   

http://www.acm.gov.pt/
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