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VISTO PARA TRABALHAR EM PORTUGAL 
Actividade profissional subordinado ( Artº  30) OU 

Actividade profissional independente ( Artº 31) 

Os pedidos de visto devem ser apresentados pelo requerente com uma antecedência 
máxima de 3 meses em relação ao início da visita à Portugal. 

 

Quando tiver reunido TODOS os documentos abaixo (e somente quanto tiver todos) 
deve acessar o site www.consuladoportugalsp.org.br e preencher o formulário de 
Pedido de visto com os dados correctos.  

/Entrar no site do Consulado de Portugal em São Paulo 
/Serviços consulares 
/Vistos 
/Clique em cima do tipo de visto ( Residência ou Estada temporária) 
/Encontrará “formulário de Pedido de visto” 

OBS: No preenchimento do formulário, no campo “posto consular” - escolher São 
Paulo – depois de enviado on line, imprimir e  trazer juntamente com todos os 
documentos no Consulado.  

1)  2 cópias do formulário de pedido de visto preenchido e enviado via on-line  
2)  3 fotos 3x4 colorida e  actualizada; 
3)  Passaporte original com validade superior a 03 meses, finda a validade do visto; 
4) 1 fotocópia autenticada do passaporte (folhas com nº e assinatura do titular, de 
identificação e folhas carimbadas) 
5)  1 fotocópia autenticada da carteira de identidade (RG,se for brasileiro ou RNE, se 
for estrangeiro a Validade do Título de Residência-RNE deve ser superior ao término 
do pedido do visto, em 60 dias); 
6)  1 original da certidão de antecedentes criminais com menos de 90 dias,  EMITIDO  
PELA POLICIA FEDERAL . PODE SER   EMITIDO PELA INTERNET. 
8) 1 fotocópia autenticada  do Seguro Saúde Internacional ou PB4 –INSS -  (PB4 só 
para quem já recolheu INSS no Brasil   ou em caso de nunca ter recolhido começar  a 
recolher-  informações : tel: 41-3310-8259  Rua Cândido Lopes, 208,  5º andar, sala 
509-  Curitiba – Centro, OU em  Florianópolis , Praça Pereira Oliveira, 35- 3º ad. Centro 
tel. 48-3212-2800 
 
Chegando em Portugal, o interessado deverá dirigir-se ao Posto de Saúde mais 
próximo de onde ira residir, levando o seu passaporte e a declaração emitida pelo 
INSS. Será atendido e receberá uma declaração em papel A4 caso venha a precisar de 
atendimento médico. 
 
OBS: Em caso em que não tenha direito ao documento PB4 deverá apresentar o 
Seguro Médico de  Viagem  com as seguintes exigências “Seguro Médico de Viagem 
adequado e válido no Estado Schengen de destino, individual, que permita cobrir as 
despesas eventualmente decorrentes de um repatriamento  por razões médicas, de 
assistência médica urgente e/ou de cuidados hospitalares  urgentes.  
         

http://www.consuladoportugalsp.org.br/
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Deve cobrir a totalidade do período de estada do interessado e a cobertura 
mínima deve ser 30.000 EUROS OU DÓLARES. OBS: Somente Agência de Turismo 
vende Seguro em Moeda Estrangeira. 
9) Comprovativo das condições de alojamento em Portugal; 
Caso fique em casa de parentes ou amigos apresentar:  
* 1 original  da termo de responsabilidade em impresso próprio do  SEF , modelo no 
site 
 ( www.sef.pt) com firma reconhecida em notário  
* 1 fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade do cidadão português  OU do  
passaporte com visto do cidadão estrangeiro 
* 1 fotocópia autenticada do documento de propriedade do imóvel  ou  1 cópia 
autenticada do contrato de aluguel. (neste último caso, apresentar uma autorizaçao 
original do  proprietário do imóvel ao inquilino  para o requerente do visto residir no 
imóvel ). 
 
Caso o patrão seja  responsável pelo alojamento apresentar:  
      * 1 original da Termo de Responsabilidade em impresso próprio do  SEF ( 
www.sef.pt)  com 
         firma reconhecida em notário  
      * 1 fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade do cidadão português  OU do 
          passaporte com visto do cidadão estrangeiro. 
 
10) Carta de intenções, dizendo quanto tempo pretende ficar em Portugal e porque, 
como conseguiu a inscrição no estabelecimento de ensino, indicar nome, endereço e 
telefone de conhecidos ou parentes que residam em Portugal; 
11) Comprovante de endereço em nome do requerente. 
12)  Reserva da passagem (ida e volta somente nos casos em que a duração da estada 
for igual ou inferior a um ano) 
 
Actividade profissional  subordinado ( Artº  30 - Decreto Regulamentar) 
  *  1 original do contrato de trabalho ou promessa de Trabalho, emitida por empresa 
estabelecida em Portugal, assinada por ambas  as partes. Deverá mencionar ocupação 
principal, período de validade do contrato e remuneração ou manifestação 
individualizada de interesse. 
   * 1 original da Declaração comprovativa emitida pelo IEPF ( Instituto de Emprego e 
Formação Profissional) www.iefp.pt  de que foi feita oferta de emprego, que se 
encontra abrangida pelo contingente global em vigor e de que não foi preenchida por 
trabalhado que goze de preferência. 
   * 1 original do comprovativo de que está habilitado ao exercício da profissão. 
 
OBS: Se residiu em Portugal por mais de um ano, deverá juntar o requerimento  para 
emissão do Registo Criminal ( solicitar o modelo junto ao Consulado). 
 
Actividade profissional independente ( Artº 31- Decreto Regulamentar)  
   * 1 original do Contrato de Sociedade ou contrato ou proposta escrita de contrato de 
prestação de serviço. 

http://www.sef.pt/
http://www.sef.pt/
http://www.iefp.pt/
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   * Quando aplicável,  se o exercício  da profissão  que em Portugal se encontra sujeita 
a  qualificações especiais,  apresentar declaração  emitida pela entidade competente 
para a verificação dos requisitos  do exercício da profissão. 
     Consultar : IEPF ( Instituto de Emprego e Formação Profissional) www.iefp.pt 
 
OBS: Se residiu em Portugal por mais de um ano, deverá juntar o requerimento  para 
emissão do Registo Criminal ( solicitar o modelo junto ao Consulado). 

Atenção:   
a) A família, cônjuge e filhos, se for  acompanhar o titular do visto, depois deste 

devidamente autorizado, deverá  pedir junto ao SEF em Portugal a sua 
regularização e para tal deverá levar os documentos abaixo relacionados 
devidamente legalizados por este Consulado. 

       Fotocópia autenticada da certidão de nascimento  
b) Fotocópia autenticada da certidão de casamento  
c) Registo Criminal emitido pela Polícia Federal  com menos de 90 dias, igual do 

titular do visto 
d) Seguro médico de viagem 

       Obs.  Cada legalização custa R$ 50,00  ( sujeito a alteração) 
 
Taxa: R$ 370,00 ( Sujeito a alteração) 
 
visto válido por no máximo 120 dias e  renova-lo no  SEF em Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iefp.pt/
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            DECLARAÇÃO 
 
 
 
 Eu,__________________________________________,nascido 

(a)______________documento de viagem____________________(n.º do passaporte) 

requerente de visto_____________________(tipo de visto), tomei conhecimento de 

que as Autoridades Portuguesas  não se responsabilizam por início de viagem com 

destino a Portugal, sem o respectivo visto aposto no passaporte. 

 Autorizo que o passaporte já com o respectivo visto, seja remetido do 

Consulado Geral de Portugal em São Paulo, para o Vice – Consulado de Portugal em 

Curitiba.  

 

 

 

Curitiba,______de_______________de 20____ 

 

 

 

 

                                                                    

_________________________ 

                                                                                 (assinatura) 
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ACTA DE ENTREVISTA 

 
Nome do Requerente:____________________________________________ 
 
Nº do Processo: ____________ /_________ 
 
Tipo de Visto nº / PRT:__________________________________________ 
 
Nº do Passaporte:_______________________________________________ 
 
Nome do Funcionário:___________________________________________ 
 

1. Já esteve em Portugal? Quanto tempo? 
 
 
2. Já esteve em algum outro país do espaço Schengen? Quanto tempo? 
 
 
3. Tem parentes ou conhecidos em Portugal?  
 
 
 
4. Porque escolheu Portugal para trabalhar/Estudar/Residir/Turismo? 

 
 

5. Qual a sua actividade anteriormente exercida? Há quanto tempo? 
 
 
 
No termo da entrevista, esta foi lida e explicada ao requerente de pedido de 
visto, em português ou em idioma que domine, por concordar com seu conteúdo, 
assinou a presente acta. 
 
Curitiba,_____,_____de 2013 
 

Entregue por 
 
 
 
________________                                     __________________ 

( O requerente)           ( O funcionário)     
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REQUERIMENTO 
 
 
 

 
 
 
Eu,_________________________________________________(nome), nascido(a)   em 
 
______________________(data de nascimento), nacional__________( nacionalidade), 
 
portador  do documento de viagem nº _____________________(número de 
passaporte), 
 
requerente de visto _______________________________ ( tipo de visto), autorizo, 
nos  
 
termos   da     alínea d)   do   nº 1   do   Art. 12.º do Decreto Regulamentar 84/07 de 5 
de  
 
Novembro, a     consulta       pelo Serviço     de Estrangeiros e Fronteiras do meu registo  
 
criminal português.   
 
 
 
 
 
                                     Curitiba, _______de__________de __________ 
 
 
 
 
 
    ________________________________________ 
      Assinatura 
 
 
 
 
 


