
Sabia que há novas regras para obter um visto ou uma autorização de residência?

A PARTIR DE AGORA:

�SIMPLIFICAMOS OS PROCEDIMENTOS.

�ELIMINAMOS BUROCRACIA.

�REDUZIMOS AS DESLOCACOES AOS NOSSOS SERVICOS.

Na concessão de vistos de residência, sempre que comunicar a data da 
viagem, será informado(a) do dia de agendamento para apresentação do 
pedido de autorização de residência no SEF;

Passa a ser possível agendar o atendimento para qualquer direção ou 
delegação regional do SEF, independentemente da área de residência;

O SEF passa a reutilizar os documentos que já tiver em seu poder, 
dispensando a sua apresentação quando já existam no processo;

Nos pedidos de renovação de Autorização de Residência ou Cartão de Residên-
cia e prorrogação de permanência de titulares de visto válido, os agendamentos 
podem ser feitos online, mediante registo no Portal do SEF em My SEF.

Alguns procedimentos passam a ser digitais, evitando deslocações aos serviços.



Cidadãos (as) estrangeiros (as) que já trabalham em Portugal

���E MAIS FACIL A REGULARIZACAO!

Estudantes estrangeiros (as) dos países de língua oficial portuguesa

Quem não tenha comprovativo de entrada legal no país, mas cumpra todos 
os restantes requisitos previstos na Lei, e esteja a trabalhar em Portugal há 
mais de um ano, com descontos para a Segurança Social, pode beneficiar do 
regime excecional por razões humanitárias para a concessão de uma 
autorização de residência.

São simplificados os pedidos de visto de residência apresentados por 
estudantes do ensino superior, nacionais de países de língua oficial portuguesa, 
através da dispensa da entrevista e de prova de meios de subsistência.

Imigrantes com qualificações e atividades específicas

Os pedidos de visto ou de autorização de residência, apresentados por 
estrangeiros (as) que se dediquem a atividades altamente qualificadas, 
tecnologicamente empreendedoras ou que desenvolvam atividades 
culturais, são agora agilizados.

Estrangeiros com regimes específicos

Os (as) trabalhadores (as) sazonais, os (as) trabalhadores (as) transferidos 
dentro do quadro das empresas e os (as) estudantes e investigadores (as) 
em mobilidade passam a contar com procedimentos mais simples.

A LEI DE ESTRANGEIROS ESTÁ AGORA MAIS ADEQUADA 
ÀS NOVAS DINÂMICAS ECONÓMICAS E SOCIAIS DO PAÍS, 

COM PROCEDIMENTOS MAIS ÁGEIS E SEGUROS.


