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INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo auxiliar os estudantes da Univates na

solicitação de visto no Consulado de Portugal no Brasil para fins de estudo. Por se

tratar de um processo de ordem consular, a Univates não se responsabiliza pelo

transcurso e pelo pedido de visto, cabendo ao aluno buscar as informações

atualizadas nos órgãos competentes.

O processo pode ser feito pelos estudantes no vice-consulado de Portugal,

em Porto Alegre.



TIPO DE VISTO

O visto que deverá ser aplicado é o Visto de Estada Temporária (E6) para fins de
estudos.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Além da documentação obrigatória listada abaixo, o Consulado pode solicitar

documentos complementares, caso verifique a necessidade.

1. Declaração do próprio requerente (que deverá estar datada e assinada)

mencionando a sua atividade atual, onde estuda/trabalha, o motivo do pedido

de visto, período de permanência, onde ficará alojado, como será o seu

sustento em Portugal e referências, se tiver, nomes, endereços, telefones,

etc.;

2. Formulário oficial de solicitação de visto preenchido em letra legível e caneta

de cor preta;

3. Cópia da página de identificação do passaporte, assim como das páginas já

usadas. O passaporte deve ter validade superior a 3 meses em relação a sua

data de volta prevista ao Brasil;

4. Reserva de passagens ida e volta (ATENÇÃO: deve-se apenas reservar as

passagens, e não comprá-las);

5. Duas fotos em tamanho 3x4 recentes, sem acessórios. Uma deverá estar

colada no lugar apropriado no formulário que foi preenchido e a outra com o

nome no verso;

6. Seguro saúde original. O requerente deverá apresentar seguro saúde

particular com cobertura de €30.000,00 (trinta mil euros), válido pelo período

do curso e que cubra as despesas necessárias por razões médicas, incluindo

assistência médica e hospitalar urgente, óbito e eventual repatriamento

durante toda a estada em Portugal. Outra opção de seguro é o CDAM (antigo

PB4), que pode ser solicitado de forma gratuita pelo site do Ministério da

Saúde (aqui). Se optar por este, não se faz necessária a contratação de outro

tipo de seguro para a solicitação do visto. A emissão do CDAM pode levar até

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificado-de-direito-a-assistencia-medica


quinze dias úteis. Esse seguro possui validade de um ano. Obs.: ao optar por

utilizar o CDAM, o estudante deve estar ciente de que ele tem cobertura

apenas no território português, ou seja, não há cobertura nos demais

países da União Europeia;

7. Certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal nos últimos

trinta dias (https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html). É

importante atentar que o documento que você deve informar ao expedir a

certidão é o mesmo que utilizará durante a viagem (passaporte). A certidão

deve conter a apostila de Haia (solicitar em tabelionato);

8. Comprovação de alojamento - documento da universidade que se

responsabiliza em disponibilizar alojamento, ou comprovante de reserva em

hotel por período mínimo de sete dias ou carta convite redigida por residente

legal em Portugal acompanhada de seu respectivo documento de

identificação português. Poderá ainda ser apresentado contrato de

compra/aluguel de imóvel em Portugal;

9. Comprovação dos meios de subsistência:

- Bolsa de Estudos OU

- Termo de responsabilidade emitido por uma pessoa (ou várias), informando

que se responsabilizará por todas as despesas durante a sua estadia em

Portugal. O termo deverá ser acompanhado obrigatoriamente de fotocópia da

última declaração de imposto de renda (completa) desse responsável e o

termo deverá estar com assinatura reconhecida em tabelionato OU Termo de

Responsabilidade (modelo SEF – www.sef.pt) também com assinatura

reconhecida;

- Fotocópia da última declaração de imposto de renda (completa) do

requerente, se tiver.

- Trazer também, se tiver: pro-labore, contra-cheques, extratos bancários dos

últimos três meses, fatura do cartão de crédito internacional.

10.Carta oficial de aceitação emitida por instituição de ensino em Portugal;

11. Comprovante de residência dos 3 últimos meses, no nome do requerente, em

cópia - água, luz, telefone, cartão de crédito, tv a cabo, etc. E deverá estar,

obrigatoriamente em nome do interessado

https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html


12.Entregar o documento “Instruções Gerais”, datado e assinado junto com a

documentação do visto;

13.Requerimento para consulta do Registo Criminal Português;

14.Declaração de que não pode viajar sem o visto adequado.

Os formulários exigidos podem ser encontrados neste link. Os não

disponibilizados pelo site do consulado, solicitar ao ERI.

Obs.: restando alguma dúvida acesse, este link, para demais informações.

Nota: todos os documentos deverão ser apresentados na ordem acima

listada, impressos em papel branco A4 apenas em frente, sem grampos ou clips.

TEMPO DE RESPOSTA

O tempo de resposta do visto pode variar conforme a modalidade escolhida

para o envio da documentação. O prazo médio de duração, segundo o

vice-consulado de Portugal em Porto Alegre, pode se estender até noventa dias.

ALERTAS DO CONSULADO

É sempre possível que haja a necessidade de fornecer outros documentos,

além dos listados, caso o Consulado entenda a necessidade. É de responsabilidade

do solicitante comprovar o motivo da viagem e o tempo de permanência, bem como

a intenção de retornar ao Brasil ou a seu país de origem.

ATENÇÃO

Estar com o visto de entrada não dá direito à entrada automática no país. A

decisão final sobre sua entrada somente ocorre no ponto de entrada pela autoridade

de imigração. É decisão soberana do país aceitar ou não a entrada de estrangeiros

em seu território.

https://130626a0-d69c-dbc9-9169-7e3fbe4f96db.filesusr.com/ugd/7c8ef3_1edfa88ea12447d599cb8e61280086c8.pdf
https://130626a0-d69c-dbc9-9169-7e3fbe4f96db.filesusr.com/ugd/7c8ef3_933bba16518c4ed3a93661453d81c57f.pdf
https://www.consuladoportugalportoalegre.com/copia-visto-de-residencia


A desconfiança sobre os reais motivos da ida ao país é razão suficiente para

não permitir a entrada do estrangeiro. Adote sempre tom respeitoso e evite cair em

contradições nos contatos que porventura realizar com as autoridades estrangeiras.



LINKS ÚTEIS

Vice-Consulado de Portugal em Porto Alegre

https://www.consuladoportugalportoalegre.com/

Escritório de Relações Internacionais - Univates

https://www.univates.br/dri/

Polícia Federal

http://www.pf.gov.br/

Ministério de Relações Exteriores

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino

CONTATOS ÚTEIS

Vice-Consulado de Portugal em Porto Alegre

(51) 3061-5767
info.portoalegre@mne.pt

Escritório de Relações Internacionais - Univates

internacional@univates.br

(51) 3714-7019

https://www.consuladoportugalportoalegre.com/
https://www.univates.br/dri/
http://www.pf.gov.br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino
https://www.google.com/search?q=consulado+portugal+porto+alegre&oq=consu&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j69i60j69i61.4767j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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