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Visto de Estada Temporária para trabalho sazonal por período superior a
90 dias (e máximo de 270 dias)
Documentação instrutória
 Requerimento em modelo próprio devidamente preenchido online
(www.cgportugalemluanda.com) e assinado;
 Passaporte ou outro documento de viagem válido por mais 3 meses para além
da duração da estada prevista;
 Duas fotografias iguais, tipo passe, actualizadas e em boas condições de
identificação do requerente;
 Fotocópia do passaporte (pág. 2 e 33) a cores autenticada num Notário
angolano;
 Fotocópia do Bilhete de Identidade a cores;
 Comprovativo da situação regular caso seja de outra nacionalidade que não a
do país onde solicita visto;
 Requerimento dirigido ao Exo. Sr. Ministro da Administração Interna (Minuta
1);
 Título de transporte (reserva de avião) que assegure o seu regresso;
 Seguro de viagem válido, que permita cobrir as despesas necessárias por razões
médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento (válido
pela duração da estada no montante correspondente a 30.000 euros);
 Certificado de registo criminal do país de origem ou do país onde o requerente
resida há mais de um ano, com menos de 90 dias, autenticado no Ministério
das Relações Exteriores e legalizado pelo Consulado Geral de Portugal em
Luanda (os menores de 16 anos estão isentos da apresentação dos
documentos relativos ao registo criminal);
 Requerimento a autorizar consulta do registo criminal português pelo Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) (Minuta 2);
 Comprovativo da existência de meios de subsistência tal como definidos por
portaria dos membros do Governo competentes;
 Comprovativo das condições de alojamento.

Documentos específicos da actividade a desenvolver:


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.
 Caso se trate de profissão regulamentada, deve preencher as condições
previstas na legislação nacional para o respetivo exercício.
Nota: A actividade deve estar inserida na lista de sectores de emprego onde existe
trabalho sazonal que é definida pelo membro do Governo responsável.
 Ter proteção adequada na eventualidade de doença, em moldes idênticos aos
dos cidadãos nacionais, ou de seguro de saúde, quando existirem períodos em
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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;
Dispor de alojamento condigno, mediante contrato de arrendamento ou
equivalente, podendo o alojamento também ser disponibilizado pelo
empregador nos termos da legislação em vigor.

Para comprovativo da existência de meios de subsistência:



Condições de subsistência aferidos pela apresentação contrato de trabalho;
Extrato bancário dos últimos 3 meses original e carimbado.

Comprovativo de condições de alojamento do requerente em Portugal:



Contrato de arrendamento ou escritura feito em nome próprio; ou,
Termo de responsabilidade, com a assinatura reconhecida (reconhecido no
Notário, no Ministério das Relações Exteriores e legalizado no Consulado
Geral de Portugal em Luanda ou notário português), acompanhado de cópia
da identificação/ passaporte/ título de residência da pessoa que o acolhe; bem
como cópia de documento comprovativo relativo ao alojamento (escritura/
contrato/ últimos 3 recibos de uma conta de eletricidade, água, gás...).

CONSOANTE A SITUAÇÃO DO REQUERENTE, ALGUNS DOS DOCUMENTOS ACIMA
MENCIONADOS PODERÃO SER DESNECESSÁRIOS OU SER-LHE-Á SOLICITADA
DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL, PELO QUE SE SUGERE QUE ANTES DE FORMAR O SEU
PROCESSO, SE DIRIJA À SECÇÃO DE VISTOS DESTE CONSULADO GERAL E SOLICITE
ESCLARECIMENTOS MAIS ESPECIFICOS.
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(Minuta 1)

A
Sua Excelência
Ministro da Administração Interna
Lisboa

Eu,……………………. (nome), filho(a) de………………… (nome do pai) e de
………………

(nome

da

mãe),

nascido(a)

aos__/__/__

natural

de

………………………… (local de nascimento), de nacionalidade …………………
(nacionalidade), portador(a) do Bilhete de Identidade ……………… (número do B.I.),
emitido aos __/__/__ válido até __/__/__ de profissão ……………… (profissão),
residente em ……………………… (morada completa),
Vem mui respeitosamente solicitar a Vossa Excelência autorização do visto de estada
temporária em Portugal pelos motivos expostos em documentação anexa.

Luanda, aos ..... de ……..…. de….

________________________________________
-Assinatura conforme documento de identificação

NOTA: O requerimento é feito pelo próprio, se este for maior de 18 anos, ou pelos pais
conjuntamente se o mesmo for menor (neste caso mencionando o nome do filho, data de
nascimento, naturalidade, nacionalidade e o número de passaporte).
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(Minuta 2)
REQUERIMENTO

Eu…………………….……………..(nome), filho(a) de ……….………….... (nome do
pai)

e

de

……………..……………….…………..(nome

da

mãe),

nascido(a)

aos__/__/__, de nacionalidade …………..…….(nacionalidade), portador(a) do
passaporte

……………

(número

do

passaporte),

requerente

do

visto

de

…………………….. (estudo, saúde, trabalho…), autorizo, nos termos da alínea d) do
nº1 do artº12º do Decreto Regulamentar 9/2018 de 11 de Setembro, a consulta pelo
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do meu registo criminal português.

Luanda, aos …... de ……..…. de ….

________________________________________
- Assinatura conforme documento de identificação
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(Minuta 3)
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,………………………….(nome), filho(a) de……………………… (nome do pai) e
de ………………………… (nome da mãe), portador (a) do ……………………………
Bilhete de Identidade/ Cartão de Residente, número……………… (número do doc. de
identificação), emitido por…………………….. (entidade emissora) aos __/__/__válido
até ___/___/___, residente em …………………………………… (morada completa),
venho por este meio assumir todas as despesas inerentes à estadia, nomeadamente de
alojamento, alimentação, saúde, estudos e se necessário eventual repatriamento do(a)
cidadão ………………………. (nome do(a) requerente do visto), de nacionalidade
………………………………….. (nacionalidade), portador(a) do passaporte Nº
………… (número do passaporte) meu …………………….. (grau de parentesco com
o(a) requerente) por ………………………………. (motivos pelos quais assume a
responsabilidade acima exposta).
Luanda, aos ….. de …………….. de……

________________________________________
- Assinatura conforme documento de identificação

RECONHECER

A

ASSINATURA

NO

NOTÁRIO,

MINISTÉRIO

DAS

RELAÇÕES EXTERIORES E LEGALIZADA NO CONSULADO GERAL DE
PORTUGAL EM LUANDA OU NOTÁRIO PORTUGUÊS

