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1.  VISTOS PARA CIDADÃOS CPLP 

A concessão do visto de curta duração, de estada temporária ou 
de residência para cidadão abrangido 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 accionar medidas de polícia em território 
nacional, em sede de controlo fronteiriço, ou até cancelar o visto. 

2. VISTO PARA PROCURA DE TRABALHO EM PORTUGAL 

É criado um novo visto específico para quem quer ingressar em 
território nacional para procura de trabalho. 

Tendo em vista a simplificação de procedimentos, o visto integra 
o agendamento junto dos serviços competentes pela concessão 
de autorizações de residência, dentro do prazo de duração do 
visto, conferindo o direito a requerer uma autorização de 
residência, após a constituição e formalização da relação laboral 
naquele período. 

ALTERAÇÕES À “LEI DOS 

ESTRANGEIROS”  
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Lei 23/2007, de 4 de Julho 
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3. ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

Concessão de visto de residência sempre que o requerente se 
encontre admitido em instituição de ensino superior nacional, a 
qual deixa de estar dependente de parecer prévio do SEF. 
O Consulado consulta directamente o Sistema de Informação de 
Schengen de segunda geração (SIS II) e apenas pode recusar o 
visto em caso de indicação de não admissão e de interdição de 
permanência constantes do SIS II. 

4. VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA E DE RESIDÊNCIA 
PARA “NÓMADAS DIGITAIS”  

Alarga-se a possibilidade de concessão de visto de estada 
temporária aos profissionais que exerçam remotamente, para 
fora do território nacional, a sua actividade profissional 
subordinada, independente ou que sejam empreendedores, os 
denominados “nómada digitais”. 

5. ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE NIF, NISS E SNS 
PROVISÓRIOS  

Com a concessão do visto de residência é emitida uma pré-
autorização de residência, com a atribuição provisória dos 
números de identificação fiscal, de segurança social e do serviço 
nacional de saúde. 

6. VISTOS DE ESTADA TEMPORÁRIA PARA FAMILIARES 

Possibilidade de os vistos de estada temporária ou de residência 
terem como finalidade o acompanhamento dos familiares 
habilitados com os respectivos títulos, excepto se tiverem como 
finalidade o exercício de trabalho sazonal. 
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7. ELIMINAÇÃO DE QUOTAS NO VISTO PARA EXERCÍCIO 
DE ACTIVIDADE PROFISSIONAL SUBORDINADA 

Eliminação das quotas de trabalhadores no visto para exercício 
de actividade profissional subordinada (regime que já tinha sido 
desaplicado nos últimos três anos ao abrigo da Lei do Orçamento 
do Estado). 

8. ENTRADA EM VIGOR 

As medidas acima descritas, constantes da alteração aprovada à 
“Lei dos Estrangeiros”, entrarão em vigor no dia 24 de Setembro 
de 2022. 

 
O presente resumo, não dispensa a consulta do texto integral da Lei n.º 
23/2007, de 4 de Julho e de todas as suas alterações, não constituindo o 

mesmo aconselhamento jurídico. 
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