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VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE 
REQUERENTE DE VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA  

 

Nome e Apelido do requerente: 

Endereço de correio eletrónico (Email): 
Contacto telefónico direto: 

Motivo da deslocação a Portugal: 

REQUISITOS GERAIS  

 SIM EM FALTA 

Formulário de pedido de visto nacional preenchido na íntegra e assinado pelo requerente (no 
caso de menores ou incapazes, pelo representante legal); 

2 Fotografias iguais, tipo passe, atualizadas e em boas condições de identificação do 
requerente (1 colada no formulário). 

☐ ☐ 

Passaporte ou outro documento de viagem, com validade superior em pelo menos três meses 
à duração da estada prevista. 

Fotocópia da página biográfica. 
☐ ☐ 

Comprovativo da situação regular caso seja de outra nacionalidade que não a do país onde 
solicita visto, com validade superior à data do término do visto que solicita. ☐ ☐ 

Seguro de viagem válido, que permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, 
incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento. ☐ ☐ 

Certificado de registo criminal emitido pela autoridade competente do país de nacionalidade 
do requerente ou do país em que resida há mais de um ano (não aplicável a menores de 16 
anos), com Apostila de Haia (se aplicável) ou legalizado. 

☐ ☐ 

Requerimento para consulta do registo criminal português pelo Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (não aplicável a menores de 16 anos). ☐ ☐ 

Cópia de título de transporte de regresso. ☐ ☐ 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 

Comprovativo dos laços de parentesco que justificam o acompanhamento. 
Consideram-se membros da família: 
 

• O cônjuge; 

• Os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges;  

• Os menores adotados pelo requerente quando não seja casado, pelo requerente ou 
pelo cônjuge, por efeito de decisão da autoridade competente do país de origem, 
desde que a lei desse país reconheça aos adotados direitos e deveres idênticos aos da 
filiação natural e que a decisão seja reconhecida por Portugal;  

☐ ☐ 
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• Os filhos maiores, a cargo do casal ou de um dos cônjuges, que sejam solteiros e se 
encontrem a estudar num estabelecimento de ensino em Portugal;  

• Os filhos maiores, a cargo do casal ou de um dos cônjuges, que sejam solteiros e se 
encontrem a estudar, sempre que o titular do direito ao reagrupamento tenha 
autorização de residência concedida ao abrigo do artigo 90.º-A; 

• Os ascendentes na linha reta e em 1.º grau do residente ou do seu cônjuge, desde que 
se encontrem a seu cargo;  

• Os irmãos menores, desde que se encontrem sob tutela do residente, de harmonia 
com decisão proferida pela autoridade competente do país de origem e desde que 
essa decisão seja reconhecida por Portugal. 

• O parceiro que mantenha, em território nacional ou fora dele, com o cidadão 
estrangeiro residente uma união de facto, devidamente comprovada nos termos da 
lei;  

• Os filhos solteiros menores ou incapazes, incluindo os filhos adotados do parceiro de 
facto, desde que estes lhe estejam legalmente confiados. 

 

Comprovativo da disponibilidade de recursos estáveis e regulares, suficientes para as 
necessidades do requerente do visto de residência e dos familiares que o acompanhem para o 
período de estada solicitado ou para o período de 12 meses, consoante o que seja inferior, 
determinado nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 1563/2007, de 11 de dezembro. 

☐ ☐ 

DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL PARA MENORES DE IDADE 

Menores que não viajem com ambos os progenitores ou viajem com uma terceira pessoa: deve 
ser apresentada uma autorização de viagem do progenitor com quem não viaja ou de ambos, 
com assinatura reconhecida, devidamente legalizada, ou uma decisão tribunal (quando 
aplicável) a autorizar o menor viajar e permanecer em Portugal durante o período previsto de 
acordo com o motivo da estada. 

☐ ☐ 

Fotocópia do Bilhete de Identidade dos progenitores. ☐ ☐ 

VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE REQUERENTE DE VISTO DE RESIDÊNCIA “FAMILIAR” 
– ACORDO DE MOBILIDADE DA CPLP 

Os cidadãos da CPLP são dispensados da apresentação de:  

• Seguro; 

• Meios de subsistência; e, 

• Título de transporte de regresso. 

mediante a apresentação de termo de responsabilidade nos seguintes termos:  

a) Apresentação de termo de responsabilidade [com assinatura reconhecida] subscrito 

pela entidade de acolhimento de estagiários ou trabalhadores, bem como pela 

organização responsável por programas de intercâmbio de estudantes ou de 

voluntariado; ou,  

b) Apresentação de termo de responsabilidade, subscrito por cidadão português ou 

cidadão estrangeiro habilitado, com documento de residência em Portugal, que 

garanta a alimentação e alojamento ao requerente do visto, bem como a reposição 

dos custos de afastamento, em caso de permanência irregular. 

☐ ☐ 
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Nota:  

• A não apresentação de todos os documentos necessários poderá implicar o indeferimento do pedido de visto. 

• O Posto Consular reserva-se o direito de solicitar outros documentos que não os acima mencionados sempre 

que achar conveniente.  

• O fato de serem apresentados todos os documentos necessários ao processo, não implica a concessão 

automática do visto. A recusa do pedido de visto não dá direito ao reembolso dos emolumentos.  

• Consulte a legislação em vigor em https://vistos.mne.gov.pt/pt/vistos-nacionais/legislacao-nacional  

• Meios de subsistência - Portaria nº 1563 /2007, de 6 de dezembro. 

https://vistos.mne.gov.pt/pt/vistos-nacionais/legislacao-nacional
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TEMPORARY STAY VISA FOR ACCOMPANYING FAMILY MEMBER HOLDING 
TEMPORARY STAY VISA 

 

Name and surname of applicant: 

E-mail address: 
Telephone no.: 

Purpose of the journey to Portugal: 

GENERAL REQUIREMENTS  

 YES NO 

National Visa application filled and duly signed by applicant (for minors and 
incapacitated, forms should be signed by the legal guardian). 

 

2 Photos, even, passport type, recent and in good condition to identify the applicant (1 

for this form). 

☐ ☐ 

Passport or other travel document, valid for at least 3 months after the estimated 
duration of the stay. ☐ ☐ 

Proof of regular situation in case of residence in a country other than the country of 

current nationality, valid for more than the date of expiry of the visa you are applying 

for. 

☐ ☐ 

Valid travel insurance, covering necessary medical expenses, including urgent medical 
assistance and possible repatriation. ☐ ☐ 

Criminal record certificate, issued by the competent authority of the country of the 
applicant’s nationality or of the country where the applicant has resided for over a year 
(except for applicants under sixteen), with the Hague Apostille (If applicable) or 
legalised. 

☐ ☐ 

Request for criminal record enquiry by the Immigration and Border Services (SEF) (Not 
applicable to minors under the age of sixteen). ☐ ☐ 

Copy of the return transport ticket. ☐ ☐ 

SPECIFIC DOCUMENTS   

Proof of family bond that justify the accompaniment. 
For this purpose, family members are: 
 

• The spouse, 

• Under aged children or incapable persons under care of the couple or of 

one spouse,  

• Minors adopted by the applicant when unmarried, by the applicant or 

spouse, as per decision of the competent authority of the country of origin, 

☐ ☐ 
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on condition that the country’s laws attribute to the adopted children 

identical rights and duties akin to natural parenthood and that the decision 

be recognised in Portugal,  

• Adult sons, dependent on the couple or on one spouse, single and that 

study in a teaching establishment in Portugal,  

• Under aged sons, under the care of the couple, or of one spouse, that are 

single and study, if the holder of the right to family reunion is the bearer 

of a residence permit issued under the article 90.º-A, 

• The ascendants in direct line and in first degree of the resident or of his 

spouse, if they are under their care, 

• Under aged brothers, if they are dependent of the resident, as declared by 

a decision of the competent authority of the country of origin and that the 

decision be recognised in Portugal, 

• The partner, in Portugal or in other country, with whom the foreign 

resident citizen has a civil union, duly proved under the law,  

• Unmarried sons, under aged or incapable, including adopted sons of the 

partner in the civil union, if they are legally under the protection of the 

partner. 

Proof of availability of stable and regular means, enough to cover the needs of the 
residency visa applicant and the accompanying relatives during the required period of 
stay or for the period of 12 months, whatever is lesser, under the provisions laid out on 
the nº 2 of article 2 of Ordinance nº 1563/2007, of 11 December. 

☐ ☐ 

ADITIONAL DOCUMENTS FOR MINORS 

Minors who are not traveling with both parents or are traveling with a third person: 
must present a travel authorization, with a recognized signature, duly legalized, from 
the parent with whom they are not traveling or both, or a court decision (when 
applicable) authorizing the minor to travel and stay in Portugal during the foreseen 
period according to the reason for the stay. 

☐ ☐ 

Copy of the parent’s identity card ☐ ☐ 

TEMPORARY STAY VISA FOR ACCOMPANYING FAMILY MEMBER APPLYING FOR A RESIDENCE VISA – CPLP 
MOBILITY AGREEMENT 

CPLP citizens are exempted from presenting: 
• travel insurance, 

• means of subsistence, and 

• return transport ticket.  

upon presentation of a statement of responsibility in the following terms: 
 

a) Presentation of a term with a recognized signature issued by the host entity 

for interns or workers, as well as by the organization responsible for student 

exchange or volunteer programs; or,  
b) Presentation of a term of responsibility, with a recognized signature, signed by 

a Portuguese citizen or a foreign citizen, with a residence permit in Portugal, 

which guarantees food and accommodation for the visa applicant, as well as the 

replacement of removal costs, in case of irregular stay. 

☐ ☐ 
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Note:  

• Failure to present all necessary documents may result in the visa application being refused. 

• The Consular Post has the prerogative to request additional documents when it considers fit to do so.  

• The presentation of all necessary documents in the visa application may not be construed as an 

automatic approval of the visa. The refusal of the visa request does not entail the reimbursement of the 

visa fees. Consult the legislation in force in https://vistos.mne.gov.pt/en/national-visas/national-

legislation  

• Financial resources: Ordinance nº 1563 /2007, of the 6th of December. 

 
 

https://vistos.mne.gov.pt/en/national-visas/national-legislation
https://vistos.mne.gov.pt/en/national-visas/national-legislation
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葡萄牙短期居留签证：陪伴持有居留签证的亲属 
 

申请人姓名： 

信箱地址： 

手机号码: 

赴葡事由： 

材料清单 

 已提交 尚未提交 

签证申请审核表 ：仅受理填写完整并由申请人本人签字的表格（尚若申请人为未成年

人或残疾人，该文件得由其监护人签字）; 

两张照片：规格同样而易于识别的（护照）照片（请将其中一张照片贴在签证申请审核

表上）； 

☐ ☐ 

护照或者其他国际旅行证件原件：请注意反华后护照的有效期仍不得少于 3 个月 

请递交护照信息页复印件; 
☐ ☐ 

其他证件：非中国国籍的申请人，若在华申请签证，需要递交其持有的中国签证/居留

许可，而该证件的有效期不得少于葡萄牙签证的有效期; 
☐ ☐ 

有效的旅行医疗保险：保险得承保参保人员的如下医疗费用: 

紧急医疗和医疗后送费用; 
☐ ☐ 

无犯罪记录证明书：由申请人本国，或其续居留一年所在国的主管部门签发的无犯罪记

录证明书。该文件务必提供符合海牙公约所要求的二维码（若适用）或者经认证 （前

述要求不适用于 16 岁以下的申请人）； 

☐ ☐ 

葡萄牙移民局《查询无犯罪记录授权书》（不适用于 16 岁以下的申请人）； 
☐ ☐ 

反华机票复印件; ☐ ☐ 

补充资料 

亲属关系公证，仅适用于以下的亲属： 

• 配偶； 

• 依赖于父母或父母一方的未成年或残疾子女； 
☐ ☐ 
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• 未婚/已婚申请人或申请人配偶在中国领养的未成年子女，中国和葡萄牙法律必

将领养的子女承认为与亲生子女具有同等的权利； 

• 在葡萄牙学校读书并依赖于申请人的成年未婚子女；  

• 在葡萄牙学校读书并依赖于持有 90.º-A 居留卡申请人的成年未婚子女；  

• 依赖于申请人或申请人配偶的父母；  

• 申请人监护的未成年兄弟姐妹，申请人享有的监护权得符合中国和葡萄牙相关

法律要求； 

• 申请人伴侣，适用于居留海外或我国的外籍伴侣，申请人需要依我国相关法律

提供同居关系证据；  

• 申请人伴侣监护的未成年/残疾亲生或领养的子女； 

资金来源证明：用于证明申请人的经济来源稳定并足够其与家属居留我国 12 个月的时

间。总额不得少于我国于 2007 年 12 月 11 日发行的第 1563/207 法令《偿付能力证明

书》第二章第二条款提及的金额； 

☐ ☐ 

未成年人需要补充的资料 

尚若父母中的一方无法陪同未成年申请人赴我国，另一方务必出具授权书。如果未成年

申请人同其监护人赴我国的话，父母两方得出具授权书。授权书签字人的签字得经认

证。若适用，亦可以提交《民事判决》来授权未成年人以相关事由为目的在一定的时间

内赴我国； 

☐ ☐ 

父母身份证件的复印件； ☐ ☐ 

葡语国家共同体成员国公民在《葡语国家共同体成员国间公民流动协议》 

框架下申请葡萄牙《公务员》短期居留签证 

葡语国家共同体成员国公民无需提交如下的文件：  

• 旅行医疗保险； 

• 偿付能力证明书； 

• 返回机票； 

 

申请人递交的《责任条款表格》得符合以下条件： 

a) 由招聘单位/留学中介/志愿人员组织签署的《责任条款表格》（需要签字认证）； 

b) 由葡籍人员或者持有葡萄牙居留卡/签证外籍人员本人签字（需要签字认证）。该表

格用于保证申请人停留我国期间的住宿费、餐费，并（若适用）赔偿非法移民遣返所产

生的费用； 

☐ ☐ 
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注释： 

• 若提交的材料不全，签证申请会被拒绝； 

• 签证处/总领事馆保留权力请求申请人补充更多材料； 

• 申请人提交所需的材料后，其签证申请未必会获得批准。若签证申请被拒绝，签证处/总领事馆不将退

回签证申请费 ；  

• 若需参考相关法规，请点击如下链接： 

 https://vistos.mne.gov.pt/pt/vistos-nacionais/legislacao-nacional  

• 上述要求均依据葡萄牙共和国第 1563/2007 法令《偿付能力证明书》（二〇〇七年十二月六日）； 

 

 

 

 

https://vistos.mne.gov.pt/pt/vistos-nacionais/legislacao-nacional

