
 

  
R. S. 

SECÇÃO CONSULAR DA 

EMBAIXADA DE PORTUGAL 

PEQUIM 
 

 
 
 

VISTO DE RESIDÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 
INDEPENDENTE OU PARA EMIGRANTES EMPREENDEDORES E STARTUP 

VISA 

 

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; 
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) ☐ ☐ 

Comprovativo da existência de meios de subsistência  
 
Para os efeitos de prova de meios de subsistência, devem ser tidos em 
consideração os meios provenientes de contrato ou promessa de contrato 
de trabalho.  
A prova de meios de subsistência pode ser efetuada através de termo de 
responsabilidade, com assinatura reconhecida, subscrito pela entidade de 
acolhimento de trabalhadores. 

 

☐ ☐ 
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DOCUMENTO ESPECÍFICO 

Para atividade profissional independente  

• Contrato de sociedade ou contrato ou proposta escrita de contrato de 
prestação de serviços. 

• Quando aplicável, declaração emitida pela entidade competente para 
a verificação dos requisitos do exercício de profissão que, em Portugal, se 
encontre sujeita a qualificações especiais.  

☐ ☐ 

Para imigrantes empreendedores 

• Comprovativo de que efetuou operações de investimento; ou, 

• Comprovativo de que possui meios financeiros disponíveis em 
Portugal, incluindo os obtidos junto de instituição financeira em Portugal, e 
da intenção de proceder a uma operação de investimento em território 
português, devidamente descrita e identificada. 

☐ ☐ 

Programa Startup Visa 

• Declaração do IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação, 
I.P.), comprovativa da celebração de contrato de incubação com 
incubadora certificada, nos termos da legislação. 

☐ ☐ 

VISTO DE RESIDÊNCIA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL INDEPENDENTE OU PARA EMIGRANTES 
EMPREENDEDORES E START UP VISAS – 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, com assinatura 
reconhecida, 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. 

☐ ☐ 

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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RESIDENCE VISA FOR A PROFESSIONAL ACTIVITY OR MIGRANT 
ENTREPRENEURS AND STARTUP VISA PROGRAM 

 

 Applicant’s name and surname: 

Email address: 

Direct phone contact: 

Reason for traveling to Portugal:  

GENERAL REQUIREMENTS  

 YES NO 

National Visa application filled and duly signed by applicant. 

 

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 date of the stay. 

Photocopy of passport (biographical data). 

☐ ☐ 

Proof of regular situation, if you are of a nationality other than that of the 
country where you are applying for a visa, 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). ☐ ☐ 

Proof of financial resources. 

For the purposes of proof of means of subsistence, the means derived 
from a contract or promise of employment contract must be considered.  

Proof of means of subsistence can be done through a term of 
responsibility signed by the workers' reception entity. 

☐ ☐ 
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SPECIFIC DOCUMENTS 

 Independent Professional Activity 

• Contract or written service provider proposal for liberal professions. 

• Declaration issued by competent authorities certifying professional 
competence for the referred activity (if applicable).  

☐ ☐ 

For Migrants Entrepreneurs 

• Proof that the Investment operations were executed; and,  

• Proof of financial means available in Portugal, including those 
obtain through a financial institution in Portugal, and proof, by any 
means, of intention to invest in Portuguese territory. 

☐ ☐ 

Startup Visa Program 

• Declaration issued by the Agency for Competition and Innovation 
(IAPMEI), certifying the signing of an incubation contract with a 
certified incubator. 

☐ ☐ 

RESIDENCE VISA FOR A PROFESSIONAL ACTIVITY OR MIGRANT ENTREPRENEURS – CPLP MOBILITY 

AGREEMENT 

CPLP citizens are exempted from presenting: 

• travel insurance, 

• means of subsistence, and, 

• return transport ticket. 

upon presentation of 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. 

☐ ☐ 

Notes: 

• Failure to submit all the necessary documents may lead to the rejection of the visa application. 

• The Consular Post reserves the right to request documents other than those mentioned above 
whenever deemed convenient.  

• Even if all the requested documents are presented, it doesn’t imply the automatic granting of the visa. 
Refusal of the visa application shall not entitle to a reimbursement of the visa fee.  
 

• 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
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葡萄牙居留签证: 以自主就业/企业家/创业公司为目的赴葡 

 

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）； 
☐ ☐ 

偿付能力证明文件： 

 

申请人的劳动合同或雇佣承诺书提及的资金来源可以作为偿付能力证

明； 

申请人亦可以提供《责任条款表格》（得提供签证认证）； 

☐ ☐ 
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补充资料 

自主就业 

• 合作伙伴协议/劳动合同或劳务合同承诺书；. 

• 由单位出具的相关证明书用于核对申请人技能以及其岗位是否符

合我国劳动法要求 （若适用）；  

☐ ☐ 

外籍企业家 

• 投资证明 

或者 

• 我国金融机关开具的金融资产证明文件，以及详细地注明相关交

易和金融资产的《投资意向函》（仅适用于投资我国金融资产的

交易） 

☐ ☐ 

创业公司 

• 葡中小企业局（IAPMEI）依法开具认证书用于认可孵化器合作协

议书； 

☐ ☐ 

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《以自主就业/企业家/创业公司为目的赴葡》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的《责任条

款表格》（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； 

☐ ☐ 

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

不会退回签证申请费 ；  
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• 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）； 

 

 


