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VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA 
 

PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR SUJEITO A TRATAMENTO MÉDICO 
 

• Presença física do requerente;  

• Preencher Formulário de Visto Longa Duração online: 
(https://vistos.mne.gov.pt/images/formulario_visto_nacional_pt.pdf); 

• Assinatura do formulário: Maior de idade pelo próprio, se for menor de idade: por 
quem exerce o poder paternal ou tutela (a tutela é um instituto periódico regulado 
nos artigos 1921º e seguintes do Código Civil); 

• Passaporte: emitido há menos de 10 anos, com validade de (pelo menos) 3 meses 

seguintes à data prevista de partida do território Nacional e com (pelo menos) 2 

páginas em branco; 
• Fotocópia do Passaporte (folha de identificação e vistos Schengen anteriores); 
• Fotocópia da Autorização de Residência (para cidadãos que não são residentes 

no seu país de origem);  
• Uma Fotografia tipo passe, a cores, atual - não colar nem agrafar; 
• Fotocópia do seguro médico de viagem válido pela duração da estada, que 

permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência 
médica urgente e eventual repatriamento, com cobertura de 30.000 euros/mínimo 
(os cidadãos com mais de 65 anos não têm que apresentar seguro); 

• Reserva de voo que assegure o seu regresso – Atenção: faça apenas a reserva. 
A compra deve ser finalizada somente caso o visto seja autorizado; 

• Requerimento para consulta pelo SEF do registo criminal português (Minuta 

1); 
• Certificado de registo criminal do país de origem ou onde o requerente resida há 

mais de um ano (para idade igual ou superior a 16 anos), devidamente legalizado 

pelas respetivas representações consulares portuguesas abaixo mencionadas: 
 

➢ Maputo/Gaza/Inhambane: reconhecido no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Moçambique e posteriormente no Consulado de Portugal em 

Maputo; 
 

➢ Eswatini: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Eswatini e 
posteriormente no Consulado Honorário de Portugal em Mbabane; 

 
➢ Tanzânia: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tanzânia 

e posteriormente no Consulado de Portugal em Maputo; 
 

➢ Quénia: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Quénia e 
posteriormente na Embaixada de Portugal em Nairobi; 

 
➢ Etiópia: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia e 

posteriormente na Embaixada de Portugal em Addis Abeba; 

 
➢ Ruanda: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Ruanda e 

posteriormente no Consulado de Portugal em Maputo; 
 

➢ Sudão do Sul: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros do 
Sudão do Sul e posteriormente na Embaixada de Portugal em Addis Abeba; 

 
➢ Maurícias: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros das 

Maurícias com apostilha; 
 

➢ Somália: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Somália e 
posteriormente na Embaixada de Portugal em Addis Abeba; 

 
➢ Seychelles: reconhecido no Ministério dos Negócios Estrangeiros das 

Seychelles com apostilha. 
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• Comprovativos de laços que justificam o acompanhamento; 
• Comprovativo médico do familiar; 
• Comprovativo das condições de alojamento: 

 
✓ Contrato de arrendamento ou escritura feito em nome próprio; ou; 
✓ Termo de Responsabilidade (reconhecido no notário português, advogado ou 

solicitador da pessoa que convida disponível em www.vistos.mne.pt> 
Modelos> Termos de responsabilidade), prova de morada no que respeita 
ao alojamento (Atestado de residência da Junta de Freguesia, comprovativo 

de pagamento de Água, Luz ou Gás, acompanhado de cópia da 
identificação/passaporte/título de residência da pessoa que o acolhe; ou; 

✓ Reserva de Hotel; 
 

• Comprovativo da existência de meios de subsistência: 
 

✓ Declaração de serviço original com indicação de função e salário (caso 
trabalhe por conta própria juntar declaração assinada por si próprio), válida 
há menos de três meses; 

✓ Recibos de vencimentos dos últimos 3 meses ou extrato bancário dos últimos 
3 meses original e com carimbo (preferencialmente da conta que recebe o 
salário); 

✓ Outros documentos que comprovem meios de subsistência (Contrato de 

arrendamento; Reforma; Empresa Própria; Alvará; Declaração do Instituto  
 
 

Nacional de Segurança Nacional, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, Licença de atividade…);  
 

 

Caso não disponha de meios de subsistência próprios ou estes sejam assumidos por uma 
terceira pessoa ou entidade: 
 

✓ Caso seja moçambicano (ou outra nacionalidade, porém não pode ser cidadão 
nacional da EU) e residente em Moçambique - Declaração (Minuta 2) com a 
assinatura reconhecida em Notário moçambicano), acompanhado de cópia de 

identificação/passaporte da pessoa que se responsabiliza; bem como o extrato 
bancário original com carimbo; 

✓ Caso o subscritor resida em Portugal -Termo de Responsabilidade (reconhecido no 
notário português, advogado ou solicitador da pessoa que convida disponível em 
www.vistos.mne.pt> Modelos> Termos de responsabilidade), prova de morada no 

que respeita ao alojamento (Atestado de residência da Junta de Freguesia, 
comprovativo de pagamento de Água, Luz ou Gás, acompanhado de cópia da 

identificação/passaporte/título de residência da pessoa que o acolhe, e os últimos 
3 recibos de salário; 

 

Note que: - A não apresentação de todos os documentos necessários poderá implicar o indeferimento 

do pedido de visto.  

- O Consulado Geral 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. 
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(Minuta1) 

 

 

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.  

Maputo, aos…... de ……..…. de ….  

 

________________________________________  

- Assinatura conforme documento de identificação 
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(Minuta 2) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, (nome), filho(a) de (nome do pai) e de (nome da mãe), portador (a) do  Bilhete de 

Identidade/ Passaporte, (número), 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).  

 

Maputo, aos …... de …………….. de……  

 

 

________________________________________  

- Assinatura conforme documento de identificação  

 

 

 

RECONHECER A ASSINATURA NO NOTÁRIO 
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