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VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA 
 

 

PARA EXERCÍCIO DE UMA ACTIVIDADE DESPORTIVA AMADOR 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 
• 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); 
• Autorização de viagem no caso de menores (Minuta 3) - reconhecida em notário 

moçambicano; 
• 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);  
• 1 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 do registo criminal português pelo SEF (Minuta 
1); 

• Certificado de registo criminal do país de origem ou onde o requerente reside 
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; 
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➢ 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. 
 

• Comprovativo de existência de meios de subsistência (prova de que dispõe 

de meios de subsistência para o período de estada (75 Euros por cada 
entrada, acrescido de 40 Euros por cada dia de permanência). Os 

quantitativos referidos podem ser dispensados ao cidadão estrangeiro que apresente 
um termo de responsabilidade; 

• Termo de responsabilidade subscrito pelo clube ou associação desportiva 
assumindo a responsabilidade pelo alojamento, despesas de saúde e 

despesas pelo regresso ao país de origem;  
• Certificado da respectiva Federação Desportiva que confirme o exercício da 

atividade desportiva; 

 

 

 

 

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 3) 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENORES 

 

 

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

Identidade / Passaporte número (número do doc. de identificação), emitido por. 

(entidade emissora) aos__/__/__ válido até __/__/__ residente em  (morada completa), 

declaro que autorizo o(a) meu/minha filho(a) menor, (nome do(a) menor), portador(a) 

do passaporte número (nº do passaporte) a viajar em companhia de (nome de quem 

acompanha o menor na viagem), no percurso (percurso da viagem), e a fixar residência 

em Portugal, por motivos de (estudo, reagrupamento familiar……), ficando sob 

orientação de (pessoa que ficará encarregue do (a) menor em Portugal) em território 

Português.  

 

Maputo, aos ….. de …………….. de …….  

 

 

______________________________________________  

- Assinatura dos pais conforme documento de identificação  

 

 

- RECONHECER A ASSINATURA NO NOTÁRIO 

-  ANEXAR O BILHETE DE IDENTIDADE DO MENOR 
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