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*** 

Para além do Golden Visa, existem outras oportunidades de residência em Portu-
gal. O Visto de rendimento passivo (também conhecido como “Visto tipo I” ou 
“Visto D7”) é um Visto de residência (que possui dois passos) que permite que 
cidadãos nacionais de países terceiros solicitem uma autorização de residência 
em Portugal. 
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INTRODUÇÃO 

O Visto de rendimento passivo (tam-

bém conhecido como “Visto tipo I” ou 

“Visto D7”), é um processo de 2 fases 

que permite aos cidadãos nacionais de 

países terceiros obter uma autorização 

de residência em Portugal. 

Este tipo de Visto destina-se a cidadãos 

que pretendem mudar a sua residência 

para Portugal e que que consigam com-

provar que possuem rendimentos 

suficientes para a sustentar a sua vida 

em Portugal. 

PEDIDO DE VISTO NO  

CONSULADO 

Os requisitos podem variar de Consu-

lado para Consulado, no entanto, regra 

geral, o requerente deste tipo de Visto 

deve apresentar a seguinte documenta-

ção no Consulado mais próxima da sua 

área de residência: 

a) Passaporte com pelo menos 6 

meses de validade. 

b) Duas fotos coloridas, recentes, 

tipo passaporte. 

c) Declaração descrevendo o motivo 

para a mudança para Portugal. 

d) Seguro de saúde válido com co-

bertura em Portugal. 

e) Certificado de registo criminal do 

país de origem ou residência. 

f) Comprovativo de alojamento em 

Portugal (sendo suficiente a apre-

sentação de reserva de hotéis ou 

arrendamentos de curta dura-

ção). 

g) Comprovativo de meios de sub-

sistência para sustentar a vida em 

Portugal conjugada com a dispo-

nibilidade dos rendimentos em 

Portugal. 

Com este pedido é possível obter um 

Visto de residência (válido por 120 dias), 

que permite ao requerente deslocar-se 

para Portugal e apresentar um pedido 

de autorização de residência perante as 

autoridades portuguesas. 

Depois de concedido, o Visto permitirá 

aos familiares do requerente solicitar 

uma autorização de residência, sob a re-

gra do “Reagrupamento Familiar”, não 

havendo necessidade solicitar um Visto 

prévio. 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE  

RESIDÊNCIA EM PORTUGAL 

Uma vez emitido, o Visto permite ao re-

querente viajar para Portugal e solicitar 

uma autorização de residência. O Visto 

de residência será válido por 120 dias e 

permitirá duas entradas em Portugal. 
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Os documentos a apresentar de forma 

a solicitar a autorização de residência 

perante o Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, são os seguintes: 

a) Passaporte com o Visto de resi-

dência estampado. 

b) Comprovativo de meios de sub-

sistência e alojamento em 

Portugal, conforme apresentado 

anteriormente perante o Consu-

lado. 

c) Seguro de saúde, se adquirido em 

Portugal. 

d) Comprovativo de inscrição pe-

rante a Autoridade Tributária e 

Segurança Social. 

Uma vez aprovadas as autorizações de 

residência, os seus respetivos cartões 

serão emitidos e terão a validade de 2 

anos (autorização de residência tempo-

rária). 

Os titulares dos cartões de residência 

têm direito a livre entrada e circulação 

no Espaço Schengen. 

Contudo, salvo por motivos pessoais ou 

de ordem profissional devidamente jus-

tificados, os titulares das autorizações 

de residência não poderão estar ausen-

tes do território português por um 

período de 6 meses consecutivos ou 8 

meses de forma interpolada, durante a 

validade da autorização de residência. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

Este Visto/autorização de residência é a 

melhor alternativa ao Golden Visa. É 

consideravelmente mais rápido e rentá-

vel quando comparado com o Golden 

Visa. Para além disso, o titular de um 

Visto/autorização de residência para 

rendimento passivo também beneficia 

do facto de ser residente em Portugal, 

nomeadamente: 

a) Livre entrada e circulação no Es-

paço Schengen. 

b) Possibilidade exercer uma ativi-

dade profissional em Portugal. 

c)  Possibilidade de efetuar o “Rea-

grupamento Familiar”. 

d) Possibilidade de se tornar “Resi-

dente não habitual”. 

e) Beneficiar do facto de ser resi-

dente, tendo acesso a educação 

pública, saúde, segurança social, 

etc. 

RENOVAÇÕES 

A autorização de residência deverá ser 

renovada após 2 anos e depois deverá 

ser renovada de 3 em 3 anos. 

O processo para efetuar a renovação é 

semelhante ao primeiro pedido e os do-

cumentos a apresentar também serão 

basicamente os mesmos. 
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Os titulares da autorização de residên-

cia podem solicitar uma autorização de 

residência permanente após 5 anos de 

residência legal em Portugal. 

Lisboa, 13 de abril de 2021 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Filipa Gomes Teixeira 

Duarte Ornelas Monteiro 

Joana Marques Alves 

Yasser Tavares Vali 

Ricardo Miguel Martins 

Raquel Cabral Duarte 

(Private Clients Team) 
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