
Legalização de Estudantes Migrantes
Como Estudar e Trabalhar em Portugal?

Como obter autorização de residência para estudante?

Caso pretenda estudar em Portugal, precisará de emitir um visto de estu-
dante em qualquer Consulado de Portugal do seu país de origem. O visto de 
residência para estudo é válido pelo período de 120 dias, e destina-se a 
estudantes do ensino superior e do ensino secundário, investigadores, 
estagiários e voluntários, desde que cumpram as condições estipuladas. À 
chegada a Portugal, os alunos deverão contactar o SEF (Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras) para a obtenção da autorização de residência. 
Esta é válida por um período de um ano e é renovável, por iguais períodos, e 
pode ser requerida através da entrega de documentos, específicos para 
cada caso, que podem ser consultados aqui.

https://www.acm.gov.pt/pt/-/como-obter-um-visto-de-residencia-para-estudo-intercambio-de-estudantes-estagio-profissional-ou-voluntariado-
https://imigrante.sef.pt/solicitar/estudar/


O que acontece quando terminar os estudos?

Após o término dos estudos, será necessário agendar nova 
marcação com o SEF, para a obtenção de um novo título de 
residência, a qual se realiza ao apresentar os documentos 
necessários para tal efeito.

Cópia do seu título de residência;

Declaração da Universidade em como mantém o seu estatuto de 
estudante e indicação da data prevista de conclusão do seu curso 
superior em Portugal;

Posso estudar e trabalhar?
Só os estudantes do ensino superior têm permissão para exercer 
uma atividade profissional em Portugal, estando obrigados a 
comunicar esse facto ao SEF, quer por via eletrónica, telefónica ou 
presencial, devendo remeter a este serviço os documentos (...):

Contrato de trabalho celebrado nos termos da lei ou declaração 
de início de atividade junto da administração fiscal;

Comprovativo de inscrição na segurança social;

Comprovativo de inscrição na autoridade fiscal 
(NIF – Número de Identificação Fiscal);

https://imigrante.sef.pt/solicitar/especiais/art122-1-o/


Ou se abandonar os estudos?

Neste caso, continua a ser possível a estadia no país, desde 
que o interessado entregue uma Manifestação de Interesse, 
preferencialmente formulada através da plataforma eletrónica do 
SEF - Portal SAPA. Para tal, o requerente deve apresentar os 
documentos que constam aqui.

Como obter nacionalidade portuguesa?

Por naturalização, a nacionalidade portuguesa pode ser obtida, desde que 
o interessado satisfaça todos os requisitos estipulados.
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Para um apoio mais individualizado, contacte o nosso 
CLAIM pelo telefone 963874724, ou através do email: 
elisabete.martins@fundacaocidadedelisboa.pt

https://sapa.sef.pt/an/default
https://imigrante.sef.pt/solicitar/trabalhar/art88-1/
https://justica.gov.pt/Como-obter-nacionalidade-portuguesa/Reside-legalmente-em-Portugal-ha-pelo-menos-6-anos


Legalization of Migrant Students
How to Study and Work in Portugal?

How to obtain a Student Residence Permit?

If you intend to study in Portugal, you will need to issue a residence visa in 
any of the Portuguese Consulates of your country of origin. This visa will be 
valid for 120 days, and it is destined to higher and secondary education 
students, investigators, interns, and volunteers, as long as the stipulated 
criteria are met. Upon arrival in Portugal, students must contact SEF – 
Foreigners and Borders Services) to obtain a Residence Permit. This permit is 
valid for a period of one year and is renewable, for equal periods, and can be 
requested through the delivery of documents, specific to each case, which 
can be consulted here.

https://www.acm.gov.pt/-/como-obter-um-visto-de-residencia-para-estudo-intercambio-de-estudantes-estagio-profissional-ou-voluntariado-
https://imigrante.sef.pt/en/solicitar/estudar/


What happens once the study is completed? 
Article nº 122

After completing the studies, it will be necessary to schedule a 
new appointment with SEF, to obtain a new residence 
permit, which is carried out when presenting the necessary 
documents for this purpose.

Copy of your residence permit;

A declaration by the University on how the applicant maintains its 
student status and indication of the expected date of completion of 
its higher education in Portugal.

Can I study and work?
Only higher education (university) students are allowed to exercise 
a professional activity in Portugal, being obliged to report this fact 
to SEF, either electronically, by telephone or in person, and must 
send the following documents to this service:

An employment contract entered into under the law or declaration 
of commencement of activity with the tax administration;

Proof of registration in the Social Security (SS);

Proof of registration with the tax authority 
(NIF – Fiscal Identification Number);

https://imigrante.sef.pt/en/solicitar/especiais/art122-1-o/


What if the applicant abandons the study? 
Article nº 88

In this case, it is still possible to remain in the country, as long as 
the applicant delivers a Manifestation Interest (Manifestação 
de Interesse), through SEF’s electronic platform – Portal Sapa. 
For that purpose, the applicant must present all the documents 
found here.

How to obtain the Portuguese Nationality?
Through the process of naturalization, the Portuguese Nationality can be 
obtained, provided that the applicant satisfies all the stipulated 
requirements.
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