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A situação excecional causada pelo surto da doença COVID-19 impôs a tomada de medidas 
extraordinárias visando dar uma resposta efetiva e urgente a esta pandemia, sendo a mais 
significativa a limitação da circulação de pessoas e o dever geral de recolhimento de todos os 
cidadãos, aqui se incluindo os imigrantes e todos os demais cidadãos estrangeiros que se 
encontrem em Portugal. 

Nesse sentido, no domínio do regime aplicável aos imigrantes e estrangeiros, o Governo veio 
estabelecer várias medidas de que importa destacar as seguintes: 

 

Todos os cidadãos estrangeiros que tenham formulado pedidos ao abrigo da Lei dos Estrangeiros, 
bem como ao abrigo da Lei do Asilo, nomeadamente pedidos de concessão ou renovação de 
autorização de residência, em qualquer das suas modalidades, pedidos de reagrupamento familiar ou, 
ainda, pedidos de concessão do estatuto de asilado, de refugiado e de proteção subsidiária, e cuja 
decisão final ainda se encontre pendente. 

Todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no SEF passam, a título temporário, a ser 
considerados como se encontrando em situação de permanência regular em território nacional, por 
forma a poderem aceder a um conjunto de serviços e prerrogativas. 

Não. Esta medida destina-se apenas a garantir os direitos dos requerentes de autorização de 
residência ou de asilo que se encontrem atualmente em Portugal, nomeadamente junto dos serviços 
públicos. Não se trata, assim, da concessão d uma autorização de residência, nem a substitui, pelo que 
o pedido poderá mais tarde vir a ser deferido ou indeferido, mediante posterior análise de toda a 
documentação instrutória do mesmo. 

A regularidade da permanência em Portugal será demonstrada junto de qualquer autoridade ou junto 
de qualquer serviço ou organismo da Administração através dos seguintes documentos: 
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 Nos pedidos formulados ao abrigo dos artigos 88.º, 89.º e 90.º-A da Lei dos Estrangeiros, cópia 
da manifestação de interesse ou do pedido emitido pelas plataformas de registo em uso no SEF; 

 Nas restantes situações de processos pendentes no SEF, designadamente concessões ou 
renovações de autorização de residência, seja do regime geral ou dos regimes excecionais, cópia 
do documento comprovativo do agendamento no SEF ou do recibo comprovativo de pedido 
efetuado. 

O despacho vem reconhecer de forma expressa os seguintes direitos a todos os cidadãos que ainda 
tenham os seus pedidos pendentes de apreciação: 
 

 Obtenção de um número de utente do Serviço Nacional de Saúde e, deste modo, acesso aos 
cuidados de saúde prestados pelos estabelecimentos e serviços públicos que integrem o Serviço 
Nacional de Saúde, em igualdade de circunstâncias com os cidadãos nacionais; 

 Acesso às prestações sociais de apoio, tais como subsídio de desemprego, subsídio de doença, 
subsídio de parentalidade; 

 Celebração de contrato de arrendamento para habitação própria permanente em Portugal; 

 Celebração de contrato de trabalho com qualquer entidade empregadora e, por consequência, 
admissibilidade da inscrição destes cidadãos na Segurança Social; 

 Abertura de conta bancária junto de qualquer instituição de crédito autorizada em Portugal; 

 Contratação de serviços públicos essenciais, tais como água, eletricidade, gás natural, 
telecomunicações, internet, etc. 

Esta medida é válida desde a data da declaração do Estado de Emergência, ou seja, desde 18 de março 
de 2020. 
 
 

Por força do disposto no n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, as 
autoridades e os serviços e organismos da Administração Pública estão obrigados a aceitar, para todos 
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os efeitos legais, a exibição de documentos suscetíveis de renovação cujo prazo de validade expirou 
depois de 24 fevereiro de 2020. 
 

Aqui se incluem os títulos de residência, que se manterão válidos até 30 de junho de 2020, conforme 
previsto no n.º 2 do artigo atrás referido. 
 

Cremos, no entanto, que esta medida terá de ser, naturalmente, reajustada face à realidade relativa à 
atendibilidade de documentos expirados, tendo em consideração que o SEF apenas reabrirá para 
efeitos de agendamentos a 1 de julho de 2020. 

Nos termos do disposto no artigo 85.º da Lei dos Estrangeiros, a autorização de residência é cancelada 
sempre que o interessado, sem razões atendíveis se ausente do país, numa das seguintes situações: 
 

 Sendo titular de uma autorização de residência temporária, seis meses consecutivos ou oito 
meses interpolados, no período total de validade da autorização; 

 Sendo titular de uma autorização de residência permanente, 24 meses seguidos ou, num 
período de três anos, 30 meses interpolados. 

 

A ausência do território nacional, para além dos limites previstos, deve ser justificada mediante 
pedido apresentado no SEF antes da saída do residente do território nacional ou, em casos 
excecionais, após a sua saída. 
 

No caso de o pedido de renovação do título de autorização de residência permanente ser apresentado 
após o decurso do prazo de validade, o pedido deve ser acompanhado de prova da permanência ou 
comprovativo dos motivos de ausência. 

Entendemos ser bastante a invocação das restrições implementadas em virtude da pandemia mundial, 
no que concerne à livre circulação de pessoas, como forma de afastamento natural deste prazo 
mínimo de permanência e, consequentemente, lograr o não cancelamento da autorização de 
residência ora emitida. 

A nosso ver, deve igualmente ser feita ao regime das autorizações de residência para investimento 
(ARI), que prevê um prazo mínimo de permanência de 7 dias, no primeiro ano, e de 14 dias, nos 
subsequentes períodos de dois anos, uma aplicação analógica das disposições previstas para as 
autorizações de residência do regime geral ou, no mínimo, um regime excecional de junção de prova 
de permanência em território nacional, com os seus prazos naturalmente prorrogados para o efeito.  
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Considerando o disposto no n.º 14 do artigo 63.º do Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de 
novembro, o título de residência pode ser renovado até 6 meses após a caducidade do mesmo, o que 
significa que, ainda que os efeitos da COVID-19 se possam vir a prolongar por um longo período de 
tempo, o direito de residência não caduca antes de decorridos esses 6 meses. Contudo, esta solução 
trará, inevitavelmente, transtornos aos cidadãos nacionais de países que não se encontrem isentos de 
visto Schengen para entrada regular em território nacional.  
 
 

Atendendo à necessidade de reduzir os riscos para a saúde pública associados aos atendimentos, quer 
ao nível dos trabalhadores do SEF quer dos próprios utentes, todas as delegações e postos de 
atendimento do SEF estarão encerrados para atendimento ao público a partir de 30 de março de 2020. 

Por decisão dos Diretores Regionais do SEF que ateste os motivos da urgência, poderão ser atendidos 
todos os cidadãos que se enquadrem numa das seguintes situações: 
 

 Necessitem de viajar ou comprovem a necessidade urgente e inadiável de se ausentarem do 
território nacional, por motivos imponderáveis e inadiáveis; 

 Os documentos tenham sido furtados, roubados ou extraviados. 
 

É ainda admitida a apresentação e registo de novos pedidos de proteção internacional, junto do 
Gabinete de Asilo e Refugiados. 

Todos os atendimentos que se encontravam agendados são suspensos. Estes atendimentos serão 
reagendados em bloco a partir do dia 1 de julho de 2020, por ordem cronológica. 

O despacho não trata destes atendimentos, sendo de assumir que os mesmos serão igualmente objeto 
de reagendamento, também a partir de 1 de julho de 2020 e também por ordem cronológica. 
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Caso se enquadre numa das situações de urgência referidas na questão 12., poderá solicitar o 
agendamento de um atendimento através do endereço eletrónico gricrp.cc@sef.pt ou do Centro de 
Contacto (para rede fixa - (+351) 808 202 653; para rede móvel - (+351) 808 962 690).  
 

Apenas se manterão em funcionamento os seguintes postos de atendimento: Direção Regional do 
Algarve; Delegação Regional de Portimão; Direção Regional dos Açores; Direção Regional da 
Madeira; Delegação Regional de Porto Santo; Direção Regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo; 
Delegação Regional de Setúbal; Loja do Cidadão de Coimbra; Loja do Cidadão de Aveiro; Centro 
Nacional de Apoio à Integração de Migrantes do Porto; e Gabinete de Asilo e Refugiados. 
 
 

Todas as plataformas, que permitem já hoje a realização de serviços não presenciais, manter-se-ão em 
pleno funcionamento, nomeadamente: 
 

Renovação ou Prorrogação: https://www.sef.pt/pt/Pages/pre-marcacaoonline.aspx  
Manifestação de Interesse: https://sapa.sef.pt/an/default 
ARI/Golden Visa: https://ari.sef.pt 
Pedidos de certidões: https://www.sef.pt/pt/Pages/pre-certidao-online.aspx 

O pedido de vistos por via eletrónica continua a ser possível através do Portal e-Visa, gerido pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do qual será possível acompanhar o estado do pedido 
durante as suas diferentes fases. 
 

Portal e-Visa: https://pedidodevistos.mne.pt/VistosOnline/ 
 

As candidaturas manter-se-ão válidas até que volte a ser possível proceder ao agendamento da 
deslocação do requerente e dos seus familiares a um posto de atendimento do SEF. 
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Apenas será admitida a emissão urgente de passaportes para casos de força maior ou outras urgências 
devidamente comprovadas. 

Apenas se mantêm em funcionamento as lojas do Passaporte dos Aeroportos do Porto e de Lisboa, 
devendo os pedidos de agendamento ser efectuados através do endereço eletrónico gricrp.cc@sef.pt 
ou do Centro de Contacto (para rede fixa - (+351) 808 202 653; para rede móvel - (+351) 808 962 690).  

 
 
Natacha Branquinho  
natachabranquinho@pintoribeiro.pt  
 

www.pintoribeiro.pt
 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de 
aconselhamento jurídico e não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, 
contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt. 


