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No dia 2 de fevereiro de 2020 entrou em vigor 
o Regulamento (UE) n.º 2019/1155, que altera 
o atual Código Comunitário de Vistos, que 
constitui o enquadramento jurídico uniforme 
aplicável a todos Estados-Membros do Espaço 
Schengen relativo aos procedimentos e 
condições para a emissão de vistos Schengen. 

Estas alterações são, assim, aplicáveis a todos 
os cidadãos de países de fora da União 
Europeia e Espaço Schengen que pretendam 
deslocar-se a um Estado-Membro para uma 
estada de curta duração (não superior a 90 
dias num período de 180 dias), qualquer que 
seja o motivo da visita. 

 

Alargamento do prazo de antecedência para 

apresentação do pedido de visto 

 regra geral, o visto passa a poder ser 
solicitado com 6 meses em relação ao 
início da visita prevista (anteriormente, os 
pedidos deveriam ser apresentados com 
uma antecedência máxima de 3 meses); 

 com 9 meses de antecedência, se se 
tratarem de pedidos de marítimos 
(qualquer pessoa que trabalhe a bordo de 
um navio de navegação marítima ou de 
um navio que circule em águas interiores 
internacionais); 

 com menos de 15 dias de calendário antes 
do início da visita prevista, em casos 
individuais urgentes e devidamente 
justificados.  

 

Regras mais facilitadas para quem possa ser 

titular de um visto de entradas múltiplas 

Para aqueles que de forma frequente, seja por 
razões profissionais ou outras, se deslocam 
aos países do Espaço Schengen, é facilitada a 

entrada através da emissão de um visto de 

entradas múltiplas com prazos de validades 

variáveis entre 1 e 5 anos, conforme o 
histórico de visitas. 

Os requerentes de visto de entradas múltiplas 
passam a estar obrigados a apresentar uma 
declaração assinada, na qual afirmam ter 
conhecimento da necessidade de ter um 

seguro médico de viagem válido para a 
primeira estadia e visitas subsequentes. 

 

Agravamento do valor dos emolumentos a 

pagar 

 € 80,00 - taxa normal (antes era € 60,00) 
 € 40,00 - crianças entre os 6 e 12 anos (antes 

era € 35,00) 
 Mantém-se gratuito para crianças com 

menos de 6 anos 

Aos pedidos apresentados num prestador de 
serviços externo (nos países em que não existe 
representação consular ou representação por 
outro Estado-Membro), mantém-se a 
possibilidade de aplicação de uma taxa de 
serviço, a qual não deverá ultrapassar metade 
do emolumento do visto (€ 40,00).  

Contudo, em circunstâncias excecionais, o 
prestador de serviços externo pode cobrar 
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uma taxa de serviço mais elevada até ao 
montante máximo de € 120,00. 

 

Prorrogação do prazo de decisão 

A decisão continua a dever ser tomada no 
prazo de 15 dias de calendário a contar da data 
de apresentação de um pedido. No entanto, 
em casos individuais, nomeadamente quando 
seja necessário proceder a um exame mais 
aprofundado do pedido, o prazo de decisão 
pode ser prorrogado até um máximo de 45 
dias, quando hoje esse prazo máximo era de 
30 dias. 
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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. 


