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A situação de emergência sanitária provocada pela doença COVID-19 ocasionou a declaração do 
estado de emergência, que se manteve até ao dia 2 de maio de 2020. Subsequentemente, foi declarada 
a situação de calamidade, com efeitos a 3 de maio, prorrogada até 31 de maio.  
 
O Governo, através do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que deu execução à declaração do 
estado de emergência, e do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que veio estabelecer um 
conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 
coronavírus, adotou um conjunto de medidas que teve impacto na atividade dos serviços públicos. 
 
O Despacho n.º 3863-B/2020, de 27 de março, complementou o quadro normativo excecional, 
determinando que a gestão dos atendimentos e agendamentos fosse feita de forma a garantir 
inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF).  
 
Agora, o Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio, vem mitigar as consequências que resultaram da 
situação de emergência sanitária, com impacto na atividade económica do país e nas relações 
laborais entre agentes económicos e os seus recursos humanos, estabelecendo medidas excecionais 
e temporárias que permitam uma recuperação das pendências e um ganho de eficiência na gestão 
documental de cidadãos estrangeiros, competência reservada do SEF. 

No âmbito do Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio, é determinado o seguinte: 
 
 A implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos de concessão de 

autorização de residência com dispensa de visto previstos no n.º 2 do artigo 88.º (autorização de 
residência para exercício de atividade profissional subordinada) e no n.º 2 do artigo 89.º 
(autorização de residência para exercício de atividade profissional independente ou para 
imigrantes empreendedores) da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que veio aprovar o regime jurídico 
de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, consistindo 
nas seguintes diligências: 
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 Consulta às bases de dados relevantes, necessárias para confirmar que o requerente: 

o não se encontra no período subsequente de interdição de entrada em território 
nacional; 

o não está indicado para efeitos de não admissão no Sistema de Informação Schengen 
por qualquer Estado membro da União Europeia; 

o não está indicado para efeitos de não admissão no Sistema Integrado de 
Informações do SEF; 

o não tem condenações por crime que, em Portugal, seja punível com pena privativa 
de liberdade de duração superior a um ano, ainda que esta não tenha sido cumprida 
ou a sua execução tenha sido suspensa; 

 Que os documentos apresentados conjuntamente com a manifestação de interesse 
fazem prova dos factos nos mesmos atestados, independentemente do seu prazo de 
validade, desde que estivessem válidos na data daquela apresentação; 

 Deve ser verificada através de informação obtida pelo SEF junto dos serviços da 
administração fiscal, segurança social e emprego, a inscrição na administração fiscal e, 
se aplicável, a regularidade da sua situação contributiva na Segurança Social, não 
relevando, para a decisão, a ausência de contribuições a partir do mês de março de 
2020. 

 

 As diligências referidas no número anterior aplicam-se, de igual modo, aos restantes pedidos de 
concessão de autorização de residência, com excepção da autorização de residência para 
actividade de investimento (“ARI”), os quais devem ser, igualmente, instruídos com o documento 
comprovativo da finalidade da residência (v.g. contrato de trabalho, contrato de prestação de 
serviços, matrícula em instituição de ensino, contrato celebrado com a organização responsável 
pelo programa de voluntariado, bolsa de investigação). 

 

 A adoção de procedimentos simplificados para a decisão dos pedidos pendentes de renovação 
de autorização de residência, a saber, consulta às bases de dados relevantes, necessárias para 
confirmar que o requerente: 

o não foi condenado em pena ou penas que, isolada ou cumulativamente, ultrapassem 
um ano de prisão; 

o tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança 
Social. 
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 A aplicação imediata do Despacho de modo a dotar os cidadãos estrangeiros residentes em 
Portugal de um meio de identificação electrónica para aceder aos serviços públicos digitais, sem 
prejuízo de vir a ser disponibilizada a possibilidade de adesão à Chave Móvel Digital nos postos 
de atendimento do SEF. 

 

 A isenção de pagamentos de taxas pela emissão dos títulos de residência que se enquadrem no 
âmbito do Despacho e que respeitem a menores de idade. 

 

 O Despacho não afeta a manutenção dos direitos conferidos pelo Despacho n.º 3863-B/2020, de 
27 de março, durante todo o período de apreciação e tramitação dos respetivos processos, 
nomeadamente: 

 Considera-se regular a permanência em território nacional de todos os cidadãos 
estrangeiros com processos pendentes no SEF, à data de 18 de março (processos de 
concessão ou renovação de autorização de residência, bem como de concessão de asilo 
ou de protecção subsidiária); 

 O documento de manifestação de interesse, o comprovativo de submissão de 
candidatura a “ARI”, o recibo comprovativo do pedido de concessão ou de renovação e 
o comprovativo do agendamento no SEF atestam a situação regular dos cidadãos 
estrangeiros; 

 Os documentos referidos no número anterior são considerados válidos perante todos 
os serviços públicos, podendo ser utilizados, designadamente, para a obtenção do 
número de utente, acesso ao Serviço Nacional de Saúde, para a celebração de contratos 
de arrendamento, de trabalho ou de serviços públicos essenciais. 

 

O Despacho entra em vigor em 27 de maio de 2020 e vigora pelo prazo de um ano a contar dessa 
data. 

 

 
Ana Rita Nascimento 
ananascimento@pintoribeiro.pt 
 

Joana Ferreira Reis 
joanareis@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. 


