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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 
prolongar os efeitos de resposta neste âmbito previstos no Despacho n.º 3863-B/2020, de 27 de março, 
e no Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio, publicados aquando do primeiro período do Estado 
de Emergência entre março e maio de 2020, alargando agora o seu âmbito de aplicação. 

 

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 cujo 
processo ainda se encontre pendente à data de 15 de outubro de 2020. 

 

Todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF) passam a ser considerados, a título temporário, 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 de 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. 
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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: 

 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. 

 

 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. 

 

No caso de ser titular de uma autorização de residência ao abrigo dos artigos 88.º, 89.º, 91.º e 92.º 
(autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada, independente ou 
para estudantes) da Lei dos Estrangeiros, a renovação pode ser solicitada na área pessoal do Portal do 
SEF, devendo o requerente concluir o pagamento do Documento Único de Cobrança no prazo de 48 
horas após a submissão do pedido, sem necessidade de se deslocar ao SEF para tal, devendo apenas 
aguardar o envio do título para a morada indicada no pedido. 
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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. 


