
 

Declaração de selecção de 
Vistos de Estudo e Formação 

 

Esta poderá não ser a última versão desta declaração. Por favor consulte o portal da Embaixada de Portugal em Cabo Verde para obter a versão mais actualizada Actualizada em 15/02/2019 

Nome completo:  
    
Número de Passaporte:  PRT:  
    
Estab. Ensino / Ent. Formadora  Curso  

 
Declaro que pretendo pedir o tipo de visto de estudo ou formação abaixo assinalado. Declaro que do processo agora entregue em envelope 

fechado consta a documentação necessária à sua análise e que esta está em conformidade com o tipo de visto assinalado. Compreendo que o 

pedido de visto será analisado de acordo com as exigências legais relativas ao tipo de visto assinalado, e que a não entrega dos documentos que 

comprovem dados obrigatórios, a sua falta de validade ou a inautenticidade dos mesmos pressuponha que seja emitido um projecto de decisão de 

recusa por insuficiência ou inconformidade documental.  

Atenção: para programas de estudo ou formação com duração igual ou inferior a 3 meses deve ser solicitado 

um Visto de Curta Duração junto do Centro Comum de Vistos. 

   

Visto de Residência para 

Estudo no Ensino Superior 

Visto de Residência para 

Estudo não-superior e 
Formação Profissional 

Visto de Estada Temporária para 

Estudo ou Formação 
Profissional 

● Para frequência de programa de estudos 
no Ensino Superior em Portugal: 
 

 Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP); 

 Licenciatura; 

 Pós-graduação; 

 Mestrado; 

 Doutoramento. 

● Para frequência de programa de estudos 
não-superiores ou Formação Profissional 
em Portugal: 
 

 Ensino Secundário; 

 Ensino Profissional; 

 Formação Técnica e Profissional; 

 Outros programas oficiais não-superiores. 

● Para frequência de qualquer programa de 
estudos oficial (de nível secundário ou 
superior) ou Formação Profissional em 
Portugal 
 

 Ensino Superior; 

 Aluno externo / Unidades curriculares isoladas 

 Ensino Secundário; 

 Ensino Profissional; 

 Formação Técnica e Profissional. 

● Programa de estudos com duração 
superior a 1 ano 

● Programa de estudos / formação com 
duração superior a 1 ano 

● Programa de estudos / formação com 
duração igual ou inferior a 1 ano 

● Permite pedir Autorização de Residência 
em Portugal 

● Permite pedir Autorização de Residência 
em Portugal 

● Permite a permanência em Portugal pela 
duração do programa de estudos 

● Os cidadãos nacionais de países de 
língua oficial portuguesa estão 
dispensados de fazer prova de meios de 
subsistência 

● Obrigatório comprovar meios de 
subsistência mensais equivalentes à 
Retribuição Mínima Mensal Garantida de 
Portugal (Salário Mínimo de Portugal) 

● Obrigatório comprovar meios de 
subsistência mensais equivalentes à 
Retribuição Mínima Mensal Garantida de 
Portugal (Salário Mínimo de Portugal) 

● Documentação necessária: 
- Formulário de Responsabilidade e Autorizações 
- Requerimento em modelo próprio; 
- Documento de viagem válido por mais 3 meses após a 
duração de estada prevista; 
- Duas fotografias iguais tipo passe, actualizadas e em boas 
condições de identificação do requerente; 
- Cópia do documento de identificação; 
- Cópia do passaporte; 
- Seguro de viagem válido que cubra despesas necessárias 
por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e 
eventual repatriamento; 
- Requerimento para consulta do registo criminal português 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); 
- Certificado de registo criminal do país de origem ou onde o 
requerente resida há mais de 1 ano; 
- Certificado de Habilitações Literárias confirmado pelo 
Ministério da Educação / Delegado Escolar ou, no caso de 
detentores de Licenciatura e Mestrado, Carta de Curso 
apostilada; 
- Declaração de admissão no estabelecimento de Ensino 
Superior em Portugal; 
- Comprovativos da posse de meios de subsistência caso não 
seja nacional de país de língua oficial portuguesa ou bolseiro 
do Instituto Camões. 

 

● Documentação necessária: 
- Formulário de Responsabilidade e Autorizações 
- Requerimento em modelo próprio; 
- Documento de viagem válido por mais 3 meses após a 
duração de estada prevista; 
- Duas fotografias iguais tipo passe, actualizadas e em boas 
condições de identificação do requerente; 
- Cópia do documento de identificação; 
- Cópia do passaporte; 
- Seguro de viagem válido que cubra despesas necessárias 
por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e 
eventual repatriamento; 
- Requerimento para consulta do registo criminal português 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); 
- Certificado de registo criminal do país de origem ou onde o 
requerente resida há mais de 1 ano; 
- Certificado de Habilitações Literárias confirmado pelo 
Ministério da Educação / Delegado Escolar; 
 
ESTUDO SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL 
- Declaração de admissão no estabelecimento de Ensino em 
Portugal. 
- Comprovativos da posse de meios de subsistência caso não 
seja bolseiro do Instituto Camões. 
- Comprovativos de alojamento assegurado. 

 
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL 

- Declaração de admissão em entidade formadora certificada 

pela DGERT para a área do curso que o requerente pretende 
frequentar, incluindo programa, contrato de formação e 
calendarização; 
- Comprovativos da posse de meios de subsistência; 

● Documentação necessária: 
- Formulário de Responsabilidade e Autorizações 
- Requerimento em modelo próprio; 
- Documento de viagem válido por mais 3 meses após a 
duração de estada prevista; 
- Duas fotografias iguais tipo passe, actualizadas e em boas 
condições de identificação do requerente; 
- Cópia do documento de identificação; 
- Cópia do passaporte; 
- Seguro de viagem válido que cubra despesas necessárias 
por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e 
eventual repatriamento; 
- Requerimento para consulta do registo criminal português 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); 
- Certificado de registo criminal do país de origem ou onde o 
requerente resida há mais de 1 ano; 
- Certificado de Habilitações Literárias confirmado pelo 
Ministério da Educação / Delegado Escolar; 
 
ESTUDO 
- Declaração de admissão no estabelecimento de Ensino em 
Portugal. 
- Comprovativos da posse de meios de subsistência caso não 
seja bolseiro do Instituto Camões. 
- Comprovativos de alojamento assegurado, caso o estudante 
seja de nível secundário / pré-superior. 

 
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL 

- Declaração de admissão em entidade formadora certificada 

pela DGERT para a área do curso que o requerente pretende 
frequentar, incluindo programa, contrato de formação e 
calendarização; 
- Comprovativos da posse de meios de subsistência; 

 

Local e data:  
    

Assinatura:   

   


