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De: "InfoPortugal SP" <InfoPortugal.SP@vfshelpline.com> 
Data: 25/06/2020 12:37 
Assunto: RE: Processamento VISTO PARA ESTUDO 

Prezado(a), 

Por gentileza confira abaixo informações e instruções importantes aos utentes sobre a retomada 
gradual de nossos serviços no Centro de Solicitação de Vistos de Portugal em São Paulo, à partir 
de 01/07/2020. 

- Informamos que TODOS os pedidos de visto de ESTUDANTES estão sendo 
aceitos exclusivamente via correios. Pedimos a todos os estudantes, que quando o 
agendamento for liberado não o realizem, nem compareçam presencialmente em nossos 
escritórios, pois este ficará exclusivo apenas à outras categorias de visto. 

Confira abaixo o checklist para o visto de estudos.TODOS os documentos são obrigatórios, 
devendo assim estar em boa qualidade de impressão e legíveis no seu envelope, junto com o 
passaporte original: 

https://www.vfsglobal.com/portugal/Brazil/pdf/E6.pdf 

https://www.vfsglobal.com/portugal/Brazil/pdf/D4.pdf 

-  O acesso aos nossos escritórios será permitido exclusivamente aos utentes agendados para 
solicitação de visto, portanto, caso possua dúvidas, necessite de informações sobre seu processo 
que já foi solicitado ou precise entregar qualquer documento, deverá entrar em contato por email 
ou através do nosso call center à partir de 29/06/2020. 

- Salientamos que NÃO SERÁ AUTORIZADO A ENTRADA DE ACOMPANHANTES e 
não há area de espera para os mesmos. 

Nossos escritórios irão operar em capacidade reduzida a partir de 01/07, funcionando das 10h às 
14h limitando a aceitação de processos aos seguintes casos: 

  

• Visto de Residência para atividade docente, altamente qualificada ou cultural e atividade 
altamente qualificada exercida por trabalhador subordinado 

• Visto de Residência para efeitos de reagrupamento familiar 

• Visto de Estada Temporária no âmbito de transferências de cidadãos nacionais de Estados 
partes na Organização Mundial do Comércio (OMC), no contexto da prestação de serviços 
ou formação profissional 
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• Visto de Residência para o exercício de atividade profissional independente ou para 
emigrantes empreendedores e Start up visas 

• Visto de estada temporária para tratamento médico 

• Visto de estada temporária para acompanhamento de familiar sujeito a tratamento médico 
– será procesado apenas quando a presença do acompanhante for considerada essencial 
(menores e incapazes) 

Desse modo, TODOS os processos para os vistos abaixo permanecem SUSPENSOS 
por período indeterminado: 

• Visto de Estada Temporária para o exercício de uma atividade profissional independente; 

• Visto de Estada Temporária para o exercício de uma atividade de desportiva amadora; 

• Visto de Estada Temporária para trabalho sazonal por período superior a 90 dias (e 
máximo de 270 dias); 

• Visto de Residência para exercício de atividade profissional subordinada; 

• Visto de Residência para a fixação de residência de reformados, religiosos e pessoas que 
vivam de rendimentos; 

Informamos que a suspensão dos processos acima citados é de inteira e total 
responsabilidade do Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal, deste modo, a 
retomada das operações em sua totalidade de categorias depende igualmente do 
referido órgão sem qualquer interferencia da VFS. 

Por esse motivo, pedimos sua compreensão e que evite contatos para questionamentos de 
retorno pois, uma vez autorizados a atuar regularmente, faremos as devidas atualizações 
em nosso site.  

Maiores informações podem ser verificadas através de nosso site: 

https://www.vfsglobal.com/portugal/Brazil/index.html 

  
Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
Agradecemos desde já. 
  
Centro de Solicitação de Vistos de Portugal em São Paulo 
Call Center: (11) 4118-6409 / 43141170  
infoportugal.sp@vfshelpline.com 

 


