فيروس كورونا المستجد  /كوفيد91-
قرار رقم  5793-A/2020بتاري خ  62ماي
القرار يقضي باعتماد مسطرة مبسطة لمعالجة طلبات منح أو تجديد الترخيص باإلقامة،
بمقتضى إجراءات استثنائية ومؤقتة تبقى سارية لمدة سنة ،وذلك من أجل تسري ع إغالق الملفات
العالقة لدى مصلحة األجانب والحدود:
 إذا كنت ستطلب(ين) تجديد الترخيص باإلقامة :يتم معالجة الطلبات العالقة لدى
مصلحة األجانب والحدود بدون حاجة الى تنقلك ،شخصيا ،الى أحد مكاتب المصلحة المذكورة
لخدمة العموم .ويمكنك ،عما قريب ،تقديم طلبك عبر البوابة اإللكترونية لمصلحة األجانب
والحدود .وسيتم موافاتك بوثيقة الترخيص باإلقامة عبر عنوانك الضريبي بعد تسديدك الرسوم،
إال إذا كان األمر يتعلق بشخص قاصر ،ألن األشخاص القاصرين مستثنون من دفع الرسوم.
 إذا كنت ستطلب(ين) منح ترخيص باإلقامة مع اإلعفاء من التأشيرة ،طبقا لما هو
منصوص عليه في الفقرة  2من الفصل ( 88الترخيص باإلقامة من أجل مزاولة نشاط مهني
لدى الغير) أو في الفقرة  2من الفصل ( 88الترخيص باإلقامة من أجل مزاولة نشاط مهني
مستقل أو بالنسبة للمهاجرين المقاولين) من القانون رقم  22/2002بتاري خ  ،02/00فإن
مصلحة األجانب والحدود ستقبل الوثائق التي قدمتها وقت إيداعك إبداء االهتمام عبر بوابة
مصلحة األجانب والحدود ،شريطة أن تكون الوثائق صالحة آنذاك.
 إذا كان لديك طلب آخر للترخيص باإلقامة عالق لدى مصلحة األجانب والحدود،
باستثناء طلب اإلقامة لمزاولة نشاط استثماري ،فإن المسطرة المتعلقة بملفك سيتم تبسيطها
كذلك ،بحيث سيتم البت في طلبك بناء على وثيقة إثبات الغرض من الطلب ،والمتمثل في
اإلقامة.
 إذا كنت مواطنا(ة) أجنبيا(ة) أو طالبا(ة) للجوء ،وكان لديك طلب عالق لدى مصلحة
األجانب والحدود لتسوية إقامتك ،الى غاية  88مارس  ،2020فإنك تحتفظ(ين) طوال سيرورة
معالجة ملفك من قبل المصلحة المذكورة بكامل الحقوق المنصوص عليها في القرار رقم3863-
 B/2020بتاري خ  :02/22االستفادة من الدعم في مجاالت الصحة والعمل واإلعانات االجتماعية
والسكن ،إلخ ،شريطة تقديم وثيقة إثبات.
للمزيد من المعلومات ،يمكنك االتصال بنا عبر التلفون أو اإليميل كما يلي:
• ACM, I.P. - www.acm.gov.pt | informacoes@acm.gov.pt
)النقال) ) ou 21 810 61 91الثابت( • LAM (Linha de Apoio a Migrantes) – 808 257 257
خالل أيام العمل ،من اإلثنين الى الجمعة ،من الساعة  8صباحا الى الساعة  2مساء.
• CNAIM de Lisboa – cnaim.lisboa@acm.gov.pt
• CNAIM do Norte (Porto) – cnaim.norte@acm.gov.pt
• CNAIM do Algarve (Faro) – cnaim.algarve@acm.gov.pt

