CORONAVÍRUS | COVID-19
Ordonanța nr. 5793-A/2020, din 26/05
prevede o procedură simplificată pentru cererile de acordare și reînnoire a autorizațiilor pentru rezidentă,
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/

maximized?serie=I&day=2020-05-07&date=2020-05-01
prevăzând masuri excepționale
si temporare, care vor fi în vigoare pe un termen de un an, pentru a fi finalizate

procesele în așteptare la Serviciul pentru Străini și Frontiere cât mai rapid:
• Dacă aveți de gând să REÎNOIȚI TITLUL DE REZIDENȚĂ: deciziile în curs de așteptare la SEF, cu privire la reînnoirea
titlurilor de rezidență, nu va avea loc necesitatea de a se a prezenta în persoană la un sediu de servicii. În curând veți
putea trimite solicitarea dvs. pe portalul SEF. Titlul de rezidență va fi trimisă la adresa fiscală după plata taxelor, cu
excepția cazurilor în care, este vorba de un minor sau în cazul, în care este scutit de plată.
• Dacă aveți de gând să depuneți o cerere pentru ACORDAREA TITLULUI DE REZIDENȚĂ cu scutire de viză,
prevăzută la art. 88 alin. (2) (permis de ședere pentru exercitarea activității profesionale subordonate) sau la
paragraful 2 al art. 89 (permis de ședere pentru a exercita o activitate independente sau pentru antreprenorii
imigranți) din Legea nr. 23/2007, din 4/07, SEF va accepta documentele prezentate atunci când și-a făcut expresia
de interes pe Portalul SEF, cu condiția valabilității la data prezentării.
• Dacă aveți o altă cerere pentru acordarea titlului de rezidență în așteptare la SEF, cu excepția activității de
investiție procedura sa, de asemenea va fi simplificată, iar procesul ar trebui instruit cu documentul care dovedește
scopul rezidenței.
• Dacă sunteți cetățean străin sau solicitant de azil și aveți o cerere de regularizare a șederii sale în Portugalia, în
așteptare la SEF la data de 18 martie 2020, se mențin în timpul procesului a analizei de către SEF, la prezentarea
dovezii, toate drepturile prevăzute în Ordinul nr. 3863- B/2020, din 27/03: asistență medicală, angajare la muncă,
ajutor social, locuințe și alte.
Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la telefon și/sau prin e-mail:
• ACM, I.P. - www.acm.gov.pt | informacoes@acm.gov.pt
• LAM (Linia de Asistență pentru Imigranți) - 808 257 257 (rețea fixă) sau 21 810 61 91 (rețea mobilă), în zile
lucrătoare de luni până vineri, între orele 9:00 și 19:00
• CNAIM Lisabona - cnaim.lisboa@acm.gov.pt
• CNAIM de Nord (Porto) - cnaim.norte@acm.gov.pt
• CNAIM de Algarve (Faro) - cnaim.algarve@acm.gov.pt
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