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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa 

A iniciativa em apreço propõe a criação de uma nova modalidade de visto de residência 

para o cidadão estrangeiro com um ano de descontos para a Segurança Social, que não 

preenche o requisito de entrada legal em território português. 

Desta forma, o universo de potenciais beneficiários do visto em causa abrange não só 

os imigrantes, mas também os filhos de imigrantes nascidos em território português. 

O proponente fundamenta a iniciativa na «elevada morosidade dos processos de 

regularização dos imigrantes, que em muitos casos demoram mais de um ano», bem 

como nos «cerca de trinta mil imigrantes em situação não regularizada, que trabalham 

e contribuem com descontos para a Segurança Social há vários anos», mas não podem 

beneficiar de proteção social e do acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Apoiando-se num estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos intitulado 

“Migrações e Sustentabilidade Demográfica” que conclui: «Portugal precisa de 

imigrantes e não pode perder tantos emigrantes», o proponente salienta as vantagens 

para o país da existência de um saldo migratório positivo, nomeadamente, «na 

demografia, na economia e emprego, e na Segurança Social” com base no qual justifica 

a medida que propõe, considerando que a mesma reforçaria as políticas públicas 

nacionais de imigração.   

Refere que, de acordo com aquele estudo, sem um saldo migratório positivo a 

população portuguesa diminuirá dos 10, 4 milhões atuais para cerca de 7,8 milhões em 

2060, sendo que estes representarão uma redução de jovens em 44% e de adultos em 

40% e, ao mesmo tempo, um aumento da população idosa (=> a 65 anos) em 39%. 

Ao nível do mercado de trabalho, o mesmo estudo revela que a inexistência deste 

mesmo saldo resultará numa «necessidade gritante de trabalhadores para empregos 

https://www.ffms.pt/FileDownload/4b3c99cf-f49c-4cd2-8ca4-a1ee7b1a77e8/migracoes-e-sustentabilidade-demografica
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pouco qualificados» - a qual poderá igualmente atingir os trabalhadores altamente 

qualificados - que em 2060 ficará entre os 327 e os 718 mil trabalhadores. 

Quanto à sustentabilidade da Segurança Social, o saldo financeiro negativo da 

Segurança Social que o estudo estima poder atingir os 11, 6 milhões de euros em 2060, 

poderá ser reduzido para 8,8 milhões de euros se até ao ano 2060 se conseguir alcançar 

um saldo migratório positivo.  

Relembra que “Portugal é considerado um dos países da Europa e do mundo que 

apresentam as melhores políticas públicas de imigração, assentes em duas premissas 

fundamentais:  

1. O rigor no regime de entradas, permanências e saídas de cidadãos estrangeiros; 

e;  

2. Humanismo e respeito pelos Direitos Fundamentais no capítulo da integração 

dos imigrantes, asilados ou refugiados”. 

Por fim sublinha que “Portugal abriga neste momento mais de 420 mil imigrantes, sendo 

que pelo menos 20% deste numero solicita autorização de residência com fundamento 

no artigo 88.º do Regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional - Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, ou seja, por ser 

portador de um contrato de trabalho. 

O foco da iniciativa incide sobre a criação de um novo visto de residência, por natureza 

temporário, destinado a ultrapassar o requisito de entrada legal em território português, 

cuja vigência se extinguirá com a conclusão “do respetivo processo de 

regularização”, ou seja, com a concessão de uma das autorizações de residência 

previstas no regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional - Lei n.º 23/2007, de 4 de julho (Lei da Imigração).  

Deste modo importa ter presente que o referido diploma no seu n.º 1 do artigo 58.º 

estipula que “O visto de residência destina-se a permitir ao seu titular a entrada em 

território português a fim de solicitar autorização de residência”, dispondo o seu n.º 3 

que “Sem prejuízo da aplicação de condições específicas, na apreciação do pedido de 

https://dre.pt/application/file/a/635722
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visto de residência atender-se-á, designadamente, à finalidade pretendida com a fixação 

de residência”. 

Assim, atentos os fundamentos invocados na exposição de motivos da iniciativa, 

cotejados com as propostas concretas de alteração à Lei da Imigração constantes do 

projeto de lei, parece resultar que a concessão do visto temporário de residência agora 

proposto criar, se encontra agregado à autorização de residência para o exercício de 

atividade profissional subordinada, prevista no artigo 88.º da Lei de Imigração.  

Todavia, a situação e os argumentos suscitados relativamente aos trabalhadores 

dependentes colocam-se igualmente em relação aos trabalhadores independentes que 

aguardam a concessão de uma autorização de residência ao abrigo do artigo 89.º do 

mesmo diploma - autorização de residência para o exercício de atividade profissional 

independente -, porquanto, a inscrição de imigrantes estrangeiros na Segurança Social 

e o pagamento das contribuições sociais correspondentes, não depende do seu estatuto 

legal, quer como trabalhadores dependentes quer como trabalhadores independentes. 

Em ambos os casos, a lei apenas faz depender do seu estatuto legal a obtenção do 

direito aos benefícios sociais decorrentes do pagamento de contribuições sociais. 

Esta aparente incongruência do sistema resulta do facto de as entidades patronais 

permitirem o acesso ao mercado de trabalho por parte dos imigrantes estrangeiros que 

se encontram em território português de forma irregular, celebrando com eles contratos 

de trabalho com base nos quais a inscrição fica viabilizada. De facto, a única sanção 

prevista na lei para esta irregularidade consiste na aplicação de uma coima, nos termos 

previstos no artigo 198.º da Lei da Imigração, risco que as entidades patronais parecem 

dispostas a correr. A dispensa de posse de visto de residência válido, concedido para 

uma das finalidades previstas na lei para a concessão de autorização de residência, nos 

termos previstos no n.º 2 do acima referido artigo 88.º, visava precisamente criar um 

mecanismo legal destinado a legalizar aquela irregularidade, mas exige-se que seja 

comprovada a entrada legal em território português. Ora, é precisamente a 

impossibilidade de comprovar este requisito que a presente iniciativa pretende 

solucionar, apoiando-se num ano de descontos para a segurança social para legitimar 

a concessão de um visto de residência, destinado a facilitar a concessão de uma 
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autorização de residência ao abrigo do artigo 88.º da Lei da Imigração e o consequente 

acesso ao exercício de direitos em pé de igualdade com os cidadãos nacionais, 

nomeadamente, no âmbito da proteção social e no acesso aos serviços do SNS.  

Ora, salvo melhor opinião, o propósito de colocar a posse de um visto de residência, por 

descontos durante pelo menos 1 ano à Segurança Social, como uma alternativa ao 

requisito da entrada legal em território português, para efeitos de concessão de uma 

autorização de residência ao abrigo do artigo 88.º da Lei de Imigração, não é 

inequivocamente alcançado sem que seja feita uma conexão com aquele artigo, 

nomeadamente referindo-se expressamente essa alternativa na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 88.º. Dificuldade que acresce se considerarmos que sistematicamente o 

aditamento proposto deveria eventualmente inserir-se no capítulo dos vistos de 

residência e não no das autorizações de residência, atento o seu objeto.   

Por fim, no que diz respeito ao acesso dos imigrantes estrangeiros ao Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), importa relembrar que a Constituição da República Portuguesa, no 

seu artigo 64.º, estabelece que todos os cidadãos - mesmo estrangeiros - têm direito à 

prestação de cuidados globais de saúde e, por essa razão, todos os meios de saúde 

existentes devem ser disponibilizados na exata medida das necessidades de cada um 

e independentemente das suas condições económicas, sociais e culturais. Esse direito 

está regulado no Despacho do Ministério da Saúde n.º 25 360/2001,publicado no Diário 

da República n.º 286, II Série, de 12 de dezembro de 2001. 

Deste modo, qualquer cidadão estrangeiro que se encontre em território nacional e que 

necessite de qualquer tipo de cuidados de saúde, tem o direito a ser assistido, em caso 

de urgência, num Centro de Saúde ou num Hospital, não podendo os serviços recusar-

se a assisti-lo por se encontrar ilegalmente em território português.  

Acresce que, enquanto o cidadão estrangeiro titular de uma autorização de permanência 

ou de residência, ou visto de trabalho acede ao SNS obtendo um cartão de utente, o 

cidadão estrangeiro que se encontra ilegalmente em território português acede ao SNS 

mediante a apresentação, junto dos serviços de saúde da sua área de residência, de 

um atestado de residência, emitido pela Junta de Freguesia, nos termos do disposto no 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/3622857/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2025360%2F2001
https://dre.pt/pesquisa/-/search/3622857/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2025360%2F2001
https://dre.pt/pesquisa/-/search/3622857/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2025360%2F2001
https://dre.pt/pesquisa/-/search/3622857/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2025360%2F2001
https://dre.pt/pesquisa/-/search/3622857/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2025360%2F2001
https://dre.pt/pesquisa/-/search/3622857/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2025360%2F2001
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art.º 34.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, comprovativo de que se encontra 

em Portugal há mais de noventa dias, aí se inscrevendo. 

Quanto ao pagamento dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos estrangeiros, 

pelas instituições e serviços que constituem o SNS, se estes efetuam descontos para a 

Segurança Social, o mesmo é assegurado em condições iguais às dos cidadãos 

nacionais; se não efetuam descontos para a Segurança Social, ser-lhe-ão cobradas as 

taxas moderadoras em vigor para o serviço prestado, salvo nas exceções previstas na 

lei, tais como: 

 -  o cidadão estrangeiro encontra-se em situação de reagrupamento familiar e algum 

dos membros do seu agregado familiar efetua descontos para a Segurança Social; ou, 

- o cidadão estrangeiro encontra-se em situação de exclusão social ou em situação de 

carência económica comprovada pelos Serviços da Segurança Social. 

Sobre este assunto pode ainda ser consultada a Circular Informativa n.º 12/DQS/DMD 

de 7 de maio de 2009, da Direção-Geral de Saúde, intitulada “Acesso dos Imigrantes ao 

Serviço Nacional de Saúde”. 

Apresentamos infra um quadro comparativo das iniciativas pendentes sobre a matéria, 

as quais divergem apenas quanto ao prazo de validade proposto para o visto de 

residência que se pretende criar, propondo o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

uma validade por 90 dias, enquanto o proponente avança com uma validade por 120 

dias, em ambos os casos prorrogável por duas vezes.  

 

 PLJ 928/XIII/3.ª BE  - Atribui um visto de 

residência temporário aos cidadãos 

estrangeiros com um ano de descontos 

para a Segurança Social 

  

PJL 1035/XIII/4.ª PAN - Altera o Regime 

de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território 

nacional, instituindo a atribuição da figura 

do visto temporário de residência ao 

cidadão imigrante com um ano de 

descontos para a Segurança Social. 

mhtml:file://C:/Users/clantunes/Desktop/Apoio/DGS%202016_aspx.mht!https://www.dgs.pt/departamento-da-qualidade-na-saude/documentos/decreto-13599-de-22-de-abril-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-n-12dqsdmd-de-07052009.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-n-12dqsdmd-de-07052009.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42808
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Artigo 1.º 

Objeto  

A presente lei procede à alteração da Lei 

n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o 

Regime Jurídico de Entrada, 

Permanência, Saída e Afastamento de 

Estrangeiros do Território Nacional, 

alterado pela Lei n.º 29/2012, de 9 de 

agosto, pela Lei n.º 56/2015, de 23 de 

junho, pela Lei n.º 63/2015, de 30 de 

junho, pela Lei n.º 59/2017, de 31 de julho 

e pela Lei n.º 102/2017, de 28 de agosto, 

estatuindo a atribuição de um visto de 

residência temporário aos cidadãos 

estrangeiros com um ano de descontos 

para a Segurança Social. 

 

Artigo 1º 

Objeto 

A presente lei visa alterar o Regime de 

entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território 

nacional, instituindo o mecanismo de 

atribuição de um visto temporário de 

residência ao cidadão imigrante com um 

ano de descontos para a Segurança 

Social, enquanto este aguarda pelo 

desfecho do respetivo processo de 

regularização. 

 

Artigo 2.º 

Aditamento à Lei n.º 23/2007, de 4 de 

julho 

 

 

 

 

É aditado o artigo 88.º-A à Lei n.º 

23/2007, de 4 de julho, com as 

posteriores alterações, com a seguinte 

redação: 

 

 

 

 

Artigo 2º 

Aditamento ao Regime de entrada, 

permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional, 

aprovado pela Lei n.º 23/2007, de 04 

de Julho 

   

É aditado o artigo 88.º-A à Lei n.º 

23/2007, de 4 de Julho, que aprova o 

Regime Jurídico de Entrada, 

Permanência, Saída e Afastamento de 

Estrangeiros do Território Nacional, 

alterado pela Lei n.º 29/2012, de 9 de 

Agosto, pela Lei n.º 56/2015, de 23 de 

Junho, pela Lei n.º 63/2015, de 30 de 
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«Artigo 88.º- A 

Visto de residência temporário 

1. Aos cidadãos estrangeiros que não 

preenchem o requisito de entrada legal 

em território nacional e que estejam 

integrados no mercado de trabalho com 

descontos para a Segurança Social por 

um período mínimo de 12 meses, 

seguidos ou interpolados, é atribuído um 

Visto de Permanência válido por 90 

dias, prorrogável por dois períodos de 

igual duração.  

2. O visto de permanência referido no 

número anterior é obtido mediante 

requerimento dirigido ao Diretor-Geral 

do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, acompanhado dos seguintes 

documentos: 

a) Contrato de trabalho ou comprovativo 

de relação laboral emanado de um 

sindicato, de representante de 

comunidades migrantes com assento no 

Conselho para as Migrações ou da 

Autoridade para as Condições de 

Trabalho; 

b) Comprovativo dos descontos 

efetuados para a Segurança Social com 

base em retribuição de trabalho 

Junho, pela Lei n.º 59/2017, de 31 de 

Julho e pela Lei n.º 102/2017, de 28 de 

Agosto, com a seguinte redação:  

 

«Artigo 88.º- A 

Visto de residência temporário 

1. Aos cidadãos estrangeiros que não 

preenchem o requisito de entrada legal 

em território nacional e que estejam 

integrados no mercado de trabalho com 

descontos para a Segurança Social por 

um período mínimo de 12 meses, 

seguidos ou interpolados, é atribuído um 

Visto de residência temporário válido 

por 120 dias, prorrogável por dois 

períodos de igual duração. 

2. O visto de residência temporário é 

obtido mediante a apresentação de 

requerimento dirigido ao Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, 

acompanhado dos seguintes 

documentos: 

a) Contrato de trabalho ou comprovativo 

de relação laboral provindo de um 

sindicato, de representante de 

comunidades migrantes com assento no 

Conselho para as Migrações ou da 

Autoridade para as Condições de 

Trabalho; 

b) Comprovativo dos descontos 

efetuados para a Segurança Social com 

base em retribuição de trabalho 
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dependente, mediante apresentação do 

extrato de remunerações ou, em caso de 

incumprimento da entidade patronal, de 

declaração emanada de um sindicato, de 

representante de comunidades migrantes 

com assento no Conselho para as 

Migrações ou da Autoridade para as 

Condições de Trabalho. 

c) Registo criminal do país de origem.» 

 

dependente, mediante apresentação do 

extrato de remunerações ou, em caso de 

incumprimento da entidade patronal, de 

declaração provinda de um sindicato, de 

representante de comunidades migrantes 

com assento no Conselho para as 

Migrações ou da Autoridade para as 

Condições de Trabalho. 

c) Registo criminal do país de origem.» 

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no primeiro 

dia do mês seguinte à sua publicação. 

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no primeiro 

dia do mês seguinte ao da sua 

publicação.  

 

 

• Enquadramento jurídico nacional 

O regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 

território nacional consta da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, sucessivamente alterada 

pelas Leis n.ºs 29/2012, de 9 de agosto, 56/2015, de 23 de junho, 63/2015, de 30 de 

junho, 59/2017, de 31 de julho, 102/2017, de 28 de agosto1, e 26/2018, de 5 de julho. 

 

Nele se acolhem os seguintes tipos de autorização de residência permanente: 

- «Autorização de residência para exercício de atividade profissional», regulado nos 

artigos 88.º e 89.º; 

- «Autorização de residência para atividade de investimento», regulado no artigo 90.º-

A; 

                                                           
1 Republica, com a sua redação atual e as necessárias correções materiais, a Lei n.º 23/2007, 

de 4 de julho. 

https://dre.pt/application/file/a/635722
https://dre.pt/application/file/a/175251
https://dre.pt/application/file/a/67541954
https://dre.pt/application/file/a/67640060
https://dre.pt/application/file/a/67640060
https://dre.pt/application/file/a/107784629
https://dre.pt/application/file/a/108062822
https://dre.pt/application/file/a/115646074
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- «Autorização de residência para investigação, estudo, estágio profissional ou 

voluntariado», regulado nos artigos 91.º a 97.º-C; 

- «Autorização de residência para reagrupamento familiar», regulado nos artigos 98.º a 

108.º; 

- «Autorização de residência a vítimas de tráfico de pessoas ou de ação de auxílio à 

imigração ilegal», regulado nos artigos 109.º a 115.º; 

- «Autorização de residência a titulares do estatuto de residente de longa duração em 

outro Estado membro da União Europeia», regulado nos artigos 116.º a 121.º; 

- «Autorização de residência “cartão azul EU”», regulado nos artigos 121.º-A a 121.º-K; 

- «Autorização de residência em situações especiais», regulado nos artigos 122.º a 

124.º; 

- «Autorização de residência para trabalhador transferido dentro da empresa “ICT” e 

para mobilidade de longo prazo “ICT móvel”», regulado nos artigos 124.º-A a 124.º-I. 

 

Ao caso só interessa a primeira das referidas categorias de autorização de residência 

tipificadas na lei, que comporta as seguintes modalidades: 

- «Autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada» 

(artigo 88.º); 

- «Autorização de residência para exercício de atividade profissional independente ou 

para imigrantes empreendedores» (artigo 89.º). 

O artigo novo que se pretende aditar, sistematicamente colocado como 88.º-A, 

relaciona-se com a primeira das referidas modalidades, chamando-lhe, no entanto, o 

proponente “visto de residência temporário”2. 

 

                                                           
2 Julgamos que a lógica do diploma aponta para a utilização da figura genérica dos “vistos” no 

caso de o estrangeiro ainda não estar em território nacional, mas nele pretender entrar, e da 

figura das “autorizações” no caso de o estrangeiro já se encontrar em território nacional, como 

parece ser o caso. Estando a nova figura enquadrada na divisão sistemática relativa às 

autorizações de residência tout court e pressupondo a integração do cidadão estrangeiro no 

mercado de trabalho com descontos para a segurança social já efetuados, cremos que é 

desajustada a sua qualificação jurídica como visto. 
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É óbvia a especial pertinência para o caso em apreço do mencionado artigo 88.º, que 

determina o seguinte: 

«Artigo 88.º 

Autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada 

1 — Para além dos requisitos gerais estabelecidos no artigo 77.º, só é concedida 

autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada a 

nacionais de Estados terceiros que tenham contrato de trabalho celebrado nos termos 

da lei e estejam inscritos na segurança social. 

2 — Mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio do SEF na 

Internet ou diretamente numa das suas delegações regionais, é dispensado o requisito 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 77.º, desde que o cidadão estrangeiro, além das 

demais condições gerais previstas naquela disposição, preencha as seguintes 

condições: 

a) Possua um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho ou tenha uma 

relação laboral comprovada por sindicato, por representante de comunidades migrantes 

com assento no Conselho para as Migrações ou pela Autoridade para as Condições do 

Trabalho; 

b) Tenha entrado legalmente em território nacional; 

c) Esteja inscrito na segurança social, salvo os casos em que o documento apresentado 

nos termos da alínea a) seja uma promessa de contrato de trabalho. 

3 — (Revogado.) 

4 — A concessão de autorização de residência nos termos dos números anteriores é 

comunicada pelo SEF, por via eletrónica, à Autoridade para as Condições de Trabalho 

ou, nas regiões autónomas, à respetiva secretaria regional, de modo que estas 

entidades possam fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações legais da entidade 

patronal para com o titular da autorização de residência, bem como à administração 

fiscal e aos serviços competentes da segurança social. 

5 — O titular de uma autorização de residência para exercício de uma atividade 

profissional subordinada pode exercer uma atividade profissional independente, 

mediante substituição do título de residência, sendo aplicável, com as necessárias 

adaptações, o disposto no artigo seguinte.» 
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Por sua vez, a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, está hoje regulamentada pelo Decreto 

Regulamentar n.º 15-A/2015, de 2 de setembro, que altera, republicando, o Decreto 

Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro. Aplicam-se às autorizações de residência 

os seus artigos 51.º a 73.º, merecendo especial destaque o artigo 34.º, que regulamenta 

em particular o pedido de concessão de autorização de residência para exercício de 

atividade profissional subordinada, prevista no artigo 88.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de 

julho. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar verificamos encontrar-se 

pendente na Comissão o Projeto de Lei n.º 928/XIII/3.ª (BE) - Atribui um visto de 

residência temporário aos cidadãos estrangeiros com um ano de descontos para a 

Segurança Social, que  aguarda o seu agendamento para discussão e votação na 

generalidade. 

Assim, em virtude de estarem em causa iniciativas idênticas quanto ao seu objeto, 

sugere-se que a sua discussão e votação sejam feitas em conjunto. 

 Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Não forma encontrados antecedentes parlamentares sobre a matéria 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em análise é subscrita pelo Deputado único do PAN, nos termos do artigo 

167.º da Constituição e do 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que 

regulam o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º e na alínea 

https://dre.pt/application/file/a/70144437
https://dre.pt/application/file/a/70144437
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42808
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g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição, na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e na alínea 

f) do artigo 8.º do RAR. 

Respeita os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 119.º e nas alíneas a), b) e c) 

do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, relativamente às iniciativas em geral, bem como os 

previstos no n.º 1 do artigo 123.º do mesmo diploma, quanto aos projetos de lei em 

particular. Respeita ainda os limites da iniciativa impostos pelo RAR, por força do 

disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 120.º, uma vez que define concretamente o sentido das 

modificações a introduzir na ordem legislativa. 

 

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º 

do RAR, encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve 

exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto 

principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em caso de aprovação, dando 

assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do 

RAR. 

 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 3 de dezembro de 2018 e foi admitido no 

dia seguinte, data em que baixou, na generalidade, à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª). Foi anunciado na sessão plenária 

de 5 de dezembro. 

 

O proponente juntou ao projeto de lei a respetiva avaliação de impacto de género (AIG). 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa: “Altera o Regime de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional, instituindo a atribuição da figura do 

visto temporário de residência ao cidadão imigrante com um ano de descontos para a 

Segurança Social”, traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei 

formulário 3, embora, em caso de aprovação, possa ser objeto de aperfeiçoamento, em 

                                                           
3  Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/a/234257
https://dre.pt/application/file/a/234257
https://dre.pt/application/file/a/25346100
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sede de apreciação na especialidade ou em redação final, nomeadamente passando a 

iniciar-se por um substantivo.  

 

Por outro lado, e de acordo com o disposto n.º 1 do artigo 6.º da referida lei formulário, 

“os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração 

introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que 

procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”, pelo que, em 

rigor, o título deve indicar o número de ordem da alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de 

julho. Consultado o Diário da República Eletrónico, verifica-se que a referida lei sofreu 

seis alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a sétima. 

 

Assim, propõe-se a seguinte alteração ao título: 

 

Sétima alteração ao regime de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional, aprovado pela Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 

instituindo a atribuição de um visto temporário de residência ao cidadão imigrante 

com um ano de descontos para a segurança social. 

 

Quanto à entrada em vigor da iniciativa em análise, esta terá lugar no primeiro dia do 

mês seguinte ao da sua publicação, nos termos do artigo 3.º, o que está de acordo com 

o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual “Os atos legislativos 

(…) entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da 

vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

 

Em caso de aprovação, a presente iniciativa toma a forma de lei, devendo ser objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade com o disposto na 

alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

https://dre.pt/application/file/a/635722
https://dre.pt/application/file/a/635722
https://dre.pt/
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A presente iniciativa não prevê a necessidade de regulamentação posterior das suas 

normas, nem condiciona a sua aplicação ao cumprimento de qualquer obrigação legal. 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países europeus: Espanha e 

Suíça. 

 

ESPANHA 

De acordo com a Lei Orgânica n.º 4/2000, de 11 de janeiro,4  as autorizações de 

permanência de estrangeiros em território espanhol obedecem à seguinte tipologia: 

- Autorização de estada por período de tempo não superior a 90 dias, sem prejuízo do 

que se prevê no artigo 33 em relação à admissão de estrangeiros no território nacional 

para efeitos de estudos, intercâmbio de alunos, atividades não laborais ou voluntariado, 

sendo que terminado aquele período é necessário prorrogar a permanência ou obter um 

dos tipos de autorização de residência permitidos (artigo 30.º); 

- Autorização de residência temporária, que habilita à permanência em Espanha por um 

período que varia entre 90 dias e cinco anos (artigo 31.º), podendo revestir as 

modalidades de autorização de residência temporária e trabalho para mulheres 

estrangeiras vítimas de violência de género (artigo 31.º-bis), autorização de residência 

para apátridas, indocumentados e refugiados (artigo 34.º), autorização de residência 

para menores não acompanhados (artigo 35.º), autorização de residência e trabalho 

para maiores de 16 anos com vista ao exercício de atividade lucrativa, laboral ou 

profissional, condicionada à inscrição do trabalhador na Segurança Social (artigo 36.º), 

autorização de residência e trabalho por conta própria para realização de atividades 

económicas por conta própria, desde que cumpridos todos os requisitos que a legislação 

em vigor exige aos nacionais para o início da atividade projetada, assim como os 

                                                           
4 Texto consolidado. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
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relativos à potencial criação de emprego, de entre outros que regulamentarmente se 

estabeleçam, estando a autorização limitada a um âmbito geográfico não superior ao de 

uma comunidade autónoma e a um setor de atividade e sendo a sua duração 

determinada regulamentarmente (artigo 37.º), autorização de residência e trabalho por 

conta de outrem, cuja concessão inicial, da competência das comunidades autónomas, 

em coordenação com a competência do Estado em matéria de residência, tenha em 

conta a situação nacional de emprego, sendo que a contratação em ocupações não 

catalogadas é possível quando se conclua pela insuficiência da procura de empregos 

adequados e disponíveis (artigo 38.º), autorização de residência para estrangeiro cuja 

permanência em Espanha tenha como fim único ou principal realizar projetos de 

investigação no âmbito de um protocolo ou convénio celebrado com um organismo de 

investigação (artigo 38.º-bis), autorização de residência e trabalho para profissionais 

altamente qualificados, considerando-se “profissional altamente qualificado”, para este 

efeito, quem detenha qualificações ao nível do ensino superior ou, excecionalmente, 

tenha um mínimo de cinco anos de experiência profissional que possa ser considerada 

equiparável, em termos a determinar por regulamento, para cuja concessão de 

autorização de residência e trabalho se pode levar em linha de conta a situação nacional 

de emprego, assim como a necessidade de proteger a suficiência de recursos humanos 

no país de origem do estrangeiro (artigo 38.º-ter), autorização de residência para 

trabalhadores temporários, cuja autorização de residência e trabalho, regulamentada 

pelo Governo, lhes permite entrar e sair do território nacional, devendo garantir-se que 

os trabalhadores sazonais sejam alojados em condições de dignidade e higiene 

adequadas e orientando-se as ofertas de emprego temporário preferentemente para os 

países com os quais a Espanha haja celebrado acordos sobre regulação de fluxos 

migratórios (artigo 42.º), e autorização de residência para trabalhadores transfronteiriços 

e prestação transnacional de serviços, aplicável aos trabalhadores estrangeiros que, 

residindo em zona de fronteira, desenvolvam a sua atividade em Espanha e regressem 

aos seu local de residência diariamente (artigo 43.º); 

- Autorização de residência de longa duração, que permite ao estrangeiro residir e 

trabalhar em Espanha indefinidamente, depois de ter residido no território nacional, de 

forma continuada, por mais de cinco anos (artigo 32.º). 
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Podem ser fixadas quotas anuais de empregos reservadas a estrangeiros que não 

sejam nacionais ou residentes em Espanha, orientando-se preferentemente tais ofertas 

de emprego para os países com os quais Espanha haja celebrado acordos sobre 

regulação de fluxos migratórios (artigo 39.º). 

 

Para efeitos de autorização de residência e trabalho para estrangeiros, a situação 

nacional do emprego não é tida em conta em determinadas situações em que se 

pretende protegê-los, designadamente em caso de familiares reagrupados, mera 

renovação de uma autorização prévia de trabalho, estrangeiros que tenham a seu cargo 

ascendentes ou descendentes de nacionalidade espanhola, estrangeiros nascidos e 

residentes em Espanha e artistas de reconhecido prestígio (artigo 40.º). 

 

Não é necessário obter autorização de trabalho para o exercício das seguintes 

atividades: 

a) Técnicos e cientistas estrangeiros convidados ou contratados pelo Estado, 

comunidades autónomas, entidades locais ou organismos que tenham por objeto a 

promoção e desenvolvimento da investigação promovidos ou participados 

maioritariamente pelas anteriores; 

b) Professores estrangeiros convidados ou contratados por uma universidade 

espanhola; 

c) Pessoal diretivo e professorado estrangeiros provenientes de instituições culturais e 

docentes dependentes de outros Estados ou privadas de reconhecido prestígio, 

oficialmente reconhecidas por Espanha, que desenvolvam em Espanha programas 

culturais e docentes dos respetivos países, desde que limitem a sua atividade à 

execução de tais programas; 

d) Funcionários civis ou militares das administrações estatais estrangeiras que se 

desloquem a Espanha para desenvolver atividades em virtude de acordos de 

cooperação estabelecidos com a Administração espanhola; 

e) Correspondentes de meios de comunicação social estrangeiros devidamente 

acreditados para o exercício da atividade informativa; 

f) Membros de missões científicas internacionais que realizem trabalhos e investigações 

em Espanha, autorizados pelo Estado; 
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g) Artistas que vão a Espanha fazer atuações concretas que não suponham uma 

atividade continuada; 

h) Ministros religiosos ou representantes das diferentes igrejas e confissões 

devidamente inscritas no Registo de Entidades Religiosas, desde que limitem a sua 

atividade a funções estritamente religiosas; 

i) Estrangeiros que façam parte dos órgãos de representação, governo e administração 

dos sindicatos homologados internacionalmente, sempre que limitem a sua atividade a 

funções estritamente sindicais; 

j) Menores estrangeiros em idade laboral tutelados pela entidade de proteção de 

menores competente para aquelas atividades que, sob proposta da mencionada 

entidade, enquanto permaneçam nessa situação, favoreçam a sua integração social 

(artigo 41.º). 

 

A introdução da autorização de residência para trabalhadores altamente qualificados, 

designada por tarjeta azul de la UE (novo artigo 38-ter, aditado à Lei Orgânica 4/2000), 

resultou das profundas alterações à citada lei orgânica levadas a cabo pela Lei Orgânica 

n.º 2/2009, de 11 de dezembro, através da qual se deu cumprimento a diversas diretivas 

comunitárias. 

 

A Lei Orgânica n.º 4/2000 foi objeto de regulamentação pelo Real Decreto n.º 557/2011, 

de 20 de abril, cujas normas relevantes para a matéria em apreço são as seguintes: 

- Quanto à residência temporária e trabalho por conta de outrem (entre 90 dias e cinco 

anos), os artigos 62.º a 72.º; 

- Quanto à residência temporária e trabalho para investigação (entre três meses e cinco 

anos), os artigos 73.º a 84.º; 

- Quanto à residência temporária e trabalho para profissionais altamente qualificados 

titulares de Cartão Azul-UE (um ano, renovável), os artigos 85.º a 96.º; 

- Quanto à residência temporária e trabalho por conta de outrem de duração 

determinada (duração do contrato, com o limite máximo de nove meses, dentro de um 

período de 12 meses consecutivos),5 os artigos 97.º a 102.º; 

                                                           
5 Visa essencialmente atividades de caráter sazonal. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7703.pdf
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- Quanto à residência temporária e trabalho por conta própria (de 90 dias a um ano), os 

artigos 103.º a 109.º; 

- Quanto à residência temporária e trabalho para prestação transnacional de serviços 

(duração da colocação do trabalhador, com o limite de um ano), os artigos 110.º a 116.º; 

- Quanto à residência temporária para estrangeiros dispensados de autorização de 

trabalho (enumerados no artigo 41 da Lei Orgânica 4/2000), os artigos 117.º a 119.º; 

- Quanto à residência temporária por circunstâncias excecionais, os artigos 123.º a 

146.º. 

 

As causas de extinção das meras autorizações de residência e das autorizações de 

residência e trabalho temporárias que acabam de ser referidas estão previstas nos 

artigos 162.º a 165.º deste diploma. 

 

A situação específica dos trabalhadores transfronteiriços encontra-se regulada nos 

artigos 182.º a 184.º. 

 

O diploma contém ainda uma divisão sistemática, intitulada “indocumentados”, para 

resolução de situações de imigração ilegal (artigos 211.º e 212.º). 

 

SUÍÇA 

A lei suíça sobre os cidadãos estrangeiros6 prevê autorização de residência temporária: 

- Para trabalho subordinado, com duração correspondente à do período pretendido, 

desde que a atividade laboral a desenvolver se revele no interesse da economia no seu 

conjunto e a contratação do estrangeiro haja sido requerida pelo empregador (artigo 

18.º); 

- Para trabalho por conta própria, desde que a atividade profissional a desenvolver se 

revele no interesse da economia no seu conjunto e os necessários requisitos financeiros 

e operacionais se mostrem preenchidos (artigo 19.º). 

 

Existem, no entanto, limitações comuns a essas situações. 

                                                           
6 Versão em língua inglesa, designada por Federal Act on Foreign Nationals. 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20020232/index.html
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Desde logo, o Conselho Federal (Federal Council) pode restringir a concessão de 

autorizações de residência para efeitos de trabalho, fixando quotas para a confederação 

e os cantões, sob consulta destes e dos parceiros sociais. As quotas podem, no entanto, 

ser aumentadas, tendo conta as necessidades dos cantões e os interesses gerais da 

economia (artigo 20.º). 

 

Os cidadãos estrangeiros só podem ser admitidos a trabalhar no território nacional se 

forem gestores, especialistas ou trabalhadores qualificados, se for demonstrado que 

não existem trabalhadores locais ou de países com cujos países hajam sido celebrados 

acordos de livre circulação capazes de desempenhar as funções a contratar, se estiver 

assegurado alojamento condigno e se estiverem satisfeitas as condições salariais e de 

emprego em vigor para a localização, profissão e setor em causa (artigos 21.º a 24.º). 

 

Os trabalhadores estrangeiros não têm necessariamente de ser gestores, especialistas 

ou qualificados tratando-se de: 

- Investidores e empresários que mantenham postos de trabalho existentes ou criem 

novos postos de trabalho; 

- Reconhecidas personalidades do mundo da ciência, da cultura e do desporto; 

- Pessoas com especiais conhecimentos ou aptidões profissionais, verificando-se 

necessidade de as contratar; 

- Pessoas que sejam alvo de transferências operacionais entre empresas ativas a nível 

internacional; 

- Pessoas cuja atividade na Suíça se revele indispensável à manutenção de relações 

comerciais internacionais economicamente relevantes (artigo 23.º-3). 

 

Para além desses dois casos, pode ainda haver lugar a autorização de residência 

temporária: 

- Para educação e formação (artigo 27.º); 

- Para pessoas reformadas (artigo 28.º); 

- Para tratamento médico (artigo 29.º); 

- Para apátridas (artigo 31.º); 
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- Para reagrupamento familiar (artigos 42.º a 52.º). 

 

 

V. Consultas e contributos 

 

 Consultas facultativas 

Em 12 de dezembro de 2018, solicitou-se a pronúncia do Conselho Superior da 

Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, da 

Procuradoria Geral da República e do Conselho para as Migrações, não tendo sido 

recebida qualquer resposta das referidas entidades até à elaboração desta nota técnica. 

Contudo, pela identidade de objeto com o Projeto de Lei n.º 928/XIII/3.ª (BE), poderão 

ser consultados os pareceres emitidos pelas referidas entidades no seu âmbito, não 

obstante virem a ser publicados no sítio da internet da iniciativa, os pareceres e 

contributos entretanto remetidos pelas mesmas entidades, especificamente no âmbito 

da presente iniciativa.  

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

 

A ficha de avaliação de impacto de género que passou a ser obrigatória para todas as 

iniciativas legislativas com a aprovação da Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, e conforme 

deliberado na reunião n.º 67, de 20 de junho de 2018 da Conferência de Líderes, 

encontra-se em anexo à presente iniciativa, considerando o proponente que a sua 

iniciativa não afetará os direitos das mulheres e dos homens de forma direta ou indireta, 

pelo que lhe atribui uma valoração neutra quanto ao seu impacto sobre o género.  

 

Linguagem não discriminatória – No sentido em que a linguagem utilizada possa ser 

o mais inclusiva possível, é desejável que nos textos normativos seja minimizada a 

especificação de género, recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra, 

através de formas genéricas e pronomes invariáveis, aplicáveis a ambos os géneros. A 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43085
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114661388/details/maximized?tipo_facet=Lei&fqs=impacto+de+g%C3%A9nero&perPage=25&q=impacto+de+g%C3%A9nero
http://arnet/sites/XIIILeg/MESA/SUMULASArquivo/Súmula%20n.º%20067.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634770734d54417a4e53315953556c4a587a45756347526d&fich=pjl1035-XIII_1.pdf&Inline=true
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NOTA TÉCNICA  

Língua Portuguesa é pobre em termos neutros e o masculino tem funcionado também 

como masculino genérico, utilizado para designar homens e mulheres. No entanto, este 

masculino genérico também pode ser considerado um falso neutro, potencialmente 

discriminatório, o que leva, como forma de o ultrapassar, à utilização de barras nos 

textos (v.g. cidadãos/cidadãs). Todavia, esta opção constitui, do ponto de vista da leitura 

dos textos, um fator de diminuição da clareza e simplicidade que deve ser evitada em 

redação legislativa. 

De facto, tal como é referido por David Duarte, Alexandre Sousa Pinheiro, Miguel Lopes 

Romão e Tiago Duarte (in «Legística – Perspetivas sobre a concepção e redacção de 

actos normativos», a páginas 127), «a clareza do discurso normativo deve nortear todas 

as escolhas linguísticas a efetuar, impondo a utilização de um discurso tão 

compreensível quanto a matéria o permitir; a compreensibilidade do discurso é um 

importante instrumento de acesso ao direito, cuja acessibilidade começa logo, por esta 

via, no momento de elaboração dos atos normativos». 


