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Seguro viagem Europa: é obrigatório? Quanto custa? 

Muito mais do que um seguro contra imprevistos médicos e hospitalares, o seguro viagem Europa é 

requisito para entrar na maioria dos países do Velho Continente 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/turismo/seguro-viagem/seguro-viagem-europa/ 

 

 

 

Pensando em viajar para a Europa? Então saiba que para entrar na maioria dos países do Velho 

Continente é necessário contratar um seguro viagem. Essa exigência se dá graças ao Tratado de 

Schengen, que determina que estrangeiros viajem assegurados por uma cobertura de pelo menos 30 

mil euros para despesas médicas e hospitalares.  Conheça então, o Seguro Viagem Europa e evite 

imprevistos como ser barrado na imigração entre muitos! 

O que é seguro viagem? 

Antes de falarmos sobre a obrigatoriedade do seguro viagem Europa, primeiramente é preciso explicar 

o que é o seguro viagem. Trata-se, na realidade, de uma espécie de plano de saúde para ser usado no 

exterior, já que os seguros nacionais não têm validade fora do Brasil. 

Porém, o seguro viagem é muito mais do que um simples plano de saúde, ele é um verdadeiro suporte 

à viagem. Isso porque além do atendimento médico e hospitalar, ele oferece também algumas 

vantagens adicionais, como seguro para bagagem extraviada entre muitos outros. Veja a seguir alguns 

tipos de serviços oferecidos pelos seguros de viagem: 

• Auxílio médico; 

• Compra de medicamentos; 

https://europa2u.com/turismo/seguro-viagem/seguro-viagem-europa/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/08/seguro-viagem-s%C3%ADmbolo.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/08/seguro-viagem-s%C3%ADmbolo.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/08/seguro-viagem-s%C3%ADmbolo.jpg
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• Rastreio de bagagem; 

• Indenização em caso de acidente; 

• Indenização em caso de atraso e/ou cancelamento de voo. 

 

O seguro viagem Europa, por exemplo, é uma forma de se adequar às exigências dos países em que 

ele é obrigatório. Assim, a viagem se torna muito mais segura e isenta de imprevistos, tanto na parte da 

saúde, quanto na imigração. Ainda, é possível garantir indenizações em casos de atrasos ou 

cancelamento de voos. 

Veja também: Refund.me: saiba como reivindicar sua indenização em casos de atraso ou cancelamento 

de voo 

 

O seguro viagem Europa é obrigatório? 

Conforme dito acima, o seguro viagem Europa é obrigatório, sim. Mas o que isso quer dizer? Essa 

obrigatoriedade, no caso, abrange os países que integram o Tratado de Schengen, ou seja, a maior 

parte dos países europeus. 

Entre os países da União Européia, por exemplo, todos integram o tratado. Portanto, conclui-se que há 

essa obrigatoriedade. Além disso, salienta-que que é exigido também um valor mínimo de cobertura 

referente à assistência médica: 30.000 euros. 

Mas afinal, o que é Tratado de Schengen? 
 

Esse tratado foi assinado entre 30 países da Europa para garantir a livre circulação entre as nações 

integrantes. Ele foi assinado inicialmente em 1997 e já sofreu algumas alterações desde então. Mesmo 

assim, a questão do seguro viagem segue inalterada. 

Graças ao Tratado de Schengen é possível passar pelos 30 países sem a necessidade de apresentar-

se à imigração. Ou seja, se você entrar na Europa através de Portugal e depois for para França, a 

imigração acontecerá somente em Portugal. 

Entre os países que formam o Tratado de Schengen estão Alemanha, Itália, Eslovênia, Espanha, 

França, Grécia, Hungria, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, República Tcheca, entre outros. 

Seguro viagem Europa: como contratar? 

https://europa2u.com/turismo/solicitar-compensacao-financeira-refund-me/
https://europa2u.com/turismo/solicitar-compensacao-financeira-refund-me/
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Há diversas formas de adquirir o seguro viagem Europa. Entre elas estão as seguradoras físicas. Assim 

como oferecem seguro de casa ou imóvel, por exemplo, há seguradoras especializadas em viagem. 

Além disso, quem compra pacotes de viagens junto a agências também pode encontrar o serviço 

normalmente. Entretanto, há chance de sair mais caro. 

Outra forma mais recente e fácil é através dos comparadores online. São serviços que oferecem como 

parceiros as seguradoras de viagem e assim, conforme as suas preferências, indica e compara os 

melhores planos. 

Entre esses comparadores está o Seguros Promo, Compara Online e Assistente de Viagem. Apesar de 

funcionarem de forma semelhante, eles se diferem normalmente quanto ao número de ofertas. 

 

O Seguros Promo, por exemplo, apresenta os resultados de acordo com o melhor custo-benefício. 

Dessa forma, é possível comparar e decidir a melhor opção para cada pessoa. Ainda, é possível 

realizar toda a compra online através desses comparadores. 

Quando custa? 
 

De fato, essa questão é relativa. Isso porque ela depende principalmente do número de dias que será a 

sua viagem. 

Para ajudar você, separamos uma simulação nos três sites citados acima. Ela tem como base a viagem 

de uma pessoa para a Europa durante 8 dias. No site Seguros Promo, por exemplo, foram obtidas 

médias de valores entre R$ 83,53 e R$ 686,80. 

Já no Compara Online os resultados ficaram entre R$ 88,38 e R$ 478,80. Ainda, no site Assistente de 

Viagem os valores médios foram ntre R$ 77,81 e R$ 797,97. 

Portanto, como é possível observar, há planos de todos os valores. O que irá variar é a cobertura e a 

necessidade de cada viajante. 

Qual cobertura do seguro viagem Europa escolher? 

 

Viajar a lazer, a trabalho, para praticar esportes radicais, com ou sem crianças: tudo isso definirá suas 

prioridades. Certamente isso impactará sua escolha para o seguro viagem Europa. 

https://www.segurospromo.com.br/
https://www.comparaonline.com/
https://assistentedeviagem.com.br/
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Sendo assim, o ideal antes de escolher a sua opção é justamente avaliar a sua condição. Idosos, por 

exemplo, podem necessitar de um plano com seguro médico mais abrangente. Por outro lado, quem 

viaja com crianças precisa ter atenção a detalhes como atendimento odontológico e despesas com 

medicamentos. 

Entretanto, no caso de gestantes é preciso ser mais específico. O ideal é optar por um plano mais 

completo, pois emergências durante a gestação podem acontecer a qualquer momento. 

Estudantes que realizam intercâmbio também necessitam de um seguro viagem Europa. Porém, nesse 

caso é indicado um plano específico, oferecido por muitas seguradoras. Isso é necessário para quem irá 

permanecer por até 12 meses em outro país. 

Por outro lado, passageiros que levam pertences caros nas bagagens têm outras prioridades. Por isso, 

devem buscar coberturas que indenizem pela perda das malas ou até mesmo ofereçam serviço de 

rastreio dela através de um chip. 

Esses são os principais cuidados que devem ser levados em conta na hora de escolher o seguro 

viagem Europa. É claro que cada pessoa poderá ter outras prioridades, mas a dica é saber exatamente 

como será a sua viagem! 

Vale a pena viajar para a Europa com o seguro viagem do 

cartão de crédito? 

 

É muito comum que determinados cartões de crédito ofereçam essa possibilidade do seguro viagem. 

Entretanto, saiba que isso pode não ser a melhor economia. 

Isso acontece, pois normalmente a cobertura desse tipo de serviço é limitada. Ou seja, você conta 

realmente com o básico. Além disso, só terá direito ao seguro ao comprar as passagens pelo mesmo 

cartão, não bastando apenas tê-lo. 

Por essas razões, confiar no seguro viagem Europa através do cartão de crédito pode não ser uma boa 

ideia. A dica é consultar sempre a operadora do cartão para avaliar a cobertura antes de contar com 

ela. 

Agora que você já sabe que contratar um seguro viagem Europa não é apenas uma obrigatoriedade, 

mas também uma forma de viajar com muito mais tranquilidade, que tal compartilhar este artigo em 

suas redes sociais?  E aproveite também para conhecer os 5 hotéis mais inusitados da Europa! 

 

https://europa2u.com/turismo/os-hoteis-mais-inusitados-da-europa-conheca-5/
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Aplicativos de viagem: conheça 10 indispensáveis 

Os aplicativos de viagem ajudam o turista a buscar acomodações, passagens aéreas, restaurantes e 

muito mais. E tudo isso com muito mais comodidade e praticidade. 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/noticias/tecnologia/aplicativos-de-viagem/ 

 

 

  

O planejamento da sua viagem não precisa mais ser difícil e cansativo. Isso porque hoje em dia, você 

pode contar com os benefícios dos aplicativos de viagem. 

Eles ajudam no planejamento da sua viagem, definindo melhor o que levar na mala e quais pontos de 

interesse a visitar. Além disso, informam sobre quais documentos levar, ajudam com a linguagem, com 

a conversão de moedas e localizações. E assim, tornam aquela trip ainda mais sensacional. 

Quer entender mais sobre os aplicativos de viagem e quais as melhores opções para si? Então conheça 

10 apps indispensáveis que separamos especialmente para você! 

O que são aplicativos de viagem? Para que servem? 

Os aplicativos de viagens são softwares que possuem o objetivo de ajudar os usuários com 

funcionalidades. Ou seja, os conhecidos apps visam facilitar a rotina das pessoas, fornecendo 

localizações, dicas de lugares ou possibilitando trocas de mensagens. Assim, eles facilitam desde o 

planejamento da viagem até a volta para casa. 

Os 10 melhores aplicativos de viagem 

https://europa2u.com/noticias/tecnologia/aplicativos-de-viagem/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/07/apps-de-viagem.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/07/apps-de-viagem.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/07/apps-de-viagem.jpg
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Dentre os melhores exemplos de aplicativos para viagem, alguns exemplos são: 

1. SkyScanner 

O SkyScanner é usado antes da viagem. Isso porque ele ajuda a pesquisar passagens aéreas, hotéis e 

facilita a locação de carros. Além disso, ele monitora preços de lugares pré-definidos e envia 

notificações assim que houver promoções, garantindo uma compra mais econômica. 

O comparativo de datas do SkyScanner também facilita na hora de visualizar e entender qual data é 

mais interessante e econômica para os voos. A busca de todas as opções é imparcial e centralizada no 

app, dispensando outros sites de compra e buscas cansativas. 

2. Kayak 

O Kayak também auxilia no momento de comparar valores e comprar. 

É a partir do aplicativo que você pode fazer uma pesquisa única que consulte centenas de sites de 

viagens. Essa pesquisa compara o preço de cada site e mostra qual custo-benefício compensa mais. E 

tudo a partir de uma previsão de preço. 

Esse aplicativo está disponível no Google Play para dispositivos móveis Androids e na App Store para 

IOS. Dessa forma, ele pode ser instalado em celulares e tablets com esses sistemas operacionais. 

3. Airbnb 

O Airbnb é um dos aplicativos de viagem mais queridos dos viajantes. O app promete a reserva de 

viagens e de hospedagem, tudo em um só ambiente. Além disso, atualmente a empresa está buscando 

oferecer experiências que vão desde tours e visitas guiadas até aulas de culinária típicas, concertos e 

atividades de impacto social. 

Dentre os diferenciais do Airbnb, está o modelo de negócio que trabalha com a locação de casas, 

apartamentos e até quartos de um morador da cidade. Assim, ao invés de um hotel ou hostel, o viajante 

pode ficar no conforto de um lar. 

4. Booking.com 

A Booking.com desenvolveu um dos maiores aplicativos de viagens. A partir dele é possível pesquisar 

voos, acomodações aluguéis de carros e serviços de táxi. Assim, toda a estadia no local é garantida e o 

traslado se torna mais seguro, garantindo uma viagem sem preocupações. 

Como um dos principais aplicativos de viagens, a Booking também trabalha com aluguel de casas e 

acomodações. Ainda, mostra os principais destinos e oferecer dicas de cada lugar. 

5. AroundMe 

Além dos aplicativos de viagens para pesquisar passagens, hotéis e transportes, há algumas opções 

que ajudam a qualificar a sua experiência no novo país. 

https://europa2u.com/turismo/site-skyscanner/
https://www.kayak.com.br/
https://www.airbnb.com.br/
https://www.booking.com/index.pt-br.html
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O AroundMe é um grande exemplo de app que auxilia o viajante. É por meio dele que é possível 

descobrir lugares próximos da pessoa. Ou seja, é possível pesquisar por restaurantes, bares, bancos, 

postos de gasolina, livrarias ou mesmo cinemas e cafés. 

Além do endereço, é possível ver informações como o site do lugar, horário de funcionamento e 

recomendações de clientes. 

6. Maps.me 

Maps.me é outra opção que facilita a busca por locais. Ao usar o aplicativo, é possível encontrar seções 

como: hospedagem, comércio, saúde, transporte, financeiro, comida, negócios, educação, 

entretenimento e atrações. 

Com o Maps.me a programação está garantida, podendo ser planejada antes da viagem. Contudo, você 

também pode realizar a escolha na hora, garantindo muita diversão, segurança e conhecimento. 

7. Google Tradutor – um dos aplicativos de viagem mais 

conhecidos do mundo 

O Google Tradutor é muito conhecido, porém, sua versão em app pode ser a solução entre um pedido 

correto no restaurante ou a chateação em relação à comida. 

Isso porque através do aplicativo, a tradução de uma língua para outra é garantida em 103 idiomas no 

modo online. Além disso, o app também possui suporte para 59 idiomas no modo offline. Cabe ressaltar 

que essa tradução pode ser feita via texto, áudio ou vídeo, com o auxílio da câmera do seu smartphone. 

Além das traduções instantâneas, é possível salvar frases e consultá-las rapidamente quando 

necessário, facilitando, assim, a comunicação entre qualquer pessoa. 

8. XE Currency 

A conversão de moedas não é nada fácil quando você está em outro país e precisa se preocupar com 

tudo. 

O aplicativo XE Currency ajuda a entender taxas de cada país e mostra a conversão solicitada. Assim, é 

possível comparar preços de cada dia e fazer a escolha certa na hora de trocar as moedas. 

Além disso, o XE Currency realiza transações entre países com taxas de câmbio atrativas e segurança, 

além da agilidade na transição. 

9. Foodspotting 

O Foodspotting propõe novas experiências culinárias independentemente do local. Ele funciona como 

uma rede social de experiências, mostrando a opinião de outros usuários sobre os restaurantes, bares, 

cantinas etc. 

http://www.aroundmeapp.com/
https://maps.me/
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR
https://www.xe.com/pt/apps/android/
https://apkpure.com/br/foodspotting/com.foodspotting
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Além dos comentários e recomendações, as pessoas postam fotos e falam sobre o tipo de comida e 

pratos do lugar. Dessa forma, elas fornecem pontos positivos e negativos sobre o cardápio e 

estabelecimento escolhido. Se você quer ter mais assertividade sobre as opções culinárias do país, não 

deixe de baixar o app. 

10. SAS – Survival Guide 

O SAS – Survival Guide não poderia ficar de fora dos aplicativos de viagem. Isso porque voltado para a 

segurança, é um app que auxilia sobre técnicas que uma pessoa ou um grupo pode adotar em 

momentos de desastres naturais, acidentes e problemas que comprometem a vida de alguém. 

Essas técnicas direcionam a pessoa para o encontro de água, comida, abrigo e ajuda. Além disso, o 

app explica alguns exercícios de primeiros-socorros e dá dicas de situações e coisas que podem ser 

evitados, como plantas e animais selvagens. 

O aplicativo é muito indicado para viajantes aventureiros e para ambientes naturais, pois ajuda o turista 

em momentos de angústia. 

Afinal de contas, vale a pena usar os aplicativos de 
viagem? 

Antes de terminar, vale lembrar que todos os aplicativos listados acima estão disponíveis para Adroid e 

IOS. Ou seja, eles podem ser baixados para smartphones e tablets. Uma dica valiosa é deixar todos 

eles baixados no seu dispositivo móvel antes da sua viagem. Assim você pode testar a usabilidade de 

cada um deles e não se atrapalhar no grande dia! 

E responder à pergunta acima é muito simples: é claro que os apps de viagem valem a pena! Isso 

porque com eles, a sua experiência como viajante pode ser muito positiva, pois eles garantem passeios 

e lembranças inesquecíveis. 

Gostou de conhecer os 10 aplicativos de viagens indispensáveis para seus passeios? Então que tal 

compartilhar este artigo em suas redes sociais? E já que o assunto é planejamento, não deixe de 

conferir nosso artigo sobre como planejar uma vigem à Europa! 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trellisys.sas.lite&hl=pt_BR
https://europa2u.com/turismo/como-planejar-uma-viagem-a-europa/
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Como tirar o passaporte: um guia completo, passo a 
passo 

O passaporte é um documento imprescindível para quem deseja fazer uma viagem internacional. Veja 

como solicitar o seu 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/turismo/como-tirar-o-passaporte-um-guia-completo-passo-a-

passo/ 

 

 

 

Quando o assunto é viajar para fora do país, tirar o passaporte é uma questão que gera inúmeras dúvidas. 

Então, para resolver algumas delas, fizemos um passo a passo dos requisitos necessários para obter um. 

Afinal de contas, esse é o documento que identifica o turista em solo estrangeiro. Então, solicitá-lo é a 

única maneira de viajar tranquilo e legalmente para o exterior. Precisando fazer o seu passaporte? Então 

acompanhe o artigo a seguir! 

Passaporte, o que é? 

O passaporte nada mais é que um documento de identificação que atesta a nacionalidade de um 

indivíduo, concedendo-lhe o direito de entrar em outro país. No Brasil, o documento é emitido pela 

Polícia Federal. 

 

Um passaporte contém, em linhas gerais, uma foto de identificação, a assinatura do portador, 

nacionalidade e data de nascimento. E além de tornar mais segura a entrada e a saída do visitante de 

um determinado país, o documento também serve como uma forma de controlar quem entra e quem sai 

de uma determinada nação, combatendo a imigração ilegal entre outros tipos de crimes. 

https://europa2u.com/turismo/como-tirar-o-passaporte-um-guia-completo-passo-a-passo/
https://europa2u.com/turismo/como-tirar-o-passaporte-um-guia-completo-passo-a-passo/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/10/passporte-europeu.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/10/passporte-europeu.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/10/passporte-europeu.jpg
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Esse documento é exigido para a entrada em qualquer país fora da América do Sul. Ou seja, se você 

está indo para países como Estados Unidos, Canadá, México ou qualquer outro na Europa, Ásia, África 

ou Oceania, terá que tê-lo em mãos. Inclusive, a não apresentação do mesmo pode barrar a sua entrada 

no país que deseja visitar. 

 

Validade 
 

Segundo o site da Polícia Federal, o prazo de validade do comum eletrônico brasileiro é de 10 anos. 

Contudo, para menores de idade o documento possui validades diferentes, que varia de acordo com a 

faixa etária: 

• De 2 a 3 anos de idade: 3 anos de validade; 

• De 3 a 4 anos de idade: 4 anos de validade; 

• De 4 a 18 anos de idade: 5 anos de validade. 
 

Onde solicitar 
 

A solicitação inicial do seu passaporte deve ser feita no site da Polícia Federal, através de um formulário 

a ser preenchido. Este pede dados pessoais, cadastrais e questões como profissão e endereço. 

Depois de preencher tudo, você receberá um número de protocolo referente a sua solicitação e também 

um boleto referente ao GRU (Guia de Recolhimento da União). 
 

Passo a passo para tirar o passaporte 

 

Agora que você já entendeu o que é um passaporte e suas principais características, vamos ao passo a 

passo de como tirá-lo e resolver logo essa questão da sua viagem. 

 

1. Tenha em mãos os documentos exigidos 

 

O primeiro passo é reunir toda a documentação necessária. Nesse caso, os documentos exigidos não 

são muitos, porém, caso não informe algum deles, a solicitação não poderá ser feita. Veja a seguir: 

 

• Documento de identificação com foto: RG, carteira de motorista ou carteira de trabalho e CPF. Caso 

seja menor de idade, certidão de nascimento e em caso de brasileiros naturalizados, certidão de 

naturalização; 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/07/passaportes-brasileiros-passam-a-ter-validade-de-10-anos
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• Comprovante de regularidade eleitoral: não se esqueça de levar o comprovante de que votou nas 

últimas eleições, ou ainda, que justificou o voto. Afinal de contas, caso esteja irregular com a justiça 

eleitoral, não será possível tirar o passaporte; 

• Certificado de reservista: pessoas do sexo masculino podem precisar comprovar o alistamento 

militar ou certificado de reservista. 
 

2. No site da Polícia Federal, preencha o formulário 

 

Depois de fazer a leitura dos documentos necessários para tirar o passaporte, é preciso preencher o 

formulário. Nesse momento, preste bastante atenção nos dados informados. Isso porque caso algo 

fique errado, o processo de alteração pode atrasar a retirada do seu documento. 

 

3. Efetue o pagamento da taxa 

 

Assim que você terminar o preenchimento do formulário, aparecerá na tela um boleto. Trata-se na 

realidade da GRU (Guia de Recolhimento da União). A sua solicitação só será confirmada mediante o 

pagamento do valor. Logo, atente-se à data expressa no boleto e pague o quanto antes. 

 

4. Agende o atendimento no posto da PF de sua preferência 

 

Depois de fazer o pagamento do boleto, você já pode agendar o atendimento no posto da PF mais 

conveniente. Inclusive, esse agendamento pode ser realizado no mesmo site da solicitação. Preencha 

os dados pedidos como CPF, data de nascimento e número do protocolo da solicitação. 

 

Após o preenchimento dos dados, o sistema indicará os postos em que é possível agendar a visita. 

Escolha aquele da sua preferência e então compareça na data marcada. 

 

5. Compareça ao agendamento 

 

Na data prevista para a visita ao posto da PF, não se esqueça de levar todos os documentos originais. 

Isso inclui também a GRU paga e o protocolo da solicitação. Porém, não é necessário levar a foto para 

o passaporte, pois ela é tirada na hora pelo atendente. 

 

6. Retire o documento 
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Você pode acompanhar a sua solicitação através deste link. Quando o seu documento estiver pronto, a 

retirada será feita no mesmo posto da PF em que entregou os documentos. Ainda, não se esqueça de o 

mesmo só é entregue ao seu titular, mediante apresentação de documento com foto. 

 

Prazos e custos 

 

O prazo para o passaporte ficar pronto é de 7 a 10 dias úteis. Quanto aos valores, atualmente o 

investimento é de R$ 257,25 referentes à taxa GRU. 

 

Como renovar 

 

Se você está em busca de renovar o passaporte, vai ficar feliz em saber que o processo é bem simples 

e quase idêntico ao da solicitação para o primeiro documento. 

 

Em um primeiro momento você faz a solicitação no site da Receita Federal, depois paga o boleto, faz o 

agendamento da visita e comparece ao posto da PF. Os documentos também são os mesmos, 

incluindo na lista o passaporte anterior a ser renovado. 

 

É preciso prestar atenção a casos como mudança de nome por conta de casamento ou divórcio. Caso 

esse seja o caso, também é necessário levar a certidão de casamento ou averbação. 

 

Passaporte de emergência: o que é e como solicitar 

 

Em primeiro lugar, cabe explicar que o passaporte de emergência só é ofertado em casos em que 

realmente ocorra um imprevisto. Entre os casos considerados urgentes estão as viagens de trabalho 

inesperadas, as catástrofes naturais e adoecimento ou morte de familiar. 

 

Para a realização, é preciso fazer a solicitação pelo site e comparecer diretamente ao posto da PF, 

pulando as etapas de agendamento de visita e pagamento do GRU. Chegando lá, sua situação será 

avaliada se realmente se enquadra nos casos de emergência. Se a resposta for positiva, receberá o GRU 

para pagamento, com um valor de R$ 334,42. 

Após pagar o boleto o seu passaporte estará pronto em até 24 horas. 

  

https://servicos.dpf.gov.br/sinpa/jsp/v2/solicitacao/consultarSolicitacao.jsp;jsessionid=B072FFA18F7B9E169A148D0BF427C906.sdf0021_inst_0
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Agora que você já sabe sobre todos esses passos para fazer o seu passaporte, vai ficar fácil concluir 

essa parte do planejamento da viagem. Ainda em dúvidas de como planejar a sua? Então leia nosso 

artigo sobre como planejar uma viagem à Europa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa2u.com/turismo/como-planejar-uma-viagem-a-europa/
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Remessa Online: envie dinheiro ao exterior de forma 
rápida e prática 

A cada dia que passa surgem novas alternativas para enviar dinheiro ao exterior. Entre elas podemos 

citar a Remessa Online, uma fintech que permite realizar transferências internacionais sem burocracia. 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/noticias/financas/remessa-online/ 

 

 

Quem precisa enviar dinheiro ao exterior sabe que isso pode gerar taxas e burocracias indesejadas. Há 

alguns anos o serviço do site Remessa Online permitiu simplificar esse processo, especialmente para 

quem está morando fora do país. Assim, através dele é possível realizar transferência e receber o 

dinheiro no país de destino em até 24h. 

Se você ainda não sabe como receber ou enviar dinheiro para o exterior, então esse artigo é ideal para 

o seu caso. Aqui, aprenderá mais sobre o Remessa Online, a credibilidade do site e como funciona o 

seu serviço. 

O que é Remessa Online? 

É importante considerar que a Remessa Online foi a primeira plataforma focada no sistema de 

transferência internacional atuando no Brasil. Trata-se de uma fintech da BeeTech criada em 2016 e 

que atende às normas do Banco Central do Brasil para atuar. 

 

O objetivo da plataforma desde que surgiu foi diminuir a burocracia referente aos serviços bancários 

para transferir dinheiro ao exterior. Além disso, a Remessa Online buscou aliar-se a preços competitivos 

e justos, mostrando todos os dados da transação com transparência a cada cliente. 

https://europa2u.com/noticias/financas/remessa-online/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/07/enviar-dinheiro-ao-exterior-remessa-online.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/07/enviar-dinheiro-ao-exterior-remessa-online.jpg
https://www.remessaonline.com.br/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/07/enviar-dinheiro-ao-exterior-remessa-online.jpg
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O banco parceiro nas atividades é o Banco Máxima. Ou seja, ele é a entidade bancária que intermedia 

as transações, por isso é o que nome que você encontrará para realizar suas operações no site. 

Como funciona o serviço? 

Utilizar a plataforma Remessa Online não é difícil. Na verdade, todo processo é online e você pode 

enviar ou receber dinheiro no exterior em poucos minutos. 

O primeiro passo, entretanto, é cadastrar-se no site. Para isso você deverá acessá-lo e criar o seu 

usuário. O site solicitará, então, algum documento que comprove a sua identificação. Em seguida, você 

poderá cadastrar sua conta bancária nela. No cadastro do site você precisará preencher os seguintes 

dados: 

• Nome completo; 

• CPF; 

• E-mail; 

• Senha de acesso; 

• Nome dos pais; 

• Sexo; 

• Endereço; 

• Telefone; 

• Data de nascimento. 

 

Para enviar dinheiro através do Remessa Online 
 

Conforme dito acima, o sistema é todo online. Ou seja, após ter efetuado o seu cadastro, para enviar 

dinheiro você precisará agora cadastrar uma conta no Brasil. Além disso, precisará também cadastrar a 

conta no exterior para a qual pretende enviar o dinheiro. Ainda, vale salientar que a conta de origem 

deve ser a sua – ou uma conta conjunta com o seu nome -, mas a de destino não tem essa 

obrigatoriedade. 

Para o envio você deverá inserir os dados da conta de destino, seja você ou um terceiro. Para isso, 

deverá ter os seguintes dados: 

• Nome do titular da conta; 

• País da conta; 

• Código SWIFT/BIC; 

• Nome do Banco; 
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• IBAN; 

• Valor do envio. 

O ponto positivo é que esses dados ficam cadastrados na sua Dashboard. Dessa forma, caso você 

deseje enviar novamente para esse conta, já estará tudo incluso, exceto o valor. 

Para receber o dinheiro através do Remessa Online 
 

O processo é muito semelhante ao anterior, mas você precisará obrigatoriamente de uma conta em seu 

nome no Brasil. Basicamente, os mesmos dados que você utiliza para enviar a uma conta no exterior, 

serão solicitados nesse caso. 

Ou seja, você precisará fornecer para quem enviar o dinheiro a sua conta, código SWIFT e os demais 

dados. Não se esqueça de que deve ser selecionada a moeda em Reais (BLR) para a transferência 

nesse caso. 

Nesse caso, basta ir no seu cadastro e visualizar o IBAN do seu nome. Após selecionar a moeda será 

possível compartilhar os seus dados com quem realizará o envio. 

Por fim, basta aguardar o recebimento. Cada nova movimentação da transação é enviada por e-mail, 

por isso você saberá quando ela foi finalizada. 

Por que o Remessa Online é a melhor alternativa para fazer 
transferências internacionais? 

Limite de valores 

Um dos principais destaques da Remessa Online é quanto ao limite de valores. Através da plataforma 

você possui no cadastro simples a possibilidade de enviar até R$ 32.500 por dia. 

Além disso, o total no ano é de até R$ 65.000 no cadastro simples. Esse tipo de cadastro exige apenas 

um documento de identificação e comprovante de residência recente. 

Já no cadastro completo a possibilidade é ainda maior. Nesse caso o limite será estipulado conforme os 

dados do seu Imposto de Renda. Por isso, esse cadastro exige alguns documentos a mais: 

• Declaração e recibo de entrega do IR; 

• Ficha cadastral com firma reconhecida. 
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Rapidez 
 

Muitas operações da Remessa Online são finalizadas em até 24h. O prazo normal costuma ser de 48h, 

mas a rapidez do site impressiona. 

Além de receber/enviar o dinheiro com essa rapidez, o processo em si também é fácil. Caso seja a 

segunda vez que você já está utilizando o site, por exemplo, poderá realizar toda operação em menos 

de cinco minutos! 

Segurança 
 

Sem dúvida quando o assunto é enviar dinheiro para o exterior muitas pessoas têm dúvidas da 

credibilidade da empresa em questão. A Remessa Online se destaca por realizar operações 100% 

seguras e conforme as normas do Banco Central do Brasil. 

Inclusive, é possível pesquisar pela empresa com a razão social BeeTech Assessoria Financeira 

Tecnologia LTDA e o CNPJ 20338931/0001-01. Há também canais de atendimento para quem desejar 

entrar em contato com a empresa, o que facilita a comunicação e a sua credibilidade. 

Tarifas e impostos envolvidos na operação 

 

IOF 

Esse custo é relativo ao imposto sobre operações financeiras. Ele é variável conforme o tipo da 

remessa que você pretende fazer, indo de 0,38% a 1,1%. 

Câmbio comercial 

O câmbio comercial não tem um valor fixo. Isso porque ele dependerá da moeda que você deseja 

enviar/receber e também da taxa dela no dia. Portanto, é um valor que dependerá do dia da sua 

transação. 

Tarifa bancária 

A tarifa bancária também não é fixa. Ela dependerá do valor que será enviando, podendo ser gratuita 

para envíos acima de USD 1.500. Para envios acima de USD 150 a tarifa é fixa de R$ 5,90. 

Custo do serviço do Remessa Online 

Esse valor, por sua vez, é fixo: 1,3%. Em comparação às demais plataformas que oferecem o serviço 

de remessa internacional, esse é o valor mais baixo do mercado. 
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O Remessa Online é uma das opções de sites para remessas internacionais de dinheiro, seja para 

quem pretende fazer uma viagem internacional ou estudar na Europa, por exemplo. Conforme você viu 

acima, a empresa site possui credibilidade e rapidez no atendimento, por isso é um dos mais indicados 

e utilizados. Você já utilizou a plataforma? Conhece alguma outra que queira indicar? Então deixe o seu 

comentário. Quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se em nossa newsletter! 

  

Conheça também o Transferwise! uma forma simples e econômica de enviar e receber dinheiro do 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa2u.com/educacao/como-estudar-na-europa/
https://transferwise.com/u/felliper4
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TransferWise: saiba como usar o serviço para transferir 
dinheiro para o exterior 

Enviar dinheiro ao exterior de forma rápida e barata? Sim, isso é possível! 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/noticias/financas/transferwise-saiba-como-usar-o-servico/ 

 

 

 

Enviar dinheiro para o exterior tornou-se menos complicado desde a criação da TransferWise.  Isso 

porque a plataforma permite enviar dinheiro facilmente para o exterior, sendo extremamente útil para 

quem possui amigos ou parentes em outro país. 

Entre diversos benefícios, a TransferWise permite realizar esse envio com agilidade e convertendo o 

seu dinheiro para a moeda do país de destino. Ou seja, você não precisa se preocupar com essa 

burocracia, já que o próprio site faz a conversão. 

A seguir você entenderá melhor sobre a plataforma, como utilizá-la e o histórico da empresa. 

Acompanhe: 

O que é TransferWise? 

A TransferWise é uma plataforma online criada em 2011 na cidade de Londres. Seu principal objetivo é 

facilitar a transferência de dinheiro para o exterior entre contas de países distintos. 

Assim, a plataforma passou a oferecer valores muito mais em conta do que os bancos tradicionais. Para 

ter uma ideia, o valor cobrado é cerca de oito vezes menor em relação aos bancos. 

https://europa2u.com/noticias/financas/transferwise-saiba-como-usar-o-servico/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/08/transfer%C3%AAncia-online-de-dinheiro.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/08/transfer%C3%AAncia-online-de-dinheiro.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/08/transfer%C3%AAncia-online-de-dinheiro.jpg
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Ainda, a TransferWise é autorizada pela Financial Conduct Authority, do Reino Unido. Atualmente, mais 

de 4 milhões de clientes já foram atendidos. Com isso, a movimentação já ultrapassou mais de $4 

bilhões de dólares mensalmente. 

Graças ao sucesso, a empresa já se expandiu por quatro continentes do mundo. Ao todo, são 11 

escritórios e 1.300 empregados. 

Como funciona o serviço? 

A TransferWise funciona de várias formas, mas o importante é ter noção de que todo serviço é online. 

Basicamente você cria um cadastro online no site, escolhe a moeda de origem que enviará e a moda de 

destino conforme a conta bancária do país onde receberá. 

Assim, basta em seguida realizar o pagamento, seja em boleto ou transferência bancária. Porém, é 

preciso lembrar-se de ter todos os dados necessários para a transação, incluindo a conta da pessoa 

que receberá o dinheiro. 

A TransferWise trabalha com operações locais. Ou seja, você realiza o pagamento/transferência com 

taxas locais, pois o site utiliza um banco intermediário para as transações. É isso que possibilita que 

você pague taxas menores do que em relação aos bancos tradicionais. 

Portanto, é possível enviar R$ 2.000 para uma conta na Espanha e a pessoa receberá o equivalente em 

euros. Ou o mesmo para os Estados Unidos, Inglaterra, entre outros países, desde que a moeda seja 

válida na plataforma. 

Ainda, há algum tempo a plataforma criou a conta online. Nela você pode ter uma conta digital bancária 

que suporta mais de 40 moedas distintas. Porém, não é obrigatório ter a conta digital para enviar 

dinheiro. 

Vantagens de transferir dinheiro para o exterior usando 

TransferWise 

A plataforma fez tanto sucesso justamente porque apresenta uma série de benefícios aos utilizadores. 

Na verdade, isso vai muito além da questão das taxas mais acessíveis, conforme você verá a seguir. 

Rapidez 

Algumas transações da TransferWise levam apenas 24h para serem completadas. Certamente isso 

dependerá da forma de envio que você escolherá, mas há opções para até o mesmo dia, caso você 

deseje. 
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Portanto, ao contrário dos bancos, onde essas transações podem levar pelo menos 48h, na 

TransferWise a rapidez se destaca. Assim, é uma opção importante principalmente para quem precise 

que o envio seja de urgência. 

Segurança 

Além de já ter sido utilizado por milhões de pessoas ao redor do mundo, a TransferWise tem uma boa 

reputação por vários fatores. Em caso de falência da empresa, por exemplo, o dinheiro é estornado 

para o usuário em até 10 dias úteis. 

Vale destacar também que a plataforma é 100% legal no Brasil. Sendo assim, ela opera conforme todas 

as leis de instituições bancárias nacionais e não há risco para o seu dinheiro. 

Ainda, há diversos canais de atendimentos para se comunicar com a empresa através do Centro de 

Suporte, onde tudo é informado de maneira transparente. 

Limite de envio de dinheiro 

Através da TransferWise há duas opções de limite de envio. Sem apresentar comprovativos de renda 

você pode enviar até R$ 9.000 mensais para contas no exterior através de boleto bancário. Entretanto, 

se desejar enviar mais, também é possível, já que por transferência bancária é possível enviar até R$ 

30.000 a cada operação. 

 

Ainda de acordo com o site, para enviar mais de R$ 50.000 por ano você deverá realizar a verificação 

adicional. Trata-se basicamente de apresentar comprovantes de endereço e renda, além da identidade 

à TransferWise. 

Câmbio comercial 

Um dos grandes problemas com os bancos tradicionais é que eles costumam usar altas taxas de 

câmbio. Ao contrário disso, a TransferWise utiliza a taxa de câmbio comercial. 

Mas o que isso significa? Taxas mais baratas! Sendo assim, você pagará uma conversão muito mais 

em conta, já que tanto os bancos quanto as casas de câmbio incluem outras taxas que você 

normalmente desconhece. 

Spread cambial: câmbio TransferWise sem margem de lucro 

O spread cambial pode ser compreendido como uma diferença entre a cotação da moeda e o seu valor 

final cobrado. Isso é muito comum nos bancos e casas de câmbio, que o praticam para aumentar o seu 

lucro. 

https://transferwise.com/pt/help/14/moedas/2932358/transferencias-de-brl
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Entretanto, na TransferWise não há esse lucro. Além disso, você consegue visualizar claramente todas 

as taxas existentes. 

Não precisa ter uma conta na TransferWise para receber o 

dinheiro 

Conforme mencionamos anteriormente, a TransferWise disponibilizou contas online, atuando como um 

banco. Entretanto, qualquer pessoa pode realizar o envio de dinheiro mesmo sem ter conta. 

Isso porque uma coisa não está ligada à outra. Para enviar ou receber dinheiro pela TransferWise basta 

ter uma conta qualquer de destino e pagar pela sua transferência como optar. 

Transparente, pois o cliente sabe desde a cotação exatamente 

quanto vai pagar 

Quando você simula o envio do dinheiro pode ver claramente todas as taxas. Assim, visualiza tanto a 

cotação da moeda no momento quanto o valor final dela com o IOF incluso, por exemplo. Assim, você 

pode acompanhar do início ao fim quanto enviará. 

Tarifas baratas 

Conforme você já viu, a TransferWise se destaca pelas tarifas baratas. Enquanto em um cartão travel 

money você pode pagar mais de R$ 80 cada vez que realiza uma conversão do dinheiro, na 

TransferWise pagará menos da metade disso. Portanto, a plataforma é especializada em garantir 

sempre tarifas baratas. 

Transferwise: quanto custa uma transferência 
internacional pela plataforma? 

Para responder essa questão é preciso entender as taxas com as quais a TransferWise trabalha. No 

caso de transferências do Brasil para o exterior, por exemplo, a plataforma utiliza o percentual de 2,5% 

do valor total já com o IOF incluso. 

Contudo, para transferências do exterior para uma conta no Brasil, o valor muda. Ele é de 1,5%, 

também com o IOF incluso. 

TransferWise: como fazer o seu primeiro envio de dinheiro 
ao exterior passo a passo 

 

1. Criar uma conta na Transferwise 

Clique em “Criar conta” no site e inclua todos os seus dados solicitados. 
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2. Inicie a transferência 

Clique em “Enviar dinheiro” e selecione a moda de origem. Depois, inclua o valor que deseja enviar e 

escolha a moeda de destino. Clique por fim em “Continuar”. 

3. Preencha os dados do beneficiário 

Você deverá incluir o e-mail, nome e CPF completo do titular da conta no exterior que receberá o 

dinheiro e seu IBAN. 

4. Confirme os dados 

Verifique se está tudo correto e selecione “Confirmar os detalhes da transferência”. 

5. Gere o boleto/dados para transferência 

Clique em “Gerar boleto” para finalizar, caso seja sua opção de pagamento. Ou, se optar pela 

transferência bancária, faça o mesmo. 

6. Realize o pagamento 

É claro que essa é a hora de realizar o pagamento. Após tê-lo feito poderá acompanhar o andamento 

da operação pelo seu login. 

Compare e envie 

A melhor forma de enviar o seu dinheiro ao exterior é sempre comparando as taxas entre todas opções 

disponíveis. Sem dúvida, a TransferWise é uma plataforma segura e vantajosa para seus amigos e 

parentes receberem dinheiro. 

Contudo, ela não é a única. Isso porque além dela, também existem outras plataformas que oferecem o 

mesmo serviço, como a Remessa Online, por exemplo. O ideal então é comparar entre elas os serviços 

oferecidos e garantir sempre as melhores taxas na hora da sua transferência internacional! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa2u.com/noticias/financas/remessa-online/
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Visto férias-trabalho com Alemanha: saiba como 
trabalhar legalmente no país mesmo sendo turista 

Novo acordo entre Brasil e Alemanha possibilita que pessoas entre 18 e 30 anos possam viver no país 

por até 12 meses legalmente. 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/carreira/visto-de-trabalho/visto-ferias-trabalho-com-alemanha/ 

 

 

 

Um visto de turista não permite que se trabalhe ou permaneça por mais de 90 dias na Alemanha. 

Entretanto, graças a um novo acordo firmado entre Brasil e Alemanha é possível passar mais tempo no 

país. Esse é o caso do visto férias-trabalho com Alemanha. 

Embora não seja para todos, esse visto é uma oportunidade para viver por até 12 meses na Alemanha. 

Com o aumento da demanda de brasileiros indo morar no exterior, essa é a chance de morar e 

trabalhar em um país com uma ótima qualidade de vida e um salário mínimo alto. 

Porém, é importante ter mais informações sobre o acordo, que foi firmado há poucos meses entre 

ambos os governos! 

Visto férias-trabalho com Alemanha: a quem se destina? 

O visto férias-trabalho com Alemanha é concedido em casos específicos: para pessoas entre 18 e 30 

anos. Além disso, ele tem validade de um ano e não é estendido para os familiares. Ou seja, o 

agregado familiar não tem direito. 

https://europa2u.com/carreira/visto-de-trabalho/visto-ferias-trabalho-com-alemanha/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/09/bandeira-alemanha.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/09/bandeira-alemanha.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/09/bandeira-alemanha.jpg
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É claro que essas não são as únicas condições para conseguir o visto. É preciso passar por uma série 

de burocracias, como comprovar recursos financeiros, e também apresentar a passagem de retorno. 

Portanto, ao invés dos 90 dias permitidos com o visto de turistas, nessa nova modalidade é possível 

permanecer na Alemanha por até 12 meses. O acordo foi firmado a partir do Memorando que havia sido 

assinado em 2015. 

Requisitos para trabalhar legalmente na Alemanha como 

turista segundo o acordo 

Conforme estipula o acordo, é necessário atender alguns requisitos para solicitar o visto férias-trabalho 

com Alemanha. Confira os principais: 

Seguro saúde 

O seguro viagem Europa é uma forma de garantir que você terá como pagar um atendimento médico 

caso necessário, afinal, não terá direito ao sistema público de saúde alemão. Contudo, vale considerar 

que um seguro saúde para um ano pode sair bem caro, sendo no mínimo cerca de R$ 3.000. 

Apesar do valor, lembre-se de que um tratamento particular para alguma doença poderá sair muito mais 

caro do que isso. Aliás, uma simples consulta médica pode sair mais de R$ 400. Ou seja, o seguro não 

é apenas obrigatório, mas essencial! 

Você pode contratá-lo direto com alguma seguradora conforme o estilo de sua viagem. Além disso, há 

diversos sites comparadores online onde você pode adquirir através dele. 

Recursos financeiros 

Para solicitar o visto férias-trabalho com Alemanha é preciso comprovar que você tem condições 

financeiras para isso. Ou seja, condições que comprovem que você terá como se sustentar caso não 

tenha um trabalho, por exemplo. 

Além disso, um dos requisitos é o valor mínimo aproximado de 60 euros diários ou pelo menos 600 

euros totais para entrar no país. Isso poderá ser comprovado em dinheiro ou até mesmo cartão de 

crédito com especificação do banco quanto ao seu limite. 

É importante adicionar todo tipo de documento e comprovação referente a isso que você. Nesse caso, 

inclua desde o seu extrato bancário até outros documentos que possam auxiliar na obtenção do visto. 

https://europa2u.com/turismo/seguro-viagem-europa/
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Passagem de volta 

Outro requisito para solicitar o visto férias-trabalho com Alemanha é comprovar a sua passagem de 

volta para o Brasil. Portanto, não é possível deixar essa data de retorno em aberto. Será realmente 

necessário apresentar a passagem de volta e cumprir a data marcada previamente! 

Custo de vida na Alemanha 

O custo de vida na Alemanha não é considerado muito barato. Embora se tenha um salário mínimo 

considerado bom, os custos com moradia, por exemplo, podem representar boa parte desse valor. 

Segundo o Numbeo, essas são as médias de alguns dos principais valores de produtos nos 

supermercados alemães: 

• 1L de leite: 0,71€; 

• Arroz (1kg): 2,09€; 

• 1kg de maça: 2,21€; 

• 1Kg de tomate: 2,48€. 

Já quanto aos gastos com transporte público, a média do bilhete mensal é de 70€. As refeições 

econômicas, segundo o site, custam entre 10€ e 15€. 

Porém, o que consome a maior parte dos gastos é o aluguel, conforme dito acima. Em cidades grandes 

como Berlim, um apartamento de um quarto no centro pode custar mais de 700€. As contas básicas, 

como água e luz, custam mensalmente por volta de 200€. 

É claro que em cidades menores esses valores diminuirão. Porém, lembre-se de que nessas cidades 

pode haver menos oportunidades de trabalho também! 

Visto férias-trabalho com Alemanha: mercado de trabalho 
para brasileiros 

Embora tenha uma série de oportunidades para brasileiros na Alemanha, aquelas com salários 

melhores exigem alguma preparação. Além de ter um curso de ensino superior, é importante saber falar 

inglês e preferencialmente alemão. Então, se você deseja solicitar o visto férias-trabalho com 

Alemanha, esteja atento a esse requisito. 

Atualmente, as áreas com melhor remuneração e mais vagas estão relacionadas à Tecnologia de 

Informação (TI). Com elas é possível receber um salário de até mais de 3.000€. Além disso, 

Engenharia, Saúde e Marketing também são áreas com boas oportunidades no país. 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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Vagas como eletricista, carpinteiro ou até mesmo garçom são sempre requisitadas. Porém, saiba que 

até mesmo nelas é obrigatório ter profissionalização. Ou seja, não basta experiência prévia: é preciso 

estudo! 

Aliás, esse é um ponto importante! Na Alemanha, independente da área, a formação acadêmica é muito 

valorizada. Portanto, quanto mais cursos, melhor! 

Afinal de contas, vale a pena tirar o visto férias-trabalho 

com Alemanha? 

Para quem está buscando uma oportunidade fora do Brasil, pelo menos temporariamente ou como uma 

experiência, o visto vale a pena, sim. Isso porque é uma forma de avaliar como será a adaptação e 

poder buscar mais oportunidades. 

Graças ao visto férias-trabalho com Alemanha também é possível aproveitar a oportunidade para 

realizar um curso de idiomas. Com isso, a possibilidade de trabalhar pode ajudar nos custos durante a 

estadia. 

Vale considerar também outras vantagens muito interessantes: 

• Alto nível de qualidade de vida; 

• Viagens pelo continente europeu; 

• Networking; 

• Acesso a atividades culturais gratuitas. 

Um dos países mais modernos do mundo, a Alemanha é uma ótima oportunidade para expandir suas 

experiências e conhecimentos. O que você achou do visto férias-trabalho com Alemanha? Compartilhe 

conosco a sua opinião nos comentários! Além disso, não perca a oportunidade de  artigo com os seus 

amigos e aproveite para conhecer 10 curiosidades sobre o país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa2u.com/turismo/curiosidades-sobre-a-alemanha/
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Decreto-Lei n.º 2/2020 amplia prazo para trocar a 
habilitação para dirigir em Portugal 

Segundo a nova lei, estrangeiros residentes no país terão até dois anos para trocar a habilitação pela 

carta de condução portuguesa 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/noticias/legislacao/decreto-lei-n-o-2-2020-amplia-prazo-para-

trocar-a-habilitacao-para-dirigir-em-portugal/ 

 

 

Ficou mais fácil trocar a habilitação para dirigir em Portugal a partir deste ano. Anteriormente, a troca da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a Carta de Condução deveria ser feita com um prazo curto. 
Agora, os brasileiros terão dois anos para isso. 

  
O anúncio é recente, divulgado neste ano. Contudo, já era uma mudança aguardada por muitas pessoas, 
visto que a burocracia portuguesa não atendia a demanda até o prazo anterior estipulado. 
 

O que diz a nova lei? 

 
Segundo a nova lei, quem deseja trocar a habilitação para dirigir em Portugal tem até dois anos contando 
da data em que o visto de residência é emitido. A lei altera o artigo 128, que agora determina o seguinte: 

  
“A troca de título de condução estrangeiro é condicionada à aprovação do requerente a uma prova prática 
componente do exame de condução quando: 

  
c) Não foi requerida a troca de título estrangeiro no prazo de dois anos, contando a partir da data da 
fixação da residência em Portugal.” 

  
Sendo assim, após esse período deverá ser feito o processo normal no país para poder conduzir. Ou 
seja, a troca da habilitação para dirigir não se dará mais de forma natural sem a necessidade de exame. 

  

https://europa2u.com/noticias/legislacao/decreto-lei-n-o-2-2020-amplia-prazo-para-trocar-a-habilitacao-para-dirigir-em-portugal/
https://europa2u.com/noticias/legislacao/decreto-lei-n-o-2-2020-amplia-prazo-para-trocar-a-habilitacao-para-dirigir-em-portugal/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2020/01/carta-de-condu%C3%A7%C3%A3o-dirigir-portugal.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2020/01/carta-de-condu%C3%A7%C3%A3o-dirigir-portugal.jpg
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128071719/details/maximized
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2020/01/carta-de-condu%C3%A7%C3%A3o-dirigir-portugal.jpg
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Até então, conforme citado acima, esse período era estipulado em 90 dias. Esse prazo contava a partir 
da data que constava no visto de residência. O que aconteceu é que para muitas pessoas o visto chega 
a demorar justamente quase 90 dias para chegar. 
 

A CNH é válida em Portugal? 

 
Além da questão de trocar a habilitação para dirigir em Portugal, surge a dúvida em muitas pessoas sobre 
a validade da CNH no território estrangeiro. Graças aos acordos diplomáticos entre os dois países, a CNH 
é válida em Portugal, mas por até 6 meses. 

  
Portanto, quem visita o país como turista dentro desse prazo, pode conduzir com a CNH válida. Com 
relação à Permissão Internacional para Dirigir (PID), ela não é obrigatória, mas pode ser indicado estar 
com ela também. 

  
Agora, quem estiver residindo em Portugal, poderá usar a sua CNH por mais tempo. Contudo, o período 
de até 06 meses continua válido para turistas. 
 

Como trocar a habilitação para dirigir em Portugal? 

 
Na hora de trocar a habilitação para dirigir em Portugal, é preciso ter atenção a alguns documentos que 
são solicitados. É claro que, obrigatoriamente, deve-se estar residindo legalmente no país! 

  
Os documentos são os seguintes: 

  

• NISS (Número de Identificação de Segurança Social); 

• Número de utente; 

• NIF (Número de Identificação Fiscal). 

  
Quanto ao NISS, nem sempre ele é solicitado. Por isso, se você não o tiver, pode tentar solicitar a troca 
da CNH mesmo assim, mas não há nenhuma garantia quanto a isso. O NISS é o correspondente à 
previdência social no Brasil. 

  
Com relação aos demais documentos, você deverá ter o passaporte válido e também a sua CNH em 
mãos dentro da validade. 

  
A seguir você confere o passo a passo para trocar a habilitação para dirigir em Portugal após reunir esses 
documentos! 

  
Veja também: como alugar um carro em Portugal 

 

Solicitar a Declaração de Autenticidade e Validade da CNH 
 
Para isso você deverá se dirigir a algum consulado brasileiro com os seguintes documentos: 

  

• Cartão de Residência; 

https://europa2u.com/turismo/permissao-internacional-para-dirigir-para-que-serve-e-como-solicitar/
https://europa2u.com/turismo/transporte/como-alugar-um-carro-em-portugal/
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• Passaporte válido; 

• CNH válida. 

  
O custo é de 16,50€ e pode levar até cinco dias para ser entregue. 
 

Atestado médico 
 
O segundo passo é o atestado médico. Ele pode ser obtido no próprio Centro de Saúde ou então em um 
médico particular. Contudo, nas escolas também encontrará o serviço. 

  
A diferença na verdade é com relação aos valores. Enquanto no Centro de Saúde gastará 5€, em clínicas 
particulares pode custar até 40€. 
 

Solicitar a troca no IMT 
 
A troca da habilitação para dirigir em Portugal deve ser solicitada junto ao Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes (IMT). Para isso, todos os documentos citados acima, incluindo a declaração e o atestado, 
devem ser entregues no local. 

  
Leve junto um comprovante de residência. A taxa no IMT será de 30€ e poderá levar até 10 dias úteis 
para ser entregue, caso tudo esteja bem. 
 

O que acontece com a CNH brasileira? 

 
Ao solicitar a troca da habilitação para dirigir em Portugal, você deverá entregar a sua CNH atual no IMT. 
O órgão irá enviar ela para o Detran no Brasil. 

  
Contudo, essa informação ainda é muito discutida. Muitas pessoas relatam que não é obrigatório entregar 
a carteira, mas é provável que em cada IMT o atendimento seja diferente. 
 

Esteja atento aos prazos para trocar a habilitação para 
dirigir em Portugal! 

 
Apesar dessa nova lei beneficiar os brasileiros, não se esqueça dos prazos! O ideal é trocar a habilitação 
para dirigir em Portugal o quanto antes, pois assim você terá os documentos do país sem problemas. 

Lembre-se ainda de reunir todos os documentos corretamente para não ter gastos desnecessários. Não 

sabe dirigir? Não tem problema! Leia nosso artigo sobre como funcionam os transportes públicos em 

Portugal! 

 

 

 

 

https://europa2u.com/turismo/como-tirar-o-passaporte-um-guia-completo-passo-a-passo/
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/IMTHome.aspx
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/IMTHome.aspx
https://europa2u.com/turismo/transporte/transportes-publicos-em-portugal/
https://europa2u.com/turismo/transporte/transportes-publicos-em-portugal/
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Aposentadoria na Itália: saiba como receber a sua no 
país 

Brasileiros podem receber aposentadoria na Itália, mas há também o pagamento de impostos 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/noticias/financas/aposentadoria-na-italia-saiba-como-receber-a-

sua-no-pais/ 

 

 

 

Aproveitar a aposentadoria em outro país é um sonho para muitas pessoas. Após o fim da vida 
profissional, viver no exterior é uma alternativa para renovar as energias e experienciar novas aventuras. 
Por isso, uma das possibilidades é aproveitar a aposentadoria na Itália, país muito procurado pelos 
brasileiros. 

  
Com uma qualidade de vida elevada, riqueza cultural e localização geográfica privilegiada, a Itália é uma 
escolha entre as preferidas para aproveitar a melhor idade. Porém, receber a aposentadoria em outro 
país envolve algumas exigências legais, assim como o visto para morar na Itália.  

 

Aposentadoria na Itália: como funciona 

  
Existem dois cenários distintos para viver durante a aposentadoria na Itália. O primeiro deles é para os 
aposentados que não possuem cidadania italiana e desejam viver no país. Nesse caso há um visto 
específico denominado “residenza elettiva”. 

  
Ou seja, qualquer imigrante sem nacionalidade italiana que deseje viver no país como aposentado 
necessitará dele. Com esse visto, o requerente alcança o direito de viver legalmente em território italiano, 
mas há uma ressalva: não é permitido trabalhar. 

  
Por outro lado, para quem possui nacionalidade italiana, é possível se aposentar no próprio país europeu 
através da Pensione di Vecchiaia. Para isso, é necessário contribuir com a previdência social italiana, 
residir legalmente no país e atender a alguns pré-requisitos do governo. 

https://europa2u.com/noticias/financas/aposentadoria-na-italia-saiba-como-receber-a-sua-no-pais/
https://europa2u.com/noticias/financas/aposentadoria-na-italia-saiba-como-receber-a-sua-no-pais/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/cartao-europeu-seguro-doen%C3%A7a-CESD.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/cartao-europeu-seguro-doen%C3%A7a-CESD.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/cartao-europeu-seguro-doen%C3%A7a-CESD.jpg
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A Itália possui uma idade mínima para a aposentadoria que é reajustada constantemente. Atualmente, é 
necessário ter 66 anos e 7 meses para entrar com o pedido de aposentadoria no país. 

  
Ainda, é importante destacar que existe um acordo internacional entre as previdências brasileira e italiana. 
Com ação bilateral, ele permite que o cidadão some o tempo de contribuição nos dois países. 

  
Esse acordo se mostra vantajoso para quem deseja receber a aposentadoria na Itália. Dessa forma, é 
possível não perder o tempo de contribuição para o INSS mesmo nos casos em que a cidadania italiana 
é adquirida apenas na vida adulta. 

  

Assegno Sociale (Pensão Social) 

  
O Assegno Sociale é um programa de pensão social do governo italiano. Ele é voltado para quem não 
possui fonte de renda estável e nem tempo de contribuição para requerer a aposentadoria na Itália, 
mesmo ao atingir a idade para se aposentar.  

  
Nesse caso o Assegno Sociale é um amparo do governo italiano com valor mensal de 453€. Para requerer 
o auxílio é necessário atender a alguns pré-requisitos: 

  

• Idade igual ou superior a 66 anos e 7 meses de idade; 

• Apresentar cidadania italiana ou europeia; 

• Residir na Itália legalmente por ao menos 10 anos no país; 

• Não possuir rendas com um valor superior ao do amparo concedido pelo governo. 

  

Aposentadoria na Itália: documentos necessários 

  
Assim como no Brasil, alcançar a aposentadoria na Itália é uma questão que envolve determinadas 
burocracias. Por isso, é importante conhecer os documentos necessários para realizar o processo de 
forma ágil e sem complicações.  

  
No caso de brasileiros que não possuem cidadania italiana, alguns documentos são exigidos para 
requisitar o visto “residenza elletiva”: 

  

• Formulário de pedido do visto, disponível diretamente na página do Farnesina, Ministério de Relações 
Exteriores da Itália. 

• Passaporte e fotografia 3×4; 

• Comprovação de renda e moradia na Itália 

• Seguro viagem ou documento IB2, permitindo o acesso ao sistema de saúde italiano.  

  
O visto de residência para aposentados deve ser requisitado em um consulado da Itália e tem um custo 
de 116€. 

  

Brasileiros podem se aposentar na Itália? 
  

https://europa2u.com/turismo/seguro-viagem/seguro-viagem-europa/
https://europa2u.com/turismo/seguro-viagem/certificado-de-direito-a-assistencia-medica-cdam-vale-a-pena/
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Conforme citado anteriormente, os serviços de previdência do Brasil e da Itália possuem um acordo 
bilateral para pessoas que possuem nacionalidade nos dois países. Portanto, brasileiros com cidadania 
italiana podem se aposentar no país europeu, além de obterem o direito de somar o período de 
contribuição nos dois países. 

  

Imposto sobre a aposentadoria na Itália 

  
Receber a aposentadoria na Itália não isenta o cidadão de impostos. Para a declaração de bens e fontes 
de renda, os brasileiros aposentados pelo INSS que vivem no exterior possuem um desconto fixo de 25% 
sobre o valor recebido. Sendo assim, ao se mudar para a Itália também deverá respeitar essa 
determinação. 
 

Quanto é necessário receber para viver como aposentado na 

Itália? 

  
O custo de vida na Itália varia significativamente de acordo com a região e o estilo de vida da pessoa. 
Contudo, no caso dos aposentados através do visto “residenza elettiva”, é necessário comprovar uma 
renda total de ao menos 31 mil euros anuais. 

  
Como o visto para aposentado não permite a atuação profissional no país, esse é o valor mínimo estimado 
pelo governo para se viver na Itália de forma confortável. O requerente deverá comprovar que possui 
essa renda ao solicitar o visto.  

Melhores cidades da Itália para viver como aposentado 

  
Com a beleza do território italiano, escolher o melhor lugar para viver no país durante a aposentadoria 
pode ser uma missão difícil. Por isso, é importante tomar essa decisão a partir da análise das regiões, 
cultura, qualidade de vida, clima, entre outros fatores. 

  
A seguir você encontrará uma lista de cidades italianas para quem sonha em viver a aposentadoria na 
Itália! 

  

Trento 

  
Localizada ao norte da Itália, Trento é uma ótima alternativa para quem busca uma vida mais calma e 
quer fugir das regiões turísticas. Com 120 mil habitantes, essa cidade histórica reúne beleza e praticidade, 
sendo uma escolha indicada para aposentados.  

  
As construções medievais e a fusão visível entre a cultura italiana e alemã transformam Trento em um 
local único. Ainda, a segurança e a qualidade de vida são dois atrativos importantes da região. 

  
O custo de vida em Trento é considerado médio, com preços mais acessíveis do que as grandes cidades 
italianas e outras regiões turísticas. 

Bolonha 

  

https://europa2u.com/carreira/trabalhar-na-italia-conheca-10-empregos-com-alta-demanda-no-pais/
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Conhecida por sediar a universidade mais antiga do continente europeu, Bolonha também se destaca 
pela qualidade de vida elevada e um custo de vida acessível. Origem do icônico molho bolonhesa e da 
lasanha, o local é um dos principais centros de gastronomia do país. 

  
Ainda, a arquitetura medieval em tons de terracota transforma Bolonha em uma paisagem única. Para os 
aposentados que buscam a união de beleza, cultura e um custo de vida acessível, essa cidade pode ser 
a escolha ideal. 
Florença 

  
Para quem sonha em morar em uma das principais cidades italianas, Florença é uma alternativa 
extraordinária. Essa cidade milenar foi lar e inspiração para alguns dos maiores artistas da história italiana 
e hoje é considerada um museu a céu aberto. 
  
Viver em Florença durante a aposentadoria é a oportunidade de frequentar eventos culturais e exposições 
artísticas todos os fins de semana. A cidade também se transformou em um dos principais centros 
comerciais e turísticos do país, com milhares de lojas e restaurantes para todos os gostos e estilos. 

  
Contudo, o custo de vida é mais elevado em Florença. Estima-se que o valor do aluguel de um 
apartamento de um quarto pode sair mais de 800 euros, por exemplo. 

  

Aosta 

  
Para quem busca a tranquilidade durante a aposentadoria, Aosta é uma alternativa localizada na fronteira 
com a Suíça e a França. Além de reunir a cultura dos três países, a cidade tem paisagens belíssimas 
para as montanhas. 

  
Aliás em Aosta está o famoso Mont Blanc, ponto mais alto da região dos Alpes. Com 40 mil habitantes, a 
cidade pode ser o paraíso para as pessoas que buscam um local mais isolado para descansar durante a 
aposentadoria. 

  

Tropea 

  
Viver na praia durante a aposentadoria é o sonho de muitas pessoas. Na Itália, existem inúmeros destinos 
com paisagens extraordinárias de areia clara e águas cristalinas. 

  
Entre esses lugares, Tropea é um pequeno paraíso localizado no sul do país. Com cerca de 35 mil 
habitantes, esse lugar foge da agitação turística das grandes cidades litorâneas da região. Viver em 
Tropea pode ser uma alternativa incrível para quem deseja aproveitar a aposentadoria com “sombra e 
água fresca”. 

Conheça outras possibilidades! 

 Além da Itália, saiba que Portugal também oferece benefícios a aposentados brasileiros. Contudo, para 

quem deseja realmente passar a aposentadoria na Itália, há muito o que pesquisar. 

  

O ideal é primeiramente escolher a região que mais lhe agrada conforme os seus interesses. Após isso, 
leia ainda mais sobre o país em outros artigos e entenda como é a vida na Itália antes de se mudar. 

https://europa2u.com/educacao/intercambio/como-fazer-faculdade-na-italia/
https://europa2u.com/noticias/legislacao/visto-de-residencia-d7-morar-em-portugal-como-aposentado/


36 
 

Como regularizar o casamento brasileiro na Espanha 

Você é casado (a) com espanhol (a)? Sabia que você pode ter os mesmos direitos do que o seu 

cônjuge no país? 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/noticias/legislacao/como-regularizar-o-casamento-brasileiro-na-

espanha/ 

 

 

 

Atualmente, há muitos casos de brasileiros que se casam com pessoas da Espanha no Brasil. No caso 

de quem deseja regularizar o casamento brasileiro na Espanha, isso pode facilitar a obtenção do visto 

posteriormente. Por isso é importante entender toda a burocracia que envolve esse processo! 

Quando o casamento aconteceu no Brasil, regularizá-lo na Espanha ao chegar ao país é uma forma 

também de assegurar mais direitos ao cidadão brasileiro da relação. Com isso, diminuem restrições de 

tempo de moradia e até mesmo na hora de procurar emprego. Porém, o processo começa ainda em solo 

brasileiro, conforme você entenderá melhor a seguir. 

Por que é importante regularizar o casamento brasileiro na 

Espanha? 

Como já citado, regularizar o casamento brasileiro na Espanha é uma forma de estender os direitos do(a) 

parceiro(a) à outra pessoa. Mais do que isso, é o primeiro passo para que seja viável solicitar depois a 

dupla cidadania. Ou seja, obter a cidadania espanhola! 

https://europa2u.com/noticias/legislacao/como-regularizar-o-casamento-brasileiro-na-espanha/
https://europa2u.com/noticias/legislacao/como-regularizar-o-casamento-brasileiro-na-espanha/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/11/casamento-civil-espanha.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/11/casamento-civil-espanha.jpg
https://europa2u.com/noticias/legislacao/como-adquirir-a-cidadania-portuguesa/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/11/casamento-civil-espanha.jpg
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Isso porque atualmente a cidadania espanhola é concedida em casos bem específicos, como para 

brasileiros netos ou filhos de espanhóis. Já por tempo de moradia isso significa que se deve morar pelo 

menos dois anos no país. 

Por outro lado, no caso do casamento com espanhóis esse tempo mínimo exigido de moradia cai para 

um ano. Ou seja, se alguém se casa com uma pessoa nascida na Espanha, deve comprovar moradia de 

um ano no país e então pode entrar com o pedido da dupla cidadania. 

Além disso, vale considerar que a regularização do matrimônio também permite que a pessoa de 

nacionalidade brasileira resida na Espanha mesmo sem um emprego ou estudo. Assim, o visto é 

concedido pelo vínculo familiar. 

Procedimentos para regularizar 

É claro que não é possível regularizar o casamento brasileiro na Espanha apenas comprovando a certidão 

da união. Ao contrário, é preciso obedecer a algumas solicitações do governo espanhol. Veja a seguir: 

Onde 

Primeiramente, saiba que o registro deve ser feito diretamente no Consulado Geral da Espanha no Brasil. 

Isso torna a burocracia muito mais simples para ambos. 

Ao chegar no consulado procure pelo setor “Registro Civil y Nacionalidad” na seção “Matrimonios”. Esse 

procedimento será decisivo para facilitar ao regularizar o casamento brasileiro em solo espanhol. 

No site do Consulado da Espanha no Brasil é possível visualizar os endereços e telefones de contato 

para saber a qual deles se dirigir. 

Custos 

A boa notícia é que, segundo o site do Consulado da Espanha, todo os trâmites referentes a “Registro 

Civil y Nacionalidad” são gratuitos. Ou seja, você não terá nenhum custo na hora de solicitar a 

regularização! 

Documentos exigidos 

Quanto aos documentos exigidos, fique atento à lista: 

• Formulário preenchido; 

• Certidão de casamento no Brasil emitida dentro de 12 meses e legalizado conforme a Apostila de 

Haia; 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SAOPAULO/es/ServiciosConsulares/Paginas/RegistroCivil-SP.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SAOPAULO/es/ServiciosConsulares/Documents/Inscripcion-Matrimonio.pdf
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• Certidão de nascimento espanhola do cidadão original da Espanha emitida há no máximo 12 meses, 

declaração de estado civil atual e documento de identificação espanhol; 

• Certidão de nascimento do cidadão brasileiro emitida há no máximo 12 meses com declaração de 

estado civil atual e RG. 

Após entregar toda documentação que for exigida, há ainda outra etapa: a entrevista. Ela acontece na 

hora da entrega dos documentos no consulado e é feita separadamente. Ou seja, cada membro do casal 

deve responder a um questionário específico que busca atestar que a união é verdadeira. 

Durante a entrevista são feitas perguntas pessoais, como a profissão da outra pessoa, nomes dos 

membros da família, gostos ou até mesmo viagens e momentos marcantes do casal. Se as respostas de 

ambos forem a maioria correta, então o documento estará autorização para a regularizar o casamento 

brasileiro na Espanha. 

Porém, não fique constrangido ou nervoso com isso. Essa é uma etapa padrão e visa justamente evitar 

casamentos por fraudes para obter cidadania espanhola. Ou seja, é um procedimento realizado com 

todos casais! 

Prazos 

A expectativa é de que demore cerca de três meses para que o documento regularizando a união seja 

concedido. Em geral, o consulado liga para o casal ou envia uma carta para informar sobre o Livro de 

Família (ou Libro de Família, em espanhol). 

Não deixe de ler também: como morar em Portugal 

 

O Libro de Família: o que é? 

 

Mas, afinal, o que é esse Libro de Família? Ele deverá ser retirado pelo casal no Consulado e é um 

documento oficial do governo espanhol. 

É nele que os casamentos são registrados, assim como os demais acontecimentos da família: nascimento 

de filhos, divórcio, morte e outros. 

É fundamental que esse documento seja levado para a Espanha, caso se pretenda morar lá. Para isso, 

aliás, o casal deve solicitar também a “certificación de matrimonio”. Ele é emitido no Registro Civil Central 

da Espanha e será útil na regularização do visto do(a) cônjuge brasileiro(a). 

 

https://europa2u.com/noticias/legislacao/como-morar-em-portugal/
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Fique atento à legislação! 

 

Qualquer procedimento envolvendo a regularização de documentos exige sempre muita atenção. Além 

de você passar por várias etapas, lembre-se sempre de evitar mal entendidos ou esquecer algum 

documento. 

Na hora de regularizar o casamento brasileiro na Espanha não se esqueça de ler mais sobre o país e 

entender como funciona o processo. A boa notícia é que mais conteúdos como esse estão disponíveis 

em nosso portal. Assim, você poderá se manter bem informado sobre economia, turismo, vistos e demais 

assuntos que envolvam o Velho Mundo! 
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Profissões em alta na Espanha: confira a lista das 10 
mais bem pagas do país 

Conquistar uma vaga de emprego na Espanha é uma forma de conhecer novas culturas, se aperfeiçoar 

profissionalmente e ainda viajar pela Europa 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/carreira/profissoes-em-alta-na-espanha-confira-a-lista-das-10-

mais-bem-pagas-do-pais/ 

 

 

 

Trabalhar no exterior é um sonho para muitos profissionais. Dentro disso, a Espanha se destaca como 
um dos destinos mais procurados por brasileiros. Com um mercado de trabalho próspero e elevada 
qualidade de vida, isso atrai principalmente os jovens. Então, nada melhor do que conhecer as profissões 
em alta na Espanha. 
 
Independente do ramo, trabalhar na Espanha é uma oportunidade para o aperfeiçoamento profissional e 
crescimento pessoal. Além disso, o país oferece vagas bem remuneradas em diversos ramos de atuação 
para profissionais estrangeiros, além da vantagem da residência na Europa. 
 
Porém, isso tudo acaba gerando inúmeras dúvidas em quem está pensando em trabalhar no exterior. 
Além das questões da documentação e validação do diploma brasileiro na Espanha, há também as 
profissões com alta demanda no país.  E isso tudo, é claro, contribui para guiar a decisão de quem cogita 
se mudar para lá. 

  

As 10 profissões em alta na Espanha 

 
A boa notícia é que na Espanha existem oportunidades de emprego para profissionais de todas as áreas. 
Contudo, a alta demanda tem destacado alguns ramos no mercado de trabalho espanhol para 
estrangeiros. Ou seja, é uma demanda para mão de obra especializada, o que favorece quem possui 
graduação e cursos técnicos. 
 
Na lista a seguir é possível ter uma ideia das profissões em alta na Espanha. 

https://europa2u.com/carreira/profissoes-em-alta-na-espanha-confira-a-lista-das-10-mais-bem-pagas-do-pais/
https://europa2u.com/carreira/profissoes-em-alta-na-espanha-confira-a-lista-das-10-mais-bem-pagas-do-pais/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/profiss%C3%B5es-na-Espanha-.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/profiss%C3%B5es-na-Espanha-.jpg
https://europa2u.com/carreira/trabalhar-na-europa/como-trabalhar-na-europa-jeito-simples-parte-1/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/profiss%C3%B5es-na-Espanha-.jpg
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1. Saúde 
 
Especialmente devido à elevada expectativa de vida da Espanha e de todo o continente europeu, 
profissionais da saúde estão em falta em diversas regiões. Por isso, a demanda de médicos e enfermeiros 
é uma das principais do mercado de trabalho espanhol. 
Os profissionais estrangeiros costumam ser bem colocados nas vagas de emprego dessa área. A alta 
demanda possibilita salários elevados e diversos benefícios para os profissionais da saúde. 

  

2. Contabilidade 
 
O monitoramento financeiro de empresas é considerado um dos serviços mais importantes no mercado 
de trabalho europeu. Por isso, entre as profissões em alta na Espanha estão aquelas ligadas à 
contabilidade. 
 
Os profissionais da área são considerados essenciais para o crescimento e consolidação de empresas 
dos mais diversos ramos. Entretanto, é importante ter conhecimento de leis espanholas e burocracias 
locais, pois isso será um diferencial na disputa pelas vagas. 

  

3. Desenvolvimento de aplicativos 
 
A Tecnologia da Informação (TI) é uma área que está em alta ao redor de todo o mundo, especialmente 
na Europa. Com isso, os profissionais especializados no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos 
móveis também possuem oportunidades no território Espanhol. 
 
Essa área se destaca principalmente pelos salários elevados, que podem ultrapassar 3 mil euros até 
mesmo para estrangeiros. Além disso, há muitas empresas que recrutam estrangeiros através de sites 
como o LinkedIn. 

  

4. Segurança virtual 
 
Ainda no ramo da tecnologia, o cuidado com a segurança cibernética tem se destacado em todos os 
países, sendo esta também uma das profissões em alta na Espanha. Os profissionais dessa área atuam 
como agentes essenciais na segurança de todo o sistema e proteção de dados das empresas. 
No mercado de trabalho atual, a segurança virtual é uma das principais especialidades da Tecnologia da 
Informação (TI). Um dos bônus é que a Espanha pode ser a porta de entrada para a Europa, já que muitas 
multinacionais podem transferir o empregado para outros países posteriormente. 

  

5. Marketing 
 
Com foco principalmente no âmbito do marketing digital, o marketing é uma área de destaque na Espanha 
e em todo o restante da Europa. Atuando diretamente no relacionamento com o público-alvo, o marketing 
digital é muito explorado principalmente nas multinacionais. 
Na Espanha, as vagas tornam os analistas e gerentes de marketing com uma das profissões em alta. As 
principais vagas se concentram em cidades como Barcelona e Madrid. 

  

6. Gestão 
 
O serviço de gestão é um dos ramos mais delicados na área da administração de empresas. É claro que 
os profissionais dessa área precisam estar em constante aperfeiçoamento e atualizados sobre as 
principais inovações do mercado! 
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Por isso, profissionais altamente qualificados se destacam no ramo da gestão e são muito requisitados 
no mercado de trabalho espanhol. Eles atuam em empresas de diversos setores e embora esta seja uma 
das profissões em alta na Espanha, as vagas são muito disputadas. 

  

7. Automação e Robótica 
 
As áreas de automação e robótica também tem se destacado no mercado espanhol. A atuação dos 
profissionais desse ramo pode ser tanto no âmbito empresarial quanto nas instituições de ensino superior. 
Nesse caso é importante um conhecimento mais aprofundado. Por isso, os profissionais mais requisitados 
são aqueles que possuem pelo menos um mestrado na área. 

  

8. Piloto comercial 
 
Uma das profissões em alta na Espanha e das mais bem remuneradas no país é a de piloto comercial. A 
remuneração elevada tem relação com a exigência de qualificação. 
Além de profissionais extremamente qualificados, exige-se licença para a atuação na aviação comercial, 
conhecimentos teóricos e práticos aprofundados, certificados médicos impecáveis e nível de inglês 
avançado.  

  

9. Dentistas 
 
O custo da saúde dentária na Europa é elevado e isso reflete diretamente no salário dos profissionais da 
área. Na Espanha, atuar como dentista é uma boa oportunidade para quem busca uma qualidade de vida 
elevada e boas condições de trabalho. 
Em geral, as profissões em alta na área são para os profissionais que realizam implantes dentários e os 
ortodontistas. Porém, é necessária a validação do diploma para exercer a profissão no país. 

  

10. Engenharia 
 
Com vagas nas mais diversas especialidades, os engenheiros estão entre os profissionais mais bem 
remunerados no território espanhol. Devido à elevada concorrência, os profissionais precisam ter boas 
qualificações, como experiência na área e cursos. 
 
Além da formação básica em engenharia, cursos de especialização e conhecimento de línguas são 
essenciais para se destacar nessa área na Espanha. Nos últimos anos, as engenharias da computação 
e energia tem ganhado mais espaço nas empresas voltadas à inovação.  

  

Profissões em alta na Espanha: como conquistar sua 
vaga 
 
Apenas conhecer as profissões em alta na Espanha não basta: é preciso saber chegar até elas. O primeiro 
passo para quem deseja trabalhar em território espanhol é conhecer o processo para encontrar a vaga 
ideal. 
 
Atualmente, procurar emprego na Espanha é um processo que pode ser feito pela internet, através de 
sites e agências especializadas no assunto. Um dos principais portais de busca de emprego na Espanha 
é o Infojobs. Com milhares de vagas adicionadas diariamente, o site permite o upload do currículo e a 
pesquisa com o auxílio de filtros. 
 

https://www.infojobs.com/
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Outra alternativa é a página Monster, criada em parceria com o jornal El País. Ele apresenta informações 
sobre cada empresa cadastrada, aumentando a segurança e a informação para o candidato. 
Como uma terceira alternativa, o Trabajamos.net. Ele funciona como uma mistura de site de emprego e 
rede social, permitindo a criação de um perfil para o profissional. 
 
Além das opções citadas, a rede Linkedin é uma ferramenta muito utilizada em toda Europa para o 
encontro de empresas e profissionais. Por isso, para quem sonha com uma vaga de emprego na Espanha 
deve manter um perfil completo e atualizado no Linkedin. 
 
Conheça os 10 melhores sites para procurar emprego na Europa. 

  

Como validar o diploma na Espanha 

 
Para quem deseja se candidatar a uma das profissões em alta na Espanha, o processo deve ser iniciado 
pela validação do diploma de conclusão do Ensino Médio, técnico ou graduação. Esse ponto é 
fundamental para que a formação obtida no Brasil seja reconhecida pelas instituições e empresas 
espanholas. 
 
Existem dois processos diferentes para quem deseja validar o diploma de conclusão de uma formação: a 
equivalência e a homologação. Embora pareçam similares, há diferenças entre elas que precisam estar 
bem claras aos estrangeiros antes de procurar emprego no país. 
 
A equivalência certifica o diploma estrangeiro, mas não realiza a correspondência com um diploma 
espanhol. De forma geral, essa modalidade costuma ser utilizada para fins acadêmicos e exige apenas a 
apresentação do diploma e do histórico escolar.  
 
Por outro lado, a homologación (homologação) é um processo semelhante à revalidação realizada 
frequentemente no Brasil. O procedimento é realizado através do Ministério da Educação e devem ser 
apresentados alguns documentos:  
 

• Diploma e histórico escolar apostilados e traduzidos; 

• Lista de disciplinas cursadas; 

• Exame DELE B2, comprovando nível intermediário de espanhol. 
Após a entrega dos documentos e a abertura da solicitação, o processo costuma durar entre 6 e 12 
meses. 
 
Veja também: como validar diploma em Portugal. 

  

Requisitos para trabalhar legalmente no país 

 
Para trabalhar na Espanha de forma legal e evitar complicações com o governo, é importante estar atento 
às especificações de vistos e documentações exigidos. No caso, para trabalhar na Espanha é necessário 
um visto de residência e trabalho. 
 
Para isso, o requerente deve conquistar uma vaga e apresentar a comprovação da contratação pela 
empresa espanhola. Ainda, a empresa em questão necessita da permissão do governo para a 
contratação de profissionais estrangeiros. 
 

https://www.monster.es/
http://trabajamos.net/
https://www.linkedin.com/
https://europa2u.com/carreira/trabalhar-na-europa/sites-para-procurar-emprego-na-europa/
https://europa2u.com/educacao/validar-diploma-em-portugal/
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Nos casos em que a vaga é conquistada enquanto o profissional está na Espanha com visto de turista, a 
situação é diferente. Na maioria das vezes será necessário retornar ao Brasil para dar início à solicitação 
do visto de trabalho corretamente. 
 
Em conjunto com o contrato de trabalho, os documentos fundamentais necessários para a solicitação do 
visto são os seguintes: 

  

• Passaporte e duas fotografias 3×4; 

• Formulário de solicitação do visto; 

• Título de eleitor e certidão de antecedentes criminais; 

• Impresso Oficial 790 (ficha para a solicitação de residência); 

• Registro Geral (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE); 

• Contrato de trabalho; 

• Autorização de residência e trabalho; 

• Atestado Médico comprovando a ausência de doenças que possam afetar a saúde pública. 

  
Além da lista apresentada, outros documentos específicos podem ser requisitados de acordo com as 
particularidades de cada caso. Na hora da entrega da documentação é exigido o pagamento de uma taxa 
de R$ 262 em espécie. 

  

Afinal de contas, vale a pena trabalhar na Espanha? 

Por se tratar de uma questão que envolve diversos fatores pessoais e profissionais, decidir trabalhar no 

exterior não é simples. Por isso, avaliar todo o contexto é fundamental antes de tomar uma decisão tão 

importante. 

  
Apesar da lista de profissões em alta na Espanha, é importante entender que a concorrência também é 
alta. Entretanto, uma experiência profissional no exterior é sempre uma experiência enriquecedora e de 
muito networking mundial. 

  
De qualquer forma, vale salientar que a Espanha é um país com uma grande riqueza cultural. Por isso, 
além das questões profissionais, conquistar uma vaga de emprego no país é uma forma de conhecer 
novas culturas, viajar pela Europa e sair da zona de conforto. 

  

Que tal continuar lendo sobre a Espanha? 

 
Conhecer as profissões em alta na Espanha é apenas o primeiro passo para conhecer as possibilidades 
profissionais no país. Porém, é importante ler mais sobre o custo de vida, cidades para se morar, como 
funcionam as escolas na Espanha e até mesmo os transportes públicos. 
  
Por isso, continue acompanhando o nosso blog. Através dele, diariamente você se manterá informado 
sobre a Espanha e demais países europeus. 
 
 
 
 
 
 

https://europa2u.com/turismo/como-tirar-o-passaporte-um-guia-completo-passo-a-passo/
https://europa2u.com/educacao/escolas-na-espanha/
https://europa2u.com/educacao/escolas-na-espanha/
https://europa2u.com/turismo/guias-e-rotas/vai-para-espanha-transportes-publicos-na-espanha-um-guia-de-como-se-locomover-no-pais/
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Visto de residência D7: morar em Portugal como 
aposentado 

Que tal aproveitar o merecido descanso em Portugal? 

Artigo disponível: https://europa2u.com/noticias/legislacao/visto-de-residencia-d7-morar-em-portugal-como-

aposentado/ 

 

 

 

Portugal se tornou um dos destinos favoritos dos aposentados que buscam a união perfeita entre 

descanso e qualidade de vida durante a terceira idade. Entre os brasileiros, além dos pontos citados, a 

facilidade da língua transformou o país em um destino ainda mais interessante. Outra vantagem é o visto 

de residência D7. 

Com isso, a procura por informações sobre os passos necessários para morar em Portugal como 

aposentado tem aumentado a cada dia. Apesar de não ser uma tarefa difícil, morar em outro país é um 

processo que sempre exige determinados cuidados e a resolução de questões burocráticas. 

O visto de residência D7 visa justamente facilitar a burocracia para aposentados. Com isso, há um 

estímulo para quem deseja escolher Portugal como destino na aposentadoria. 

Como morar em Portugal depois de se aposentar? 
Muitas pessoas não sabem, mas Portugal possui um visto específico para aposentados. O visto de 

residência D7 foi implementado na legislação com o objetivo específico de atrair aposentados para o 

território português. 

https://europa2u.com/noticias/legislacao/visto-de-residencia-d7-morar-em-portugal-como-aposentado/
https://europa2u.com/noticias/legislacao/visto-de-residencia-d7-morar-em-portugal-como-aposentado/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/casal-senior-aposentados.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/casal-senior-aposentados.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/casal-senior-aposentados.jpg
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Esse tipo de migração se torna atrativa para o governo de Portugal por promover a entrada de pessoas 

com rendimentos próprios e fora do mercado de trabalho. Assim, essa população soma à economia local 

sem interferir na corrida por vagas de emprego. 

A primeira etapa para solicitar o visto de residência D7 é o preenchimento do formulário de pedido de 

visto no portal diplomático português. Após seguir os passos indicados pelo sistema, o requerente deve 

aguardar o contato do serviço para as instruções adequadas sobre como continuar o processo. 

Na legislação portuguesa, o visto D7 é destinado somente para cidadãos estrangeiros aposentados ou 

que vivam de rendimentos próprios. Por isso, é necessário comprovar alguns fatores para se tornar apto 

ao pedido desse tipo de visto. 

A comprovação é feita através da apresentação dos seguintes documentos: 

• Documentos de identificação; 

• Declaração do requerente, esclarecendo a motivação para o pedido do visto, o tempo que pretende 

viver em Portugal e informações sobre as condições de alojamento no país; 

• Comprovação de alojamento a partir do contrato de compra ou aluguel de um imóvel, reserva em 

um hotel ou carta convite enviada por um cidadão português que resida legalmente no país; 

• Seguro médico internacional; 

• Atestado de antecedentes criminais e autorização para a consulta do registro criminal português. 

Veja também: como morar em Portugal através do investimento financeiro 

 

Visto de residência D7: rendimentos 
 

Entre os requisitos para adquirir o visto de residência D7, o ponto mais relevante é a comprovação de 

rendimentos. Esse é o fator determinante para garantir ao governo português que o requerente possui 

meios para arcar com os custos de vida básicos no país por pelo menos 12 meses. 

Dentro disso, o valor estabelecido pelo Governo de Portugal reflete o salário mínimo do país. Portanto, o 

requerente do visto deverá comprovar o valor total do salário mínimo português (600€), multipl icado pelos 

primeiros 12 meses de estadia. Dessa forma, deve-se apresentar uma reserva de pelo menos 7.200€. 

Nos casos em que o pedido do visto também inclui familiares adultos, o governo exige a comprovação de 

uma quantia adicional para cada familiar presente no pedido. Para esses agregados, o valor obrigatório 

equivale a metade do salário mínimo multiplicado também por 12 meses. Ou seja, uma adição de 3.600€ 

por familiar. 

https://www.vistos.mne.pt/pt/pedido-de-visto/solicitar-pedido-de-visto
https://europa2u.com/carreira/visto-de-trabalho/golden-visa-visto/
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No caso de menores de 18 anos, a multiplicação é a mesma, mas o valor equivale a 30% do salário 

mínimo português. Nesse caso, deve ser somado 2.160€ ao valor total comprovado por cada agregado 

menor de 18 anos. 

Validade do visto de residência D7 
 

Após a aceitação do pedido inicial pelo governo português, o visto de residência D7 tem validade inicial 

de 4 meses. Nesse período, o requerente deve se apresentar ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

(SEF) em Portugal para agendar o pedido de Autorização de Residência (AR). 

Após esse processo, a duração da primeira AR é de 1 ano, com a necessidade de renovação a cada 2 

anos por duas vezes consecutivas. Ao completar 5 anos no país, a AR passa a ter validade de 5 anos. 

Com isso, será possível entrar com o pedido de nacionalidade portuguesa por tempo de residência. 

Como fica a questão do IR depois da concessão do visto 
de residência D7? 
 

De forma equivocada, muitas pessoas acreditam que o aposentado deve declarar o Imposto de Renda 

(IR) nos dois países. Contudo, só é necessário declarar o IR no Brasil, mesmo durante a residência em 

Portugal. 

Para isso, o cidadão deve comunicar a mudança para a Receita Federal e requisitar as instruções corretas 

sobre o processo de declaração. O desconto para aposentados que vivem no exterior é de 25% do valor 

bruto dos rendimentos. 

Isenção do Imposto de renda por 10 anos 
 

Visando um alívio na tributação para os novos habitantes, o governo português criou o Estatuto do 

Residente Não Habitual (RNH). Graças a isso, residentes com o visto D7 garantem o alívio ou a isenção 

de diversos impostos durante os primeiros 10 anos de residência. 

Nesses casos, pensões e rendimentos passivos de fonte estrangeira não são tributados em Portugal. 

Porém, os rendimentos obtidos a partir de trabalhos remunerados em Portugal são tributados com uma 

taxa de 20%. 

Vantagens de morar em Portugal como aposentado 
Todos os países possuem suas dificuldades e questões burocráticas, mas é indiscutível que Portugal é 

um dos melhores lugares para se viver como aposentado. A união do custo de vida acessível, qualidade 

de vida e tranquilidade é atrativa para quem busca aproveitar a terceira idade! 
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Por isso, é importante entender algumas das principais vantagens para quem está cogitando viver em 

solo português com o visto de residência D7: 

• Portugal apresenta cidades para todos os gostos e estilos, das belas praias do sul do país ou até 

mesmo na zona rural. Já para quem busca um estilo de vida mais agitado, indica-se Lisboa, 

Coimbra e Porto; 

• A qualidade do sistema de saúde português é muito elevada. Apesar de não ser gratuito, o serviço 

de saúde possui preços muito acessíveis e uma estrutura moderna; 

• Sendo um país pequeno, a vida no território português também é tranquila quando o assunto é 

segurança, principalmente em cidades menores e regiões menos turísticas. 

Saiba tudo sobre o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres em Portugal 

 

Visto de residência D7: melhores cidades portuguesas 
para morar como aposentado 
 

Na hora de escolher o melhor local para viver em Portugal como aposentado, é importante levar em 

consideração vários fatores. Entre eles estão o custo de vida, segurança, infraestrutura, transportes, 

saúde e tranquilidade. 

Essa decisão deve ter relação com o estilo de vida de cada um, já que existem atrativos em todas as 

regiões portuguesas. De qualquer forma, algumas cidades se destacam oferecendo uma boa união entre 

os fatores citados. 

Porto 

Eleito como o Melhor Destino Europeu em 2017, Porto é o inesperado encontro entre a tradição da cultura 

portuguesa e a modernidade de uma cidade grande. Com cerca de 250 mil habitantes, ela possui toda a 

estrutura de qualquer capital europeia, incluindo as principais redes de lojas mundiais, restaurantes e 

eventos culturais. 

Destacam-se em Porto a ótima qualidade do transporte público e também o bom custo de vida. Ainda, há 

zonas próximas à praia que unem calmaria e beleza natural. 

Lagos 

Entre as principais cidades da região do Algarve, no sul de Portugal, Lagos se transformou em um destino 

turístico imperdível devido à beleza das suas praias. Para quem está em busca do visto de residência D7 

e sonha em morar perto do mar, a cidade litorânea é uma alternativa extraordinária. 

https://europa2u.com/noticias/legislacao/estatuto-de-igualdade-de-direitos-e-deveres-em-portugal/
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Além da beleza natural, Lagos também apresenta uma estrutura completa, com comércios, hospitais, 

restaurantes e diversas opções de lazer. Ainda, você estará perto de Faro, a capital da região. 

Faro 

Com sua localização central na região do Algarve, Faro é uma cidade de grande importância turística e 

comercial para Portugal. Para quem deseja aproveitar a região e também ter acesso à estrutura de uma 

cidade maior, essa pode ser a melhor alternativa. 

Faro também é uma ótima escolha para os amantes de viagem devido ao seu aeroporto movimentado, 

com vôos diários para diversos destinos europeus. Ainda, há um grande hospital na região com bom 

atendimento público. 

Setúbal 

Localizada a apenas 50 km de Lisboa, Setúbal é um destino incrível para quem sonha em viver a 

aposentadoria em Portugal. Ela também faz fronteira com a bela região do Alentejo e é conhecida por 

sua atividade pesqueira e culinária rica em frutos do mar. 

Setúbal é uma ótima alternativa para quem deseja ficar nas proximidades de Lisboa. Porém, nesse caso 

há uma vantagem: um custo de vida menor do que o da capital portuguesa. 

Coimbra 

Coimbra é conhecida mundialmente pela tradição e qualidade da sua principal universidade. Contudo, a 

cidade também é uma ótima alternativa para o público mais velho: rica em cultura e sem a agitação 

constante dos destinos turísticos. 

Apesar do movimento dos estudantes durante o período escolar, Coimbra se torna um local 

especialmente calmo durante os meses de férias. A cidade conta com espaços culturais, restaurantes 

renomados e se destaca pela segurança. 

 

Antes de solicitar o seu visto de residência D7, lembre-se de pesquisar bastante. Aproveite para ler mais 

artigos sobre Portugal e planeje a sua aposentadoria com calma. Assim, você poderá encontrar a sua 

cidade portuguesa ideal. Aproveite para conhecer também 10 destinos incríveis no país. 

 

 

 

 

https://europa2u.com/turismo/melhores-destinos/o-que-visitar-em-portugal/
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Reagrupamento familiar em Portugal: o que é e como 
solicitar 

Mora em Portugal e quer ter a família por perto? Então saiba tudo sobre reagrupamento familiar e a 

quem o benefício se destina 

Artigo disponível em: https://europa2u.com/noticias/legislacao/reagrupamento-familiar-em-portugal-o-que-e-

e-como-solicitar/ 

 

 

 

O número de brasileiros buscando viver em Portugal tem aumentado a cada ano. Isso se dá 

principalmente devido à relação histórico-cultural entre os dois países e a facilidade da língua. Mas há 

outro tema que desperta a curiosidade de quem vai morar no país: o reagrupamento familiar. 

Esse reagrupamento nada mais é do que a possibilidade de levar membros da família para o país.Por 

isso, é importante entender que o reagrupamento familiar é um direito concedido pelo governo português 

e uma alternativa muito bem-vinda às famílias brasileiras. 

Reagrupamento familiar: o que é? 
O reagrupamento familiar é um pedido feito por titulares de visto de residência para que membros da 

família também possam viver de forma legal em Portugal. Essa alternativa é válida para estrangeiros de 

diversas origens, exceto cidadãos dos Estados Membros da UE, do Espaço Económico Europeu e Suíça. 

Para casos com aptidão ao pedido de reagrupamento familiar, é necessário que o residente em Portugal 

tenha posse de documentação reconhecida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). ou seja, ele 

precisa ter entrado de forma legal no país e estar dentro da lei. 

https://europa2u.com/noticias/legislacao/reagrupamento-familiar-em-portugal-o-que-e-e-como-solicitar/
https://europa2u.com/noticias/legislacao/reagrupamento-familiar-em-portugal-o-que-e-e-como-solicitar/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/reagrupamento-fam%C3%ADlia.jpg
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/reagrupamento-fam%C3%ADlia.jpg
https://europa2u.com/carreira/visto-de-trabalho/golden-visa-visto/
https://europa2u.com/wp-content/uploads/2019/12/reagrupamento-fam%C3%ADlia.jpg
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Além disso, também é importante compreender todas as outras especificações que envolvem esse 

processo. Isso porque dentro da lei portuguesa, existe uma lista de familiares que tem o direito de pedir 

o reagrupamento familiar. 

Sendo assim, são considerados familiares os seguintes parentescos: 

• Filhos menores de idade (biológicos ou adotados) ou incapazes; 

• Cônjuge (casamento ou união estável); 

• Filhos maiores de idade solteiros ou estudantes em Portugal; 

• Pais ou filhos dependentes da pessoa que possui o título de residência português; 

• Irmãos menores de idade que sejam de responsabilidade tutelar do titular do visto. 

De forma geral, a lei do reagrupamento familiar engloba os casos citados e não costuma apresentar 

complicações em pedidos que se encaixam nas normas da legislação. Contudo, problemas de 

documentação, descumprimento de prazos, infrações ou outras especificações podem influenciar no 

resultado final do processo. 

Além desses grupos, pode haver exceções ou situações que requeiram abordagens especiais. Para a 

avaliação desses casos, é essencial entrar em contato direto com o serviço de estrangeiros português. 

Como solicitar o reagrupamento familiar em Portugal? 
Para os interessados em solicitar o reagrupamento familiar, o primeiro passo consiste na reunião dos 

documentos necessários para dar entrada no processo. Logo após, é essencial que o titular do título de 

residência se dirija diretamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e realize a abertura do 

pedido. 

A situação do familiar também influencia nas especificações do processo. No caso de familiares presentes 

em solo português, o prazo para o pedido de reagrupamento familiar é de 90 dias após a entrada no país. 

Já entre familiares residentes no Brasil, o pedido pode ser feito em qualquer momento. 

Documentação 

Na hora de realizar a abertura do pedido de reagrupamento familiar no Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF), os documentos exigidos para o titular do título de residência, são: 

• Passaporte válido; 

• Comprovante ou certidão do vínculo familiar; 

• Comprovativo de alojamento e subsistência em Portugal (suficiente para suprir as necessidades 

básicas do familiar); 

• Certificado de registro criminal brasileiro e autorização para o acesso ao registro criminal português; 
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• Comprovativo da entrada legal em Portugal; 

• Comprovativo do direito ao Reagrupamento Familiar segundo a lei aplicável ao caso; 

• Prova indiciária de União de Facto. 

No caso de filhos ou pessoas dependentes do titular do visto de residência, alguns outros documentos 

podem ser requisitados. Entre eles estão: 

• Comprovativo de situação de dependência econômica; 

• Certidão de declaração da tutela (no caso de irmãos menores); 

• Comprovativo de dependência financeira (no caso de filhos solteiros); 

• Comprovação de matrícula em uma instituição de ensino portuguesa (no caso de filhos estudantes). 

A lista completa e atualizada de documentos específicos exigidos em cada situação está disponível na 

página oficial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). 

Quanto custa? 

Não existe um valor fixo para o processo do reagrupamento familiar. O preço varia de acordo com a 

situação, o número de familiares e questões que envolvem a documentação. 

Por isso, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) disponibiliza em seu site oficial uma tabela 

atualizada com as taxas definidas para cada caso. Outras dúvidas específicas sobre valores podem ser 

questionadas através do contato direto com os serviços de informação do SEF. 

Prazos 

Não existe também um prazo definido para a publicação do resultado final do pedido de reagrupamento 

familiar. Esse tempo pode variar de acordo com a situação, a demanda do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, questões burocráticas e outros fatores externos. Contudo, é possível acompanhar o 

andamento do processo através das plataformas do serviço. 

Informe-se sobre Portugal! 
Apesar de o reagrupamento familiar ser uma possibilidade real, é importante informar-se caso você 

pretenda morar em Portugal. De fato, as leis relacionadas aos brasileiros mudam constantemente. 

Portanto, leia mais sobre o país e compartilhe as informações com os seus amigos! 
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