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Contratação de Estrangeiros 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos que lhes permitam 

aplicar os Procedimentos de Contratação de Estrangeiros com abordagem da nova lei laboral, 

a alterações introduzidas com a nova lei laboral, a Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Qual o enquadramento legal envolvido; 

 Conhecer os regimes jurídicos da aquisição da nacionalidade portuguesa; 

 Conhecer os regimes jurídicos da entrada de estrangeiros em posições não sujeitos a 

controlo; 

 Conhecer os regimes jurídicos da permanência de estrangeiros em Portugal; 

 Quais os regimes especiais existentes; 

 Quais os procedimentos de contraordenação que podem ser aplicados; 

 Saber aplicar os Procedimentos de Contratação de Estrangeiros. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível da 

contratação de estrangeiros, nomeadamente, Diretores e Técnicos de Recursos Humanos, 

Diretores Administrativos, Responsáveis de Contratação, Assessores Jurídicos, e Diretores 

Gerais. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

6 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 
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Módulo I – Enquadramento Legal 

 Bases normativas; 

 Noção de Estrangeiro; 

 Direitos e Inibições Constitucionais. 

Módulo II – Regime Jurídico de Aquisição de Nacionalidade Portuguesa 

Módulo III – Regime Jurídico da Entrada de Estrangeiros em postos não sujeitos a 

controlo 

 Obrigações Declarativas; 

 Regras Especiais a observar pelas Unidades Hoteleiras. 

Módulo IV – Regime Jurídico da entrada de Estrangeiros em postos sujeitos a 

controlo 

 Implicações da nova lei laboral (alterações introduzidas com a nova lei laboral, a Lei 

n.º 93/2019, de 4 de setembro); 

 Requisitos de Entrada; 

 Inibições de Entrada; 

 Tipos de Vistos de Entrada: 

 Individual;  

 Coletivo; 

 De trânsito; 

 De escala; 

 De curta duração; 

 De estada temporária. 

 Duração e prorrogações dos vistos; 

 Visto de residência. 

Módulo V – Regime Jurídico da Permanência de Estrangeiros em Território Nacional 

 Autorização de residência:  

 Tipos; 

 Autorização de residência para trabalho subordinado; 

 Autorização para atividade independente; 

 Autorização para docente, investigação científica ou altamente qualificada; 

 Autorização de residência para estagiários não remunerados. 

 Estatuto de Residente de Longa Duração: 

 Requisitos de aquisição do estatuto; 

 Procedimento de aquisição do estatuto; 

 Título de residente de longa duração; 

 Direitos e garantias estatutárias. 
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Módulo VI – Ilícito Criminal e Contraordenacional 

Módulo VII – Regimes Especiais 

 De Entrada e Permanência de Cidadãos Europeus;  

 De Entrada e Permanência Cidadãos Membros da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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