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“Trabalhar no Estrangeiro – Informe-se antes de partir ” 
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4. Requisitos de entrada no país 

5. Informações e contactos úteis sobre: a) condições do mercado de trabalho; b) empresas no  

Brasil; c) descontos para a segurança social; d) sistema de saúde; e) impostos; f) litígio 

laboral; g) custo de vida. 
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1. Representação Institucional  

 

De Portugal no Brasil 

Portugal tem uma Embaixada e uma Secção Consular em Brasília e Consulados-Gerais nas 

cidades do Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A Rede consular é ainda composta por um 

Consulado em Belo Horizonte e Vice-Consulados nas cidades de Belém do Pará, Curitiba, 

Fortaleza, Porto Alegre e Recife. Veja os contactos no final desta Ficha ou através do 

seguinte site:  http://www.embaixadadeportugal.org.br/ 

 

Do Brasil em Portugal O Brasil tem uma Embaixada em Lisboa e Consulados Gerais em 

Lisboa, Porto e Faro. Veja os contactos através dos seguintes sites. 

 

Lisboa - http://lisboa.itamaraty.gov.br/pt-br/  

Porto - http://porto.itamaraty.gov.br/pt-br/ 

Faro - http://faro.itamaraty.gov.br/pt-br/ 
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2. Associações Portuguesas  

 

No Brasil existem mais de 255 instituições portuguesas e luso-brasileiras. Grande parte está 

filiada na Federação das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras, fundada em 1931 e 

sedeada no Rio de Janeiro. As actividades a que se dedicam as associações portuguesas e 

luso-brasileiras são de natureza cultural, recreativa, desportiva e beneficente. 

Poderá aceder aos contactos das associações portuguesas no Brasil em 

http://www.secomunidades.pt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.497 

Existem igualmente alguns órgãos de comunicação social da comunidade portuguesa, 

destacando-se os seguintes: 

 

Portugal Digital - http://www.portugaldigital.com.br/ 

Portugal em Foco - http://www.portugalemfoco.com.br/ 

Portugal sem Passaporte (blog) - http://blog.opovo.com.br/portugalsempassaporte/ 

Mundo Lusíada - http://www.mundolusiada.com.br/  

   

3. Comunidade Portuguesa  

 

Segundo dados do Ministério da Justiça brasileiro, a população portuguesa no Brasil 

totalizava, em 2011, 329.199 pessoas. 

As principais cidades de fixação da Comunidade portuguesa no Brasil são São Paulo (cerca 

de 160 mil) e Rio de Janeiro (cerca de 130 mil). 

Principais setores de atividade: trata-se, em grande maioria, de comerciantes e empresários, 

exercendo muitos dos descendentes (que dispõem de dupla nacionalidade) profissões liberais 

(medicina, advocacia, ensino). 

 

 

4. Requisitos de entrada no país 

Portugal e o Brasil assinaram um Acordo sobre a facilitação de circulação de pessoas que 

prevê a isenção de vistos para cidadãos que desejem entrar e permanecer no território do 

outro Estado por um período de até noventa (90) dias, para fins artísticos, culturais, 

científicos, empresariais, de estágio académico, jornalísticos, desportivos ou turísticos. 

Nos demais casos, a permanência no território está sujeita ao pedido de visto. Assim, para 

exercer uma actividade profissional ou criar uma empresa no Brasil, deverá instruir um 

pedido de visto, contactando previamente o Ministério do Trabalho e do Emprego, em 

http://portal.mte.gov.br/portal-mte/ com vista a requerer uma autorização de trabalho. 

Formulários para pedido de Visto disponíveis em: 

https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp 
 

Note que a legalização do cidadão estrangeiro no Brasil é regulada pela Lei 6815/1980, e 

pelo Decreto 86715/1981, os quais podem ser visualizados em 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao 

 

http://www.secomunidades.pt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.497
http://www.portugaldigital.com.br/
http://www.portugalemfoco.com.br/
http://blog.opovo.com.br/portugalsempassaporte/
http://www.mundolusiada.com.br/
http://portal.mte.gov.br/portal-mte/
https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp
http://www4.planalto.gov.br/legislacao


 

 

3 

Portal do Ministério da Justiça sobre vistos emitidos pelo Brasil: 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA1BC41DEITEMID754E8D13DC0D4C6DA2D175

AFB74A9B97PTBRIE.htm 

 

5. Informações e Contactos Úteis 

 

a) Para obter informações sobre as condições do mercado de trabalho, regime laboral e 

direitos e obrigações do trabalhador no Brasil, consulte o Portal do Ministério do 

Trabalho e Emprego em http://portal.mte.gov.br/portal-mte/ 

 

Trabalho estrangeiro - Guia de procedimentos – Autorização de Trabalho a 

Estrangeiro http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/guia-de-procedimentos.htm 

 

Note que para muitos postos de trabalho é pedida a certificação da equivalência das 

habilitações académicas e profissionais (reconhecimento de diplomas). Neste âmbito 

deverá ser consultado o Portal do Ministério da Educação em  http://emec.mec.gov.br/ 

http://emec.mec.gov.br/ (ver secção dedicada ao Ensino deste guia). 

Portugal e o Brasil assinaram um Acordo sobre a Contratação Recíproca de 

Trabalhadores, o qual pretende facilitar a circulação dos seus nacionais para a prestação 

de trabalho em ambos os países. Para mais informações poderá aceder a 

http://www.consulado-brasil.pt/acordo2003.htm 

 

Para procura de emprego no Brasil poderá consultar: 

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/home.xhtml 

 

Existem outros sites (não oficiais) de divulgação da oferta de trabalho no Brasil como, 

por exemplo: 

 

http://www.empregos.com.br/ - site de emprego 

http://www.catho.com.br/ -  site de emprego; 

http://br.trabalhar.com/ - site de emprego; 

http://www.facebook.com/empregosnobrasil - página de rede social orientada 

especificamente para a procura de emprego por estrangeiros; 

http://www.online24.pt/trabalhar-no-brasil/ - página que contém orientações práticas. 

 

Salário Mínimo - Desde 1 de Janeiro de 2013, segundo Decreto 7.872/2012, publicado 

em Diário Oficial da União no dia 26.12.2012, o salário mínimo nacional é de R$678. 

Poderá aceder a mais informação em:  

http://portal.mte.gov.br/sal_min/  e; 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm  

 

b) Para obter informações sobre empresas no Brasil, consulte o Portal da Receita Federal 

em http://www.receita.fazenda.gov.br, o Portal das Câmaras de Comércio Portugal no 

Brasil http://www.brasilportugal.org.br/df/ e da Câmara de Comércio e Indústria Luso-

Brasileira em http://www.ccilb.net/ 

Pode ainda consultar a lista das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil (ranking 

de 2012), para melhor orientar a sua pesquisa: 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA1BC41DEITEMID754E8D13DC0D4C6DA2D175AFB74A9B97PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA1BC41DEITEMID754E8D13DC0D4C6DA2D175AFB74A9B97PTBRIE.htm
http://portal.mte.gov.br/portal-mte/
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/guia-de-procedimentos.htm
http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
http://www.consulado-brasil.pt/acordo2003.htm
http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/home.xhtml
http://www.empregos.com.br/
http://www.catho.com.br/
http://br.trabalhar.com/
http://www.facebook.com/empregosnobrasil
http://www.online24.pt/trabalhar-no-brasil/
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto-7872-2012.htm
http://portal.mte.gov.br/sal_min/
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.brasilportugal.org.br/df/
http://www.ccilb.net/
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http://www.150melhoresempresas.com.br/materias/campeas-do-guia-as-melhores-

empresas-para-voce-trabalhar-2012.php 

c) Para obter informações sobre descontos para a segurança social no Brasil, consulte o 

Portal da Previdência Social http://www.mpas.gov.br e a Segurança Social Portuguesa 

em http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.11.02.05 

 

d) Para obter informações sobre o acesso ao sistema de saúde, consulte o Portal do Sistema 

Único de Saúde em http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm  

e) Para obter informações sobre impostos, consulte o Portal da Receita Federal 

http://www.receita.fazenda.gov.br 

f) Em caso de litígio laboral deverá consultar o Ministério do Trabalho e Emprego em 

http://portal.mte.gov.br/portal-mte/ e http://portal.mte.gov.br/legislacao/ 

Em caso de processo contencioso, poderá haver recurso a advogado especialista em 

“direito trabalhista”, através de consulta à Ordem dos Advogados do Brasil - 

http://www.oab.org.br ou indicado pela Defensoria Pública União 

http://www.dpu.gov.br, que presta assistência jurídica gratuita aos cidadãos que não 

dispõem de recursos. 

g) O custo de vida varia de acordo com os Estados e, em algumas cidades brasileiras, é 

superior ao custo de vida em Portugal (veja http://www.custodevida.com.br/ranking-

capitais/). Por exemplo, uma refeição simples para uma pessoa poderá custar, em 

Brasília, entre os R$11,00 e R$52,00. Uma refeição numa cadeia de fast food, custa cerca 

de R$15,00. 

 

Recorda-se que o salário mínimo nacional, fixado a 1 de Janeiro de 2013, é de R$678 

 

Para mais informações sobre o custo de vida em Brasília, consulte: 

http://www.custodevida.com.br/df/brasilia/ 

Transportes (Brasília-DF)  

Metro DF - As tarifas praticadas pelo Metrô-DF, conforme decreto nº 30.013 de 29 de 

janeiro de 2009, publicado no DODF nº 22, de 30 de janeiro de 2009, com vigência 

desde o dia 1º de fevereiro de 2009, são: 

Segunda a sexta-feira: 

Usuários comuns = R$ 3,00 

Estudantes = passe livre 

Sábados, domingos e feriados: 

Tarifa promocional = R$ 2,00 

 

A aquisição de créditos de viagem a serem inseridos nos cartões é feita em dinheiro, e o 

troco máximo obrigatório é de R$ 20,00 (vinte reais). 

Para mais informações, consulte http://www.metro.df.gov.br/  

 

Autocarros/onibus – o preço varia consoante as tarifas aplicadas, conforme quadro 

abaixo: 

 

Faixa Tarifária Tarifa 

Metropolitana 1 R$ 2,00 

Metropolitana 2 R$ 3,00 

http://www.150melhoresempresas.com.br/materias/campeas-do-guia-as-melhores-empresas-para-voce-trabalhar-2012.php
http://www.150melhoresempresas.com.br/materias/campeas-do-guia-as-melhores-empresas-para-voce-trabalhar-2012.php
http://www.mpas.gov.br/
http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.11.02.05
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://portal.mte.gov.br/portal-mte/
http://portal.mte.gov.br/legislacao/
http://www.oab.org.br/
http://www.dpu.gov.br/
http://www.custodevida.com.br/ranking-capitais/
http://www.custodevida.com.br/ranking-capitais/
http://www.custodevida.com.br/df/brasilia/
http://www.metro.df.gov.br/
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Metropolitana 3  R$ 2,50 

Urbana 1 e 3 R$ 1,50 

Urbana 2 R$ 2,00 

 

Para mais informações consulte: 

http://www.dftrans.df.gov.br/transportes/tiposdetransporte.html 

6. Conselhos Relevantes 

  

I - Ensino 

Antes de tomar a decisão de emigrar para o Brasil conheça as oportunidades de trabalho e as 

condições de vida que irá encontrar. Para o desempenho da sua atividade, informe-se se é 

necessário estar inscrito na Ordem Profissional correspondente à sua profissão/formação, 

quando esta exista. 

Informe-se igualmente sobre questões relativas ao reconhecimento/equivalência de 

habilitações académicas para prosseguimento de estudos relativamente a cursos frequentados 

em Portugal. Os respetivos processos são realizados pelas universidades brasileiras que 

ministrem curso na mesma área ou em áreas afins. 

Antes de viajar para o Brasil certifique-se de que a universidade em que pretende solicitar o 

reconhecimento/equivalência é reconhecida pelo MEC (consultando o site 

http://emec.mec.gov.br/) e leve consigo a certidão de habilitações correspondente ao seu 

diploma. Esta certidão deverá ser a original ou cópia certificada e ser apresentada nos 

Consulados do Brasil em Portugal, para autenticação de documento estrangeiro. 

 

Sobre a equivalência das habilitações literárias, informa-se que as condições aplicadas aos 

cidadãos portugueses em matéria de reconhecimento de qualificações profissionais, com 

vista ao exercício de determinada profissão no Brasil, consta nos artigos 46.º e 47.º do 

Tratado de Amizade e Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a 

República Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de Abril de 2001 e em 

vigor desde 5 de Setembro de 2001. As solicitações devem ser preparadas de acordo com as 

seguintes orientações emitidas pelo Ministério das Relações Exteriores: 

Os documentos escolares e universitários, assim como todos os documentos expedidos no 

exterior, precisam sempre da legalização da embaixada ou do consulado brasileiros no país 

em que foram emitidos, com exceção da França (em função de acordo bilateral para a 

dispensa de legalização de documentos públicos). 

 

 

Reconhecimento de certificados de estudos de nível fundamental e médio 

 

A revalidação de estudos de nível fundamental e médio é feita pelas Secretarias Estaduais de 

Educação e não envolve trâmite no Ministério da Educação. 

 

a. Providenciar a tradução do histórico escolar e diploma, de preferência por tradutor 

público juramentado, ou escola de língua estrangeira idônea, cujo tradutor tenha o Curso de 

Letras, com diploma registrado no MEC. 

 

b. Estar de posse do histórico escolar relativo aos estudos realizados anteriormente no Brasil. 

c. Reunidos esses documentos, recomenda-se dirigir-se à Secretaria de Educação do Estado 

onde irá fixar residência e solicitar a equivalência. 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/transportes/tiposdetransporte.html
http://emec.mec.gov.br/
http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Resolução%20da%20Assembleia%20n.83.2000%20-%20Tratado%20de%20Amizade%20entre%20Portugal%20e%20Brasil.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Resolução%20da%20Assembleia%20n.83.2000%20-%20Tratado%20de%20Amizade%20entre%20Portugal%20e%20Brasil.pdf
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d. Obtida a equivalência, você estará apto a dar continuidade a seus estudos de nível 

fundamental e médio ou utilizar a documentação para as providências relativas ao acesso a 

curso superior. 

 

 

 

 

 

Revalidação de diplomas de graduação e pós-graduação 

 

No Brasil, compete às universidades públicas a revalidação de diplomas de graduação e pós-

graduação. 

 

a. Inicia-se com a legalização dos documentos relativos ao curso na embaixada ou consulado 

brasileiro do país onde o estudante fez os seus estudos; 

 

b. A segunda providência é verificar quais documentos precisam de tradução juramentada. 

Isso deve ser feito junto à instituição pública de ensino superior brasileira escolhida pelo 

interessado para a revalidação do diploma; 

 

c. O interessado deve, então, entrar com requerimento de revalidação na instituição 

selecionada. 

 

Para verificar que instituição de ensino tem cursos semelhantes ou afins na sua área, sugere-

se consulta à lista de instituições na página web da Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação em http://portal.mec.gov.br/sesu/. 

Ainda sobre este particular, destaca-se que a revalidação de diploma de graduação expedido 

por instituições de ensino superior (IES) estrangeiras é regulamentada pela Resolução 

CNE/CES nº 01, de 28 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CNE/CES nº 8, de 4 de 

outubro de 2007’. Seguidamente se sintetizam os principais passos do processo: 

 

- O processo de revalidação é realizado por qualquer universidade pública brasileira que 

ministre o mesmo curso de graduação realizado no exterior (na mesma área de conhecimento 

ou em áreas afins). Por isso, antes de viajar, é importantíssimo que o estudante avalie a grade 

curricular do curso internacional que escolheu e compare com os conteúdos ministrados 

pelas universidades públicas reconhecidas pelo MEC (http://emec.mec.gov.br/, disciplinas e 

principalmente carga horária). Isso ajudará a futura revalidação, pois é muito difícil que a 

universidade simplesmente aceite o diploma estrangeiro sem solicitar que o aluno curse 

algumas disciplinas e realize provas e exames, com o objetivo de caracterizar a equivalência, 

verificar os conhecimentos ou simplesmente complementar a formação (quanto maior o 

número de disciplinas semelhantes, menores as chances de ter que cursar outras). 

 

- Antes de vir para o Brasil de vez, tenha em mãos além do diploma, a grade curricular do 

curso com a descrição de todas as matérias e as respectivas cargas horárias, o histórico, as 

notas e todo documento que julgar importante. Para que estes documentos tenham efeitos no 

Brasil, eles devem estar devidamente legalizados pelas autoridades estrangeiras, e isso nada 

mais é que outro processo burocrático de reconhecimento de firmas (lembre-se: este 

processo garante que seus documentos não são falsos e que forma expedidos por uma 

Universidade reconhecida, simplesmente isso). 

 

http://portal.mec.gov.br/sesu/
http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
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Ou seja, todos os documentos devem ser oficiais e assinados por alguma autoridade da 

universidade. Provavelmente estes documentos também terão que ser enviados à alguma 

outra autoridade do país estrangeiro (caso tenha licenciatura obtida no exterior) para o 

reconhecimento das assinaturas. Como o Brasil não assinou o convenio de Haya (que 

permite a reciprocidade entre documentos oficiais emitidos em diversos países) os 

documentos depois de reconhecidas as firmas devem ser enviados ao Consulado Oficial do 

Brasil no país em questão para finalmente terminar o processo de legalização.  

 

- Passando os primeiros passos, os documentos estão prontos para serem apresentados a 

qualquer autoridade brasileira e por fim, começar o processo de reconhecimento no Brasil. 

A primeira coisa a fazer é entrar contato com o Departamento de Relações Internacionais 

de uma universidade pública reconhecida pelo MEC (preferivelmente a mesma que antes 

de viajar você comparou os currículos).  

 

- Cada universidade tem autonomia para realizar o seu protocolo de revalidação, mas 

normalmente os documentos solicitados são bastante parecidos: diploma, histórico escolar, 

conteúdo programático, bibliografia… e óbvio, o pagamento de certas taxas (aqui você tem 

um exemplo da documentação exigida pela UFRGS. Em alguns casos é solicitada a 

tradução juramentada dos documentos. 

 

- Depois disso, e até sair um parecer, não há um prazo estabelecido para a conclusão. O 

processo é longo porque é avaliado por uma comissão de professores que analisa 

detalhadamente todas as disciplinas cursadas no exterior e define se estão de acordo com o 

conteúdo ministrado pelas disciplinas equivalentes oferecidas pela mesma universidade. Em 

muitos casos, não apenas as disciplinas realizadas e as notas obtidas são levadas em conta, 

mas a reputação e o histórico da universidade de origem do diploma. 

 

Importa ainda ter presente que a simples revalidação do diploma ou certificado não é 

suficiente, mas é condição fundamental para a obtenção do registro profissional, que é a 

autorização que habilita o profissional a exercer sua atividade regularmente no Brasil. Sem 

este registro, veda-se o exercício da profissão, mesmo que o profissional tenha em mãos a 

revalidação de estudos de nível superior realizados no exterior. 

 

- O registro profissional pode ser obtido junto à entidade de classe respetiva, no Estado onde 

o interessado irá fixar residência. Por exemplo, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para 

o curso de Direito; Conselho Regional de Medicina (CRM) para o curso de Medicina; 

Conselho Regional de Engenharia (CREA) para o curso de Engenharia; Conselho Regional 

de Psicologia (CRP) para o curso de Psicologia; e assim por diante. 

 

Para mais informações consulte o portal do Ministério da Educação em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=3

17 

 

Ou contacte os Consulados Gerais do Brasil em Portugal, na sua área de residência. 

 

REVALIDA – validação diplomas área Medicina 

No que se refere aos titulares de diplomas de medicina, o Ministério de Educação e o 

Ministério da Saúde brasileiros criaram, em 2011, um novo sistema de 

reconhecimento/equivalência de diplomas médicos obtidos no exterior, designado 

REVALIDA, que consiste num exame nacional para aferição de equivalência curricular e 

http://www.ufrgs.br/prograd/arquivos/requerimento_graduacao.pdf
http://www.ufrgs.br/prograd/publico-externo/arquivos-publico-externo/InformacoesRevalidacaoDiploma3.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=317
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=317
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definição da correspondente aptidão para o exercício profissional da medicina no Brasil, a 

que terão que se submeter todos os cidadãos, estrangeiros ou nacionais, que tenham obtido o 

diploma de medicina no estrangeiro (formação geral, não contempla especialidades).  

 

Quanto custa (preços 2012) 

R$ 100 (1° fase) e R$ 300 (2° fase) 

 

Como é 

A 1° fase é formada por questões de múltipla escolha e demonstrativas. A 2° fase testa 

habilidades clínicas dentro das áreas do exercício médico: clínica médica, cirurgia, 

ginecologia-obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade e saúde coletiva. 

Ambas são eliminatórias. 

 

Locais 

Em 2012, as provas da 1° fase ocorreram em Manaus (AM), Fortaleza (CE), Rio, Campo 

Grande (MS) e Brasília.  

 

A 2° fase decorreu apenas em Brasília.  

 

Tempo de prova 

Na 1° fase, são oito horas de provas (cinco para as questões de múltipla escolha e três para as 

discursivas).  

 

Na 2° fase, são cerca de 50 minutos para cada candidato realizar tarefas em dez estações 

médicas. 

 

Quanto demora 

O tempo de espera para conclusão do processo dependerá das universidades parceiras do 

Revalida que são autorizadas a dar seguimento à revalidação do diploma após a de resultados 

de aprovação divulgados pelo INEP (http://www.inep.gov.br/) 

 

Documentos 

O candidato deve ter o diploma médico expedido por instituição de ensino superior 

estrangeira (reconhecida pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente desse país) e 

autenticado pela autoridade consular brasileira. Não há necessidade de o diploma ser 

traduzido por tradutor juramentado nesta etapa. 

 

A questão legal dos documentos será tratada e confirmada posteriormente pela instituição de 

ensino superior brasileira que fará a validação do diploma. Os estrangeiros precisam 

apresentar ainda o exame de proficiência em língua portuguesa, o Celpe-Bras. 

 

Universidades parceiras 

São 38 universidades federais que mantêm convênio com o exame Revalida: 

 UEA - Universidade do Estado do Amazonas 

 UEL - Universidade Estadual de Londrina 

 UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz 

 UFAC - Universidade Federal do Acre 

 UBA - Universidade Federal da Bahia 

 UFC - Universidade Federal do Ceará 

 UFCG - Universidade Federal de Campina Grande 

http://www.inep.gov.br/
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 UFG - Universidade Federal de Goiás 

 UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora 

 UFMA - Universidade Federal do Maranhão 

 UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 UFPB - Universidade Federal da Paraíba 

 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

 UFPR - Universidade Federal do Paraná 

 FURG - Universidade Federal do Rio Grande 

 UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 UNIR - Universidade Federal de Rondônia 

 UFRR - Universidade Federal de Roraima 

 UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

 UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 

 UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 UnB - Universidade de Brasília 

 Unirio - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 FURB - Universidade Regional de Blumenau 

 Unitau - Universidade de Taubaté 

 Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados 

 UFAM - Universidade Federal do Amazonas 

 UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

 UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto 

 UFPEL - Universidade Federal de Pelotas 

 UFPA - Universidade Federal do Pará 

 UFPI - Universidade Federal do Piauí 

 UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 UFS - Universidade Federal de Sergipe 

 UFU - Universidade Federal de Uberlândia 

 UFV - Universidade Federal de Viçosa 

 

Depois de validado 

Uma vez validado o diploma, o médico terá de se registrar no Estado onde pretende trabalhar 

e adquirir o registro profissional para poder exercer a profissão. 

 

Para mais informações consulte o portal do Ministério da Educação brasileiro, em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=321 

E o Conselho Federal de Medicina: 

http://portal.cfm.org.br/  

Ou contacte os Consulados Gerais do Brasil em Portugal, na sua área de residência. 

 

NOTA: Todo os diplomas e demais certificados devem sempre ser legalizados na embaixada 

ou do consulado brasileiro em Portugal (ou nos serviços consulares brasileiros no pais onde 

fez a sua formação). 

 

II - Turismo 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=321
http://portal.cfm.org.br/
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Se viajar para o Brasil ao abrigo do Acordo de isenção de vistos para turistas e pretender 

prorrogar o prazo de 90 dias inicialmente concedidos, contacte o Departamento de Polícia 

Federal da sua área de residência em http://www.dpf.gov.br/ (sugere-se que o faça 30 dias 

antes de expirar o primeiro período de estadia). 

 

 

Note que atendendo à insegurança em algumas zonas do Brasil, deverá procurar não ostentar 

objectos de valor, evitar áreas isoladas, levantar dinheiro em caixas eletrónicas durante o dia 

e em locais movimentados, nunca perder de vista o cartão em caso de pagamento com o 

mesmo (evite a fraude e cópia do sue cartão) e não oferecer resistência em caso de assalto. 

 

Mais informações disponíveis em http://www.secomunidades.pt/web/guest/listapaises/BR 

E em http://www.consuladovirtual.pt/web/brasilia/ConselhosViajantes 

 

Em caso de viagens dentro do país aconselha-se vacinação de acordo com informação 

disponível em http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home 

 

Quando se instalar no Brasil, proceda à sua inscrição consular no posto consular português 

da sua área de residência. 

 

  

Quando se instalar no Brasil, proceda à sua inscrição consular no posto consular 

português da sua área de residência. 

 

7. Endereços úteis 

  
Em Portugal 

 

Embaixada do Brasil em Lisboa 
Estrada das Laranjeiras, 144 

1649-021 Lisboa  

Telefone: 21 7248510 

Fax: 21 7267623 

E-mail: geral@embaixadadobrasil.pt 

Site: http://lisboa.itamaraty.gov.br 

 

Consulado-Geral do Brasil em Lisboa   
Praça Luís de Camões, 22 - 1º andar    

1249-190  Lisboa      

Fax: 21 347 3926      

E-mail: consbras.lisboa@netcabo.pt   

Site: http://www.consulado-brasil.pt/ 

 

Jurisdição: Distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Arquipélago dos 

Açores, Ilhas da Madeira e Porto Santo. 

  

Consulado-Geral do Brasil no Porto 
Av. de França - nº 20 - 1º andar  

4050-275  Porto  

Telefone: 22 608 4070 

Fax: 22 608 4089 

E-mail: cgporto@mail.telepac.pt 

Site: http://www.portalconsular.mre.gov.br/clientes/portalconsular/portalconsular/mundo/europa/republica-

portuguesa/porto/ 

 

Jurisdição: Distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Aveiro e Coimbra. 

 

http://www.dpf.gov.br/
http://www.secomunidades.pt/web/guest/listapaises/BR
http://www.consuladovirtual.pt/web/brasilia/ConselhosViajantes
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home
mailto:geral@embaixadadobrasil.pt
http://lisboa.itamaraty.gov.br/
mailto:consbras.lisboa@netcabo.pt
http://www.consulado-brasil.pt/
http://www.portalconsular.mre.gov.br/clientes/portalconsular/portalconsular/mundo/europa/republica-portuguesa/porto/
http://www.portalconsular.mre.gov.br/clientes/portalconsular/portalconsular/mundo/europa/republica-portuguesa/porto/
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Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 

 

Em Portugal 

 
Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 

Em Lisboa      No Porto 

Avª Infante Santo, 42 – 3º      Direção de Serviços Regional 

1350-179 Lisboa      Rua do Rosário, 135 

Telefone:217 929 734/Fax:217 929 724   4050-523 Porto 

E-mail: emi@mne.pt     Telefone: 223 395 450/69 / Fax: 223 3 5 454 

http://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/   dsr@mne.pt 

 

Gabinetes de Apoio ao Emigrante - http://portal-gae.dgaccp.pt 

 

Instituto do Emprego e Formação Profissional  Autoridade para as Condições do Trabalho 

Rua de Xabregas, nº 56     Avenida Casal Ribeiro, 18-A 

1949-003 Lisboa      1000-092 Lisboa 

Telefone: 218 614 100/ 808 200 670    Telefone: 213 308 700/Fax: 213 308 706 

www.iefp.pt / iefp.info@iefp.pt    www.act.gov.pt / geral@act.gov.pt 

  

 

Instituto da Segurança Social 

Rua Rosa Araújo, nº 43 

1250-194 Lisboa 

Telefone: 808 266 266, dias úteis das 9H00 às 17H00 

Do estrangeiro: +351 210 495 280 

www.seg-social.pt 

 

 

No Brasil 

 

Embaixada de Portugal em Brasília    Consulado-Geral de Portugal no Rio De Janeiro 
Setor Embaixadas Sul     Av. Marechal Câmara, 160 - Sala 1809 - Ed. Orly 

Avenida das Nações - Quadra 801 - Lote 2   20020-080 Rio de Janeiro - RJ 

70 402 – 900 Brasilia – DF     Telefone: +55 21 3231-7250  

Telefone :+55 61 3032 9600     Fax: +55 21 2544.3382 

Fax : +55 61 3032 9642     E-mail: mail@rio.dgaccp.pt 

E-Mail: embaixadadeportugal@embaixadadeportugal.org.br 

Site: www.embaixadadeportugal.org.br 

 
Secção Consular da Embaixada de Portugal em Brasília 

SES – Av. das Nações, Quadra 801 – Lote 2 

70402-900 – Brasília – DF 

Tel: (61) 3032-9600 

Fax: (61) 3032-9627 

E-mail: mail@brasilia.dgaccp.pt 

Jurisdição: Distrito Federal, Estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia 

Período de atendimento: de 2ª a 6ª das 08:30hs às 13:00hs 

 
 

Consulado-Geral de Portugal em Salvador   Consulado-Geral de Portugal em São Paulo 
Avenida Tancredo Neves, nº 1632     Rua Canadá, 324 - Jardim América 

Edifício Salvador Trade Center, Torre Norte    01436-000 - São Paulo - SP 

1º andar, Salas 109 a 113, Caminho das Árvores    Telefone: +55 11 3084 1800 

41820-020 Salvador – BA     Fax: +55 11 3085 5633  

Telefone: +55 71 3341 0636 / 3341 1499    E-mail: duvidas@spaulo.dgaccp.pt 

Fax: (+55 71) 3341-2796      Site Internet: www.consuladoportugalsp.org.br 

E-mail: mail@salvador.dgaccp.pt     

 

 

Consulado de Portugal em Belo Horizonte    Secção Consular da Embaixada em Brasília  
Av. Álvares Cabral, 1366, 9º andar – Lourdes   SES – Av. das Nações, Quadra 801, Lote 02 

30170-001 Belo Horizonte – MG    70402-900 Brasília - DF 

Telefone: +55 31 3291 8192     Telefone: +55 61 3032 9600 

Fax: +55 31 3291 8064      Fax: +55 61 3032 9627 

E-mail: mail@cnbel.dgaccp.pt    E-mail: mail@brasilia.dgaccp.pt 

http://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/
mailto:dsr@mne.pt
http://portal-gae.dgaccp.pt/
http://www.iefp.pt/
mailto:iefp.info@iefp.pt
http://www.act.gov.pt/
mailto:geral@act.gov.pt
http://www.seg-social.pt/
mailto:mail@rio.dgaccp.pt
mailto:embaixadadeportugal@embaixadadeportugal.org.br
http://www.embaixadadeportugal.org.br/
mailto:mail@brasilia.dgaccp.pt
mailto:duvidas@spaulo.dgaccp.pt
http://www.consuladoportugalsp.org.br/
mailto:mail@cncur.dgaccp.pt
mailto:mail@cnbl.dgaccp.pt
mailto:mail@brasilia.dgaccp.pt
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Vice-Consulado de Portugal em Belém    Vice-Consulado de Portugal em Curitiba 
Rua dos Mundurucus, 3100 - salas 1202 e 1203   Rua Visconde do Rio Branco, 1358, 20ª andar, Centro 

Edifício Metropolitan Tower     Curitiba - PR 

CEP: 66040-033 Belém - PA     CEP 80420-210  

Telefone: +55 91 3241 6666      Telefone: +55 41 3233 4211 

Fax: +55 91 3241 1181     Fax: +55 41 3222 1190 

E-mail: mail@belempara.dgaccp.pt    E-mail: mail@curitiba.dgaccp.pt 

Site: www.vcportugalbelem.org.br     

 

 

Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza   Vice-Consulado de Portugal em Porto Alegre  
Edifício Metropolitan Empresarial     Rua Prof. Annes Dias, 112, 10º andar 

Rua Desembargador Leite Albuquerque 635 Sala 402  90020-090 Porto Alegre - RS 

60150-150 Fortaleza Ceará     Telefone: +55 51 3061 5767 

Telefone: +55 85 3261 7420     Fax: +55 51 3228 0087 

Fax: +5585 3261 7421     E-mail: mail@cnpal.dgaccp.pt  

E-mail: fortaleza@mne.pt      

Site :http://www.secomunidades.pt/web/fortaleza   

 

 

Vice-Consulado de Portugal em Recife    
Av. Engº Domingos Ferreira, 4060 - 6º andar - Boa Viagem  

51021-040 Recife – PE      

Telefone: +55 81 3327 1514     

Fax: +55 81 3327 1514      

E-mail: mail@cnrec.dgaccp.pt      

 

 

Ministério do Trabalho e do Emprego   Ministério da Educação 

Esplanada dos Ministérios     Esplanada dos Ministérios 

Bloco F       Bloco L  

70059-900 Brasília – DF     70047-900 Brasília-DF 

Tel.: +55 61 3317 6000     Tel.: +55 61 0800 616161 

http://portal.mte.gov.br/portal-mte/    http://www.mec.gov.br 

 

 

 

Órgãos Federais que regulam/fiscalizam o emigrante no Brasil 

Policia Federal - www.dpf.gov.br 

Ministério da Justiça – http://portal.mj.gov.br 

 

mailto:consptbel@expert.com.br
mailto:mail@cncur.dgaccp.pt
http://www.vcportugalbelem.org.br/
mailto:fortaleza@mne.pt
http://www.secomunidades.pt/web/fortaleza
mailto:mail@cnrec.dgaccp.pt
http://portal.mte.gov.br/portal-mte/
http://www.mec.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/
http://portal.mj.gov.br/

