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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. 

Carga Horária: 

6 Horas 

Conteúdos Programáticos: 

Módulo I – Enquadramento Legal 

 Bases normativas; 

 Noção de Estrangeiro; 

 Direitos e Inibições Constitucionais. 

Módulo II – Regime Jurídico de Aquisição de Nacionalidade Portuguesa 

 



  

GRHGAL009 
www.highskills.pt |geral@highskills.pt | PT: 00351 217 931 365 

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. 

Módulo VI – Ilícito Criminal e Contraordenacional 

Módulo VII – Regimes Especiais 

 De Entrada e Permanência de Cidadãos Europeus;  
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 De Entrada e Permanência Cidadãos Membros da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa 


