Embaixada da Suíça em Portugal

Checklist para pedido de visto para estudar

Se for residente (nacional ou estrangeiro) em Portugal e quiser ir estudar na Suíça, pode
pedir o seu visto na Embaixada da Suíça em Lisboa.
O pedido de visto só pode ser entregue com marcação. Agende um dia e uma hora
ligando para a secção consular da Embaixada.
Em geral solicita-se um visto de estudos, os seus dados biométricos não serão
registados. Não obstante pode ser convidado para uma entrevista pessoal na Embaixada.
Se os documentos não são redigidos numa língua oficial da Suíça (Alemão, Francês,
Italiano) ou em Inglês, têm de ser traduzidos numa das línguas anteriormente
mencionadas.
Por favor entregue os documentos na ordem exacta indicada embaixo e não agrafe
nenhum documento:
Passaporte ou documento de viagem oficial
emitido nos últimos 10 anos; com um mínimo de 3 meses de validade após o
regresso marcado e com no mínimo 2 páginas em branco
Original e 2 fotocópias (páginas com foto, dados pessoais e assinatura)
Estrangeiros residentes em Portugal:
Autorização de residência portuguesa com validade de no mínimo 3 meses
após a estadia programada na Suíça
Original e 2 fotocópias
2 fotografias tipo passe, recentes e idênticas (para os requisitos consulte o
website)
3 conjuntos do formulário “pedido de visto de estada de longa duração tipo D”
devidamente preenchidos em Alemão, Francês, Italiano ou Inglês, assinados pelo
requerente.
Em caso de menores (menos de 18 anos de idade): ambos os pais têm que
assinar os formulários e anexar fotocópias dos seus passaportes (páginas com
foto, dados pessoais e assinatura).
Certificado de admissão ou matrícula da escola ou universidade na Suíça
Original e 1 fotocópia
Diplomas e certificados de estudos, com tradução se necessário
Original e 2 fotocópias
Carta de motivação apresentando os objetivos dos estudos, datada e assinada
pelo requerente, redigida numa das línguas oficiais da Suíça ou em Inglês.
Original e 1 fotocópia
Comprovativo de pagamento da universidade/escola na Suíça ou comprovativo
da isenção de pagamento de taxas escolares
Original e 1 fotocópia
Comprovativo de recursos financeiras (extrato bancário, bank certificates, etc.)
Original e 1 fotocópia
e/ou
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Termo de responsabilidade, datado e assinado pela pessoa que se irá
responsabilizar pelas despesas do estudante durante a estadia na Suíça. Este
termo de responsabilidade deve ser redigido numa das línguas oficiais da Suíça ou
em Inglês e acompanhado de uma fotocópia do passaporte do patrocinador
(páginas com foto, dados pessoais e assinatura) e o seu extrato bancário.
Original e 1 fotocópia
Curriculum Vitae
Original e 1 fotocópia
Comprovativo de competências linguísticas, como certificados TOEFL ou
IELTS para Alemão, Francês ou Italiano, se disponível




Queira observar que:
A Embaixada da Suíça reserva-se o direito de pedir documentos adicionais e/ou de fazer
uma entrevista pessoal.
Os vistos para estudantes para estudos na Suíça estão isentos de taxas.
Observe que a decisão final sobre a isenção da taxa cabe à Embaixada da Suíça
O pedido completo será enviado para decisão à autoridade cantonal de migração. O
processo demora pelo menos 8 a 12 semanas. Após aprovação do pedido, o requerente
deve entregar o seu passaporte original à Embaixada para a emissão do visto.
O visto pode ser levantado pessoalmente na Embaixada ou ser enviado por correio.
Pessoalmente: entrega em 2 dias úteis, apenas com marcação. Agende um dia e uma
hora ligando para a secção consular da Embaixada.
Por correio: o passaporte será devolvido ao endereço em Portugal indicado no pedido,
através dum serviço de correio à cobrança.
Não se efectuam fotocópias. Não se aceitam pedidos incompletos.
Por favor leia atentamente o aviso legal sobre a obrigação de sair da Suíça após a
conclusão dos estudos. Não se aplica, se o objetivo dos estudos for a conclusão dum curso
superior suíço.

Aviso legal
A estadia está relacionada com os estudos e é, portanto, limitada e temporária. No final
da conclusão bem-sucedida dos estudos existe apenas a possibilidade de procurar,
durante um período de seis meses, uma actividade remunerada de elevado interesse
científico ou económico. Não há direito a uma extensão permanente da residência após a
conclusão dos estudos ou de uma formação. A residência permanente só é possível se
os requisitos legais forem cumpridos. Para o efeito, deverá ser apresentado um novo
pedido de autorização de residência às autoridades suíças competentes. Estas
autoridades decidem com base na Lei Federal sobre Estrangeiros e Integração (LEI). As
autoridades podem exigir que o requerente aguarde o resultado do pedido desta
autorização no estrangeiro.
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