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O pedido de vistos em formato eletrónico já é possível através da nova plataforma 

eletrónica “e-VISA”, disponível no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) 

em em https://pedidodevistos.mne.pt/VistosOnline/ .  

 

Esta plataforma do Ministério dos Negócios Estrangeiros, apresentada em cinco 

línguas (português, inglês, francês, ucraniano e russo) procura dar continuidade a um 

esforço de digitalização de toda a tramitação documental dos pedidos de visto, 

simplificando os anteriores procedimentos, que exigiam a presença física dos 

requerentes nos postos consulares competentes.  

 

Agora, o requerente de visto apenas tem que aceder ao site supra indicado, efetuar 

o seu registo único e com o código pessoal de acesso que vai receber terá acesso a 

(praticamente) todas as fases de tramitação do pedido de visto.  

 

Ora, o pedido de visto desdobra-se em quatro fases, estando disponível o 

acompanhamento online de todas elas: 

• Registo do pedido, incluindo a submissão de documentos;  

• Análise do pedido;  

• Deferimento ou indeferimento do pedido; 

• Emissão de visto. 

 

Para já apenas não está disponível – embora já se preveja a evolução da plataforma 

nesse sentido – a possibilidade de pagamento da taxa administrativa.  
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