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Estruturei este checklist 
com o intuito de te guiar em um 

SUPER PASSO A PASSO nesta 
sua mudança para Portugal.

ELE ESTÁ DIVIDIDO EM 5 ETAPAS



Assim, você conseguirá 
enxergar melhor o passo a 

passo e ter clareza do 
que é prioritário em cada 

período!



Meu nome é Taíssa Souza
e o meu propósito é te fazer ir morar 
fora mais planejado, informado e 

consciente...

… para você não se 
arrepender no futuro de 

ter perdido tempo, 
dinheiro ou ter passado 
por algum perrengue que 
você poderia ter evitado.



Vamos ao 
Checklist?



1 - Entender qual principal motivo de  
você está indo para Portugal

ANTES DA MUDANÇA
:: 6 MESES ::

Por ser uma mudança muito grande, o seu psicológico vai 
"pegar" em alguns momentos. Por isso, entender qual o 
motivo principal da sua mudança vai diminuir, e muito, as 
chances de você sofrer ou se vitimizar com algum problema 
pois você saberá que está enfrentando aquilo por algo muito 
maior!

2 - Tirar ou Renovar o passaporte

Sem o passaporte não há a mínima possibilidade de você 
realizar essa mudança.  

Uma informação importante para quem tem filhos pequenos, 
é ficar de olho na validade deste documento. Pois ela muda 
de acordo com quantos anos a criança tem.



3 - Escolher sua forma de imigrar?

Defina quais são suas possibilidades e de que maneira você 
irá imigrar:

❏ Cidadania
❏ Visto de estudo
❏ Visto de trabalho subordinado
❏ Visto de trabalho para atividade de pesquisa e 

docência
❏ Visto D7: para aposentados ou titulares de 

rendas próprias
❏ Visto D2: autônomo ou empreendedor
❏ Startup Visa
❏ Autorização de Residência para Atividade de 

Investimento
❏ Reagrupamento Familiar
❏ Cartão de Residência para familiar de cidadão 

da união europeia

4 - Informar seus amigos e familiares

Uma vez que a decisão foi tomada, fale com seus amigos e 
familiares sobre a mudança.



5 - Desenferrujar o Inglês

Apesar da língua nativa de Portugal ser o português, todo 
mundo fala inglês por lá. Por isso, reforce ou inicie o seu 
curso de inglês.

6 - Estude sobre o custo de vida

Entenda qual valor necessário levar para se manter nos 
primeiros seis meses.

Fique atento pois no início é capaz de você gastar muito 
mais do que imagina com acomodação devido a falta de um 
fiador no país. Geralmente, quando você não tem 
referências, é preciso pagar alguns alugueis adiantados 
para garantir o imóvel.

7 - Trocar Dinheiro

Para não sofrer com a oscilação da moeda, troque um 
pouco de dinheiro a cada semana. O ideal é você traçar 
uma meta de quanto quer levar e toda semana trocar o 
montante que você definiu - mesmo tendo mais na conta!

Um exemplo: vamos supor que você vai levar 10 mil euros! 
Fazendo os cálculos, você terá que comprar 420 euros por 
semana.



8 - Comprar a passagem aérea

Fique de olho nas passagens aéreas para tentar encontrar o 
melhor preço possível.

Assim que pintar uma oportunidade legal, compre! Essa 
compra será um marco e um passo importante para você 
entender que a partir daquela data você irá, enfim, fazer sua 
mudança de vida - Comemore!

9 - Pensar fora da caixa

Mesmo se você está indo para empreender, para trabalhar 
em uma empresa ou para viver com a renda que você tem 
no Brasil, tenha um plano B! Crie um verdadeiro mapa das 
suas possibilidades de gerar renda no novo país. 

Deixe seu linkedIn atualizado, prepare seu currículo em 
português e em inglês, estude novos negócios e o cenário 
que você está inserido.

Para quem não tem o "dindin" na conta, essa programação 
semanal pode te ajudar a economizar! 

10 - Fazer um "Check Up" na Saúde

Vá a um clínico geral e faça todos os exames de saúde 
antes da sua mudança. Quanto antes você iniciar sua 
maratona de exames, melhor!



11 - Ir ao dentista

Vá ao seu dentista para fazer uma limpeza e todos os 
tratamento que você esteja precisando. Em Portugal esse 
tipo de serviço é mais caro do que aqui no Brasil.

12 - Resolver questões escolares 

Se você têm filhos, pesquise sobre as escolas de Portugal e 
sobre o ensino! Desde o Brasil eu aconselho entrar em 
contato com cada uma das instituições que você gostar.

Outro ponto importante é avisar a escola dos seus filhos, 
aqui no Brasil,  sobre a mudança. 

13 - Definir a cidade em que vai morar
Entenda melhor sobre as vantagens e desvantagens de 
cada cidade, e freguesias dentro delas, para você escolher 
o melhor custo benefício!

14 - "Test Life"

Assim como você faz um "test drive" quando vai comprar 
um carro novo, se possível, faça um "test life". Vá visitar 
Portugal e tente experimentar o país como se fosse um 
verdadeiro local.



15 - Entender melhor como é a vida de 
um brasileiro que está morando por lá

Entre em comunidades do facebook de brasileiros que estão 
morando na região que você pretende ir e assista a vídeos 
no youtube com experiências de pessoas que já estão lá.

Se você está indo para empreender, fale com profissionais 
que talvez possam te ajudar na sua caminhada (contadores 
e advogados).

Se você pretende ir para arrumar um emprego, tente 
entregar seu currículo e agendar entrevistas.



16 - Buscar uma acomodação em Portugal

ANTES DA MUDANÇA
:: 3 MESES ::

Inicie suas buscas pela sua primeira acomodação.

No canal do BORA MORAR FORA no Youtube eu já dei a 
dica do "Housesitting", que é quando você não paga nada 
pela acomodação em troca de assumir alguma 
responsabilidade na casa enquanto os proprietários estão 
viajando ou morando fora do país.

Também há a opção do "Chaves na Mão”, que é um projeto 
do Giovani Oliveira que encontra uma casa para você 
enquanto ainda está no Brasil Ou seja, você chega por lá 
com as Chaves na Mão.

Mas, sempre tem a opção de ir primeiro para um Airbnb ou 
Hotel e resolver a parte da acomodação quando você 
chegar por lá! 

Só não subestime o tempo e o valor a ser pago! Pois devido 
ao "boom" no mercado imobiliário, há pessoas que 
demoram cerca de um mês para conseguir algo.

 

https://youtu.be/FzhnOWbIaEA
http://www.boramorarfora.com.br/chaves-na-mao/


18 - Contratar um Seguro Viagem

Apesar do PB-4 dar direito ao sistema de saúde público de 
Portugal, o seguro viagem é bom pois cobre despesas como 
perda ou extravio de malas e atendimento em clínicas 
particulares.

Geralmente o cartão de crédito dá esse tipo de seguro a 
você e seus dependentes se a passagem aérea for 
comprada através dele.

17 - Solicitar e recolher documentos
Abaixo, estão listados todos os documentos que serão 
necessários para ir morar em Portugal:

❏ PB-4, documento que te dá acesso a saúde 
pública de Portugal;

❏ Apostila de Haia;
❏ Diplomas;
❏ Documentos Escolares;
❏ Certidões;
❏ Documentos médicos;
❏ Carteira de vacinação;
❏ Título de Eleitor;
❏ Carteira de Habilitação;
❏ Documentos veterinário (caso leve um pet).



19 - Deixar uma procuração

Deixe uma procuração com uma pessoa de confiança.

Dependendo do que você precisar resolver, será necessária 
uma procuração pública. Geralmente órgãos do governo e 
bancos fazem essa exigência.

Não esqueça de colocar "tim tim" por "tim tim" o que você 
quer resolver com ela. Para se certificar das suas 
necessidades, vá até o seu banco ou ligue para o órgão 
público para entender quais  especificações não podem 
faltar no documento - No ANEXO I, ao final do PDF, você irá 
encontrar um modelo de texto para procuração pública 
enviado pela Simone Bergamin.

20 - Resolver a situação da sua casa

Se o imóvel for seu, você poderá vender, alugar ou deixar 
parado. Se você for colocar a venda, esse é o momento!

Se você está em um imóvel alugado, precisa seguir um 
passo a passo para devolução. Isso vai depender do seu 
contrato, mas geralmente o ideal é:

❏ Avisar com antecedência ao proprietário sua 
intenção de sair do imóvel;

❏ Fazer os consertos e ajustes necessários para 
devolução;



❏ Quitar e cancelar todas as contas de Tv, internet 
e telefonia;

❏ Realizar a troca de proprietário ou desligar a luz, 
o gás e água.

❏ Agendar a vistoria e entrega (tenha em mãos a 
vistoria inicial do local). 

21 - Cancelar suas assinaturas

Aqui você não precisa cancelar faltando três meses, mas o 
ideal é que você já se prepare para entender o que será 
necessário no cancelamento do jornal, da revista, da sua 
academia e dos demais cursos que você esteja matriculado.

22 - Resolver a situação do seu automóvel

Se você pretende vender o carro, o ideal é colocá-lo para 
venda três meses antes.

Se a ideia não é vender por agora, não esqueça de deixar 
uma procuração com alguém possa resolver isso para você.

23 - Informar sobre a mudança de 
endereço

Não esqueça de informar ao banco, DETRAN, TRE e outras 
instituições caso você mude seu endereço.



24 - Montar uma mini farmácia

ANTES DA MUDANÇA
:: 1 MÊS ::

Leve os remédios que você costuma usar e receitas para 
compra lá fora!

Se você é mulher e usa anticoncepcional, eu aconselho 
levar no mínimo seis cartelas! Você poderá também colocar 
um DIU para não ter essa preocupação por um bom tempo!

Mas, se optar pelo DIU, faça pelo menos de três a um 
meses antes da viagem, assim é possível fazer todos os 
check-ups antes da mudança.

25 - Momento desapego!
Faça uma verdadeira limpa na sua casa e nos seus 
armários. Meu conselho é doar tudo o que você não usou 
no último ano.

Em Portugal você encontrará lojinhas incríveis com ótimos 
produtos e um preço bem mais acessível. Por isso, não vale 
a pena levar um "catatau de roupas".



26 - Fazer uma cópia dos documentos

Com todos os documentos em mãos, faça uma cópia de 
tudo e deixe com uma pessoa de confiança. O melhor é 
deixar com quem você está entregando a procuração. 
Assim você centraliza tudo em uma pessoa só.



27 - Hora de se despedir com qualidade!

ANTES DA MUDANÇA
:: 1 SEMANA ::

Como foi informado pela Angel Lopes, psicóloga 
especialista em brasileiros que vão morar fora, passe o 
máximo de tempo possível com seus amigos e familiares 
um pouco antes de sair do país. 

Com isso você ameniza a dor da saudade. 

Pois, quando estamos fora, geralmente sentimos culpa por 
não ter dado atenção devida a quem amamos quando 
tínhamos tempo! 

28 - Decidir como ir para o aeroporto

❏ Pedir para um amigo ou familiar te levar;
❏ Ir de Uber ou Táxi;
❏ Agendar um motorista de confiança.

https://youtu.be/ptAPiIPPWAE


30 - Aviso viagem ( cartão de crédito)

Para seu cartão não ser bloqueado lá fora, informe sua 
viagem a Portugal.

Isso dá para ser feito nas agências do seu banco  ou no 
aplicativo.

29 - Tirar um momento para cuidar de 
você!

❏ Cortar cabelo;
❏ Depilação;
❏ Aparar a barba (homens);
❏ Fazer as unhas (mulheres);



31 - Separar documentos específicos 
para a viagem e a imigração

DA MUDANÇA
:: NO DIA ::

❏ Passagens impressas (ida e volta - caso seu 
visto tenha validade);

❏ Local onde vai ficar em Portugal impresso;
❏ Visto e passaporte;
❏ PB-4;
❏ Comprovantes financeiros (podem perguntar 

como você vai se manter no país);

32 - Não esquecer
❏ documentos acima;
❏ malas;
❏ eletrônicos;
❏ carregadores;
❏ dinheiro;



Espero que este guia te 
ajude a organizar melhor as 

suas tarefas antes da 
grande mudança!



Quer ter acesso a mais 
informações como esta?

É só seguir as Redes Sociais do 
Bora Morar Fora!

/boramorarfora boramorarfora /boramorarfora

https://www.facebook.com/boramorarfora/
https://www.youtube.com/channel/UCaNniJazeTFGoy_av3FVq8A
https://www.instagram.com/boramorarfora
https://www.facebook.com/boramorarfora/
https://www.youtube.com/channel/UCaNniJazeTFGoy_av3FVq8A
https://www.instagram.com/boramorarfora


ANEXO I - MODELO PARA TEXTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos __________ dias 
do mês de _______ do ano de _____________, (__/__/____), nesta cidade e comarca de 
______, Estado de _________, neste Cartório, perante mim escrevente, compareceram 
como outorgantes, ________________________________, brasileiro, ____________, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação (_______) nº _______________, registro nº 
___________, onde consta ser detentor da cédula de identidade RG nº _____________ e 
do no CPF/MF nº _____________ e sua mulher 
___________________________________, __________, _________, portadora da 
cédula de identidade RG nº _____________________, inscrita no CPF/MF sob nº 
__________, casados pelo Regime _______________________, na vigência da Lei 
__________, residentes e domiciliados nesta cidade e comarca de _______, Estado de 
___________, na _______________________________________________. Os 
presentes por mim identificados, através dos documentos de identidade acima 
mencionados e a mim exibidos em seus respectivos originais, do que dou fé. E, pelos 
outorgantes foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, 
nomeiam e constituem seu procurador, ________________________, brasileiro, 
__________, ___________, portador da cédula de identidade RG nº _______________ 
inscrito no CPF/MF sob n° ____________, residente e domiciliado nesta cidade e comarca 
de _______, Estado de ___________, na 
_______________________________________________, ao qual confere os mais 
amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar os seguintes atos: PRIMEIRO: comprar, 
locar, receber em doação, ou por qualquer forma ou título, adquirir, locar, bens móveis e 
imóveis, convencionando e aceitando preços, condições, prazos, juros, multas e o que 
mais devido, receber, aceitar e assinar escrituras ou contratos, termos de transferência e 
demais instrumentos; receber numerário e dar quitação, bem como: características e 
confrontações dos bens respectivos; receber posse, domínio, direitos e ações; responder e 
exigir evicção de direito: SEGUNDO: representar os outorgantes perante quaisquer 
repartições e órgåos públicos, sejam: federais, estaduais, municipais e entidades 
autárquicas, bem como Tabeliães de Notas, de Protestos, Registradores de Imóveis, 
Títulos e Documentos, INSS, IPESP, INCRA, Secretarias da Receita Federal do Brasil, 
Estadual e Municipal, Juntas Comerciais, Embaixadas e Consulados estrangeiros e 
demais e quaisquer empresas, especialmente Companhias de Seguros e/ou Sociedades, 
Correios e Telecomunicações, Aéreas, Marítimas ou onde mais preciso for e com esta se 
apresentar, aí tratando de todos e quaisquer assuntos de interesse dos mesmos 
requerendo, alegando e assinando o que necessário seja, tais como: guias requerimentos, 
declarações, termos, formulários, livros próprios e demais instrumentos pagar e/ou receber 
quantias devidas, dando ou recebendo quitação e respectivos comprovantes de 
pagamentos; TERCEIRO: representar os outorgantes perante Bancos e Instituições             
.



Financeiras em geral e em todo território nacional, especialmente perante a agência n° 
______, do Banco ________, referente à conta n ________, podendo: abrir, movimentar e 
encerrar contas correntes e cadernetas de poupança: sacar, emitir e endossar cheques, 
assim como receber e/ou remeter ordens de pagamento e documentos de crédito, 
inclusive para exterior; solicitar saldos e extratos bancários, requisitar talões de cheques, 
requerer, cancelar, cartões de créditos e débitos ou tomar qualquer outra providência 
necessária, fazer depósitos e retiradas, promover aplicações e resgates no mercado 
financeiro, firmar recibos e dar quitação; autorizar débitos ou créditos em contas correntes; 
assinar contratos de câmbio e contratos de quaisquer natureza; contas correntes; requerer 
financiamentos e empréstimos, bem como pagar parcelas; promover quitação total ou 
parcial, requerer 2ª via de carnês, concordar, discordar com valores, cálculos datas de 
vencimentos, prazos de pagamentos, juros, multas, foros e demais condições; preencher e 
assinar formulários, papéis, guias e demais documentos necessários; receber quaisquer 
quantias de direito dos outorgantes, inclusive Pensões Previdenciárias, Benefícios, 
Auxílios e Proventos de qualquer natureza; QUARTO: comprar, vender ou alienar 
veículos, podendo: convencionar e aceitar preços, prazos, juros, multas e demais 
condições; assinar recibo de transferência e/ou recibo de compra e venda (DUT), pagar 
taxas, multas e outros encargos, entregar os documentos do veículo, apresentar retirar e 
assinar os documentos necessários; representá-los perante o DETRAN, CIRETRAN 
DNER, Companhias Seguradoras, Inspetoria de Trânsito, Despachantes Policiais, 
Delegacias de Roubos e Furtos de veículos, Instituições Financeiras e onde mais 
necessário for, neles: pagando taxas, guias, emolumentos, seguros, prêmios e reclamar 
dos indevidos, receber e dar recibos e quitações, requerer, apresentar e assinar 
documentos e papéis, dar informações e prestar declarações, requerer segunda CRV, 
DUT, IPVA, Certidões e Certificados, promover emplacamentos, licenciamentos, 
liberações inclusive em caso de apreensão do veículo, vistoria, comunicar acidentes , 
promover registros de ocorrência,  requerer e tomar ciência de laudos periciais, receber 
quaisquer valores referente a seguros, inclusive em quaisquer estabelecimentos bancários 
elou Companhias Seguradoras; ajustar o preço de venda, locação ou de condições para 
alienar, vender ou locar, dar recibo de quitação, total ou parcial, firmar contrato de compra 
e venda com ou sem reserva de domínio, receber o preço da venda ou outra transação 
qualquer, usar o veículo no tráfego, representando os outorgantes perante as autoridades 
de trânsito, tomar as medidas que forem necessárias ao emplacamento, assinando todos 
os documentos necessários, perante repartições públicas de qualquer espécie; 
representá-los junto a toda e qualquer Instituição Financeira e Bancária onde haja a 
alienação do aludido veículo, assinando tudo o que for necessário: QUINTO: tratar de 
todos os negócios e interesses dos outorgantes, junto ao Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, em sua repartição competente, ou ainda junto ao Banco autorizado, em sua 
agência competente, dar entrada na aposentadoria e receber mensalmente tudo que for              
.



devido os outorgantes, mesmo importâncias ou mensalidades atrasadas, provenientes de 
aposentadoria, pensão ou outro auxílio qualquer; podendo: requerer e assinar o que for 
preciso, fazer provas, recadastramento e declarações; exibir, juntar e retirar documentos; 
passar recibos e dar quitações; solicitar e retirar carnês e cartões magnéticos; fazer uso de 
cartões magnéticos; solicitar se necessário, transferência de local ou praça para 
recebimento dos referidos benefícios: SEXTO: Imposto de Renda, entregando declarações 
de rendimentos de bens, solicitar parcelamentos e pagar os impostos devidos, receber 
restituições do imposto de renda, quanto ao Banco autorizado, endossando e descontando 
os respectivos cheques para qualquer Instituição Bancária; SÉTIMO: representar os 
outorgantes em qualquer alteração contratual de sociedades limitadas do qual a mesma 
seja sócia, podendo para tanto, assinar as respectivas alterações contratuais, aceitar 
cláusulas e condições, prestar declarações e esclarecimentos, representá-los perante a 
Junta Comercial, Oficiais de Títulos e Documentos, Repartições Públicas em geral, 
podendo inclusive incluí-los como sócios na referida empresa e assinar cessão de cotas 
societárias; OITAVO: representá-los em ações de qualquer natureza, seja como: 
proponente ou demandado, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, representando 
e defendendo os interesses dos outorgantes em processos e/ou ações em que sejam 
autores, réus, mandantes, opoentes ou terceiros interessados; podendo para tanto, prestar 
declaração em juízo ou fora dele, constituir e destituir advogados, conferindo-lhes os 
poderes contidos na cláusula "ad-judicia" para o foro em geral, em qualquer Juízo, 
Instância ou Tribunal, além dos especiais para transigir, confessar, desistir, fazer acordos, 
firmar termos e compromissos e reconhecer a procedència do pedido; podendo mais, dito 
procurador: assinar, apresentar e retirar documentos, preencher formulários e 
requerimentos, prestar declarações e informações, pagar taxas e emolumentos, participar 
de audiências, prestar depoimentos e testemunhos, receber e dar quitação, fazer acordos, 
discordar, transigir, alegar e defender seus direitos nos incidentes que aparecerem; 
praticar, alegar, requerer promover os atos que julgar convenientes; juntar, apresentar, dar 
entrada, desentranhar, preencher e assinar todos os papéis e documentos necessários; 
NONO: vender, compromissar a venda, ceder, transferir, inclusive direitos, ou por qualquer 
outra forma alienar, a quem quiser, pelo preço e condições que melhor ajustar, o imóvel 
descrito e caracterizado na matrícula sob n°_______ do Oficial de Registro de Imóveis 
desta cidade e comarca de _________, Estado de __________, podendo para tanto 
referido procurador assinar a respectiva escritura e/ou compromisso de compra e venda; 
dar anuência; retificar, ratificar e/ou aditar referidos atos se necessário; estipular cláusulas 
e condições; passar recibos de quitação; melhor descrever e caracterizar o imóvel; 
transmitir posse, domínio, direitos e ações; responsabilizar quem de direito pela evicção 
legal; prestar as declarações de praxe notarial; representar os outorgantes perante 
Federais Tabeliães de Notas, Oficiais de Registro de Imóveis, Repartições Públicas 
Federais, Estaduais e Municipais,                          .



podendo requerer averbações, prenotações, cancelamentos, pagar taxas, emolumentos, 
prestar declarações e esclarecimentos, e tudo o mais praticar para o bom e completo 
desempenho deste mandato. FOI CONSULTADA A CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE 
COM RESULTADO NEGATIVO, para os outorgantes 
_______________________________________________ - CÓDIGO HASH: 
_________________________________ e ________________________________ 
CÓDIGO HASH: _______________________________________________, que fica 
arquivada nestas notas em pasta própria sob o nº ____, fls. ________. Assim disse e dou 
fé. A pedido lavrei este instrumento o qual depois de feito lido e achado conforme aceita e 
assina. Eu, (a.) _____________________, escrevente, escrevi. Eu, (a) 
_____________________________ Substituto da Tabeliã, subscrevo. (a.a.) 
__________________________________________________________________ // 
__________________________________________________________________ // 
(Custas pagas por guias) . Nada mais. Trasladada em __ de ________ de ____. Eu 
______________________ (_____________), escrevente, digitei e conferi. Eu, 
______________________ (_____________), Substituto da Tabeliã, subscrevi e assino 
em público e raso. 


