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Orientação para Vistos: 

 

 

Permanência até  90 dias 

 

 

Turismo 

 

 

Turistas de alguns países, como do Brasil, não precisam de visto para entrada no 

território dos Países Baixos (Acordo Schengen), quando a permanência pretendida não 

ultrapassar 90 dias dentro de um período de 180 dias. 

Isso não significa, entretanto, que sua admissão para o território Schengen seja 

garantida. É comum solicitarem informações (como, por exemplo, a finalidade da 

viagem, a duração da estadia e os meios financeiros para custear sua permanência) na 

fronteira ou outros pontos de controle. Viajar sem os documentos apropriados pode ter 

como consequência que o acesso aos Países Baixos ou ao território Schengen lhe seja 

negado. 

 

Documentos: 

 

 Passaporte: a sua validade deve durar até pelo menos três meses após a data 

prevista de partida do território Schengen e ele deve ter sido emitido nos 10 anos 

anteriores;  

 

 Meios financeiros: divisas conversíveis, cheques de viagem, cartões de crédito, 

etc. Para os Países Baixos calcula-se um mínimo de € 35,00 por dia, por pessoa;  

 

 Um bilhete de viagem válido para retornar dentro do prazo máximo de 90 dias;  

 

 Documentos que justificam o propósito de sua viagem, por exemplo: 

 

 Reserva de hotel; 

 



 Termo de responsabilidade (garantverklaring), quando um terceiro, que mora na 

Holanda, garante sua estadia, ver em: 

www.ind.nl/Klant-informatie/Documents/1310.pdf 

 

 Carta-convite, quando você visita familiares ou amigos; 

 

 Visita de negócios: documentos comprobatórios do motivo; 

 

 Tratamento médico: documentos comprobatórios do motivo. 

 

 

Para reduzir o risco de atraso na fronteira ou outros inconvenientes, é aconselhável: 

 

 Contratar um seguro de viagem internacional, válido para Europa durante o 

período que permanecerá no território Schengen, com uma cobertura mínima no 

valor de €30.000,00 para despesas médico-hospitalares. Apesar de não ser 

obrigatória para a entrada nos Países Baixos, alguns outros países do território 

Schengen exigem este seguro; 

 

 Utilizar conexões diretas para o país de destino. Caso você viaje através de outro 

país do território Schengen ou deseje visitar outros países do território 

Schengen, é necessário se informar sobre as exigências para ingressar nesses 

países. 

 

Obs.: Para os Países Baixos não há nenhuma vacina obrigatória. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ind.nl/Klant-informatie/Documents/1310.pdf


Prorrogação excepcional da permanência como turista 

 

A autorização de permanência do turista pode ser prorrogada pro mais três meses, em 

circunstâncias muito excepcionais, por razões pessoais ou humanitárias (doença grave, 

por exemplo). A prorrogação é concedida uma só vez. Nesse caso, a prorrogação só é 

válida dentro dos países do BENELUX (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo). 

Para estadas acima de 90 dias, o brasileiro deve requerer um visto de residência 

provisória (MVV) junto à Embaixada ou Consulado dos Países Baixos em cuja 

jurisdição o interessado reside e que é concedido pela repartição que tramitou a 

solicitação. O MVV concedido para os Países Baixos só dá direito ao seu titular de 

residir neste país e não em qualquer outro no Espaço Schengen.  O passaporte deve ter 

validade de pelo menos três meses a partir do período de três meses de validade do 

visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Permanência acima de 90 dias 

 

Se o estrangeiro tiver a intenção de visitar os Países Baixos por um período maior que 

90 dias, necessitará de um visto chamado “Autorização para Estadia Temporária” (em 

holandês Machtiging Voorlopig Verblijf ou MVV), também conhecido como "Visto 

de Entrada" ou "Tipo de Visto D". 

 

Antes de ser capaz de obter um MVV, talvez seja exigido que faça o exame de 

integração civil. Você pode achar informações detalhadas sobre o exame de integração 

civil e as condições de isenções no site do Serviço de Imigração e Naturalização 

Holandesa, através do seguinte link: 

 

https://ind.nl/EN/individuals/residence-wizard/other-information/civic-integration 

 

A maioria das pessoas que não têm nacionalidade da União Europeia precisa de um 

MVV se elas quiserem permanecer nos Países Baixos por mais tempo do que 90 dias. 

No site do Serviço de Imigração e Naturalização Holandesa (IND), você poderá checar 

se você necessitará de um visto. Acessar o link abaixo: 

 

https://ind.nl/EN/individuals/residence-wizard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ind.nl/EN/individuals/residence-wizard/other-information/civic-integration
https://ind.nl/EN/individuals/residence-wizard


Procedimentos MVV 

 

Um pedido MVV pode ser feito de duas maneiras: 

 

1. A pessoa responsável pela sua estadia nos Países Baixos faz um pedido ao IND. Este 

pedido é chamado MVV-REF pedido.  

Durante este processo a pessoa responsável pela sua estadia estará em contato direto 

com o IND, (este é o processo recomendado para os pedidos). Quando este responsável 

faz um pedido de MVV em seu nome você normalmente terá que esperar por uma 

aprovação do visto fora dos Países Baixos. 

 

Assim que a aprovação do seu MVV for dada pelo IND, você precisará fazer um pedido 

no seu país de residência para obter a colocação de seu adesivo MVV no seu passaporte. 

Saiba, por favor, que este processo leva uma média de 05 a 10 dias úteis. Recomenda-se 

que você só compre sua passagem após ter o adesivo MVV no seu passaporte.  

 

Para obter seu adesivo (visto) MVV: 

 

1. Agende uma entrevista. 

Por favor, observe: se você fez um exame de integração 

civil (civic integration exam) seu pedido só pode ser 

emitido na representação em que seu exame foi realizado. 

 

2. Apresente todos os documentos solicitados (abaixo 

mencionados) para seu tipo específico de solicitação. 

 

3. Sua identidade e pedido serão checados. Se seu pedido 

estiver completo, ele será registrado e processado. 

Durante sua entrevista, dados biométricos serão 

coletados. Também, se você fez um exame de integração 

civil, suas digitais serão verificadas. 

 

 

 

https://ind.nl/EN/individuals/residence-wizard/other-information/civic-integration


2. O requerente faz um pedido à representação. Este pedido é chamado MVV-DIP 

pedido. Apesar de a maioria dos pedidos MVV poderem ser iniciados em uma 

representação, o REF procedimento, quando disponível, é sempre recomendado, pois 

este processo é muito mais rápido. 

 

As informações deste procedimento e os requerimentos podem ser encontrados no site 

Serviços de Imigração e Naturalização (IND). 

 

http://ind.nl/organisatie/themas/momi/brochures/Paginas/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ind.nl/organisatie/themas/momi/brochures/Paginas/default.aspx


Todos os documentos oficiais precisam ser legalizados. 

 

Todos os documentos deverão ser elaborados em Holandês, Inglês, Francês ou Alemão, 

ou traduzidos para uma destas línguas por um tradutor juramentado. Você deverá 

apresentar ambos, a tradução e o documento original, juntamente com o seu pedido de 

visto. Se você possui documentos traduzidos por um tradutor juramentado que não é 

certificado na Holanda, estas traduções deverão passar por um processo de legalização. 

Se uma declaração de estado civil é exigida, ela tem que ser emitida com não mais do 

que seis meses de antecedência ao início do pedido MVV, seja através da pessoa 

responsável pela sua estadia nos Países Baixos (procedimento - REF) ou por pedidos 

iniciados pela pessoa requerente no país onde esteja residindo (procedimento - DIP).                            

 

Por favor, observe: Quando se pede um MVV, uma certidão de nascimento só é exigida 

se for necessário demonstrar a ligação familiar (no caso de uma criança a qual residirá 

com os pais). Em todos os outros casos, uma certidão de nascimento será exigida 

quando for feito o registro na prefeitura na Holanda. É aconselhável que você tenha 

consigo uma certidão de nascimento legalizada quando for viajar para a Holanda. 

 

Agende uma entrevista 

 

Todos os requerentes deverão se apresentar pessoalmente a uma representação 

holandesa para confirmar sua identidade e fornecer dados biométricos. Isto se aplica 

também às crianças. Você deverá agendar um horário pelo site:  

 

http://pt.rsonac.org/services/8---outras-logisticas/agendar-um-horario.html 

 

 

Tempo de processamento 

 

A média de tempo de processamento para um visto Schengen fica entre 05 a 15 dias 

úteis, mas pode levar consideravelmente mais tempo se documentos adicionais forem 

exigidos. É aconselhável que você entregue seu pedido bem antes da data a qual você 

está planejando viajar. 

http://pt.rsonac.org/services/8---outras-logisticas/agendar-um-horario.html


Estudos 

(Procedimento - REF) 

 

 

Documentos: 

 

Para processar seu pedido os seguintes documentos precisam ser entregues, por 

entrevista, à representação diplomática: 

 

Documentos originais e uma cópia de cada documento devem ser entregues. Se você 

não entregar cópias, seus documentos originais não serão devolvidos. Não se poderão 

fazer cópias durante sua entrevista. 

 

 Passaporte ou documento oficial de viagem: 

 - Validade de no mínimo seis meses;  

 - Duas páginas de visto em branco;  

 - Emitido não mais do que dez anos antes. 

 

 Formulário MVV preenchido por completo. Por favor, assine o formulário na 

representação diplomática; 

Para obter o formulário, acessar o link abaixo: 

http://www.rsonac.org/appendices/mvv-application-form.html 

 

 Prova válida de residência no país do pedido. (visto/permanente - cartão de 

residência /passaporte); 

 

 Duas fotografias de passaporte recente (de preferência que não tenha mais de 

seis meses) de acordo com as exigências de fotografia para o passaporte 

holandês. Você deve fazer sua fotografia com um fotógrafo recomendado; 

Para informações a respeito das exigências de fotografia, acessar o link abaixo: 

http://www.rsonac.org/appendices/mvv-application-form.html


http://riodejaneiro.nlconsulado.org/servicos/visto-passaporte-e-outros-servicos-

consulares/exigencias-para-foto-de-passaporte.htm 

 

Para informações a respeito dos fotógrafos recomendados, acessar: 

http://pt.rsonac.org/passaporte/4---topicos-relacionados/fotografos 

 

 

 Cópia da notificação positiva do IND enviada para a instituição de ensino de 

ingresso; 

 

 Confirmação da universidade, carta ou e-mail;  

 

Devido a biometria, a entrega dos documentos somente é possível em Brasília, São 

Paulo ou no Rio de Janeiro. Não é enviada correspondência para seu endereço pessoal. 

Se você deseja ter seu passaporte enviado de volta para você, por favor, leia todas as 

instruções de envio: 

 

http://pt.rsonac.org/passaporte/4---topicos-relacionados/instrucoes-de-envio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://riodejaneiro.nlconsulado.org/servicos/visto-passaporte-e-outros-servicos-consulares/exigencias-para-foto-de-passaporte.htm
http://riodejaneiro.nlconsulado.org/servicos/visto-passaporte-e-outros-servicos-consulares/exigencias-para-foto-de-passaporte.htm
http://pt.rsonac.org/passaporte/4---topicos-relacionados/fotografos
http://pt.rsonac.org/passaporte/4---topicos-relacionados/instrucoes-de-envio


Trabalhos 

 

(Procedimento - REF) 

 

 

Como a Holanda tem por objetivo ser uma economia de conhecimento, ela aplica uma 

política de obtenção de vistos mais flexível para setores especializados. Pedidos MVV 

são sempre iniciados na Holanda pelo empregador. O IND segue um processo acelerado 

nestes casos, com uma decisão geralmente sendo tomada sobre o pedido no espaço de 

duas semanas.  

 

Para Fazer um pedido para: 

 

 Trabalho Assalariado; 

 

 Trabalho para imigrantes altamente qualificados; 

 

 Trabalho para pesquisadores cientistas de acordo com o decreto "Directive 

2005/71/EC"; 

 

 Trabalho para pessoas que tenham "Blue Card" Europeu; 

 

 Trainee / estágio  

 

Deverão ser apresentados os documentos abaixo listados, os quais serão entregues, por 

entrevista, à representação diplomática. 

 

 

 

 



 

Documentos: 

 

 Formulário MVV preenchido por completo. Por favor assine o formulário na 

representação diplomática; 

Para obter o formulário, acessar o link abaixo: 

http://www.rsonac.org/appendices/mvv-application-form.html 

 

 Passaporte ou documento oficial de viagem: 

  - Validade de no mínimo seis meses;  

  - Duas páginas de visto em branco;  

  - Emitido não mais do que dez anos antes. 

 

 Prova válida de residência no país do pedido. (visto/permanente - cartão de 

residência /passaporte); 

 

 Uma fotografia de passaporte recente (de preferência que não tenha mais de seis 

meses) de acordo com as exigências de fotografia para o passaporte holandês. 

Você deve fazer sua fotografia com um fotógrafo recomendado; 

Para informações a respeito das exigências de fotografia, acessar o link abaixo: 

http://riodejaneiro.nlconsulado.org/servicos/visto-passaporte-e-outros-servicos-

consulares/exigencias-para-foto-de-passaporte.htm 

 

Para informações a respeito dos fotógrafos recomendados, acessar: 

http://pt.rsonac.org/passaporte/4---topicos-relacionados/fotografos 

 

 

 Cópia da notificação positiva do IND enviada para seu empregador. 

 

 

http://www.rsonac.org/appendices/mvv-application-form.html
http://riodejaneiro.nlconsulado.org/servicos/visto-passaporte-e-outros-servicos-consulares/exigencias-para-foto-de-passaporte.htm
http://riodejaneiro.nlconsulado.org/servicos/visto-passaporte-e-outros-servicos-consulares/exigencias-para-foto-de-passaporte.htm
http://pt.rsonac.org/passaporte/4---topicos-relacionados/fotografos


Não poderá ser enviada correspondência para seu endereço pessoal. Se você deseja ter 

seu passaporte enviado de volta para você, por favor, leia todas as instruções de envio. 

 

http://pt.rsonac.org/passaporte/4---topicos-relacionados/instrucoes-de-envio 

 

Importante! Documentos originais e uma cópia de cada documento devem ser 

entregues. Se você não entregar cópias, seus documentos originais não serão 

devolvidos. Não se poderão fazer cópias durante sua entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.rsonac.org/passaporte/4---topicos-relacionados/instrucoes-de-envio


Importante! Legalizar documentos 

 

Procedimentos para legalizar documentos Brasileiros: 

 

Para que documentos oficiais brasileiros sejam reconhecidos (aceitos) nos Países Baixos 

estes devem estar legalizados. 

Os documentos apresentados para legalização precisam ser:  

- Originais ou segunda via (cópias autenticadas não serão aceitas) da autoridade 

expedidora ou reconhecedora;  

- Recentes (expedidos há no máximo 6 meses);  

- Completos. 

 

O processo de legalização é feito em duas etapas: 

 

01) Primeiramente o Ministério das Relações Exteriores do Brasil deve legalizar o 

documento:  

Ministério das Relações Exteriores - Palácio do Itamaraty  

Divisão de Assistência Consular - Setor de Legalização  

Esp. dos Ministérios  

Bl. H- Anexo I – Térreo  

70170-900 Brasília -, DF  

Tel.: (61) 2030.8806 / 2030.8811 / 2030.8812 / 2030.8813  

E-mail: legalizar@itamaraty.gov.br 

 

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) tem representações em várias cidades 

grandes, como no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e 

Florianópolis (SC), onde somente documentos expedidos localmente podem ser 

legalizados. Ver o website do MRE para maiores informações sobre legalização e 

endereços. 

mailto:legalizar@itamaraty.gov.br


As representações neerlandesas não podem intermediar na execução deste primeiro 

passo. 

 

02) Em seguida, os documentos precisam ser apresentados numa representação 

neerlandesa para a legalização. Isso pode ser feito na embaixada em Brasília, no 

consulado geral dos Países Baixos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no consulado dos 

Países Baixos em Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto 

Alegre, Recife, Salvador, Santos e Vila Velha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portadores de Passaporte Diplomático ou Oficial 

 

Brasileiros com passaporte diplomático estão dispensados de visto por até 90 dias. 

Brasileiros com passaporte oficial ou de serviço estão dispensados de visto por até 90 

dias. 

As informações acima são apenas indicativas, estando sujeitas a mudanças sem aviso 

prévio. É indispensável, ao planejar uma viagem de turismo ou de negócios, confirmar a 

validade dessas informações junto aos Consulados e Embaixadas Brasileiras em seu 

país. 

Fonte: Departamento de Polícia Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos os dados do presente comunicado baseiam-se em informações obtidas pelas 

representações diplomáticas no Brasil. Não nos responsabilizamos pela exatidão 

dessas informações.  

Em caso de dúvidas e para maiores informações, entrar em contato com o 

Consulado de sua jurisdição. 

 

Consulados dos Países Baixos no Brasil 

 

Nome da representação Consulado-Geral em São Paulo 

Endereço/CEP 
Av. Brigadeiro Faria Lima 1779 – 3° andar 

São Paulo - SP CEP:05422-970 Caixa Postal: 11302 

Telefones (11) 3811-3300 

Fax (11) 3814-0802 

Nome da chefia/classe Cônsul-Geral Sr Ludovicus Wilhelmus Maria Piët 

 

Nome da 

representação 
Consulado-Geral no Rio de Janeiro 

Endereço/CEP 
Praia do Botafogo, 242, 10o Andar , Botafogo 

Rio de Janeiro - RJ CEP:22250-040 

Telefones (21) 2157-5400 

Fax (021)2157.5454 

Nome da chefia/classe 
Cônsul-Geral Sr Maarten D. Reuchlin   Cônsul Sr Nelis Jan van 

Dam 

 

Nome da representação Consulado Honorário em Belém/PA 

Endereço/CEP 
Av. Claudio Saunders 1694 

Belém - PA CEP: 67030-160 

Telefones (91) 3255-3194 

Fax (91) 3255-4966  

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário Sr. Willeke Van Der Struijk 

 



Nome da representação Consulado Honorário em Belo Horizonte/MG 

Endereço/CEP 
Rua Sergipe 1167-sala 1102 – Funcionário  

Belo Horizonte - MG CEP: 33130-171 

Telefones (31) 3221-7377 

Fax (31) 3227-5275 

Nome da chefia/classe Monique Tikranohi Looman 

 

Nome da representação Consulado Honorário em Curitiba/PR 

Endereço/CEP 

Av. Cândido de Abreu, 469 conj. 1606 

Centro Cívico Curitiba - PR 

CEP:80530-000 

Telefones (41) 3353-2630  

Fax (41) 3352-0854  

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário Sr. Richard Bruinjé 

 

Nome da 

representação 
Consulado Honorário em Fortaleza/CE 

Endereço/CEP 
Av. Dom Luiz 880, sala 707/708 ED. Top Center – Aldeota – 

Fortaleza-CE CEP: 60160-230 

Telefones (85) 3268-2700  

Fax (85) 3461-2330 

Nome da 

chefia/classe 
Cônsul Honorário Sr. Luciano Cesar Cabral Montenegro 

 

Nome da representação Consulado Honorário em Manaus/AM 

Endereço/CEP 
Rua Miranda Leão, 41 

Manaus - AM CEP:69005-901 

Telefones (92) 3622-1366 

Fax (92) 3622-1354 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário Sr. Ilko M. Minev 

 



Nome da representação Consulado Honorário em Porto Alegre/RS 

Endereço/CEP 
Rua Prof. José Salgado Martins, 145 

Porto Alegre - RS CEP:90450-150 

Telefones (51) 3331-3832  

Fax (51) 3019-7143 

Nome da chefia/classe Ingrid de Kroes 

 

Nome da 

representação 
Consulado Honorário em Recife/PE 

Endereço/CEP 

Av. Conselheiro Aguiar 1472, sala 142 – Recife Trade Center 

Julião Lins – Boa Viagem 

CEP: 51111-011 - Recife-PE 

Telefones (81) 3465-6704  

Fax (81) 3465-1399 

Nome da 

chefia/classe 
Cônsul Honorário Sr. Weber de Barros Wanderley Lins 

 

Nome da 

representação 
Consulado Honorário em Salvador/BA 

Endereço/CEP 
Rua Largo de Carmo 04, sala 101 – Bairro Santo Antônio CEP: 

40030-040 - Salvador-BA 

Telefones (71) 3241-3001 

Fax (71) 3241-5343 

Nome da 

chefia/classe 
Cônsul Honorário Sr. Hans Joseph Maria Leusen 

 

Nome da representação Consulado Honorário em Santos/SP 

Endereço/CEP Praça Correia de Melo 9, Centro CEP: 11013-220 - Santos - SP 

Telefones (13) 2101-7890 

Fax (13) 3221-4863 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário Sr. André Luiz Collacio Lettieri 

 



Nome da 

representação 
Consulado Honorário em Vila Velha/ES 

Endereço/CEP 

Rua Henrique Moscoso, 1019 Ed Vila Shopping - Sala 301 - 

Centro 

Vila Velha - ES CEP: 29.100-020 

Telefones (27) 3219-0834  

Fax (27) 3222-7291 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário: Sr. André Joannes Maria Schilte 

 

Nome da representação Consulado Honorário em Natal/RN 

Endereço/CEP 
Rua Francisco Gurgel, 47 - Ponta Negra 

CEP 59090-050 - Natal - RN 

Telefones (84) 3219-0459 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorária Sra Monique Degens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para maiores informações e esclarecimentos: 

 

http://brasil.nlembaixada.org/ 

 

 

 

 

http://brasil.nlembaixada.org/

