
Há outras
alternativas



Quem pode receber o visto temporário 
por maus-tratos? 

• Você deve ter, ou ter tido, visto 
temporário na Noruega por 
imigração familiar com seu cônjuge 
ou companheiro(a).

• O cônjuge ou companheiro(a) deve 
ser norueguês/nórdico, ter visto 
permanente ou visto que pode vir a 
ser permanente.

 

• Você e/ou seus filhos têm de ter 
sofrido maus-tratos do cônjuge ou 
companheiro(a), enquanto viviam 
juntos na Noruega. 

• Você deve ter deixado seu cônjuge 
ou companheiro(a). 

• Não há a exigência de você ter 
já estado um período mínimo na 
Noruega.

Há outras alternativas

Todos têm o direito a uma vida sem medo de 
violência e ameaças. Se você e/ou seus filhos 
sofrem maus-tratos em casa, você pode 
receber o visto temporário independente. 
Você não precisa continuar em casa, porque 
tem medo de perder seu visto temporário na 
Noruega. 



O que são maus-tratos?

Maus-tratos são ameaças, uso 
de força, violência ou privação da 
liberdade. 

Os maus-tratos podem ser físicos, 
psíquicos ou sexuais. Ao refletir, se 
você está sendo vítima de maus-
tratos, é importante considerar se 
sofre:
   
• puxões de cabelos,
• empurrões,
• pontapés,
• ameaças (direta ou indireta),
• pressão a atos sexuais  

indesejados,
• violação,
• outros abusos sexuais,
• controle,
• isolação,
• xingamentos,
• negligências;
• apanha;
• é trancada(o) dentro ou fora de 

casa;
• não pode ter contato com a família 

ou amigos;
• não pode movimentar-se 

livremente na sociedade, para, por 
exemplo, participar de curso de 
norueguês; 

• não recebe comida;
• não pode expressar sua opinião.

Para receber o visto temporário por 
maus-tratos, os maus-tratos devem 
ter sido graves ou repetidos. Se a 
violência for de menor gravidade, 
ela deve ter ocorrido repetidas 
vezes e fazer parte de um padrão de 
comportamento. 
 
Se você tem documentação que 
descreve os maus-tratos ou cartas 
para outras pessoas descrevendo 
o que ocorreu, você pode anexá-
las na solicitação. Se você não 
tiver documentação alguma, basta 
contar sobre o que ocorreu durante 
a entrevista de pedido de visto. É 
importante que você conte tudo o que 
ocorreu e quando e como ocorreu, 
além de explicar como tudo isso 
afetou você. Não é exigido que você 
tenha denunciado os maus-tratos à 
polícia.



Outros tipos de visto temporário

• Se você tem filhos na Noruega, com
os quais vive ou tem visitas, você 
pode e receber visto por imigração 
familiar com os filhos. 

• Se seu casamento for anulado,
porque você foi pressionada(o) ou 
obrigada(o) a se casar (casamento 
forçado), você pode ter direito a 
visto temporário independente.

• Se aquele com quem você se casou
tem proteção na Noruega, pode ser 
que você já tenha visto temporário 
independente.

• Se você tem o cartão de residência
para familiares de cidadãos da 
EU/EEE e for exposta(o) a maus-
tratos, você pode ter o direito de 
permanecer na Noruega. 

• Se não for razoável exigir que você
regresse ao seu país natal porque, 
por exemplo, é difícil viver como 
divorciada(o) lá, você pode ter 
direito a receber visto temporário 
na Noruega.

• Em situações especiais, você pode
receber o visto temporário por 
fortes razões humanitárias.

• Se você teme ser exposta(o) a
maus-tratos e violência em seu 
país natal, você pode solicitar 
proteção (asilo).

Alguns dos tipos de visto temporário 
acima também exigem outros 
requisitos. 
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