Inscrição Consular 2ª Via + Alteração/Correcção de Dados
Documentos necessários:
 FORMULÁRIO de pedido de 2ª via devidamente preenchido, sem erros nem rasuras, com
letra de imprensa ou dactilografados com tinta preta e assinados pelo beneficiário;
 CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO CONSULAR caducado;
 Declaração dos serviços ou de escola para os estudantes (art.17º al b), Dec.nº3/00, de 14 de
Janeiro)
 ALTERAÇÃO DA MORADA, atestado de residência
RELATIVAMENTE A MENORES DE IDADE deverão apresentar:
 FICHA devidamente preenchida, sem erros nem rasuras, com letra de imprensa ou
dactilografados com tinta preta. Obrigatório recolher impressão digital.
 Uma (1) FOTOGRAFIA tipo passe, colorida, actual (original) em fundo branco e
sem óculos escuros (Salvo por recomendação médica).

Horário:
 Dias de recepção de processos: Segunda a S e x t a , mediante a apresentação da senha N por cada processo;
 Emissão de senhas das 9H15 às 13H15;
 Atendimento Geral das 9H15 às 13H15;
NOTA 1: PARA INFORMAÇÃO ADICIONAL SENHA A
NOTA 2: A FALTA DE ALGUM DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PODERÁ IMPLICARAR O RECUSAR DO
PROCESSO.
NOTA 3: SEMPRE QUE SEJA NECESSÁRIO, O CONSULADO RESERVA-SE AO DIREITO DE PEDIR A
APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS, BEM COMO CONVOCAR O UTENTE PARA
ENTREVISTA
NOTA 4: EM CASO DE DÚVIDA NO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DEVERÁ RECORRER
AOS SERVIÇOS DE APOIO AO UTENTE NO R/C.

Prazo de Entrega:


O cartão é entregue no próprio dia. Caso o utente não possa aguardar, o cartão será enviado para o local de
residência;

Emolumentos:
 10,00 € (Dez Euros) em caso de 2ª Via;
 10,00 € (Dez Euros) para alteração dos dados;
 5,00 € (Cinco Euros) em caso de correcção de dados por lapso do utente;
 0,00 € (Grátis) em caso de correcção de dados por lapso deste Consulado Geral;
 10,00 € (Dez Euros) em caso de reemissão por extravio ou má conservação.
 1.25€ (Um euro e vinte e cinco cêntimos) referente ao porte de correio

(Em caso de remessa ao

domicílio)

Nota Breve: Esta folha informativa deve ser anexada ao processo.

