Stand: Fevereiro 2020

Informação sobre como preencher o seu pedido de visto Schengen
Alíneas no formulário de inscrição
1. Apelido(s)
2. Apelido aquando do nascimento
(apelido anterior)
3. Nome(s) próprio(s)
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Descrição
O seu apelido conforme registado no seu
passaporte
Quaisquer nomes anteriores

Os seus primeiros nomes conforme registado
no seu passaporte
Data de nascimento (ano-mês-dia)
A sua data de nascimento conforme registada
no seu passaporte
Local de nascimento
O local onde nasceu
País de nascimento
O país onde nasceu
Nacionalidade actual
A sua nacionalidade conforme o passaporte que
Nacionalidade à nascença, se for
está a usar para requerer. Declare também se
diferente, outra nacionalidade
possui outra nacionalidade ou se tinha uma
nacionalidade diferente na altura do
nascimento
Sexo
O seu género, assinale se masculino ou
feminino
Estado civil
O seu estado civil actual – se utilizar „outro“
agradece-se que se lembre de explicar qual
No caso de menores: apelido, nome,
Esta secção deve ser preenchida quando o
endereço (se diferente do requerente) e pedido é efectuado em nome de um menor. A
nacionalidade da pessoa que exerce o
secção deve corresponder com a assinatura no
poder paternal/tutela legal
final do pedido
Número de identificação nacional, se
O seu número de identidade nacional que
for esse o caso
corresponda à sua nacionalidade ou local de
residência (número do Bilhete de Identidade ou
do DIRE)
Tipo de documento de viagem
Se está a usar “outro” tipo agradece-se que se
lembre de explicar porquê
Número do documento de viagem
O número do passaporte que está a usar para
pedir o visto, com os habituais 6-10 dígitos
Data de emissão
A data em que emitiu o seu passaporte
Valido até
A data em que expira o seu passaporte
Emitido por
O país / a autoridade que emitiu o seu
passaporte
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17. Dados pessoais do familiar que é
cidadão da EU, do EEE ou da CH

18. Parentesco com um cidadão da UE, do
EEE ou da CH
19. Endereço do domicílio, endereço
electrónico e N. ° de telefone do
requerente
20. Residência num país diferente do país
da actual nacionalidade
21. Actividade profissional actual
22. Empregador e endereço e número de
telefone do empregador. Para
estudantes, nome e endereço do
estabelecimento de ensino.
23. Principal(ais) objectivo(s) da viagem

24. Informação suplementar sobre o
objectivo da estadia
25. Estado(s)-Membro(s) de destino
26. Estado-Membro da primeira entrada
27. Número de entradas pedidas

Data prevista de chegada ao espaço
Schengen

Stand: Fevereiro 2020
Está alínea aplica-se a todos os requerentes que
peçam o visto como membro de família de um
cidadão da União Europeia ou da Suíça.
Agradece-se que preencha o apelido, primeiro
nome, data de nascimento, nacionalidade,
número do documento de viagem ou número
de identidade do cidadão em causa.
Agradece-se que seleccione a área correcta
O actual endereço de residência do requerente,
o e-mail e o N° de telefone preferencial para
comunicação com a Embaixada
Se assinalar “sim”, agradecemos que nos
faculte os detalhes da sua actual autorização de
residência
Em caso de emprego próprio, estudante ou
desempregado deverá declarar isto.
Deve facultar tanto o endereço do emprego
como os detalhes de contacto do empregador

Motivo da viagem – se a sua viagem tem mais
de um objectivo, agradece-se que declare as
razões, bem como qual é o principal objectivo.
Caso utilize “outro”, agradece-se que se lembre
de explicar.
Informação adicional sobre a sua viagem
Os países Schengen/ os países em que passará a
maior parte da sua estadia
O país onde faz a sua primeira entrada, nem
que seja em situação de trânsito
Uma entrada signifique que entra no espaço
Schengen uma vez só.
Duas entradas signifique que entra no espaço
Schengen, sai do mesmo e volta a entrar.
Múltiplas entradas signifique que entre e sai do
espaço Schengen várias vezes (*por favor
consulte a explicação lá mais abaixo)
Data de entrada

Data de regresso
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Data prevista de partida do espaço
Schengen
28. Impressões digitais recolhidas
anteriormente para efeitos de um
pedido de visto Schengen

Se já forneceu impressões digitais para um
pedido de visto Schengen desde 2013
Impressões digitais dadas a um país não
Schengen não contam.

29. Autorização de entrada no país de
destino final, se for esse o caso

30.

31.

32.

33.
34.

No caso de visitar também um país não
Schengen e de necessitar de um visto para este
país – tal visto deve ser obtido antes do visto
Schengen
Apelido e nome próprio da ou das
Está alínea deve ser preenchida
pessoas responsáveis pelo convite no(s) obrigatoriamente, a não ser que preencha a
Estado(s) Membro(s). Não sendo o caso, alínea 31
nome do ou dos hotéis/alojamentos
temporários
Morada e endereço electrónico da ou
Conforme acima
das pessoas responsáveis pelo
convite/do ou dos hotéis/alojamentos
temporários
Número(s) de telefone
Conforme acima
Nome e endereço da
Está alínea deve ser preenchida
empresa/organização responsável pelo obrigatoriamente, a não ser que preencha a
convite
alínea 31
Apelido, nome próprio, endereço,
Conforme acima
número de telefone e endereço
electrónico da pessoa de contacto na
empresa/organização
Número de telefone da
Conforme acima
empresa/organização
As despesas de viagem e de
Agradece-se que assinale nos seguintes
subsistência durante a estadia do
espaços. No caso de utilizar “outro”, agradecerequerente são cobertas
se que especifique.
Local e data
Deve sempre ser preenchido para o impresso
de pedido de visto ser válido
Assinatura (para os menores, assinatura Deve sempre ser preenchido para o impresso
da pessoa que exerce o poder paternal
de pedido de visto ser válido. Para menores, o
ou a tutela)
impresso deve ser assinado pela pessoa cujos
detalhes estão definidos na alínea 10.

*Pedido de um visto de múltiplas entradas:
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É possível pedir um visto de múltiplas entradas com validade mais longa, se lhe tiverem sido emitidos dois ou mais vistos
Schengen. Tais vistos de longa duração podem ser emitidos com a duração de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5
anos (também depende da validade do passaporte).
Em tais instâncias peça por favor o visto de longa duração no impresso de pedido de visto (alíneas 24 e25) ou numa carta
separada com informação mais detalhada.
Agradece-se que verifique que os seguintes regulamentos se aplicam:
- Quando um visto de múltiplas entradas com um período de validade entre 6 meses e 5 anos é emitido, a duração de
autorização de estadia é sempre de 90 dias por cada período de 180 dias.
- Se é pedido um visto de múltiplas entradas, o documento de viagem deve ser válido três meses após a última data de
saída do espaço Schengen
- É necessário ter um seguro de viagem adequado por todas as estadias no território dos Estados Membros.
A garantia de vistos de múltiplas entradas é facultada sobre exclusivo critério da Embaixada.

AVISO LEGAL
Estes dados são fornecidos na base de informações existentes nesta Embaixada no momento da redação do
texto. Todas as informações aqui contidas são dadas sem garantia, não podendo depreender destas um
direito legal. O departamento jurídico e consular desta Embaixada está ao seu dispor para qualquer
solicitação de informação.
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