
PASSAPORTE NACIONAL

REQutstros PARA A EMtssAo E REEMrssAo A luz Do DEcRETo Ne o3/oo DE 14 DE JANEtRo

ADULTOS

t. FormulSrio e ficha preenchidos com letra de imprensa, esferogrdfica preta.

sem erros ou rasuras. A assinatura 6 feita na presenga do funciondrio;
2. Fotoc6pia a cores do Bilhete de ldentidade Vdlido, acompanhado do original

ou Assento de Nascimento emitido em Angola e confirmado pelos Servigos

T6cnicos do Minist6rio da Justiga e Visado pelo M IREX;

3, Fotoc6pias das pdgin as t, 2 e 32 do Passaporte Nacional;
4. Original e Fotoc6pia do Certificado de Inscricdo Consular com mais de G

meses de validade;

5. DeclaragSo de servigo ou da escola (ou Declaragdo do centro de emprego);
6. 3 fotografias tipo passe, com fundo branco coloridas e actuais, sem sorriso,

sem 6culos, sem lengos, sem turbante, sem franjas e com as orelhas
descobertas. No caso de cidadSos do g6nero masculino: sem brincos, trangas

ou cristas;

7. Fotoc6pia do TalSo de Recenseamento Militar (Obrigat6rio para cidadSos do
g6nero masculino com idade compreendida entre os 18 aos 30 anos);

MENORES E INABILIT

8. Para al6m da documentagdo acima (referida nos nes L, 2, 3, 4, 5 e 6)

apresentar tamb6m o Termo de Responsabilidade de quem exerce o poder
paternal, tutela ou curatela, acompanhado da c6pia do Bilhete de ldentidade
ou do Passaporte e da Inscrigdo Consular do Respons6vel legal;

9. C6dula Pessoal, apenas para menores que ndo possuam ainda o Bilhete de
ldentidade;

Ohseryacses:

o Aos requerentes pela primeira vez, dispensa-se o referido no n9 3;
r A falta de algum requisito implica a recusa do processo;

o Sempre que necessdrio, o Consulado reserva-se ao direito de requerer
outros documentos ou de convocar o requerente para entrevista

o os pedidos de reemissdo podem ser por: caducidade; esgotamento de
pdginas; extravio; mau estado de conservagdo; mudanga de fisionomia,
alterag5o do estado civil, da profissdo e actualizagdo de dados.

o Em caso de extravio, 6 indispensSvel apresentar a Declaracdo da Policia;


