
Salvo-Conduto

Documentos necess6rios :

J Cartadirigida ao C6nsul Geral, fundamentando as razdes do pedido.

n FORMULnnfO devidamente preenchido, com LETRA DE IMPRENSA em cada

quadrado, firrtapreta e sem erros nem rasuras;

E Original e Fotoc6pia da Autoruagdo de Residdncia em Porfugal.

n original e Fotocopia do Bilhete de Passagem ou Pr6 Reserva da viagem;
fI OrigiNAI C FOtOC6PiA dO CERTIFICADO DE INSCRIqAO CONSULAR
vdlido (obrigat6rio para cidaddos residentes);

Original e Fotoc6pia de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS
ANGOLANOS:

n Bilhete de Identidade.
n Certiddo de Nascimento.
I C6dula Pessoal, apenas para menores de idade.

n original e Fotoc6pia do(s) Passaporte(s) que possua, mesmo que caducados.

n Duas (2) FOTOGRAFIAS iguais, tipo passe, coloridas, actuais, originais, em fundo
branco e sem 6culos, sem sorriso, sem lengos, sem turbantes, sem franjas, e com
orelhas descobertas. No caso de cidaddos do sexo masculino: sem brincos, trangas ou
crista;

RELATIVAMENTE A MENORES DE IDADE devem apresentar ainda:
1- SE VIAJA COM OS PROGENITORES (com o pai e com a m6e):
n Fotoc6pia dos Passaportes, v6lidos, dos progenitores (p6ginas 1,2,32 e vistos.)

n Original e Fotoc6pia dos Bilhetes de Passagem dos progenitores

2 - SE VIAJA APENAS COM A iUAN:
n Fotoc6pia do Passaporte v6lido da mde (p6ginas 7,2,32 e vistos)

I Fotoc6pia do Bilhete de Passagem da mde

n rEnuo DE AUTORT ZAQLO DE VIAGEM com assinatura reconhecida em
not6rio, feito pelo pai

n Fotoc6pia do documento, v61ido, usado pelo paipatareconhecer a assinatura

3 - SE VIAJA APENAS COM O PAI:
! Fotoc6pia do Passaporte vrilido do pai (p6gin as 1,2,32 e vistos)

! notoc6pia do Bilhete de Passagem do pai

n rnnuo DE AUTORIZAC.Lo DE VIAGEM com assinatura reconhecida em not6rio,
feito

pela mde

n rotoc6pia do documento, v61ido, usado pela mde parareconhecer a assmatura

4 - SE NAO VIAJA NA COMPANHIA DE NENHUM DOS PROGENITORES:
original e Fotoc6pia do Passaporte, v61ido, do acompanhante (p6ginas 1,2,32 e vistos)

n Originat e Fotoc6pia do Bilhete de Passagem do acompanhante

! rnnvro DE AUToRrzAC,Lo DE VIAGEM Dos pRocENIToRES com assinaruras
reconhecidas em not6rio.

f-l potoc6pia dos documentos v6lidos usados pelos progenitores para reconhecer a assinatura
n SentenEa Judicial sobre o poder paternal em caso de guarda do menor.

OBS: E obrigat6ria a presenga de todo o solicitante de Salvo-Conduto, incluindo menores de
idade.


