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P. R. 

 
VISTOS SCHENGEN – CURTA DURAÇÃO (90 DIAS) 

Cidadãos estrangeiros familiares de cidadão da EU/EEE- que se desloquem a Schengen 
acompanhado pelo cidadão EU/EEE ou para se reunirem com o mesmo 

 
Aplica-se aos seguintes cidadãos:  

 O cônjugue;  

 O parceiro com quem um cidadão da União contraiu uma parceria registada com 
base na legislação de um Estado-Membro (Uniões de fato), se a legislação do Estado-
Membro de acolhimento considerar as parcerias registadas equiparadas ao casamento;  

 Os descendentes diretos com menos de 21 anos de idade ou que estejam a cargo, 
assim como os do cônjuge ou do parceiro nos termos definidos supra; outros 
ascendentes diretos que estejam a cargo como os do cônjuge do seu parceiro.  

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

1. Presença física do requerente;  

2. Preencher o Formulário Schengen online: 
(https://maputo.consuladoportugal.mne.gov.pt/images/formuario_schengen_em_por
tugues.pdf); 

3. Assinatura do formulário Schengen:  

 Maior de idade: pelo próprio;  

 Menores: o consentimento da autoridade parental ou responsável legal deve 
ser exigido apenas se o menor viajar sozinho ou com um dos pais. Devem ser 
feitas exceções para isso se o pai solteiro com quem o menor é viajar detém a 
autoridade parental sozinha. O consentimento deve ser dado na forma jurídica 
aplicada em Moçambique;  

4. Autorização do progenitor que não viaja com a criança (Minuta 3); 

5. Passaporte:  

 Emitido há menos de 10 anos, com validade de (pelo menos) 3 meses seguintes á 
data prevista de partida do Território Schengen;  

 Com (pelo menos) 3 páginas em branco;  

 Com validade superior a de 3 meses (a contar da data de saída do Espaço 
Schengen);  

6. Fotocópia do Passaporte (folha de identificação e vistos Schengen anteriores);  

7. Fotocópia da certidão de casamento: quando realizado numa conservatória do registo 
civil português e/ou prova de parentesco; 

8. Documento de identificação do familiar EU/EEE;  

9. Reserva do Vôo- (ida e volta). ATENÇÃO: Faça apenas a Reserva. A compra deve ser 
finalizada somente caso o visto seja autorizado; 

10. Declaração do cônjuge Português ao cônjuge de nacionalidade diferente (desde que 
viaje com o cônjuge ou comprove que vai ao encontro dele);  

 
Custos: Visto GRATUITO  
 
NB: A gratuitidade do visto só é válida quando se comprovar que o requerente vai ao encontro 
do cidadão Europeu ou que viaja com o mesmo (reserva do vôo do cidadão europeu).  
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P. R. 

 
(Minuta 3) 

 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENORES 

 

 

Eu,………………………….(nome), filho(a) de……………………… (nome do pai) e 

de ………………………… (nome da mãe), portador (a) do …………………………… 

Bilhete de Identidade / Passaporte número……………… (número do doc. de 

identificação), emitido por …………………….. (entidade emissora) aos__/__/__ válido 

até __/__/__ residente em …………………………………… (morada completa), 

declaro que autorizo o(a) meu/minha filho(a) menor, ………………………………. 

(nome do(a) menor), portador(a) do passaporte número ……………………… (nº do 

passaporte) a viajar em companhia de ……………………………… (nome de quem 

acompanha o menor na viagem), no percurso ………………………………… (percurso 

da viagem), e a fixar residência em Portugal, por motivos de 

…………………………………….. (férias, estudo, reagrupamento familiar……), 

ficando sob orientação de………..……………………….. (pessoa que ficará encarregue 

do (a) menor em Portugal) em território Português.  

 

Maputo, aos ….. de …………….. de …….  

 

 

______________________________________________  

- Assinatura dos pais conforme documento de identificação  

 

 

 

- RECONHECER A ASSINATURA NO NOTÁRIO 

- ANEXAR O BILHETE DE IDENTIDADE DO MENOR 
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