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P. R. 

 

VISTOS SCHENGEN DE CURTA DURAÇÃO - até 90 dias seguidos ou 

interpolados por semestre 

 
 

PROFISSIONAL 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 
 

• Presença física do requerente; 
 

• Preencher Formulário Schengen online: 

(https://maputo.consuladoportugal.mne.gov.pt/images/formulario_visto_schengen_pt.pdf) 
• Assinatura do formulário Schengen: Maior de idade pelo próprio; 

 
• Passaporte: Emitido há menos de 10 anos com validade de (pelo menos) 3 meses seguintes 

à data prevista de partida do território Schengen e com (pelo menos) 2 folhas em branco; 
 

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

 
• Original do DIRE (para cidadãos que não são de nacionalidade moçambicana) e fotocópia;  

 
• 1 Fotografia tipo passe, a cores, actual - não colar nem agrafar; 

 
• Fotocópia do seguro médico de viagem para o espaço Schengen pelo período de dias do 

visto com cobertura de 30.000 euros/mínimo para assistência médica, cuidados hospitalares e 

repatriamento (requerentes com mais de 65 anos não têm de apresentar seguro); 
 

• Reserva do voo (ida e volta) Atenção – a compra do bilhete deve ser efetuada após 
autorização do visto;  
 

• Declaração original da entidade empregadora que mencione: nome, data de nascimento, 

função que ocupa, que está autorizado a deslocar-se em serviço/formação a Portugal, nas 
datas estipuladas pela carta convite e explicando a finalidade da viagem; 

 
• Carta convite da Empresa/Entidade em Portugal onde mencione: nome da pessoa 

convidada, data de nascimento, datas e motivo da deslocação; 
 

• Reserva de hotel ou outro comprovativo de alojamento. 

 
NOTA: Uma das declarações deverá mencionar qual a entidade responsável pelo alojamento, 

alimentação e repatriamento do requerente. 
 
 

Em caso de dúvida envie um e-mail para info.pormoz@vfshelpline.com ou ligue para o 258846281607 

 

 

Note que: - A não apresentação de todos os documentos necessários poderá implicar o indeferimento 

do pedido de visto.  

- O Consulado Geral reserva-se o direito de solicitar outros documentos que não os acima mencionados 

sempre que achar conveniente.  

- O fato de serem apresentados todos os documentos necessários ao processo, não implica a concessão 

automática do visto. A recusa do pedido de visto não dá direito ao reembolso dos emolumentos. 
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