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EMBAIXADA DE PORTUGAL
TÓQUIO

Pedido de Visto Schengen

SECÇÃO CONSULAR

Este impresso é gratuito
Parte reservada à administração

1. Apelido (x)
2. Apelido quando do nascimento (apelido anterior) (x)

Data do pedido:
3. Nome(s) próprio(s)) (x)
4. Data de nascimento (ano-mês-dia) 5. Local de nascimento
6. País de nascimento
8. Sexo
□ Masculino

7. Nacionalidade actual

Número do pedido:

Nacionalidade à nascença, se for
diferente:

Pedido apresentado

9. Estado civil
□ Solteiro(a) □ C a sa do (a )
□ Divorciado(a) □ Viúvo(a)

□ Feminino

□ Separado(a)
□ Outro (especificar)

□ na embaixada/consulado
□ no centro comum para a

apresentação de pedidos de visto
□ em prestadores de serviços
□ em intermediário comercial
10. No caso de menores: apelido, nome, endereço (se diferente do requerente) e nacionalidade da pessoa que □ na fronteira
exerce o poder paternal/tutela
Nome:
11. Número de identificação nacional, se for o caso

□ Outros

12. Tipo de documento de viagem:
□ Passaporte ordinário □ Passaporte diplomático □ Passaporte de serviço □ Passaporte oficial
□ Passaporte especial □ Outro documento de viagem (especificar):
13. Número do documento de
viagem

14. Data de emissão

15. Válido até

Tratado por:

16. Emitido por

Documentos
justificativos:
17. Endereço do domicílio do requerente e endereço electrónico
Número(s) de telefone
□ Documento viagem
□ Meios de subsistência
□ Convite
18. Residência num país diferente do país da actual nacionalidade
□ Meio de transporte
□ Seguro médico de viagem
□ Não
□ Sim . Autorização de residência ou equivalente.......... N.º ..................................... Válida até ..................................... □ Outros:
……………………………..
*19. Actividade profissional actual
* 20. Empregador e endereço e número de telefone do empregador. Para estudantes, nome e endereço do
estabelecimento de ensino

21. Principal(ais) objective(s) da viagem:
□ Turismo □ Profissional □ Visita a familiares ou amigos □ Cultural □ Desporto □ Visita oficial
□ Razões médicas □ Estudos □ Trânsito □ Trânsito aeroportuário □ Outros (especificar)
22. Estado(s)-Membro(s) de destino
24. Número de entradas pedidas
□ Uma entrada □ Duas entradas

23. Estado-Membro da primeira entrada
25. Duração da estada ou do trânsito prevista

□ Entradas múltiplas

Indicar o número de dias

Decisão relativa ao visto:
□ Recusado
□ Emitido:
□A
□C
□ VTL
Válido:
A partir
Até
Número de entradas :
□ 1 □ 2 □ Múltiplas
Número de dias:

26. Vistos Schengen concedidos nos últimos três anos
□ Não
□ Sim. Data(s) de validade de...................a.................../ de....................a................../ de................... a .......................
……………………………………………..
27. Impressões digitais recolhidas anteriormente para efeitos de um pedido de visto Schengen

□ Não □ Sim............... Data, se conhecida ………………………………………….............
*

Os familiares de cidadãos da UE, do EEE e da CH (cônjuge, filho ou ascendente a seu cargo) que exercem o seu direito à livre circulação, ficam
dispensados de preencher os campos assinalados com *. Os familiares de cidadãos da UE, EEE ou da CH devem apresentar documentos que
provem o parentesco e preencher os campos n.º 34 e 35.
(x) Os campos 1-3 devem ser preenchidos de acordo com os dados constantes do documento de viagem.

