
 

MOD. DR0000 

 

 
 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 
 
 
DIR/DEL Reg.: ________________ 

Entrada n.º: _________________ 

NIE: ________________________ 

MC: Consta / Não Consta 

 

Fotografia 
 

Photograph 
 

Photographie 

 

LEI 37/2006, DE 9 DE AGOSTO  
 

Eu, abaixo identificado/a 
 

1. Nome / Name / Nom ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Nacionalidade / Nationality / Nationalité ___________________ Natural de / Place-Country of birth / Lieu-Pays de naissance __________________________ 

3. Data de Nascimento / Date of Birth / Date de Naissance: _______ / ______ / __________ 4. Sexo / Sex / Sexe: M  F  

5. Estado Civil / Marital Status / État Civil:  __________________________________________ 

6. Filiação / Name of parents / Noms des parents: _____________________________________________ / __________________________________________ 

7. Endereço / Address / Adresse -  Rua / Street / Rue _______________________________________________________________________________________ 

Localidade / Location / Localité: ___________________________________________________     Código Postal / Postal Code / Code Postal: ________ - ______ 
 

8. E-mail Adress  ________________________________________________________              Telefone / Telephone: ___________________________________ 
 

9. Passaporte n.º / Passport n.º / Passeport n.º: _________________________   Emitido em / Issued by / Passe à: _____________________________________ 
 

Data de Emissão / Date of Issue / Délivree le: ___________________________    Data de Validade: / Expiry Date / Valable jusqu’au: ______________________ 

 

Venho requerer: 
 Cartão de Residência – Art.º  15.º                     Cartão de Residência Permanente – Art.º 17.º                    Certificado de Residência Permanente–Artº 16º  

 2ª Via do Certificado/Cartão de Residência emitido nos termos do nº 2 do Art.º 3º da Portaria n.º 1334-D/2010, por: 

  Mau estado  Extravio/Furto/Outro  Alteração de dados: O  Estado  civil  O  Morada  O  Passaporte/Doc. ID 

 

Apresentando os seguintes documentos: 
 Passaporte ou outro documento de viagem, válido e atualizado, com fotocópia das 

páginas biográfica e de movimentos de fronteira  
 

Comprovativo dos Laços de Parentesco: 

 Documento de identificação do cidadão que acompanhem ou ao qual se reúnam 
(Certificado de Registo, Cartão de Residência ou Bilhete de Identidade) 

 Certidão de narrativa completa de nascimento ou assento de 
casamento, ou 

 Comprovativo da manutenção de familiares a cargo (quando aplicável)  Certidões de nascimento de ambos e documento comprovativo 
da vida em comum há pelo menos 2 anos, ou 

 Se tiver alterado a morada: Comprovativo de alteração de morada  
Roubo, furto e extravio: participação policial 

 
Assento de nascimento (do titular do direito, no caso dos seus 
ascendentes; de descendentes e enteados). 

 Outros _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informação para efeitos estatísticos: 

País da última residência:  __________________________                         Motivo da Entrada:   O Trabalho    O  Reagrupamento familiar    O Estudo    O Reforma    

Nível de instrução - Nível de ensino que frequenta ou o mais elevado que atingiu:   O Nenhum    O Básico    O Secundário   O Superior 
 

Condição perante o trabalho:        Ativo:  O Empregado    O À procura do 1.º emprego    O Desempregado     Profissão: ________________________________ 
Situação na Profissão: O Trabalhador por conta própria (patrão)     O Trabalhador por conta própria (isolado)    O Trabalhador por conta de outrem                                                                                                                                                                                                                                                            
Ramo de Actividade:   O Agricultura, Silvicultura e Pesca    O Indústria, Construção, Energia e Água   O Serviços (Comércio, transportes, hotelaria, restauração, 
educação, saúde, etc.).                                                                                                                                  Inativo:  O Doméstico    O Reformado    O Estudante   O Outro 
 

 

Pede deferimento: 

Declaro prestar estas informações de boa fé e que as mesmas são exactas e completas. Qualquer 
declaração falsa da minha parte implicará a não apreciação do pedido, ou a revogação imediata 
da decisão, sem prejuízo das acções previstas pela legislação em vigor. Autorizo, no âmbito do 
meu pedido o processamento informático dos dados constantes neste requerimento. Dou o meu 
consentimento, livre e esclarecido, para o SEF proceder à consulta do Registo Criminal português 
junto dos serviços do Ministério da Justiça. 
 

 
 
Assinatura / Signature: ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Impressão Digital / Fingerprint / Empreinte Digitale   

CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOCUMENTAL 
 

Para todos os efeitos legais, atesta-se que os documentos constantes do presente processo administrativo integrante do fluxo de trabalho electrónico usado pelo SEF (cfr. Art.º 
212, n.º 8 da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho) foram integrados informáticamente com a exibição dos respectivos originais. Pelo que os mesmos se consideram certificados e 
autenticados para todos os efeitos legais. Nos termos do n.º 2 do Art.º 12.º da Portaria 170/2007 de 6 de Fevereiro e para efeitos de requerimento para emissão de certificado 
do registo criminal, declaro que foi verificada a legitimidade do requerente para efectuar o pedido e confirmados os dados de identificação para o efeito. 

 
Funcionário: _________________________________  (Nome e Categoria) 
 

 


