VISTO PARA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA

AVISO IMPORTANTE:
PEDIDOS DE VISTO INCOMPLETOS NÃO PODERÃO SER PROCESSADOS!
A SECÇÃO CONSULAR RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR INFORMAÇÃO E/OU
/DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL

VISTO PARA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Para fixar residência em território nacional.

Documentos Necessários:
- 1 formulário de Pedido de Visto; ( Baixar o formulário aqui )
- Carta do requerente ou beneficiário em português ou inglês, dirigida à Missão
Diplomática, a solicitar o visto para fixação de residência;
- 1 fotografia tipo passe coloridas e actuais;
- Documento de viagem com validez superior a 12 meses;
- Fotocópia do passaporte: páginas principais e das que contêm informações sobre
movimento migratório, carimbos, notas;
- Copia do Certificado internacional de vacinas: página principal com os dados do portador
e página com a vacina contra a febre amarela;
- Comprovativo de residência ;
- Menores desacompanhados ou em companhia de terceiros: termo de responsabilidade.
- Registo criminal do país de residência habitual, autenticado pelo Ministério das Relaçoes
Exteriores e acompanhado de tradução oficial para a língua portuguesa;
- Atestado médico do país de origem (incluir parecer de exame de sangue que inclua todas
as doenças contagiosas);
- Declaração do interessado de que se compromete a respeitar e a cumprir as leis
angolanas;
- Meios de subsistência (o equivalente a USD 200/dia; apresentar extracto bancário dos
últimos seis meses) ou declaração pessoa/organismo responsável.
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Obs:
- Validade: 60 dias após a emissão.
- Número de entradas: múltiplas.
- Tempo de permanência: 120 dias.
- Prorrogável por iguais períodos até à decisão final do pedido de autorização de
residência.
- Taxa administrativa: USD 400 Doláres Americanos (pagamento com antecedência)
- Em caso de recusa do visto ou desistência da viagem a taxa administrativa NÃO será
devolvida.
- Duração do processamento: a ser informada.
- O Visto para Fixação de Residência habilita ao exercício de actividade profissional
remunerada.

Informação Bancária:

Embassy of the Republic of Angola
Bank United Overseas Bank Group – UOB
Novena Branch
Address: 328 A Thomson Road #01-38, Singapore 307685, Singapore
Account Number: USD- 116-900-226-1
Swift Code: UOVBSGG
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