Requerimento d irigido
Policia Nacional;

00

Comand ante Ge ral do

Cerlidao de Registo Criminal de Cabo Verde 1 e
do pafs de origem, t rad uzido para o portugues e
viso do pelos consulados;
Aleslodo Médico (Deleg ocio de 50ùde)2;
Certificado de Ca d ostro Policial 3;

Comprovativos dos meios de subsistencia
(Declaraçoo do traba lho e contrato de trobalho) S
Pagamento de taxas para oquisiçoo de imp resso
no Direcçào de Estrangeirosj

5 Imp ressos de guia de Modelo B paro efe ito de

Fotocopia do passo porte valido nas pag inas de
identificaçoo, vistos e carimbos de entrada em
Cobo Ve rde;
Atestado de Residencio 4 i
Contrato de Arrendamento;
1 Po~soporle e/ou Bilhele de /denlidode de Cidodéo ESlrongeiro
validoi De ve-se requerer nos bolcoes do Coso do Cidadòo
e/ou l'IOS Carforios Nodonois_

2 Posso pOrTe va li do; Inspecçoo medico feito no De legocio de
Solide; Deve-se requerer no Delegocio de Solide do areo de
residèncio .
3 Posso pOrTe vòlido; formulario ; Deposi1o de umo quontio numo
conIo (indicado no Recepçoo do Esquodra Polidal) da ( oixe
Economica de Cabo Verde; Deve-se req ue rer nas esquo dras
do Comandanle Regionel do Polieia Nocionol.
4 Passo porte volido (fotocopio no porte de idenfific.açào e do
corimbo de enlrodo); Requerimenlo dirigido ti Direcçoo de
Acçào Sociol; Deve-se requeret nas Camoros Municipais do
6reo de residència.

Deve-se requerer na Conservatoria dos Registos
Centrais.

pagamento d e laXaSj

085,
085,

Certificado Jnte rnacional de Vocina;

3 FOlografias lipo passe, actua li1.ados e o coreSi

Se um dos ovés for Cabove rdiono, deve-se
entregar a sua Cer tid a o de Nascimento e
tombem o de um dos pais;

Soo isentos das taxos os cidadoos da CPlP e os
com estatuto de cooperante.
Deve-se requerer no Direcçao de Estrangeiros e
nos Concelhos onde nco existe deve-se dirigi r o
umo Unidade do Policia Nociono l (PN) alé 15
dias antes do termo da validade do visto_

.,

No caso de menores é necessaria a presença
dos po is para assi natura do auto de
decloraçéo. No caso de ausencia é obrigotorio
o envio de urna procuraçao. O s filhos de
cidodàos estrangeirosr que noo se enquodram
50 0
considerados
nesso
opçoo,
nc o
ca boverdianos de origem nos termos da le i.
Nacional idad e por Casa men to:

·'."\.~.I.'

'

.r,n':I! ollI.r_T_r;.... I.T.

Requerimento d irigido ao Conservodor d os
Registos Centrais com a identificaçào completa
de requerente e 05 motivos do pedido;
Certidoo de Nascimento do reque rentei
BiJhete de Identidad e ou Passaporte vé lido;
Se um dos pais for Caboverdiano, é necesséria a
sua Certidéo de Nascimentoi

Certid60 de Casamento (Se o casamento foi
reali1.ado fora de Cabo Verde, tem de ser
transcrita nos Reg istos Centrois);
Certidoo de Noscimento do requerentei

So Contrato de Trobolho deve ~er devidomenle

homologodo
no Direcçòo Gera! do TraboJho peranle a opresenloçoo do
( arlÒO de Residèncio . . alido.

Certideo de Nascimento do coniuge com o
averbamento do casamento (se o coniuge for do
sexo
masculino
é necessario documento
comprovativo de serviço milita r ou de dispenso
do mesmo)i
Fotocopia do posso porte valido;
Certideo do Registo Criminol do pois de origem e
de Cabo Verde;

08S,
56 é possivel se o requerente for cosodo com urn .
ddad60 Caboverdiano.
Nadonalidade por Naturolizoçào:

Fotocopia autentica da do Corteo de Residenda ;
dos

Certid60 de Nasdmento emitido no pais de
origem e reconhecida pelo Em baixodo ou
Consulado em Cabo Verd e;
Certid eo da Direcç60 de Estrangeiros
Fronteiras para efeito de nadono lidodei

e

Juntar documento comprovotivo de que nao se
encontro 00 ser viço de um outro estodo 
apresentoç60 do documento pelos serviços
Consulares do seu pois de origem;
Extrato do conta bancaria do mes anterior
ped ido;

00

Re~u

De ve-se req uerer no Conservatoria dos Registos
Centrois - Préd io do Registo e Cartorio - Praia

Requerimento dirigido 00 Conse rvador dos
Registos Centrais com a identificaçao comp leto
de requerente e os motivos do pedido;

Documento comprovativo
Subsistencia;

Certid60 de Registo Crimino l do pais de origem e
de Cabo Verde;

Meios

de

Fotocop ia do Possa porte - paginas que contem
os elementos de identificaç50, os carimbos de
ent rada e said o do pa fs e respectivos vistosi
Se for ddadào do sexo masculino, deve
a presentor docume nto comprovativo do serviço
militar ou de dispensa do serviço militar do pafs
de origem (con firmado pelo Embaixada ou
Consulado);

Pa ro mais informoç6es:
Uni da de Coordenaç50 da Imigraç5 0
Ruo largo da Europa,
I OAndar, Prédio BCA
ASA - Praia/Santiago

em
Càbo Verd
Para os est'rangeiros e imigra

TeL (00238) 2624923
Em ail.UC I@gma.gov.cv
Das 9h às 16h de Segunda à Sexta-feira
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Imigraçao

