Certificado de bagagem
É obrigatório o envio de toda a documentação solicitada.



Requerimento de emissão de certificado de bagagem (modelo em anexo)



Listagem dos bens pessoais a transportar e importar para Portugal






Comprovativos de residência no Reino Unido por período superior a 1 ano (v.g. recibos de
vencimento, inscrição no GP, contas de água/eletricidade/gás)
Comprovativos de cancelamento da residência no Reino Unido (v.g. cancelamento da inscrição no
GP, cancelamento do fornecimento de água/eletricidade/gás)
Declaração, sob compromisso de honra, do cancelamento definitivo da residência no Reino Unido
e da transferência da residência habitual para Portugal (modelo em anexo)
Declaração, sob compromisso de honra, de que os bens pessoais a transportar e importar para
Portugal foram adquiridos há mais de 6 meses, eram utilizados na residência do Reino Unido e se
destinam a ser utilizados na nova residência habitual em Portugal (modelo em anexo)



Cópia do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão/Passaporte



Cópia da autorização de residência em Portugal (no caso de cidadãos estrangeiros)



Cheque Internacional em Libras ou Postal Order

Telefone em Portugal:
Telefone no RU:
Endereço de email:
Morada anterior:
Morada atual:
O requerimento, acompanhado da respetiva documentação, deve ser remetido por via postal para o
Consulado Geral de Portugal em Londres, sito em 3 Portland Place, London, W1B 1HR.
Em caso de dúvida, é reservado aos serviços o direito de exigir quaisquer elementos de informação ou
provas suplementares.

Pagamento a partir do Reino Unido

Pagamento a partir de Portugal

£29.45 através de Postal Order emitido pelo Post
Office (inclui despesas de expedição)

£57.37 através de cheque internacional em
libras (inclui despesas de expedição)

Enviar requerimento e todos os documentos
necessários e um envelope auto-endereçado para:

Enviar requerimento e todos os documentos
necessários e um envelope auto-endereçado para:

Consulate General of Portugal in London
3 Portland Place, W1B 1HR
London United Kingdom

Consulate General of Portugal in London
3 Portland Place, W1B 1HR
London United Kingdom

REQUERIMENTO

Exma. Senhora Cônsul Geral de Portugal em Londres,

___________________________________________________________,
no estado civil de __________________ , natural de ___________________
titular do ________________________ n.º ____________________ , válido
até ____ / ____ / _______ , com NIF ____________________ , requer a V.
Exa. a emissão de um CERTIFICADO DE BAGAGEM para transporte e
importação de bens pessoais para Portugal, tendo em vista a obtenção de
isenção de direitos de importação e IVA ao abrigo do disposto nos artigos
3.º a 11.º do Regulamento (CE) n.º 1186/2009, do Conselho, de 16 de
novembro de 2009, relativo ao estabelecimento do regime comunitário das
franquias aduaneiras, nos artigos 37.º a 46.º do Decreto-Lei n.º 176/85, de 22
de maio, que estabelece normas sobre as facilidades aduaneiras a conceder
aos viajantes que entrem ou saiam do território nacional, e nos artigos 2.º a
10.º do Decreto-Lei n.º 31/89, de 25 de janeiro, que isenta de imposto sobre
o valor acrescentado as importações de determinados bens.

_____________________ , ___ de ___ de _____ .

O Requerente, ________________________________________________

DECLARAÇÃO

___________________________________________________________ ,
titular do ________________________ n.º _______________________ ,
válido até ____ / ____ / _______ , com NIF _______________________ ,
declara sob compromisso de honra que cancelou definitivamente a sua
residência habitual no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em
____________________________________________________________
____________________________________ , no dia ___ de ___ de _____ ,
e que transferiu a sua residência habitual para Portugal, em
____________________________________________________________
___________________________________________________________,
a partir do dia ___ de ___ de _____.

_____________________ , ___ de ___ de _____ .

O Declarante, ________________________________________________

DECLARAÇÃO

___________________________________________________________,
no estado civil de __________________ , natural de ___________________
titular do _______________________ n.º ______________________ ,
válido até ____ / ____ / _______ , com NIF ______________________ ,
declara sob compromisso de honra que os bens pessoais a transportar e
importar para Portugal, identificados na relação de bens anexa ao
requerimento de emissão de CERTIFICADO DE BAGAGEM, de ____ /
____ / _______ , dirigido à Senhora Cônsul Geral de Portugal em Londres,
(i) foram adquiridos há mais de seis meses a contar da data do cancelamento
da residência habitual no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
(ii) eram utilizados na residência habitual do Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, e
(iii) destinam-se a ser utilizados para os mesmos fins na nova residência
habitual em Portugal.

_____________________ , ___ de ___ de _____ .

O Declarante, ________________________________________________

