Formulário para pedido de Certificado de Residência (Fins
Universitários)
Request form for a Certificate of Residence
Nome completo / Full name
Número de Bilhete de Iden�dade ou Cartão de Cidadão / BI or CC number
Morada no Reino Unido / Address in the UK

Número de telemóvel / Phone Number
Endereço de correio eletrónico / Email

Indique qual a finalidade do certificado
(obrigatório preencher)
Please state the purpose of the certificate

Deverá anexar os seguintes documentos ao seu pedido
Please provide the following documents attached to your request
Cópia do Bilhete de Iden�dade ou Cartão de Cidadão - com a morada alterada para o Reino Unido (dos pais e do estudante)
Copy of your Bilhete de Identidade or Cartão de Cidadão – the address must have been changed to the United Kingdom (from the parents and the
student)

Comprova�vos de residência (recibos de salários ou carta de matrícula na escola dos úl�mos seis meses)
Proof of residence (payslips, letter from the school from the previous six months)

P60 dos pais referente aos úl�mos 2 anos
P60 of the student’s parents for last 2 years

Cer�ﬁcados escolares do estudante referentes aos úl�mos 3 anos e declaração da escola que conﬁrme o término do ensino
secundário e que o estudante está apto a ingressar na universidade.
Student's school certiﬁcates for the past 3 years and a statement from the school stating that the student has completed high school and is eligible to
enter university.

Pagamento no Reino Unido
Postal order de £27,81 para o Reino Unido
(inclui despesas de expedição)
Fee - £27,81 (includes postage fees)

Pagamento de Portugal
£55,56 por cheque internacional em Libras
(inclui despesas de expedição)
Fee - £55,56 (includes postage fees)

Enviar requerimento e todos os documentos
necessários e um envelope auto-endereçado para:
Please, send the form, attaching all the required documents and
a self-addressed envelope to

Consulado Geral de Portugal em Londres
Portuguese General Consulate in London
3 Portland Place, W1B 1HR London
United Kingdom

