Uso Interno
Official use only:

Consulado Geral de Portugal em Londres
3 Portland Place, W1B 1HR

02072913770

Inscrição N.º:
_________________
Data:
_________________
Funcionário:

consulado.londres@mne.pt

Ficha de Inscrição Consular

_________________

Nome completo:
Full name:

Solteiro(a)

Casado(a)

Divorciado(a)

Viúvo(a)

Data de nascimento:

Single

Married

Divorced

Widow

Date of birth:

Local de nascimento:

País:

Place of birth:

Country:

Concelho:
Borough:

Freguesia:
Parish:

Nome do cônjuge:
Name of spouse:

Morada no Reino Unido:

Código postal:

Address in the UK:

Postal code:

Morada em Portugal:

Código postal:

Address in Portugal:

Postal code:

Ocupação:

Data de chegada ao Reino Unido:

Occupation:

Date of arrival in the UK:

N.º Passaporte:

Emitido por:

N.º Cartão de Cidadão:

Passport N.:

Issued by:

Citizen Card:

Data de emissão:

Data de validade:

Data de validade:

Date of issue:

Expiry date:

Expiry date:

Correio eletrónico:

Contactos telefónicos:

E-mail:

Phone numbers:

Nome do pai:
Father’s full name:

Nome da mãe:
Mother’s full name:

Pessoa a contactar em emergência:
Person to contact in an emergency:

Morada:
Address:

Contactos telefónicos:
Phone numbers:
Código postal:
Postal code:

Os seus dados pessoais são tratados nos termos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho
de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e demais legislação aplicável. Poderá exercer os seus direitos
de acesso, esquecimento e oposição ao tratamento dos seus dados, contactando-nos para consulado.londres@mne.pt
All your personal data is processed in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 (General Data Protection Regulation) and further applicable legislation. You may use your right of access, cancellation and opposition to
the processing of this data. by sending us an e-mail to consulado.londres@mne.pt

Li o anexo informativo:

Autorizo a fotocópia dos meus documentos de identificação pessoal e viagem:

I’ve read the information leaflet:

I authorize the copy of my travel and identity documents:

Assinatura:
Signature:

Data:
Date:

A inscrição consular será automática caso providencie todos os documentos necessários - não receberá confirmação.
Your registration will be automatically processed provided you send all required documents - you will not receive confirmation.

Informação Importante – Important Information
A sua Inscrição Consular

Lista de documentos

Your Consular Registration

Document checklist

Os portugueses residentes na nossa área de jurisdição devem
realizar a sua inscrição consular - é necessária para poder
realizar qualquer ato consular. A inscrição é gratuita e poderá
ser feita por e-mail, correio ou presencialmente no
Consulado, sem necessidade de marcação prévia.

Fotografia tipo passe
Passport-sized photograph

Comprovativo de morada com menos de três meses
Poof of address issued within the past three months

Fotocópia do Cartão de Cidadão
Portuguese nationals residing within our jurisdiction must register
with the Consulate – this is required to procure any document.
Consular Registration is free of charge and can be done by e-mail,
post or in person at the Consulate, without a prior appointment.

Photocopy of Citizen Card

Fotocópia do Passaporte
Photocopy of Passport

Como chegar até nós
Where to find us

3 Portland Place, London, W1B 1HR
Metro/Underground: Oxford Circus
Horário de atendimento ao público
Public opening hours

Segunda a Sexta das 8h30 às 16h
Monday to Friday from 8h30 to 16h

Como contactar-nos
How to contact us

Telefone: 02072913770
E-mail: consulado.londres@mne.pt
Devido ao elevado afluxo diário de utentes, não será permitida a entrada de acompanhantes, exceptuando-se menores de idade
e acompanhantes de utentes portadores de deficiências e/ou com mobilidade reduzida.
Due to the significant number of people visiting our premises on a daily basis only applicants will be admitted, except in the case of minors and
disabled applicants.

Agendamentos
Appointments

Centro de Atendimento Consular
Consular Contact Centre

www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/agendamento-online-de-atosconsulares

02036368470
cac.ru@ama.pt

Em caso de urgência, contacte-nos indicando os dados relevantes sobre a marcação que pretender efetuar, e
anexando o comprovativo da sua urgência.
If your matter is urgent, contact us providing all the relevant details about the appointment you wish to make, and attach
proof of urgency.

Área de jurisdição geográfica do Consulado Geral de Portugal em Londres
Jurisdiction area of the Portuguese Consulate General in London

Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornualha, Devon, Dorset, East Sussex, Essex,
Gloucestershire, Hampshire, Hertfordshire, Ilha das Bermudas, Ilhas do Canal (Jersey e Guernsey), Ilhas de Scilly; Ilha de Wight,
Kent, Oxfordshire; Somerset, Suffolk; Surrey, Norfolk, West Sussex, Wiltshire.
Os restantes condados são servidos pelo Consulado Geral de Portugal em Manchester.
All other counties are served by the Portuguese Consulate General of Portugal in Manchester

cgportugalemlondres.com

facebook.com/consuladoportugallondres

consulado.manchester@mne.pt
0161 236 0990

brexit.cglondres@mne.pt

