Certificado de Residência - Programa Regressar (Conta própria)
Request form for a Certificate of Residence
ATENÇÃO: A apresentação deste certificado é facultativa - poderá alternativamente
apresentar os meios de prova diretamente ao IEFP.

Trabalhador por conta própria/ Agregado familiar do trabalhador por conta própria
Comprova�vos da entrada no Reino Unido em data anterior a 31 de dezembro de 2015 (ex.: pedido do
National Insurance Number);
Comprova�vo de a�vidade laboral remunerada por conta própria durante 12 meses consecu�vos (ex.:
fatura/recibos, contrato de prestação de serviços, declaração de rendimentos ao HMRC).
Cópia do Cartão de Cidadão.

O familiar do emigrante que é trabalhador por conta própria deve ainda apresentar:
Comprova�vo do grau de parentesco com o familiar português emigrante (ex.: cópias de cer�dão de
nascimento/cer�dão de casamento, Cartão de Cidadão);
Comprova�vos da entrada no Reino Unido em data anterior a 31 de dezembro de 2015 (ex.: pedido do
National Insurance Number);
Comprova�vos de residência com caráter permanente e con�nuo com o familiar português emigrante,
(por período mínimo de 12 meses);
Cópia do Cartão de Cidadão.

Se já regressou a Portugal, poderá fazer o seu pedido via postal enviando todos os documentos em forma
de fotocópias auten�cadas em notário.
A quan�a a remeter deverá ser enviada através de cheque internacional em Libras à ordem do
Consulado Geral de Portugal em Londres, no valor de £55.56 (inclui despesas de expedição).
Estes serviços reservam-se no direito de solicitar quaisquer documentos, informação ou provas
suplementares para que seja emi�do o cer�ﬁcado.

Requerimento de Certificado de Residência
Programa Regressar
Application form for a Certificate of Residence

Nome completo / Full name
Número de Bilhete de IdenƟdade ou Cartão de Cidadão ou Passaporte / BI or CC number or passport

Validade do Bilhete de IdenƟdade, Cartão de Cidadão ou Passaporte / Expiry date of BI, CC or Passport

Morada no Reino Unido / Address in the UK

Morada em Portugal / Address in Portugal (if applicable)

Data de entrada no Reino Unido / Date of entry in the UK
Data de regresso deĮniƟvo a Portugal / Date of return to Portugal

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

Pagamento no Reino Unido
Postal order de £23.07
£27,81 para o Reino Unido
(inclui despesas de expedição)
Fee - £23.07
£27,81 (includes postage fees)
Pagamento de Portugal

£55,56 por cheque internacional em Libras
£50.99
(inclui despesas de expedição)
£55,56 (includes postage fees)
Fee - £50.99

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

