Embaixada da Suíça em Portugal

Checklist para reagrupamento familiar

Se for residente (nacional ou estrangeiro) em Portugal e quiser casar-se na Suíça ou de
reunir-se com um membro de família que reside na Suíça, pode pedir o seu visto na
Embaixada da Suíça em Lisboa.
O pedido de visto só pode ser entregue com marcação. Agende um dia e uma hora
ligando para a secção consular da Embaixada.
Se os documentos não são redigidos numa língua oficial da Suíça (Alemão, Francês,
Italiano) ou em Inglês, têm de ser traduzidos numa das línguas anteriormente
mencionadas.
Por favor entregue os documentos na ordem exacta indicada embaixo e não agrafe
nenhum documento:
Passaporte ou documento de viagem oficial
emitido nos últimos 10 anos; com um mínimo de 3 meses de validade e com no
mínimo 2 páginas em branco
Original e 2 fotocópias (páginas com foto, dados pessoais e assinatura)
Estrangeiros residentes em Portugal:
Autorização de residência portuguesa com validade de mínimo 3 meses após a
estadia programada na Suíça
Original e 2 fotocópias
2 fotografias tipo passe, recentes e idênticas (para os requisitos consulte o
website)
3 conjuntos do formulário “pedido de visto de estada de longa duração tipo D”
devidamente preenchidos em Alemão, Francês, Italiano ou Inglês, assinados pelo
requerente.
Em caso de menores (menos de 18 anos de idade): ambos os pais têm que
assinar os formulários e anexar fotocópias dos seus passaportes (páginas com
foto, dados pessoais e assinatura).
2 fotocópias do passaporte (páginas com foto, dados pessoais e assinatura) do
cônjuge / da noiva/do noivo / do pai/da mãe
2 fotocópias da autorização de residência suíça do cônjuge / da noiva/do noivo /
do pai/da mãe, se disponível
Assento de casamento do casal / Assento de nascimento da criança
dependente, com tradução se não estiver redigido numa das línguas oficiais da
Suíça ou em Inglês.
Original e 2 fotocópias
Se deseja celebrar casamento ou união de facto de parceiros do mesmo sexo na
Suíça, consulte a informação no site da Embaixada (em Alemão ou Francês)
Emolumentos de visto: consulte o website
Os cônjuges e crianças de cidadão/ã suíço/a ou UE estão isentos do pagamento
dos emolumentos.















Embaixada da Suíça
Travessa do Jardim, 17
PT - 1350-185 Lisboa
Telefone: +351 213 944 090, Fax: +351 213 955 945
lisbon.cc@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch/lisbon

Queira observar que:
A Embaixada da Suíça reserva-se o direito de pedir documentos adicionais e/ou de fazer
uma entrevista pessoal.
O pedido completo será enviado para decisão à autoridade cantonal de migração do local
de residência previsto. O processo demora pelo menos 8 a 12 semanas. Após aprovação
do pedido, o requerente deve entregar o seu passaporte original à Embaixada para a
emissão do visto.
O visto pode ser levantado pessoalmente na Embaixada ou ser enviado por correio.
Pessoalmente: entrega em 2 dias úteis, apenas com marcação. Agende um dia e uma
hora ligando para a secção consular da Embaixada.
Por correio: o passaporte será devolvido ao endereço em Portugal indicado no pedido,
através dum serviço de correio à cobrança.
Não se efectuam fotocópias. Não se aceitam pedidos incompletos.
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