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EMBAIXADA DE PORTUGAL EM BISSAU 

SECÇÃO CONSULAR 

 

ENTREGA DE PEDIDO DE VISTO D4 

ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR - LISTA DGES 

 
LISTA DE DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR: 

 
1. Formulário de pedido de visto devidamente preenchido, datado e assinado pelo 

requerente, sem esquecer o preenchimento de e-mail e número de telefone válidos e 

verdadeiros, nome do estabelecimento de ensino onde foi admitido e morada de 

alojamento em Portugal válida. 

*Caso o requerente seja menor de 18 anos, o formulário deverá ser assinado pelos pais / 

tutores legais. 

 

2. 1 fotografia tipo-passe colada no formulário, atualizada e em boas condições de 

identificação. 

 

3. Passaporte original ou outro documento de viagem, válido por mais de três meses após a 

data prevista para o regresso. 

 

4. Originais e cópias dos certificados de habilitações literárias ambos devidamente 

autenticados por notário devidamente licenciado. Caso seja estudante de licenciatura 

deverá apresentar os certificados de ensino secundário do 10º, 11º e 12º ano; caso seja 

estudante de mestrado deverá apresentar o certificado de licenciatura. 

 

5. Fotocópia simples (não-autenticada) do comprovativo de admissão em instituição de 

ensino superior. 

 

6. Declaração de alojamento com indicação da morada de alojamento em Portugal válida, 

devidamente preenchido, datado e assinado pelo requerente. 

 

7. Requerimento para consulta do registo criminal português pelo Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras, devidamente preenchido, datado e assinado pelo requerente. *não aplicável a 

menores de 16 anos 

 

8. Certificado de registo criminal emitido nos últimos 3 meses pela autoridade competente 

na Guiné-Bissau (o que será aferido no ato de entrega) e autenticado por notário 

devidamente licenciado. Antes da entrega, o requerente deve confirmar os seus dados: 

nome, data de nascimento, número de identificação, etc. O certificado de registo criminal 

será submetido a autenticação na Secção Consular no momento de entrega do pedido de 

visto, sendo obrigatório o pagamento do emolumento referente a autenticação do mesmo 

(já incluído no valor total). 

*não aplicável a menores de 16 anos 

 

9. Fotocópia simples (não-autenticada) do Bilhete de Identidade, frente e verso do bilhete, 

em boas condições de identificação. 
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10. Fotocópia simples (não-autenticada) do Passaporte, páginas de dados pessoais e páginas 

com carimbo, em boas condições de identificação. 

 

11. Comprovativo de pagamento junto do BAO 
 

Caso o requerente seja menor de 18 anos no momento de entrega do pedido: 
 

12. Autorização de saída de território nacional assinada por ambos os progenitores/tutor 

legal, autenticada por notário devidamente licenciado. No caso de falecimento de um ou 

ambos os progenitores do menor, juntar certidões de óbito. 

 

13. Fotocópia simples (não-autenticada) dos documentos de identificação dos 

progenitores/tutor legal. 

 

14. Termo de responsabilidade subscrito por cidadão português ou por residente legal em 

território português que se responsabilize pelo menor, autenticado por notário devidamente 

licenciado. 

 

15. Fotocópia simples (não-autenticada) do documento de identificação/ autorização de 

residência do responsável em Portugal. 

 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO: 
 

➢ Depósito bancário no banco BAO - Central, em Bissau 
 

Uma vez publicada a LISTA DE AGENDAMENTO nas páginas oficiais da Embaixada 

de Portugal e constando o seu nome da mesma, deverá efetuar o pagamento dos 

emolumentos até 48h antes da data agendada, através de depósito bancário junto do 

Banco BAO - Central, em Bissau na conta SECÇÃO CONS DA EMB DE 

PORTUGAL-A1, nº 120908.01.02.93 
 

➢ Valor total a pagar de 68.877,00 XOF 
 

O pagamento deverá ser feito no valor total de 68.877,00 XOF referente aos emolumentos 

de visto de fixação de residência (59.037,00 XOF) e de reconhecimento de letra e assinatura 

do certificado registo criminal (9.840,00 XOF). 
 

➢ Apresentar documento de identificação 
 

No ato de pagamento no BAO deverá apresentar o Bilhete de Identidade ou Passaporte do 

requerente, cujos dados deverão constar no comprovativo de depósito. O comprovativo de 

pagamento do BAO deverá estar em nome do estudante. 
 

➢ Trazer comprovativo do depósito 
 

É obrigatório apresentar o comprovativo de depósito no momento de entrega do pedido de 

visto na Sala de Atendimento de Vistos de Estudo (SAVE), sem o qual não se poderá 

receber o pedido. 
 

Não se aceitará qualquer tipo de pagamento na SAVE. Não efetue pagamento se o seu 

nome não constar da LISTA DE AGENDAMENTO (a LISTA DGES não constitui 

agendamento).
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REGRAS GERAIS PARA A DOCUMENTAÇÃO: 
 

➢ Legibilidade dos documentos 
 

Todos os documentos devem ser preenchidos em letra de imprensa perfeitamente 

compreensível. A ilegibilidade de algum dado pode originar atrasos no tratamento do 

processo e obrigar a pedidos de esclarecimentos adicionais ou de documentação adicional. 
 

➢ Legibilidade do endereço de correio eletrónico (e-mail) 
 

É obrigatória a prestação de um endereço de e-mail válido, e que a sua indicação no 

formulário de pedido de visto seja legível, pertença ao requerente e seja facilmente 

acessível pelo mesmo em qualquer momento, pois toda a comunicação durante o processo 

de pedido de visto será efetuada por essa via, sendo da responsabilidade do requerente a 

sua consulta periódica. 
 

➢ Documentos originais 
 

Os documentos entregues devem ser sempre originais, exceto onde indicado que basta 

cópia simples ou cópia autenticada. 
 

➢ Documentos autenticados por notários devidamente licenciados 
 

Os documentos autenticados têm de ser reconhecidos por notários devidamente 

licenciados, uma vez que apenas estes serão aceites pela Secção Consular. 
 

➢ Documentação completa, válida e corretamente preenchida 
 

Certifique-se de que entrega todos os documentos necessários constantes da lista de 

documentação e de que todos estão válidos e os formulários corretamente preenchidos, 

datados e assinados pelo próprio requerente. A entrega de processos incompletos ou com 

documentação incorreta dará origem a demoras consideráveis no processamento do pedido. 
 

➢ Documentação entregue pela ordem definida na lista de documentação 
 

Os documentos devem ser ordenados consoante a ordem definida na lista de documentação, 

de modo a facilitar o processamento do seu pedido. 
 

➢ Documentação sem agrafos 
 

Os documentos entregues não devem conter agrafos, de modo a facilitar o procedimento 

de digitalização documental. 
 

➢ Não entregar documentos não-solicitados 
 

Não devem ser entregues documentos não-solicitados na lista de documentação. Os 

documentos não-solicitados não beneficiam a aprovação do processo e dão origem a 

demoras no processamento do pedido. 
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SOBRE A LISTA DGES: 
 

➢ Quem deverá entregar o pedido na SAVE? 

 

O acesso à SAVE só será permitido àqueles cujos nomes constem da lista de agendamento 

e que compareçam no dia e horário agendado, sendo os dados do requerente verificados. 

Caso o pedido seja entregue por outra pessoa, esta deverá apresentar procuração válida para 

o efeito. Em qualquer caso, só será permitido o acesso de uma pessoa por pedido de visto. 

 

➢ A inclusão na lista DGES garante a obtenção do visto? 

 

A inclusão nesta e noutras listas de admissão não constitui garantia de obtenção de visto. 

Os pedidos de visto são, nos termos da lei, apreciados em função da documentação 

submetida e da avaliação realizada pelas autoridades portuguesas em cada caso específico. 

 

➢ O que fazer se o seu nome não consta da Lista DGES publicada? 

 

Se julga que devia constar das listas, deverá verificar a situação junto do estabelecimento 

de ensino em que foi admitido(a). 

 

Se o estabelecimento de ensino indicar que já comunicou a admissão à DGES portuguesa, 

deverá aguardar pela publicação que faremos das novas listas. 

 

Novas listas serão periodicamente publicadas exclusivamente no site e na página de 

Facebook da Embaixada de Portugal, devendo os requerentes aguardar a publicação das 

mesmas e visitar as páginas periodicamente de modo a não perder o agendamento. 

 

➢ O que fazer após entrega do pedido? 

 

Após entrega do pedido de visto, o contacto com o requerente sobre as fases do processo 

será feito via e-mail, sendo da responsabilidade do requerente fornecer um endereço de e-

mail válido e facilmente acessível pelo mesmo, bem como a sua consulta periódica. 

Todas as informações serão exclusivamente dadas por e-mail, pelo que pedimos que não 

nos contacte por telefone nem se dirija pessoalmente aos serviços. 
 

ATENÇÃO: 
 

▪ A não apresentação de todos os documentos necessários poderá implicar o indeferimento 

do pedido de visto. 

▪ A Secção Consular reserva-se o direito de solicitar outros documentos que não os acima 

mencionados sempre que achar conveniente. 

▪ A apresentação de todos os documentos necessários ao processo não implica a concessão 

automática do visto. 

▪ A recusa do pedido de visto não dá direito ao reembolso dos emolumentos. 


