
                     
AMBASCIATA D’ITALIA-MAPUTO  Horário de abertura ao Público do Sector Consular: 
Tel: +258 21492227/29    de segunda a sexta feira: 9.00 – 12.00  
E-mail: ambasciata.maputo@esteri.it  tardes: segunda e quinta feira: 15.00 – 17.00 
www.ambmaputo.esteri.it    Tel. directo: +258 21 498702 

E-mail: visti.maputo@esteri.it - consolare.maputo@esteri.it 
 
 

VISTOS SCHENGEN  
Excepto casos excepcionais, o interessado deve dirigir-se pessoalmente à Embaixada (para a recolha de 
dados biométricos, incluindo as impressões digitais1) com toda a documentação necessária para pedir o visto 
(por favor, NÃO enviar por fax nem por mail).  
O custo de um visto Schengen é de 60 euros (116 euros para os vistos nacionais de longa duração / 50 euros 
para vistos nacionais de longa duração para estudo). O pagamento em Meticais é feito no momento em que se 
apresenta o pedido. Será passado o respectivo recibo. Não se aplicam custos para direitos de urgência. 
Não é necessário  marcar encontro para pedir um visto. Pode contactar  directamente a Chancelaria 
Consular durante o horário de abertura ao público. 
 

Requisitos gerais para todo tipo de visto:   
 
1. Formulário de pedido de visto devidamente preenchido e assinado pelo próprio; 
2. Uma fotografia frontal, colorida, recente, com fundo branco;   
3 Passaporte válido no mínimo três meses após o fim da viagem prevista; a validade do passaporte não 

pode ser superior a 10 anos;      
4. Reserva aérea (o bilhete emitido deve ser apresentado quando o visto for emitido); 
5. Reserva de hotel ou carta de convite e cópia do bilhete de identidade (ou “permesso di soggiorno” para 

os estrangeiros) do anfitrião em Itália (usar formulário disponível no sito da Embaixada: 
www.ambmaputo.esteri.it/Ambasciata_Maputo/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica); 

6. Seguro sanitário de viagem para Espaço Schengen; 
7. Para estrangeiros, prova de residência em Moçambique ou Swazilândia (DIRE). 
 
Menores: consentimento da autoridade parental ou do tutor legal só deve ser exigido se o menor viajar sozinho 
ou apenas com um dos progenitores (excepto se o progenitor com quem o menor viajar exercer em exclusivo o 
poder parental). O consentimento deve ser dado segundo a forma legal aplicada em Moçambique. 
 
Os familiares de cidadão da União Europeia2 que acompanham o se vão juntar ao cidadão UE não 
necessitam do seguro de viagem e devem apresentar somente a prova da união familiar (grau de parentesco) e 
os documentos são de 1 a 5.  
   
 
Requisitos adicionais para cada tipologia de visto (para além dos acima mencionados): 
 

- Viagens com fins turísticos: 
  - Documentos que justifiquem a situação profissional/ocupacional (por exemplo: carta do 

empregador, declaração escolar, contrato de trabalho, certificado de emprego, recibo de salário, 
informação sobre a situação profissional…); 
- Disponibilidade dos meios financeiros (extracto de conta bancária em nome do requerente com os 
movimentos dos últimos três meses). 
 

- Viagens para fins de visita a familiares/amigos: 
- Carta de convite com termo de responsabilidade para o alojamento e prova de meios financeiros (por 
exemplo: extracto de conta, recibo de salário…), cópia do bilhete de identidade / “permesso di soggiorno” 
do anfitrião (usar formulário disponível no sito da Embaixada:  
www.ambmaputo.esteri.it/Ambasciata_Maputo/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica); 
- No caso de visita a familiares, prova dos laços de parentela (por exemplo, certidão de nascimento ou 
de casamento) com o anfitrião ou a pessoa que convida; 

                                                

1
A recolha da impressões digitais só será necessária de 5 em 5 anos para cada requerente de visto.  

2 São familiares do cidadão EU: o cônjuge; os descendentes directos com menos de 21 anos de  idade ou que estejam a cargo, assim como os do cônjuge;  os 
ascendentes directos que estejam a cargo, assim como os do cônjuge. 
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- Documentos que justifiquem a situação profissional/ocupacional (por exemplo: carta do 
empregador, declaração escolar, contrato de trabalho, certificado de emprego, recibo de salário, 
informação sobre a situação profissional…). 
 
 

- Viagens para negócios ou conferências empresariais: 
- Documentos que justifiquem a situação profissional/ocupacional (por exemplo: carta da empresa, 
certificado de emprego…) e a finalidade comercial da viagem (carta do organismo adequado, por exemplo 
o empregador, explicando a finalidade da viagem); 
- Eventual convite da empresa italiana ou instituição organizadora, no caso da conferência (a empresa 
italiana pode utilizar o formulário disponível no sito da Embaixada:  
www.ambmaputo.esteri.it/Ambasciata_Maputo/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica); 
- Disponibilidade dos meios financeiros (extracto de conta bancária em nome da empresa ou do 
requerente com os movimentos dos últimos três meses). 
 

- Viagens para efeitos de estudos: 
- Prova de matricula na instituição italiana; 
- Documentos que justifiquem a situação profissional do requerente (declaração escolar, títulos de 
estudos…); 
- Disponibilidade dos meios financeiros (extracto de conta bancária em nome do requerente com os 
movimentos dos últimos três meses). 
 

- Viagens em missão oficial ou para fins oficiais 
- Para cidadãos moçambicanos: nota do Ministério ou entidade institucional em questão; 
- Requerentes que não têm nacionalidade moçambicana: nota verbal da embaixada do país em questão 
e cartão diplomático. 

 
- Viagens para efeitos de tratamento médico: 

- Atestado de um médico e/ou um estabelecimento de saúde declarando que o tratamento alegadamente 
necessário não está disponível em Moçambique; 
- Documento oficial da estabelecimento de saúde em Itália que acolhe o requerente a confirmar que 
pode realizar o tratamento médico específico e que o doente será aceite em conformidade; 
- Prova de meios de subsistência suficientes para pagar o tratamento médico e despesas conexas 
(extractos de contas bancárias em nome do requerente com os movimentos de determinado período, por 
exemplo, os últimos três meses); 
- Prova do pagamento antecipado do tratamento. 
 

- Viagens para motivos religiosos: 
- Nota verbal da Nunciatura Apostólica; 
- Documentos que justifiquem que o requerente é um religioso; 

 - Carta de convite da instituição religiosa em Itália, com termo de responsabilidade pelo alojamento e para 
as despesas de estadia do requerente em Itália. 

   
 
 
 

Notas: 
- O Sector de vistos poderá solicitar documentos e informações adicionais; 
- Para mais informações sobre os vistos consultar os seguintes sitios: 

 http://vistoperitalia.esteri.it/home/en  
www.ambmaputo.esteri.it/Ambasciata_Maputo/Menu/Informazioni_e_servizi/Visti/ 

http://www.ambmaputo.esteri.it/Ambasciata_Maputo/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica);
http://vistoperitalia.esteri.it/home/en
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