
 

 

EMBAIXADA DE FRANÇA EM MAPUTO 
 

PEDIDO DE VISTO SCHENGEN DE CURTA DURAÇÃO 
(Estadia inferior a 90 dias) para visita privada, familiar ou turística 

Visto válido para os Estados do espaço Schengen: Alemanha, Austria, (Bélgica, Luxemburgo, 

Países Baixos = Benelux), Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia Estónia, Espanha, Finlândia, França, 

Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, Republica 

Checa, Chipre*, Bulgária*, Roménia* e Suécia.  
*Roménia, Bulgária e o Chipre ainda não aplicam a regulamentação Schegen nas suas  fronteiras 
Despesas do dossier (não haverá reembolso caso o pedido de visto seja recusado) no valor 
equivalente a 60 euros pagos em numerário apenas em moeda local (metical). 
Os originais dos documentados deverão ser apresentados, com as respectivas cópias 
(conservadas pelo o Consulado) e apresentados conforme a seguinte ordem :  

 
CASA A 

ASSINALAR 

 
 

 
DOCUMENTOS A APRESENTAR 

  1 A presente lista de documentos pela qual terão assinalado, cada documento e a 
respectiva cópia serve para verificar se o dossier está completo. 
 

  2 Formulário de pedido de visto Schengen curta duração devidamente preenchido, 
datado e assinado. 

  3 1 fotografia de identidade a cores, de face, recente. 

  4 Passeporte emitido há menos de 10 anos, com validade superior de 3 meses no acto 
do pedido de visto. 

  5 Fotocópia das páginas principais do passaporte (contendo os dados pessoais). 

  6 Documento de Identificação e Residência de Estrangeiros em Moçambique 
(DIRE) ou na Swazilandia para os estrangeiros residentes naquele país.  

   
JUSTIFICATIVOS A PRESENTAR SEJA QUAL FOR O MOTIVO DA ESTADIA 
 

 7 Todo tipo de documento indicando os detalhes sobre a profissão ou a qualidade 
do requerente. 

 8 Para os menores : O consentimento da pessoa que exerce o poder paternal / 
tutela, é exigido no caso de menor viajar sozinho ou com um dos pais 
(autorização pelo ou pelos parentes com assinatura reconhecida e com uma cópia do 
documento de identificação). 

  
 
 
 
9 

Justificativo de alojamento (termo de reponsabilidade emitido pelo Conselho 
Municipal da área de residência de alguém que oferece alojamento, reserva de hotel 
durante a estadia….etc. Os Franceses residentes em Moçambique ou na 
Swazilandia que pretendem acolher um nacional destes dois países em França, terão 
que fornecer um termo de responsabilidade ao Consulado com a assinatura 
devidamente reconhecida. 
Dispensa :  
- Estadia a carácter humanitária ou deslocação no âmbito de um intercâmbio cultural 
(o atestado de acolhimento é substituido por um atestado da instituição de 
acolhimento ou por convite caso a instituição seja reconhecída). 
- Dispensa de atestado de acolhimento pela autoridade consular se a estadia for 
justificada por uma intervenção médica urgente ou para uma cerimónia fúnebre de um 
familiar. 

 10 Justificativos de meios de subsistência durante a estadia (cartão bancário,  
travellers cheques, cheques visados, extractos da conta bancária). 

 11 Reserva da passagem aérea Ida/volta (atenção : a França deve ser o país de 
destino principal, e não somente o país do 1º destino) ou título de transporte 
marítimo, ferroviário ou camionista garantindo o retorno ao país de origem ou a 
continuidade da viagem. 

 12 Seguro de viagem para toda duração do visto dos países Schengen cobrindo as 
despesas de repatriamento por motivos de saúde, o tratamento médico e hospitalar 
no valor mínimo de 30.000 euros. 



 

 

 
E, consoante o motivo : 

 

PARA AS VISITAS FAMILIARES 
 

 Carta convite acompanhado de atestado de alojamento  

 Declaração de recursos financeiros (extracto bancário ou folha de salário)  

 Cópia do bilhete de identidade e passaporte da pessoa que convida. 

 Prova de laço de parentesco (assento de nascimento ou certidão de casamento, por 
exemplo) com o hóspede ou a pessoa que convida 

 Carta do empregador (exemplar do contrato de trabalho, declaração do serviço, informação 
relacionada com a situação profissional). 

 

EM MISSÃO OU EM VIAGEM OFICIAL 
 

 Para os nacionais moçambicanos ou swazis : uma nota emitida pelo Ministério ou Instituição 
em questão. 

 Para os outros: nota verbal emitida pela Embaixada do país em questão e cópia do cartão 
diplomático 

 

PARA AS VISITAS TURISTICAS  
 

 Apresentação do itinerário, no caso da pessoa em questão se deslocar a mais de um país 
membro. 

 Reserva do hôtel 

 Extracto da conta bancária em nome do requerente, onde consta os movimentos da conta 
durante um certo período, por exemplo os últimos 3 meses. 

 Carta do empregador  (exemplar do contrato de trabalho, declaração do serviço, informação 
relacionada com a situação profissional) 

 

PARA OS ESTUDOS, FORMAÇÃO OU ESTÁGIOS 
 

 Comprovativo de inscrição junto a instituição em questão,  

 Extractos bancários em nome do requerente, onde consta os movimentos da conta durante 
um certo período, por exemplo os 3 últimos meses. 

 

PARA TRATAMENTO MÉDICO 
 

 Atestado emitido pelo médico e / ou pelo estabelecimento hospitalar certificando que o 
tratamento considerado necessário não se efectua em Moçambique,  

 Documento oficial proveniente do estabelecimento hospitalar, confirmando que este pode 
solicitar o tratamento médico em questão, e que o paciente será internado para o efeito 

 Comprovativo de recursos financeiros suficientes para o pagamento do tratamento médico e 
as respectivas despesas (extracto da conta da conta bancária em nome do requerente, 
onde consta od movimentos da conta durante um certo período, por exemplo os últimos 3 
meses) 

 Comprovativo de pagamento antecipado do tratamento médico. 
 

EM TRÂNSITO 
 

 Justificativos das condições de entrada no país de destino final (condições de estadia e 
alojamento durante o trânsito, bilhete ou título de transport marítimo, ferroviário ou estrada 
para os camionistas bem como o visto do país de destino ). 

 

PARA AS VIAGENS PROFISSIONAIS 
 

 Carta convite da instituição que organiza a conferência ou a missão profissional 

 Carta emitida pela autoridade competente (por exemplo, o empregador) especificando o 
objectivo da viagem 

 Carta da pessoa ou entidade que se responsabiliza pelas despesas de deslocação e 
estadia. 

  



 

 

 
Todos os requerentes do visto devem apresentar-se pessoalmente para recolha de 
impressões biométricas (com excepção aos menores de 12 anos) 
Fora da lista, o Consulado reserva-se o direito de solicitar  justificativos adicionais.  
 

 

PASSAPORTE  DIPLOMÁTICO E DE SERVIÇO 

 

Os titulares dos passaportes diplomáticos e dos documentos de viagem emitidos pelas 

organizações internacionais estão isentos de apresentação dos justificativos acima 

referidos. Os vistos são emitidos consoante a solicitação da nota verbal do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros ou da Embaixada ou Consulado do país de origem. 

 

Os titulares do passaporte de serviço deverão apresentar a nota verbal acompanhada de 

uma ordem de missão. 


