NACIONAIS U.E / E.E.E / SUÍÇA
De acordo com a Lei nº 37/2006, de 9 de agosto, gozam do direito de entrada,
permanência e residência em Portugal os nacionais de todos os países da União
Europeia (UE) que se desloquem ou residam em Portugal, bem como os familiares
que os acompanhem ou que a eles se reúnam, assim como os membros dos Estados
partes do Espaço Económico Europeu (Islândia, Liechtenstein, Noruega) e da Suíça e
dos membros da sua família, bem como os familiares de cidadãos nacionais,
independentemente da sua nacionalidade.

CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE
PARA CIDADÃO DA UE/EEE/SUÍÇA

O que preciso para...
O Certificado de Residência Permanente, que formaliza o direito de residência
permanente em Portugal, só pode ser pedido pelo cidadão da UE/EEE/Suíça e os
seus familiares após cinco anos seguidos a viver legalmente no país.
O direito de entrada, permanência e residência em Portugal abrange os cidadãos dos
países da União Europeia (UE), do Espaço Económico Europeu (EEE) e Suíça, bem
como os seus familiares.
Quem pode requerer?
Cidadão da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça e seus familiares
nacionais dos mesmos países titulares de Certificado de Residência.
Onde posso requerer?
Nos balcões de atendimento do SEF , com agendamento prévio.
Quando posso requerer?
Antes de caducar o certificado de residência.
O que preciso para requerer?
Documentos e requisitos:
1. Agendamento prévio;
2. Ter residido legalmente em Portugal por um período de cinco anos consecutivos;
3. Duas Fotos;
4. Passaporte ou Bilhete de Identidade Válido (e respetivas fotocópias);
Se tiver alterado a morada:

5. Comprovativo de alteração de morada – como por exemplo: Atestado Junta de
Freguesia ou Escritura de Compra e venda ou Contrato de Arrendamento - e respetiva
fotocópia.

» Formulário de pedido de Certificado de Residência Permanente para Cidadão
da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça e seus familiares
nacionais dos mesmos países.
Qual o custo?
€ 15,00
Quais os prazos para a prestação do serviço?
15 dias após o pedido (prazo máximo).
Outras Informações
Para mais informações poderá consultar o site do SEF.
Legislação aplicável
- Lei 37/2006, de 9 de agosto - Regula o exercício do direito de livre circulação e
residência dos cidadãos da União Europeia e dos membros das suas famílias em
Portugal.
- Portaria n.º1334-D/2010 – Aprova os modelos de certificado de registo de cidadão da
União Europeia, de documento de residência permanente de cidadão da União
Europeia, do cartão de residência de familiar de cidadão da União Europeia e as
respetivas taxas a cobrar pela emissão desses documentos.
Dúvidas? Contacte-nos
Morada - Agendamento prévio SEF - rede fixa
Telefone - 808 202 653
Mail – gricrp.cc@sef.pt
Horário de funcionamento - Dias úteis, das 09:00h às 17:30h.
Morada - Agendamento prévio SEF - rede móvel
Telefone -808 962 690
Mail - gricrp.cc@sef.pt
Horário de funcionamento - Dias úteis, das 09:00h às 17:30h.
Morada - Balcões de atendimento do SEF

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Centro de Contacto
808 202 653 (rede fixa) ou 808 962 690 (rede móvel)
E-Mail: gricrp.cc@sef.pt
www.sef.pt

