
REPÚBLICA DE ANGOLA 


Serviços consulares da Embaixada de Angola acreditada nos Reinos da Bélgica, Palses-Baixos e U.E. 

Avenue de Saturne N' 42 - 1180 Bnuxelles 


PEDIDO DE VISTO 

o Diplomático 
Diplomatique / Diplomatic 

o Oficial 
Omeiel/ OmeiaJ 

o Ordinário 
Ordinaire / Ordinary 

o Tránsilo o Trabalho o F Residência 
Transil l Transit Travai! / Work Fixation de rnsidence 

Establíshing Df residence 

Nome:. 
Nom /Sumame 

Estado civil: . 
E/ai civil/ Sociel position 

Data de nascimento: .... 1 ... . .... I .. 

Date de naissance / Date Df birlh 


País de nascimento: 

Pays de naissance / Country of origin 

Nacionalidade Actual: . 

Nationafifé AcfueJ/e / Present nationality 


Emitido em: . 

Emis à / Issued ai 

Profissão: 
Profession / Profession 

Local de trabalho: 

Ueu de travail / Place of work 


Morada I País: 

Adrasse-Pays / Address-Country 


Rua :. 

Rue / Streel 


Telefax: 

Nome do pai : 

Nem du pére / Father's name 


Nome da mãe: 

Nem de la mére / Molhe,'s name 


Motivo de viagem: . 
Motif du voyage / Trip 's reason 

Cidade: 
Vilfe/City 

E-mail: 

Rua 
Rue/ SI,.el 

Sexo: O 
Sexe /Sex 

Local de nascimento: 
Veu de nsisssnce / Birlhplace 

Nacionalidade de origem: . 
Nations/iM d 'origine / Nationality of ongin 

Passaporte n': . 
Psssepor1 n° / Passport n° 

aos: I ..... I .. 
le / on 

Cargo que ocupa: 
Fonction exercée / Duty 

Cidade: 
Ville /City 

Nacionalidade do pai: 

Válido até: ............. I ........ I. 

Valide jusqu 'au I Date af expiry 

Código postal: 
Cade postal / PO Box 

N' telefone: 
N° lá/éphone / Phone number 

NationaUfá du pare / Father's natíonafity 

Nacionalidade da mãe: 
Netienalitá de la mére / Mother's netionauty 

Local de hospedagem: . 
Lieu d 'hébergemenl / Placa Df acromodation 

Nome da pessoa ou organismo que se responsabilizara pela sua estadia : . 
Nom de le personne ou de I'organisme qui se porte garent / Name of the person of the company answering fo, you : 

Provincia: ........... .. ............. ................. .. 

Province / Province 

Rua:.. 
Rue / Street 

Última permanência em Angola : 
[)emier séjour en Angola / Last stay in Angola 

Municipio: 8 °: ................. . 

Munieipalité / Municípelity Dislriel / Dislriel 




Filhos menores averbados no passaporte e que beneficiarão do visto .. 
Enfanls mineurs enregistrés dans le passeport ai qui bénéficieront du visa I Minor chiJdren ragistered in lhe pass benefitmg from lhe visa 

- Nome : ..... Nascido aos: ... / .. J . 
Né/e / Bom onNom /Sumame 

-Nome: Nascido aos: / ... / . 

Né lelBom onNom / Sumame 

- Nome: ..... ........ Nascido aos: . / ........... / ... 

Né le/Bom 00Nom/SumBme 

Assinatura do requerente 
Signature du raquérant I Applicant's signaluf9 

Data / .. / .. 
Date/Date 

A SER PREENCHIDO SOMENTE PELO SOLICITANTE DE VISTO DE TRÂNSITO 

A remplir par la personne sollicilant un visa de transil / To fill oul by lhe applicanl for a Iransit visa 


País de destino: 

Pays de destinalion / Country of desl;nation 


Motivo de viagem: . 

Raison du voyage / Táp 's reasan 


Possui visto de permanência ou de residência do pais de destino? 
Possédez-vous un Visa de séjour ou de résidence du pays de destination ? / Are you lhe holder of 8 visa af rasidenC8 ? 

Sim N° Validade ..... ../ / .. 
Oui/Yes O Va/idi(é / Va/idity 

Não ONon / No 

A SER PREENCHIDO SOMENTE PELO SOLICITANTE DE VISTO DE TRABALHO 

A remplir par la personne so/licilant un visa de Iravail / To fill oul by lhe applicant for a work visa 


Nome do organismo contratante: 
Nom de l'of98nisme é contaeler I Name Df lhe company/organization to reach 

Endereço completo: 
Adrasse complt1te / Full address 

F unção a exercer: 
Fonction ~ exercer / Duty 

Data do inicio do contrato : / . / .. Data do fim do contrato: / .... /. 
Dale de début de contrai / Conrracl's beginning date Date de fin du contrai / Conlract's end date 

A SER PREENCHIDO SOMENTE PELO SOLICITANTE DE VISTO PARA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

A remplir par la personne sollicitant un visa de résidence / To fill oul by lhe applicanl for a visa of residence 


Razões porque quer residir em Angola 
Raisons paur IBsqueJJes vous désirez résider en Angola / Reasons why you wanl lo reside in Angola 

Temporariamente O Definitivamente 
Temporairemenl/ Temporary Définitivement / For good o 



Pretende residir com o seu agregado familiar? SIM p NÃO O 
Comptez-vous résider Bvec II'OUe famille ? / Do you expect to live wit.h )'Our relativas 

ESPOSA O ESPOSO O FILHOS O OUTROS O 
EpoUS6 / Wife Epoux / Husband Enfants I Children Aufres /Oth6rs 

• 


Meios de subsistência: ........ .............. ... ...... ... ... .. ... ............... ... . 

Moyens de subsistence / Subsistence means 

Endereço em Angola: 
Adrssse an Angola / Address in Angola 

Informações complementares / Informations romplémentairss / More informalion: 

- Viagens realizadas à Angola: Sim Não 
Voyages réa/islls en Angola / PreviOus trips in Angola Oui / Yes O Non/No O 

- Já obteve cartão de residente? Sim Não O 
Avez-VQus déjá une carta de résident ? / Do )'Ou alf9sdy heV8 8 residenl caro ? OuilYes O Non / No 

- Já obteve visto de trabalho? Sim NãoO OAvaz-vaus déjll un visa de I!avail ?/ Do vou alr9ady have 8 wo'* visa? Oui/Ya5 Non / No 

- Já lhe foi recusada a entrada para o pais? Sim NãoO OVaus a-t'on déjá refusd I'entrée dans /a pays ? / HaV8 you aver been rsfused OuilYes Non / No 
entry into lhe country ? 

A PREENCHER PELA MDC I A remplir par la MDC / To be fil/ed oul by lhe MDC 

Parecer dos Serviços Consulares I Avis das Services Consulaires / Consular Services'opinion: 

...... ~... 

Data ............ / .... / .. . o Responsável 

Date / Dale 

Assinatura legível 
Signalure lisible / Readab/e signature 

A PREENCHER PELO S.M.E. I A remplir par le S.ME / To be filled out by lhe S/vl,E. 
., . 

Parecer do Registo de Cadastro I Avis du s.M.E.quant à I'exislence d'un casier judiciaire / S.M.E. 'opinion aoout lhe existe"nce of 
a criminal recorcJ : 

Data ............./ .........../........... o Responsável 

Date / Date 

Assinatura legível 
Signature lisible / Reedable signature 



REQUISITOS DE ENTRADA NO TERRITÓRIO ANGOLANO 

• Os estrangeiros podem entrar no território angotano desde que reunam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a)Ser portador de passaporte com validade superior a duração de permanência autorizada. 

b) Possuir visto de entrada vigente. 

c) Nãoestar sujeito a proibição de entrada. 

d) Garantia de meios de subsistência. 

Os estrangeiros que desejam permanecer em Angola por um periodo de tempo superior ao que lhe foi facultado no 
visto de entrada, pode ser concedido uma autorização de permanência, até 30 dias, prorrogável uma única vez . 

artigo 13', 15' e 33' da lei n' 3/94 de 21 de Janeiro 

DEVERES 

• Os estrangeiros que manifestam O desejo de permanecer na República de Angola, obrigam-na: 

a) Respeitar a Lei Constitucional e demais leis vigentes na República de Angola. 

b) Declararem ao SME a sua residência. 

c) Salvo acordo ou convenção internacional, não podem exercer funções públicas ou que impliquem o exercicio 
de poder de autoridade, com excepção das que têm caracter predominantemente técnico , docente ou de 
investigação cientifica. 

d) Não podem exercer na república de Angola qualquer actividade de natureza politica, nem imiscuir-se directa 
ou indirectamente em assuntos politicos. 

e) Não podem exercer qualquer actividade profissional, sujeita a autorização legal sem que para tal estejam 
autorizados, isto é, serem portadores de visto de trabalho ou autorização de residência. 

artigo 5',10',11' e 51' da lei n' 3/94 de 21 de Janeiro 

DIREITOS 

• Os estrangeiros que residem ou se encontram em Angola gozam, na base de reciprocidade, dos mesmos direitos e 
deveres que os cidadãos angolanos, com excepção dos direitos politicos e dos demais direitos expressamente 
reservados por lei aos cidadãos angolanos. 

Os estrangeiros gozam: 

a) Liberdade de circulação e de domicilio. 

b) Direito de reunião e de manifestação. 

c) Direito aeducação e liberdade de ensino. 

d) Liberdade de adesão as organizações sindicais e associações profissionais. 

e) Recorrer aos órgãos judiciais dos actos que violem os seus direitos reconhecidos pela lei constitucionat e 
pelas de mais leis em vigor. 

f) Não ser preso sem culpa formada, nem sofrer qualquer sanção, a não ser nos casos e pelas formas previstas 
na lei . 

g) Exercer e gozar pacificamente os seus direitos patrimoniais e não sofrer qualquer medidas arbitrárias ou 
discriminatórias. 

h) Não ser expulso ou extraditado senão nos casos e pelas formas previstas na lei. 

artigo 4', 6', 7', 8', 9' e 12' da lei n' 3/94 de 21 de Janeiro 


