Nº Pedido
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA

DECLARAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO DE CIDADÃOS COMUNITÁRIOS

Identificação do requerente
Nome (name):*
Contribuinte (tax number): *
BI / Passaporte (Identity Card / Passport) nº

Validade (validity):

Morada (address): *
nº de polícia:

Código Postal (postcode):*

Concelho:*

-

Freguesia:*

Telefone (phone):

Telemóvel (móvel phone):

E-mail:

Fax:

Por favor preencha de forma legível e sem abreviaturas (please complete clearly and without abbreviations)
Nos espaços

assinale com X a opção correta (In the spaces tick the correct option)
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (APPLICANT IDENTIFICATION)

Nacionalidade (nacionality)*
Data de nascimento(date of birth)*
Sexo*:

, local e país de nascimento (place and country of birth)*
Estado civil (marital status)*

Número de identificação fiscal (Portuguese tax number) *
Nome do pai (father's name and surname)*
Nome da mãe (mother's name and surname)*
Residência permanente (address)*
localidade (location)*

Código Postal (postcode):*

-

desde (since)*

Motivo da entrada no país (reason for arrival to the country)*:
Nível de escolaridade (level of education)*:

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO
(STATEMENT)

Encontrando-me a residir em território nacional desde (I have been living in Portugal since)
, venho requerer a V.
Exª. a emissão do Certificado do Registo de Cidadão da União Europeia, aprovado pela Portaria n.º 1334-D/2010, de 31 de
dezembro, com as retificações introduzidas pela Declaração de Retificação nn.º4/2011 de 18 de fevereiro. (and required the
issue the certificate of register as a citizen os the European Union, approved by administrative rule 1334-D/2010, December 31,
with the corrections made by rectifying declaration 4/2011 of February 18).
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DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
(declaration under oath)

Declaro, sob compromisso de honra, que preencho uma das condições referidas nas alíneas a), b) ou c) do nº 1 do artº 7º da Lei
nº 37/2006 de 09 de Agosto. (I declare, under oath, that I fill one of the conditions referred to in subparagraphs a), b) or c) of
paragraph 1 - Article 7 of Law n.º 37/2006 of August 09).
Exerço no território português uma atividade profissional subordinada ou independente
(I work in Portugal, either as an employee or as a self-employed person);
Disponho de recursos suficientes para mim próprio e para os meus familiares, bem como um seguro de saúde, tal como
pedido no meu país de origem aos cidadãos portugueses;
(I have sufficient financial resources for myself and for my family as well as health insurance, as requested in my country
to Portuguese citizens;)
Estou inscrito num estabelecimento de ensino público ou privado, oficialmente reconhecido, o que comprovo mediante
a apresentação declaração de matrícula ou outro meio de prova, bem como um seguro de saúde, tal como pedido no
meu país de origem aos cidadãos portugueses;
(I am registered at a public(private school, officially recognized, as I prove by declaration or other means pf proof, and I
have as well sufficient financial resources for myself and for my family and helth insurance, as requested in my country to
Portuguese citizens).
Mais declaro, o seguinte (I also declare):
Situação profissional (Professional status)
Ativo (active): profissão (job)

data início da atividade (started working on)

Á procura do 1º emprego (searching 1º job)

Desempregado (unemployed)

Trabalhador por conta de outrem (Employed)

Trabalhador independente (self-employed)

Inativo (inactive)
Grupo profissional (Professional group)
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas(Farmers and qualified workers in agriculture and fishing)
Especialistas das profissões intelectuais e científicas (specialists in intellectual and scientific professions)
Operadores das profissões e máquinas de trabalhadores da montagem (machine operators and assembly workers)
Operários, artífices e trabalhadores similares (Craft and related workers)
Pessoal administrativo e similares (administrative staff and similar)
Pessoal de serviços e vendedores (services and sales staff)
Quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de empresa (qualified civil servants,
directors and qualified company employees)
Técnicos e profissionais de nível intermédio (Technicians and professionals Labourers)
Trabalhadores não qualificados (unskilled workers).
Ramo de atividade (type of employment)
Agricultura, silvicultura e Pescas (Agriculture, Silviculture, Fishing)
Indústria, Construção, Energia, Águas (Industry, Construction, Energy, Water)
Serviços (Services)
Mais declaro que fui advertido que a prestação de falsas declarações a autoridade pública constitui crime e que autorizo, no âmbito
do meu pedido, o processamento dos dados constantes neste requerimento na aplicação informática do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras. (I declare I was warned that making false statements to the public authority is a crime. I also approve, in teh context of
my request, the processing of this information in computer application of the Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).
O Declarante (The Declarant)
Vila Nova de Gaia,
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Documentos a anexar (ACCOMPANYING DOCUMENTS):
Documentos obrigatórios para a emissão de certificado de registo de familiar de cidadão da UE.
(Necessary documents for a certificate of registration for a relative of an UE citizen to be issued)
- Bilhete de identidade / Passaporte (Identity card / Passport);
- Número de Identificação Fiscal (Tax Identification Number)
- Contrato de Trabalho ou prova de sustentabilidade (employment Contract or evidence of sustainability);
- Comprovativo de residência (Proof of residence)
- Comprovativo de inscrição em escola pública ou privada, oficialmente reconhecido, bem como do seguro de saúde, tal como pedido no meu país de origem
aos cidadãos portugueses (Evidence of enrolment in public ou private school, officialy recognized, and a health insurance, as requested in my country of origin to
Portuguese citizens);
- Documento comprovativo da relação familiar ou da qualidade de parceiro, na aceção da subalínea i) e ii) da alínea e) do artigo 2º, se dos documentos
apresentados essa relação ou qualidade não resultar evidente (Document proving family relationship or cohabiting relationship, as stated en section ii),in line e) of
article 2, if the document presented of quality of this relationship is not clear );
- Prova documental de que se encontra a cargo para efeitos do disposto nas subalíneas iii) e iv) da alínea e) do artigo 2º (Documentary proof that someone is
responsible for you as stated in sections iii) and iv), line e) of article 2);
- Certificado de Registo do Cidadão da União que acompanha ou ao qual se reúne (Certificate of register as an UE citizen who accompanies you or wh you live
with)
- Documento emitido pela autoridade competente do país de origem ou de proveniência, certificando que está a cargo do cidadão da União ou que com ele vive
em comunhão de habitação, ou a prova da existência de motivos de saúde graves que exigem imperativamente a assistência pessoal pelo cidadão da União
(Document issued by the competent authority of your country of origin or of the country you have come from, certifying that an UE citizen is responsible for you or that
you live together, or the proof thar there are serious health reasons wich need the personal assistance of the UE citizens).

Data e assinatura
Pede deferimento:

O Requerente,

Verificar

Vila Nova de Gaia,
* - Campos de preenchimento obrigatório (required fields).
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