
(Taxa de Câmbio: 1.0674) 

Consulado Geral de Portugal em São Francisco 

Tabela de Emolumentos Consulares e Imposto de Selo -   Março de 2023 

Nota: 1 - Acréscimo de 20% aos emolumentos da presente tabela, quando requisitados em 

Permanência Consular. 2- Acréscimo de 3.5% sobre o valor caso seja efetuado pagamento por 

cartão de crédito (apenas disponível para serviços presenciais no Consulado). 

ARTIGO EMOLUMENTOS PREÇO (USD) 

 INSCRIÇÃO CONSULAR   

79 Certificado de inscrição consular (válido por cinco anos) $00.00 

 CARTAO DE CIDADÃO  

3 Cartão de Cidadão - Pedido normal com entrega no 
estrangeiro - validade até 5 anos 

$21.35 

4 Pedido normal com entrega no estrangeiro - validade até 
10 anos 

$24.56 

7 Cartão de Cidadão - Pedido urgente com entrega no 
estrangeiro - validade até 5 anos 

$48.04 

8 Cartão de Cidadão - Pedido urgente com entrega no 
estrangeiro - validade até 10 anos 

$51.24 

12 Cartão de Cidadão – alteração de morada $3.21 

71 Expedição por correio do cartão de cidadão – por cada 
envio 

$20.00 

 PASSAPORTE  

24 Passaporte - envio para a morada no estrangeiro $112.08 

20 Passaporte - envio para a morada no estrangeiro – pedido 
urgente 

$128.09 

25 Passaporte – acréscimo quando não é apresentado o 
passaporte a ser renovado 

$42.70 

27 Título individual de viagem única $32.03 

29 Passaporte Temporário $160.11 

 VISTOS  

55 Visto de Trânsito e curta duração (até 90 dias) $85.40 

56 Visto de Trânsito e curta duração (até 90 dias) - destinado 
a crianças entre os 6 e os 12 anos 

$42.70 

58 Visto Nacional de residência $96.07 

59 Visto Nacional de estada temporária $80.06 

 REGISTO CIVIL  

103 Inscrição de nascimento ocorrido no estrangeiro (menor) $00.00 

35 Procedimento de inscrição de nascimento ocorrido no 
estrangeiro referente a maior 

$234.83 

33 Processo e registo de casamento $128.09 

93 Registo de óbito ocorrido no estrangeiro $00.00 

34 Certidão Consular de Registo Civil $21.35 

 OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES  

69 Licença de transporte de restos mortais $53.37 

37 Reconhecimento de cada assinatura ou de letra e 
assinatura 

$21.35 

39 Cada termo de autenticação, independentemente do 
número de intervenientes 

$42.70 

44 Emissão de certificados de residência, de bagagem e 
outros 

$80.06 

40 Cada pública-forma, conferência de fotocópia ou fotocópia 
e respetiva conferência, independentemente do número de 

laudas 

$21.35 

48 Instrumento avulso, independentemente do número de 
intervenientes (Procuração) 

$53.37 

70 Ato diverso não especificado $42.70 


