辦理申根國家簽證所需文件
參考清單

1. 申請表格
2. 有效日期不少於 6 個月之護照
3. 澳門居民身份證（有效日期以回程起計不少於 60 日，正反面須列印於同一
A4 紙上）
4. 白底證件照兩張
5. 本澳所發的刑事紀錄證明書正本
6. 授權書（授權葡萄牙領事館審查申請人於當地的刑事紀錄）
7. 健康證明（須由本澳衛生局、鏡湖醫院或註冊醫生發出）
8. 在學證明（須由在讀院校發出的證明書，不接受提交學生證 ）
9. 個人銀行存款證明/家長之收入證明（包括個人資料、賬戶號碼及現存金額頁
面 ）
10. 聲明書（詳細說明在葡萄牙期間所從事的活動）
11. 葡萄牙住宿證明
12. 費用約澳門幣 682 元
13. 活動錄取名單註
14. 課程錄取證明（由葡萄牙語言課程機構發出）註
15. 來回機票預訂資料註
16. 醫療保險證明註

註：資料由本辦提供

Documentos necessários para o pedido de visto para os países do espaço
Schengen
Lista para referência
1. Formulário devidamente preenchido;
2. Passaporte com prazo de validade não inferior a seis meses;
3. Bilhete de Identidade de Residente de Macau válido por mais 60 dias além da data
de partida (fotocópia frente e verso no mesmo lado da folha de papel A4);
4. Duas fotografias tipo passe com fundo branco;
5. Original do Certificado de Registo Criminal emitido pela RAEM;
6. Procuração (autorização para o Consulado-Geral de Portugal fazer apreciação do
registo criminal do requerente no local);
7. Atestado médico-sanitário (deve ser emitido pelos Serviços de Saúde, pelo
Hospital Kiang Wu ou por médicos inscritos na RAEM);
8. Documento comprovativo de estudo (deve ser prova emitida por instituição em
que o requerente estuda, não é aceite a entrega de cartão de estudante);
9. Comprovativo de depósito bancário ou comprovativo do salário auferido dos pais
do requerente (incluindo os dados pessoais, o n.º da conta bancária e a página em
que mostra o montante do depósito actual);
10. Declaração (explica em detalhe as actividades exercidas durante a estadia em
Portugal);
11. Comprovativo das condições de alojamento em Portugal;
12. O custo do pedido de visto é de cerca de 682 patacas;
13. Lista de admissão à actividade*;
14. Prova de admissão ao curso (emitida pela entidade que realiza o curso de língua
portuguesa)*;
15. Informações da reserva de bilhetes de avião de ida e de volta *;
16. Prova de seguro de viagem*.
*

Nota: Informações fornecidas pelo GAES.

Documents Required for the Visa Application for the Schengen Countries
Reference List
1. Application form
2. Passport with validity of no less than 6 months
3. Macao Resident Identity Card (valid from the return date of not less than 60 days;
the front and back to be printed on the same A4 paper)
4. Two identical photos (plain white background)
5. Original copy of the criminal record certificate issued by Macao SAR
6. Authorization Letter (authorize the Portuguese Consulate to review the local
criminal record of the applicant)
7. Health declaration (issued by the Macao Health Bureau, Kiang Wu Hospital or
registered medical practitioner)
8. Proof of enrollment (issued by the institution that applicants are studying at.
Student cards are not accepted)
9. Bank books of the applicant / Evidence of income of his/her parents (including
pages of account holder’s name, account number and existing amount)
10. Declaration (detailing the activities undertaken in Portugal)
11. Evidence of your accommodation in Portugal
12. Application fee (around MOP $ 682)
13. Activity admission letter Note
14. Course admission letter (issued by the Portuguese Language Institute) Note
15. Round-trip ticket reservation information Note
16. Medical insurance Note

Note: Information provided by the GAES

