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SECÇÃO CONSULAR 
 

PEDIDO  DE VISTO DE ENTRADA A MOÇAMBIQUE 
 
 

Horário de atendimento (segunda a sexta): das 09h00 às 13h00 
 

TODAS AS NACIONALIDADES viajando para Moçambique precisam de obter um visto de entrada 
antes da chegada: 
(Excepções: Angola, Botsuana, Malawi, Maurícias, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia, 
Zimbabué) 
 
Os requerentes  devem cumprir os seguintes requisitos: 
 
a) Um passaporte original com validade mínima de seis meses. Para estrangeiro residente 
na     Suíça: uma cópia do cartão de residência. 
 
b) Um formulário devidamente preenchido, fornecido pela Secção Consular. (É obrigatório registar o 
destino exacto da sua viagem, data e assinatura na 2ª página. O visto deve ser usado dentro do 
período de 60 dias após a data de emissão). 
 
c) Duas fotos de passaporte 

 
d) Uma cópia dos bilhetes de avião 
 
e) Vacina contra febre amarela 
 
f) Para visto de turista: Uma confirmação da reserva do hotel para toda a sua estadia em 
Moçambique 
 
g) Para uma viagem de visita: É necessária a entrega  de Termos de Responsabilidade da pessoa que 
convida (carta convite), que precisa ser certificado por um notário local. Se o hospedeiro for 
moçambicano, deve ser incluída uma cópia do seu passaporte ou bilhete de identidade actualizado. Se 
o anfitrião for estrangeiro, deve ser também apresentada a licença do estabelecimento ou organização. 
 
h) Para uma viagem de negócios: É necessária uma carta convite emitida pela instituição que 
convida o requerente e respectivo alvará, assim como outra carta emitida pelo empregador na Suíça. 
 
i) Para passaporte diplomático, de serviço e Laissez-Passer: uma nota verbal do empregador do 
    requerente (na Suíça) e outro da instituição em Moçambique que organiza o evento. 
 
j) Taxas por pessoa:  
 
Todos os pagamentos devem ser efectudos após aprovação da documentação. Os valores deverão ser 
depositados na conta da Missão Permanente de Moçambique nº 17-780811-7, IBAN: CH60 0900 
0000 1778 0811 7 (Banco Post Finance). É necessário enviar a prova de pagamento. Apenas 
pedidos pagos serão considerados. Todas as transações são irreversíveis. 
 
k) Para passaportes que não serão levantados pessoalmente na Missão: Por favor inclua o envelope de 
devolução carimbado (C5 registrou correio CHF 6.50 para 2 passaportes; C4 envelope: CHF 7.50 para 
2 passaportes) - Para mais informações, por favor entre em contato com os Correios. 
 
NB: 1- Por favor, coloque o (s) seu (s) número (s) de telefone caso necessitemos de algum 
esclarecimento. 
        2- O novo preçário entra em vigor a partir do dia 01.09.2019 
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Tabela de Preçarios de vistos de entrada em Moçambique, novo preçário entra em vigor a partir 

do dia 01.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VISTO CHF URGENTE 

VISTOS DE ENTRADA NORMAL URGENTE 

Visto Diplomático Grátis 

Visto Oficial Grátis 

Visto Cortesia Grátis 

Visto transito 120.00 160.00 

Visto simples de  Turismo 120.00 160.00 

Visto de turismo multiplo 90 dias 320.00 370.00 

Visto de visita 130.00 170.00 

Visto de visita multiplo 90 dias 340.00 380.00 

Visto de negocio 350.00 390.00 

Visto de negocio multiplo 90 dias 370.00 410.00 

Visto de trabalho  370.00 410.00 

Visto de permanencia temporária 560.00 600.00 

Visto para actividades de investimento 181 a 365 dias 560.00 600.00 

MIGRAÇÃO  

Certificado de emergência 120.00 160.00 

REGISTO CIVIL E NOTARIADO  

Reconhecimento e autenticação 100.00 140.00 

Reconhecimento para estudantes 60.00 100.00 

Declaração 50.00 90.00 

Procuração 100.00 140.00 

Pedido de assento de nascimento  50.00  

Registo de nascimento depois de 3 meses 50.00  

Declaração de casamento 100.00  
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