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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 NACIONALIDAES que pretendem viajar 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 e enviar para o correio electrónico oficial da Missão 

Permanente: 

 

a) Cópia do passaporte com validade mínima de seis meses. Para os estrangeiros residentes na Suíça: uma cópia 

da autorização 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 sua data 

de emissão). 

 

c) Duas fotografias do passaporte 

 

d) Uma cópia da reserva de voo 

  

e) Visto de turista: Uma confirmação da reserva do hotel para toda a sua estadia em Moçambique. 

 

f) Visto de visita: É necessária a entrega de Termos de Responsabilidade da pessoa que convida (carta convite), a 

qual deve ser certificada por um notário local. Se o anfitrião for moçambicano, deve ser apresentada uma cópia do 

passaporte moçambicano e, para os estrangeiros que residem em Moçambique, uma prova da autorização de 

residência ou de trabalho e do passaporte de nacionalidade. 

 

g) Visto de negócios: É necessária uma carta do empregador ou instituição do requerente confirmando a visita a 

Moçambique (na Suíça) e outra da instituição em Moçambique que organiza o evento, com uma cópia da Alvará 

(licença de negócios). 

 

h) Passaporte Diplomático: Passaporte de Serviço e Laissez-Passer: Uma nota verbal do empregador do requerente 

(na Suíça) e outra da instituição em Moçambique que organiza o evento. 

 

i) Visto humanitário: para passaporte não-diplomático: Uma Nota Verbal, indicando o motivo do pedido e o período 

previsto para a estadia, certificado de registo criminal emitido pela autoridade competente do país de nacionalidade 

do requerente ou última residência durante pelo menos um ano, traduzido em português e legalizado na Suíça, 

atestado médico, traduzido em português e legalizado na Suíça. 

 

j) Trabalho com duração: Nota verbal, indicando o motivo do pedido e o período previsto para a estadia, Certificado 

de registo criminal emitido pela autoridade competente do país de nacionalidade ou última residência do requerente 

durante pelo menos um ano, traduzido em português e legalizado na Suíça, Atestado médico, traduzido em português 

e legalizado na Suíça, Certificado de trabalho emitido pelo Ministério do Trabalho. 

 

k) Todos os pagamentos devem ser efectuados após a aprovação da documentação (os candidatos serão notificados 

quando efectuarem o pagamento). O dinheiro deve ser depositado na conta da Missão Permanente de Moçambique 

672319-51-9, IBAN: CH13 0483 5067 2319 5100 9 (CREDIT SUISSE - BIC/ SWIFT - CRESCHZZ80A). Por favor, 

envie o comprovativo de pagamento após a aprovação da documentação. Após a aprovação, só serão considerados 

os pedidos pagos. Todas as transacções são irreversíveis/não reembolsáveis. 

 

l) Para passaportes que não serão recuperados pessoalmente na Missão: por favor incluir um envelope de retorno 

carimbado (correio registado C5 CHF 6,50 para 2 passaportes; envelope C4: CHF 7,50 para 2 passaportes) - Para 

mais informações sobre os preços postais, queira por favor contactar o correio. 

 

Nota: 1. por favor, anexe o(s) seu(s) número(s) de telefone no caso de precisarmos de algum esclarecimento.  
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TABELA DE PREÇARIOS DE VISTOS DE ENTRADA EM MOÇAMBIQUE, EM VIGOR DESDE 01.09.2019 

 

 

 

 

 

TIPO DE VISTO CHF URGENTE 

VISTOS DE ENTRADA NORMAL URGENTE 

Visto Diplomático Grátis 

Visto Oficial Grátis 

Visto Cortesia Grátis 

Visto Humanitário (Diplomático) Grátis 

Visto transito 120.00 160.00 

Visto simples de  Turismo  120.00 160.00 

Visto de turismo multiplo 320.00 370.00 

Visto Humanitário   130.00 170.00 

Visto  Humanitário multiplo  340.00 380.00 

Visto de visita 130.00 170.00 

Visto de visita multiplo  340.00 380.00 

Visto de negocio 350.00 390.00 

Visto de negocio multiplo 370.00 410.00 

Visto de trabalho de curta duração 350.00 390.00 

Visto de trabalho de curta duração  multiplo 370.00 410.00 

Visto de trabalho  400.00 440.00 

Visto de permanencia temporária 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 90.00 

Registo de nascimento depois de 3 meses 50.00 90.00 

Declaração de casamento 100.00 140.00 
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PROCESSO DO PEDIDO DE VISTO 

1. Para o pedido inicial; todos os documentos devem ser digitalizados e enviados para o 

endereço electrónico da nossa embaixada mission.mozambique@bluewin.ch; 

 

2. Enviaremos os documentos às autoridades competentes em Moçambique para 

solicitar autorização para a emissão do visto - este é o período de espera; 

 

3. Uma vez recebida a autorização, notificá-lo-emos para enviar o seu passaporte físico, 

duas fotografias do passaporte e depois pediremos que proceda ao pagamento do 

visto; 

 

4. Pedir-lhe-emos que nos envie uma cópia do comprovativo de pagamento; 

 

5. Por último, quando o visto for emitido, será informado para vir buscá-lo, por outro 

lado, aqueles que tiverem fornecido um envelope autocolocado no início do seu 

pedido receberão de volta o seu passaporte pelo correio.  
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