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F Atendimento nor marcacflo na Internet

O Consulado Geral de Portugal em Paris informa que a partir de segunda-
feira. 17 de novembro de 2014, os utentes ser6o atendidos por marcagdo

nos seguintes servigos e atos consulares:

CartSo do Cidadio
o Pedido luVez

o RenovagSo

o CartSo Perdido ou Roubado

Passaporte

o Pedido Passaporte

o Passaporte Perdido ou Roubado

Registo Civil
o Registo Nascimento

o Casamento em Franga

o Casamento em Portugal
o Registo Div6rcio
o Registo de Obito

Notariado

o ProcuragSo, ou a sua revogagdo.

o Instrumento de Consentimento ou Ratificagdo

Para estes servicos e atos consulares. todos os utentes deverdo agendar a

sua vinda ao Consulado Geral de Portueal em Paris na Intemet, atrav6s do
sile http://www.agendaconsuladoportugalparis.com, ou atrav6s do sire do



Consulado Geral de Portugal em Paris

http://www.consuladoportugalparis.com e clicar no icone "Agenda".

Atrav6s desta aplicaq6o de agendamento na Intemet, acessivel 7 /7 dias e
24/24 horas, os utentes poder6o escolher. de entre os periodos disponiveis,
o dia e a hora para se deslocarem ao Consulado. O agendamento dever6 ser

feito com, pelo menos, 36 horas de antecedOncia.

Para um esclarecimento detalhado da utilizagdo do agendamento online,
susere-se a consulta dos videos explicativos disponiveis na conta Youtube

do Consulado Geral de Portugal em
www.youtube. com/channelfu CphNC6avTwUOebaNANcRTyA.

Com o agendamento online deseja-se evitar os tempos de espera e as

dificuldades importantes na fluidez do atendimento que atualmente se

verificam, com consequentes transtomos para os utentes do Consulado.

O Consulado Geral de Portugal em Paris informa que certos atos consulares
continuardo a ser feitos sem marcacdo. Estes s6o:

Levantamento de cartio de cidadSo e de passaporte.

Reconhecimento de assinatura (incluindo autorizagdo para viagem de
menor e certificado de vida) e pedido de registo criminal.
Recenseamento militar e dispensa do dia de defesa nacional.
Recenseamento eleitoral.

Para estes atos, os utentes deverSo deslocar-se ao Consulado nos dias de
abertura entre as 8h30 e as 16h, sendo-lhe dada uma senha para
atendimento.
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O Consulado Geral de Portugal em Paris recorda, por riltimo, que o
atendimento para os seguintes servigos e atos consulares se mant6m por
marcagSo, cujo pedido dever6 ser feito por e-mail:

Servigo juridico e social (o pedido de marcagdo deve ser dirigido a

iuridico@paris.paris.deaccp.pt, devendo indicar a razdo do pedido).

Habilitag6es de herdeiros, Testamentos, ou repridio ou renrincia d

Heranga (o pedido deve ser dirigido a notariado@paris.dgaccp.pt).

Pedidos de nacionalidade e requerimentos de alteragdo de nome (o
pedido deve ser dirigido a resisto.civil@paris.dgaccp.pt).

Vistos (o pedido deve ser dirigido a mail@paris.dgaccp.pt).

P Recorde tudo o que pode fazer sem sair de casa

O Consulado Geral de Portugal em Paris recorda ainda que muitos atos

consulares podem ser feitos sem ser necess6rio deslocar-se ao Consulado.

Est6o nesses casos, os seguintes atos consulares:
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Livrete de familia.

AtualizagSo do livrete de familia.

Certificado para legalizagdo de viatura.

Cenificado de resid6ncia para fins bancririos.

Certificado de residdncia para fins administrativos.

Certificado de residdncia para fins escolares ou universitiirios.

"Certificat tenant lieu de certificat d'hdrdditd, valable uniquement en

France pour un montant ne powant ddpasser 5.335 €, n'existant ni
bien meubles ou immeubles en France".
Certificado de lei para registo na u Mairie" de rec6m-nascido com
v6rios apelidos.

Certificado de lei sobre a transmissdo dos nomes de familia aos

cdnjuges.

Certificado para PACS.



e Certificado de lei sobre a composiEdo do nome em Portugal.
o Certificado para a concordAncia do nome, quando uma pessoa tem

nomes diferentes em Portugal e em Franga.

o Certificado de lei para casamento.

o Pedido de transcrigSo de casamento celebrado em Franga entre 2
portugueses.

o Pedido de transcrigdo de casamento celebrado em Franga - I nubente

portugu€s.

. Pedido de registo de 6bito.
r Certid6o de nascimento.

o Certiddo de casamento.

r Certiddo de 6bito.

r Reconhecimento de assinatura de tradutor ajuramentado depositado

no Consulado.

o Certificado de exatidSo de tradugSo, de portugu€s para franc6s,

realizada por tradutor ajuramentado com assinatura depositada no

Consulado.

o Certificado de exatiddo de tradug5o, de francds para portugu€s,

realizada por tradutor ajuramentado com assinatura depositada no

Consulado.

r Requerimento de certificado de nacionalidade.

Para informag6es sobre como tratar destes atos consulares sem se deslocar

ao Consulado, consulte o sire http://www.consuladoportugalparis.com, na

parte relativa ao "Consulado em casa".

Para mais esclarecimentos sobre agendamento online e servigos

consulares, poderd visitar o site http://wtttw.consuladoportugalparis.com

ou enviar um e-mail para mail@paris.dgaccp.pt.
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