
Pedido de Certidão / Antrag auf Ausstellung einer Urkunde 

 

Modelo Internacional (Mehrsprachige Urkunde)  Cópia integral (só em português)  

Nascimento / Geburt  Casamento / Heirat  Óbito / Tod  
 
* Nome completo / Vollständiger Name 

 
* Data de nascimento / Geburtsdatum Número do Cartão de Cidadão/Personalausweisnummer:

 
  

* Local de nascimento (freguesia e concelho / Geburtsort -land: 

 
Nome completo do pai / Vollständiger Name des Vaters: 

 
Nome completo da mãe / Vollständiger Name der Mutter: 

 
Se pede Certidão de Casamento / Wenn Sie eine Heiratsurkunde beantragen: 
* Nome completo do cônjuge / Vollständiger Name des Ehepartners/der Ehepartnerin: 

Data e local do casamento / Heiratsdatum und -ort 

 
Se pede Certidão de Óbito / Wenn Sie eine Sterbeurkunde beantragen: 
* Data e local do óbito / Todesfalldatum und -ort 

 
 
Nome e endereço de quem solicita a certidão / Name und Adresse des Antragstellers/der Antragstellerin: 
 

Nome/Name:  

Rua/Straße:  

Código postal/PLZ  

Cidade/Stadt:  

 
O pagamento deve ser feito por transferência bancária para / Bezahlung per Banküberweisung an: 
 Generalkonsulat von Portugal  
 IBAN DE53 3004 0000 0400 5500 04 
 Assunto/Betreff: Nome, número do Cartão de cidadão /Nome und Personalausweisnummer 
 
Custos / Kosten: 
Cada Certidão / Pro Urkunde 20,00 € 
+ Portes de correio / Portokosten 0,85 €  normal (até 2 certidões/bis zu 2 Urkunden) 
 1,60 €  normal (a partir de 3 certidões/ab 3 Urkunden) 
 3,50 € Einschreiben (até 2 certidões/bis zu2 Urkunden) 
 4,25 € Einschreiben (a partir de 3 certidoes/ab 3 Urkunden) 
 

  



 

O requerimento pode ser enviado por correio / Zusendung des Antrags per Post 

 

Consulado Geral de Portugal 

Friedrichstr. 20 

40217 Düsseldorfer 

 

ou por e-mail para / oder per e-mail an: 

 

consulado.dusseldorf@mne.pt 

 

 

Em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que tomei conhecimento de que os dados 

pessoais aqui solicitados têm por finalidade a instrução do procedimento com vista à decisão do pedido supra referido e 

consinto a recolha  dos meus dados pessoais, o seu tratamento e transmissão a terceiros que estejam envolvidos no 

processo ou operacionalização do  mesmo, bem como a sua manutenção durante o prazo legal estabelecido pelas entidades 

envolvidas. Estou ciente de que em qualquer momento poderei exercer os meus direitos de acesso e oposição ao tratamento 

dos dados, nos termos da legislação em vigor, devendo, neste caso, enviar um email para consulado.dusseldorf@mne.pt  
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