
Prazo de validade de documentos de identificação e de viagem 
 

 Se reside no estrangeiro ou vai viajar verifique atempadamente a validade dos seus documentos 

de identificação (bilhete de identidade/Cartão de Cidadão) e de viagem (Passaporte Electrónico 

Português). 

 Os mesmos são essenciais para que se possa identificar perante as autoridades competentes 

sempre que o solicitem, bem como para a realização de viagens desde países estrangeiros e para 

países estrangeiros. 

 Para requerer o Cartão de Cidadão pela primeira vez: 

Deverá ser sempre apresentado bilhete de identidade e se possível cartão de contribuinte, segurança 

social, utente do serviço nacional de saúde e de eleitor junto dos Serviços competentes. 

Situações específicas: 

 Menor de 12 anos, que apresente o seu bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão junto dos 

Serviços competentes, terá de ser acompanhado por familiar maior (de preferência pai ou mãe), 

identificado com bilhete de identidade, Cartão de Cidadão ou documento de inscrição no Posto / 

Secção Consular; 

 Menor de 12 anos, que não apresente bilhete de identidade (1ª vez, perda ou roubo) ou Cartão 

 de Cidadão (perda ou roubo) junto dos Serviços competentes, terá de ser acompanhado:  

o por familiar maior (pai, mãe, irmãos ou avós), identificado com o bilhete de identidade, 

Cartão de Cidadão ou documento de inscrição no Posto/Secção Consular; 

o ou por um terceiro, identificado com bilhete de identidade, Cartão de Cidadão ou 

documento de inscrição no Posto/Secção Consular e com documento que comprove a sua 

qualidade de quem, nos termos legais, exerce o poder paternal. 

 Maior de 12 anos, apresenta o seu último bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão junto dos 

 Serviços competentes; 

 Maior de 12 anos que não apresente bilhete de identidade (1ª vez, perda ou roubo) nos Serviços 

 competentes, terá de: 

o juntar documento complementar do próprio (bilhete de identidade estrangeiro, Cartão de 

Cidadão, carta de condução, passaporte ou documento de inscrição no Posto/Secção 

Consular); 

o ou juntar dois documentos originais (bilhete de identidade, Cartão de Cidadão, carta de 

condução, passaporte ou documento de inscrição no Posto/Secção Consular) de familiares 

maiores (pai, mãe, filhos, irmãos, avós ou cônjuge); 

o ou fazer-se acompanhar por um familiar maior (pai, mãe, irmãos, avós ou cônjuge), 

identificado com bilhete de identidade, Cartão de Cidadão, ou documento de inscrição no 

Posto/Secção Consular; 

o ou fazer-se acompanhar por duas testemunhas, identificadas com bilhete de identidade, 

Cartão de Cidadão ou documento de inscrição no Posto/Secção Consular. 

 Interdito ou inabilitado por anomalia psíquica, que apresente ou não bilhete de identidade ou 

 Cartão de Cidadão junto dos Serviços competentes, terá de ser acompanhado: 

o por 3º identificado com bilhete de identidade, Cartão de Cidadão, documento de inscrição no 

Posto/Secção Consular e com documento que comprove a sua qualidade de quem, nos termos 

legais, exerce a tutela ou curatela. 

O Cartão de Cidadão só poderá ser levantado pelo próprio, independentemente da idade, sendo os 

menores de 12 anos acompanhados por quem exerce o poder paternal, munido de identificação válida 

(bilhete de identidade, Cartão de Cidadão, passaporte ou documento de inscrição consular), depois de  



recebida a carta PIN, enviada pelos serviços em Portugal para a morada indicada no momento do 

pedido. É possível o pedido ser efectuado em Portugal e a activação ser feita no Posto/secção consular 

que já funcione como serviço competente. 

O requerente terá obrigatoriamente de exibir a carta PIN ao funcionário dos Serviços competentes para 

proceder ao levantamento do Cartão de Cidadão. 

No momento do levantamento, o requerente é solicitado a validar e confirmar todos os dados constantes 

do respectivo documento. 

O requerente tem um ano após a emissão da carta PIN para proceder ao levantamento do Cartão de 

Cidadão. 

A activação da assinatura electrónica apenas é possível aos maiores de 16 anos, que não estejam 

interditos ou inabilitados por anomalia psíquica, desde que apresentem o Cartão de Cidadão. 

 

Se reside no estrangeiro pode requerer o Cartão de Cidadão no Posto Consular da área de residência. 

 

O emolumento devido pela emissão do Cartão de Cidadão no estrangeiro é de 20,00€ para o nível de 

serviço normal (sem prazo de emissão) ou 45,00€ para o nível de serviço urgente (prazo de emissão 

garantido em 3 dias). 

 

Para a emissão do primeiro Cartão de Cidadão para menores de 6 anos o valor é de 12,50€.  

 

 Para requerer o Passaporte Electrónico Português (PEP) 

Têm direito à titularidade de passaporte os cidadãos de nacionalidade portuguesa. 

Só o próprio, presencialmente pode requerer o passaporte. 

No caso de menores de 18 anos, cidadãos interditos ou inabilitados, o passaporte é requerido por quem 

exerce o poder paternal, a tutela ou a curatela. 

É indispensável a apresentação de Cartão de Cidadão ou Bilhete de identidade de cidadão nacional 

válido e actualizado, independentemente da respectiva idade, o qual não pode ser substituído por outro 

documento.  
 
A concessão de novo passaporte comum faz-se contra entrega do passaporte anterior.  
 
O passaporte é válido por um período de cinco anos.  
 
No caso de menores de idade inferior a 4 anos, a validade do passaporte é de dois anos. 
 
O emolumento devido pela emissão de Passaporte no estrangeiro é de 75,00€ e o prazo de emissão de 6 
dias úteis. 

 
Taxas de serviço a acrescer ao preço base:  
 
- envio para casa dos titulares: 30,00€; 
 
- prazo de emissão urgente (2 dias): 45,00€ 
 

Secção Consular da Embaixada de Portugal em Berlim 
 
Zimmerstrasse 56, 1º andar, D-10117 Berlim 
Tel.: +49 30 229 13 88; Fax: +49 30 229 00 12 
E-mail: sconsular@berlim.dgaccp.pt 
 
Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira  -  9h00 - 12h30  / 14h00 - 16h00 
 
Áreas  de jurisdição: Berlim, Brandemburgo, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxónia, 
       Saxónia-Anhalt e Turíngia. 
 
Página de internet da Embaixada de Portugal em Berlim: 
https://www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt/pt 
 
NESTA SECÇÃO CONSULAR NÃO É NECESSÁRIO EFECTUAR MARCAÇÃO. 
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