
Consulado-Geral de Portugal em Toronto 
 

CONSULADO EM CASA 
 

REQUERIMENTO DE CERTIFICADO DE IMPORTAÇÃO DE VEíCULO MOTORIZADO 
 
Nome completo: 
_______________________________________________________________ 
BI/CCidadão nº: _____________________ 
Data de Nascimento:______________________________ 
Morada completa: 
_______________________________________________________________ 
Nº de Inscrição Consular: ____________________ 
Nº de telefone e email do Requerente (para contacto pelo Consulado Geral): 
_______________________________________________________________________ 
 
(Local), ___________________(Data)_______________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 

Assinatura 
(Conforme BI/Cartão de Cidadão) 

 
A PREENCHER PELO CONSULADO: 
Data de entrada do Pedido: ________ / __________ / ____________ 
 
Motivo(s) devolução 
□ Formulário/Comprovativos incompletos; 
□ Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão inválido; 
□ Falta de contatos (email ou telefónico); 
□ Falta de “Money order”; 
□ Falta de envelope Express Post. 
 
Rubrica do Funcionário Consular: 
 
 

  



Consulado-Geral de Portugal em Toronto 
 

CONSULADO EM CASA 
 

REQUERIMENTO CERTIFICADO DE BAGAGEM 

Nome completo: 

_________________________________________________________________________ 

BI/CCidadão nº: 

_________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: 

___________________________ 

Morada completa 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nº de Inscrição Consular: ____________________ 

Nº de telefone e email do Requerente (para contacto pelo Consulado Geral): 

_______________________________________________________________________ 

 

(Local), ___________________(Data)___________________ 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 

(Conforme BI/Cartão de Cidadão) 

 

A PREENCHER PELO CONSULADO: 

Data de entrada do Pedido: ________ / __________ / ____________ 

 

Motivo(s) devolução 

□ Formulário/Comprovativos incompletos; 

□ Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão inválido; 

□ Falta de contatos (email ou telefónico); 

□ Falta de “Money order”; 

□ Falta de envelope Express Post. 

 

Rubrica do Funcionário Consular: 

  



Consulado-Geral de Portugal em Toronto 
 

CONSULADO EM CASA 
 

Lista de Bagagem 
 

Lista de artigos pertencentes há mais de seis meses a ________________________ 

___________________________________________________________________ 

que faziam parte do recheio de sua casa em _______________________________, 

_____________________________________________________Ontário, Canadá. 

Número 

de 

Ordem 

 

Descrição 

 

Quantidade 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Mais declara não possuir casa mobilada em Portugal. 

 

Toronto, ______/________/________ 

 

_________________________________________ 



Consulado-Geral de Portugal em Toronto 
 

CONSULADO EM CASA 
 

DECLARAÇÃO 

 

_____________________________________________(Nome), ________________ 

(estado civil), natural da freguesia de _______________, concelho de ______________, 

contribuinte fiscal n.º ________________, titular do Cartão de Cidadão n.º 

_________________, emitido pela República Portuguesa, válido até 

________________, declara, para os devidos e legais efeitos que emigrou para o 

Canadá em _________________________, residindo em 

________________________________________, e que regressou, definitivamente a 

Portugal a __________________________, passando a residir na 

______________________________________________________________________. 

Mais declara tomar conhecimento que, nos termos do nº 2 do artigo 47º do Código do 

Imposto sobre Veículos, para lhe ser mantida a isenção do pagamento do imposto 

automóvel, terá de residir em território português pelo menos 12 meses após a sua 

transferência de residência. 

 

___________________ (lugar), ___________________ (data) 

 

A declarante, 

 

________________________________ 

 


