Check-list: Visto de Visita familiar/amigo ou Estudo de Curta duração
Categoria de Visto C
Aviso importante: O pedido de visto deverá ser efetuado presencialmente pelo
requerente
1 - Formulário “Pedido de Visto Schengen para a Suíça” devidamente preenchido (4 páginas)
datado e assinado pelo requerente.
(Formulário grátis, disponível na Embaixada ou no site www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html)
2 - Passaporte Nacional
Assinado pelo titular e válido por mais de 3 meses para além da data de saída prevista,
contendo pelo menos duas páginas vazias.
3 - Fotocópia das páginas que contêm informações pessoais do passaporte e dos vistos estrangeiros
já obtidos.
4 - Duas fotografias tipo passe recentes e idênticas em um fundo branco, destinadas para o nosso
arquivo
5 - Reserva do bilhete de avião Ida e Volta, com todo o itinerário devidamente indicado
Não se deve comprar o bilhete antes de ter recebido o visto. ( A Embaixada não é responsável pela
perda do bilhete em caso de recusa do visto). Para uma estadia de três meses, a reserva não deve
exceder os 90 dias.
6 - Seguro de viagem Schengen
Cobertura de 30.000 Euros válido dentro do espaço Schengen e deverá cobrir toda a estadia
7 - Prova de meios de subsistência próprios
7-1 Para os assalariados
. Apresentar os 3 últimos recibos de vencimento
. Apresentar o Atestado de férias devidamente assinado pelo empregador
. Cópia do contrato de trabalho (o original será devolvido no momento da entrega)
. Originais dos extratos bancários dos últimos 6 meses
7-2 Para os comerciantes
. Apresentar a Carta de Comerciante e a prova da Inscrição da sua atividade no Registo de
Comércio
. Originais dos extratos bancários da empresa ou atividade dos últimos 6 meses
7-3 Esposa/Esposo sem atividade lucrativa
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. Indicação da profissão do marido/mulher (+ Certidão de Casamento)
. Cópia do contrato de trabalho (o original será devolvido no momento da entrega)
. Extratos bancários dos últimos 6 meses
7-4 Para os estudantes
. Certificado de inscrição (confirmação) da Escola/Universidade cobrindo o período previsto
da estadia
. Indicação da profissão dos pais e documentos comprovativos de vencimento dos mesmos
. Extratos bancários dos pais dos últimos 6 meses
. Cópia do bilhete de identidade dos pais ou do passaporte
8 - Carta de Convite/ Chamada do responsável na Suíça assinada e acompanhada com a cópia do
passaporte suíço ou bilhete de identidade / ou do cartão de residência e do passaporte nacional /ou
da carta de legitimação e do passaporte nacional. Enviar diretamente à Embaixada por e- mail
(dak.visa@eda.admin.ch) ou por fax: 00 221 33 822 36 57
Não existe um modelo apropriado para a carta de chamada
Entretanto, essa carta deverá ser redigida em um dos quatros idiomas nacionais da Suíça (o
francês, o alemão, o italiano e o romanche) e ter no mínimo os seguintes elementos:
. uma declaração do responsável (empresa ou particular) indicando a chegada do convidado;
. os dados do responsável e do convidado (nomes, apelido, data e lugar de nascimento,
nacionalidade);
. data de emissão da carta de chamada;
. a assinatura do responsável (ou, se for uma empresa, do responsável habilitado conforme o
registro de comércio)
A carta de chamada poderá também conter outros elementos como:
. a indicação que o convidado ficará hospedado na residência do responsável (alojamento
e/ou manutenção)
. todas as indicações julgadas pertinentes e que poderão apoiar o motivo da viagem para
Suíça,
O requerente deverá comprovar junto da representação Suíça (através de recibos de vencimento,
extratos de contas bancárias, etc…) que têm meios financeiros suficientes para cobrir as despesas
durante a sua estadia. Se por acaso as despesas da viagem, da hospedagem, e de manutenção forem
da responsabilidade de quem convida, este elemento deverá ser mencionado na carta de chamada.
9 - Documentos comprovativos da situação matrimonial do requerente
Por exemplo: Livrete de Família, Assento de Casamento, Assento de Nascimento, etc
10 - Para os Estrangeiros residentes: apresentação do cartão de residência do Senegal, da Gâmbia,
da Guiné-Bissau, do Mali, da Mauritânia e de Cabo-Verde.
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Com a validade de pelo menos três meses superior da data de entrada prevista na Suíça
11 - Para os menores
Autorização de saída assinada pelos pais e devidamente legalizada pelas autoridades da Polícia
competentes, acompanhada das cópias dos respectivos bilhetes de identidade dos pais também
legalizadas pelas autoridades da Polícia competentes, do formulário de visto assinado pelos pais
com a menção pai ou mãe, com os nomes e apelidos completos mencionados ao lado de cada
assinatura, a presença dos pais acompanhado do menor, é obrigatória no dia do depósito do pedido
de visto
. Cópia literal do Ato de nascimento
. Atestado escolar cobrindo o período da viagem
. Extratos bancários dos pais dos últimos 6 meses
. Indicação da profissão dos pais e documentos comprovativos dos meios financeiros
Outras informações importantes
. Outros documentos poderão ser exigidos. O original de cada documento deverá ser acompanhado
da sua cópia, que será anexada no processo
Duração de análise de um pedido
O pedido de visto deverá ser depositado 3 meses antes da data prevista da viagem para a Suíça. O
prazo de análise do processo é de 15 dias ou mais dependentemente de cada caso e da sua
particularidade.
O Visto é grátis para:
. mulher/marido ou companheiro de cidadão originário de um dos países da UE Suíça ou da EFTA,
cujo o laço familiar foi comprovado por um documento do Registro Civil (Assento de Casamento
transcrito no Registo Civil do país do nubente que tem a nacionalidade de um dos países Schengen
etc).
. filhos de cidadão de menos de 21 anos ou à cargo permanente do parente da UE, ** e os filhos da
mulher /do marido originário de um dos países da UE Suíça ou EFTA e cujo o laço familiar foi
comprovado por um documento do Registro Civil (Assento de Nascimento, etc)
.
É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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Ascendente à carga permanente ** e os do marido/ mulher originária de um dos países da UE Suíça
ou EFTA, cujo o laço familiar foi comprovado por um documento do Registro Civil (Assento de
Casamento, Assento de Nascimento, etc)
** Todos os comprovantes (recibos, transferência de dinheiro, etc) deverão constar no processo de
pedido de visto. O fato de se responsabilizar pela estadia do requerente na Suíça, não quer dizer que
trata-se de uma manutenção permanente.
. Os requerentes que efetuam a viagem no quadro oficial, também são exonerados das taxas de
visto
* Os valores do visto podem ser alterados sem nenhum pré aviso
As informações aqui prestadas podem ser modificados em qualquer momento, aconselhamos de
visitar o nosso site para as próximas viagens www.eda.admin.ch/dakar
É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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Check-list: Visto de Turismo
Categoria de Visto C
Aviso importante: O pedido de visto deverá ser efetuado presencialmente pelo
requerente
1 - Formulário “Pedido de Visto Schengen para a Suíça” devidamente preenchido (4 páginas)
datado e assinado pelo requerente.
(Formulário grátis, disponível na Embaixada ou no site www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html)
2 - Passaporte Nacional
Assinado pelo titular e válido por mais de 3 meses para além da data de saída prevista,
contendo pelo menos duas páginas vazias.
3 - Fotocópia das páginas que contêm informações pessoais do passaporte e dos vistos estrangeiros
já obtidos.
4 - Duas fotografias tipo passe recentes e idênticas em um fundo branco, destinadas para o nosso
arquivo
5 - Reserva do bilhete de avião Ida e Volta, com todo o itinerário devidamente indicado
Não se deve comprar o bilhete antes de ter recebido o visto. ( A Embaixada não é responsável pela
perda do bilhete em caso de recusa do visto). Para uma estadia de três meses, a reserva não deve
exceder os 90 dias.
6 - Seguro de viagem Schengen
Cobertura de 30.000 Euros válido dentro do espaço Schengen e deverá cobrir toda a estadia
7 - Prova de meios de subsistência próprios
7-1 Para os assalariados
. Apresentar os 3 últimos recibos de vencimento
. Apresentar o Atestado de férias devidamente assinado pelo empregador
. Cópia do contrato de trabalho (o original será devolvido no momento da entrega)
. Originais dos extratos bancários dos últimos 6 meses
7-2 Para os comerciantes
. Apresentar a Carta de Comerciante e a prova de Inscrição da sua atividade no Registo de
Comércio
. Originais dos extratos bancários da empresa ou atividade dos últimos 6 meses
7-3 Esposa/Esposo sem atividade lucrativa
. Indicação da profissão do marido/mulher (+ Certidão de Casamento)
. Cópia do contrato de trabalho (o original será devolvido no momento da entrega)
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. Extratos bancários dos últimos 6 meses
7-4 Para os estudantes
. Certificado de aceitação (confirmação) da Escola/Universidade cobrindo o período previsto
da estadia
. Indicação da profissão dos pais e documentos comprovativos de vencimento dos mesmos
. Extratos bancários dos pais dos últimos 6 meses
. Cópia do bilhete de identidade dos pais ou do passaporte
8 - Reserva de hotel na Suíça
9 - Documentos comprovativos da situação matrimonial do requerente
Por exemplo: Livrete de Família, Assento de Casamento, Assento de Nascimento, etc
10 - Para os Estrangeiros residentes: apresentação do cartão de residência do Senegal, da Gâmbia,
da Guiné-Bissau, do Mali, da Mauritânia e de Cabo-Verde.
Com a validade de pelo menos três meses superior da data de entrada prevista na Suíça
11 - Para os menores
Autorização de saída assinada pelos pais e devidamente legalizada pelas autoridades da Polícia
competentes, acompanhada das cópias dos respectivos bilhetes de identidade dos pais também
legalizadas pelas autoridades da Polícia competentes, do formulário de visto assinado pelos pais
com a menção pai ou mãe, com os nomes e apelidos completos mencionados ao lado de cada
assinatura, a presença dos pais acompanhado do menor, é obrigatória no dia do depósito do pedido
de visto
. Cópia literal do Ato de nascimento
. Atestado escolar cobrindo o período da viagem
. Extratos bancários dos pais dos últimos 6 meses
. Indicação da profissão dos pais e documentos comprovativos dos meios financeiros
Outras informações importantes
. Outros documentos poderão ser exigidos. O original de cada documento deverá ser acompanhado
da sua cópia, que será anexada no processo
Duração de análise de um pedido
O pedido de visto deverá ser depositado 3 meses antes da data prevista da viagem para a Suíça. O
prazo de análise do processo é de 15 dias ou mais dependentemente de cada caso e da sua
particularidade.
Valor do Visto: deve ser pago em dinheiro no mesmo lugar da entrega do pedido de visto
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* Os valores do visto podem ser alterados sem nenhum pré aviso
As informações aqui prestadas podem ser modificados em qualquer momento, aconselhamos de
visitar o nosso site para as próximas viagens www.eda.admin.ch/dakar

É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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Check-list: Visto de Negócios
Categoria de Visto C
Aviso importante: O pedido de visto deverá ser efetuado presencialmente pelo
requerente
1 - Formulário “Pedido de Visto Schengen para a Suíça” devidamente preenchido (4 páginas)
datado e assinado pelo requerente.
(Formulário grátis, disponível na Embaixada ou no site www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html)
2 - Passaporte Nacional
Assinado pelo titular e válido por mais de 3 meses para além da data de saída prevista,
contendo pelo menos duas páginas vazias.
3 - Fotocópia das páginas que contêm informações pessoais do passaporte e dos vistos estrangeiros
já obtidos.
4 - Duas fotografias tipo passe recentes e idênticas em um fundo branco, destinadas para o nosso
arquivo
5 - Reserva do bilhete de avião Ida e Volta, com todo o itinerário devidamente indicado
Não se deve comprar o bilhete antes de ter recebido o visto. ( A Embaixada não é responsável pela
perda do bilhete em caso de recusa do visto). Para uma estadia de três meses, a reserva não deve
exceder os 90 dias.
6 - Seguro de viagem Schengen
Cobertura de 30.000 Euros válido dentro do espaço Schengen e deverá cobrir toda a estadia
7 - Prova de meios de subsistência próprios
7-1 Para os assalariados
. Apresentar os 3 últimos recibos de vencimento
. Apresentar o Atestado de férias devidamente assinado pelo empregador
. Cópia do contrato de trabalho (o original será devolvido no momento da entrega)
. Originais dos extratos bancários dos últimos 6 meses
7-2 Para os comerciantes
. Apresentar a Carta de Comerciante e a prova de Inscrição da sua atividade no Registo de
Comércio
. Originais dos extratos bancários da empresa ou atividade dos últimos 6 meses
8 - Reserva de hotel na Suíça (se o alojamento for pago pela empresa no Senegal ou pelo próprio
requerente)
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9 - Carta de Convite do parceiro ou então um contacto oficial na Suíça, a enviar diretamente à
Embaixada por e- mail (dak.visa@eda.admin.ch) ou por fax: 00 221 33 822 36 57
. Nome completo do convidado
.
Nome da Empresa ou do Responsável/Diretor da Empresa, e cargo do respetivo convidado
. Motivo da viagem e duração da estadia
. Documentos comprovativos do seminário em que vai participar, ou conferência, ou formação
10 - Carta da Empresa no Senegal ou do Responsável/Diretor da Empresa
. Nome completo do funcionário que vai em missão
. Motivo da viagem e duração da estadia
. Data da convocação e profissão do funcionário que pretende viajar
. Carta de garantia da empresa encarregada pelo custos da viagem, caso a empresa na Suíça não
esteja encarregada pelo os tais custos
11 - Comprovativos da inscrição da Empresa no Registro de Comércio
. Certidão do Registro de Comércio
12 - Para os Estrangeiros residentes: apresentação do cartão de residência do Senegal, da Gâmbia,
da Guiné-Bissau, do Mali, da Mauritânia e de Cabo-Verde.
Com a validade de pelo menos três meses superior da data de entrada prevista na Suíça
13 - Caso o requerente viaje com a sua família
. Para além dos comprovativos da relação familiar, todos os membros da família que pretendam
viajar deverão fazer um pedido de visto de turismo
Outras informações importantes
. Outros documentos poderão ser exigidos. O original de cada documento deverá ser acompanhado
da sua cópia, que será anexada no processo
Duração de análise de um pedido
O pedido de visto deverá ser depositado 3 meses antes da data prevista da viagem para a Suíça. O
prazo de análise do processo é de 15 dias ou mais dependentemente de cada caso e da sua
particularidade.
.
É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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para os menores de menos de 6 anos o visto é grátis
* Os valores do visto podem ser alterados sem nenhum pré aviso
As informações aqui prestadas podem ser modificados em qualquer momento, aconselhamos de
visitar o nosso site para as próximas viagens www.eda.admin.ch/dakar
É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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Check-list: Visto para visita Oficial
Categoria de Visto C
Aviso importante: O pedido de visto deverá ser efetuado presencialmente pelo
requerente
1 - Formulário “Pedido de Visto Schengen para a Suíça” devidamente preenchido (4 páginas)
datado e assinado pelo requerente.
(Formulário grátis, disponível na Embaixada ou no site www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html)
2 - Passaporte Nacional
Assinado pelo titular e válido por mais de 3 meses para além da data de saída prevista,
contendo pelo menos duas páginas vazias.
3 - Fotocópia das páginas que contêm informações pessoais do passaporte e dos vistos estrangeiros
já obtidos.
4 - Duas fotografias tipo passe recentes e idênticas em um fundo branco, destinadas para o nosso
arquivo
5 - Reserva do bilhete de avião Ida e Volta, com todo o itinerário devidamente indicado
Não se deve comprar o bilhete antes de ter recebido o visto. ( A Embaixada não é responsável pela
perda do bilhete em caso de recusa do visto). Para uma estadia de três meses, a reserva não deve
exceder os 90 dias.
6 - Nota Verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros e/ou Carta de Convite da entidade que
convida
6-1 Portador de passaporte Diplomático, de Serviço ou Oficial
Nota Verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros e/ou da respectiva Embaixada em causa
. Nome completo e número do passaporte do requerente
. Motivo da viagem
. Duração de estada
6-2 Delegação portadores de passaportes Diplomáticos, de Serviços ou Oficiais
Nota Verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros e/ou da respectiva Embaixada em causa
. Nome completo e número do passaporte de todos os membros da delegação
. Motivo da viagem
. Duração da estadia
6-3 Portador de passaporte comum
Caso conste na Nota Verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros
. Nome completo e número de passaporte do requerente
. Motivo da viagem
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.

Data da convocação e profissão
6-4 Portador de passaporte comum sem Nota Verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros
. Os três últimos recibos de vencimento
. Atestado de férias devidamente assinado pelo empregador
. Cópia do contrato de trabalho
. Originais dos atestados bancários dos últimos seis meses
7 - Carta de convite da entidade que convida a enviar diretamente à Embaixada por e- mail
(dak.visa@eda.admin.ch) ou por fax: 00 221 33 822 36 57
Onde estará mencionado
. Nome completo e número de passaporte do requerente
. Motivo da viagem
. Duração da estadia
8 - - Seguro de viagem Schengen (somente para os portadores de passaporte comum)
Cobertura de 30.000 Euros válido dentro do espaço Schengen e deverá cobrir toda a estadia
9- Para os Estrangeiros residentes: apresentação do cartão de residência do Senegal, da Gâmbia, da
Guiné-Bissau, do Mali, da Mauritânia e de Cabo-Verde.
Com a validade de pelo menos três meses superior da data de entrada prevista na Suíça
Outras informações importantes
. Outros documentos poderão ser exigidos. O original de cada documento deverá ser acompanhado
da sua cópia, que será anexada no processo
Duração de análise de um pedido
O pedido de visto deverá ser depositado 3 meses antes da data prevista da viagem para a Suíça. O
prazo de análise do processo é de 15 dias ou mais dependentemente de cada caso e da sua
particularidade.
Valor do Visto: deve ser pago em dinheiro no mesmo lugar da entrega do pedido de visto
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* Os valores do visto podem ser alterados sem nenhum pré aviso
As informações aqui prestadas podem ser modificados em qualquer momento, aconselhamos de
visitar o nosso site para as próximas viagens www.eda.admin.ch/dakar
É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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Check-list: Visto para motivo medical
Categoria de Visto C
Aviso importante: O pedido de visto deverá ser efetuado presencialmente pelo
requerente
1 - Formulário “Pedido de Visto Schengen para a Suíça” devidamente preenchido (4 páginas)
datado e assinado pelo requerente.
(Formulário grátis, disponível na Embaixada ou no site www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html)
2 - Passaporte Nacional
Assinado pelo titular e válido por mais de 3 meses para além da data de saída prevista,
contendo pelo menos duas páginas vazias.
3 - Fotocópia das páginas que contêm informações pessoais do passaporte e dos vistos estrangeiros
já obtidos.
4 - Duas fotografias tipo passe recentes e idênticas em um fundo branco, destinadas para o nosso
arquivo
5 - Reserva do bilhete de avião Ida e Volta, com todo o itinerário devidamente indicado
Não se deve comprar o bilhete antes de ter recebido o visto. ( A Embaixada não é responsável pela
perda do bilhete em caso de recusa do visto). Para uma estadia de três meses, a reserva não deve
exceder os 90 dias.
6 - Seguro de viagem Schengen
Cobertura de 30.000 Euros válido dentro do espaço Schengen e deverá cobrir toda a estadia
7 - Processo Medical
. Carta de marcação de consulta em um hospital, uma clínica ou um consultório médico etc...a
enviar diretamente à Embaixada por e- mail (dak.visa@eda.admin.ch) ou por fax: 00 221 33 822
36 57
. Deverá figurar na carta se todos os custos do tratamento estão cobertos ou não.
. Carta de Convite/ Chamada do responsável na Suíça assinada e acompanhada com a cópia do
seu passaporte suíço ou bilhete de identidade / ou do cartão de residência e do seu passaporte
nacional /ou da carta de legitimação e do seu passaporte nacional. Enviar diretamente à Embaixada
por e- mail (dak.visa@eda.admin.ch) ou por fax: 00 221 33 822 36 57
. Relatório do médico atual
8 - Prova de meios de subsistência próprios
8-1 Para os assalariados
. Apresentar os 3 últimos recibos de vencimento
. Apresentar o Atestado de férias devidamente assinado pelo empregador
. Cópia do seu contrato de trabalho (o original será devolvido no momento do depósito)
. Originais dos extratos bancários dos últimos 6 meses
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8-2 Para os comerciantes
. Apresentar a Carta de Comerciante e a prova da Inscrição da sua atividade no Registo de
Comércio

. Originais dos extratos bancários da empresa ou atividade dos últimos 6 meses
8-3 Esposa/Esposo sem atividade lucrativa
. Indicação da profissão do marido/mulher (+ Certidão de Casamento)
. Cópia do contrato de trabalho (o original será devolvido no momento do depósito)
. Extratos bancários dos últimos 6 meses
8-4 Para os estudantes
. Certificado de aceitação (confirmação) da Escola/Universidade cobrindo o período previsto
da estadia
. Indicação da profissão dos pais e documentos comprovativos de vencimentos deles
. Extratos bancários dos pais dos últimos 6 meses
. Cópia do bilhete de identidade dos pais ou do passaporte
9 - Documentos civis do requerente
Por exemplo: Livrete de Família, Assento de Casamento, Assento de Nascimento para os solteiros,
etc…
10 - Para os Estrangeiros residentes: apresentação da cartão de residência do Senegal, da Gâmbia,
da Guiné-Bissau, do Mali, da Mauritânia e de Cabo-Verde.
Com a validade de pelo menos três meses superior da data de entrada prevista na Suíça
11 - Para os menores
Autorização de saída assinada pelos pais e devidamente legalizada pelas autoridades da Polícia
competentes, acompanhada das cópias dos respectivos bilhetes de identidade dos pais também
legalizadas pelas autoridades da Polícia competentes, do formulário de visto assinado pelos pais
com a menção pai ou mãe, com os nomes e apelidos completos mencionados ao lado de cada
assinatura, a presença dos pais acompanhado do menor, é obrigatória no dia do depósito do pedido
de visto
. Cópia literal do Ato de nascimento
. Atestado escolar cobrindo o período da viagem
. Extratos bancários dos pais dos últimos 6 meses
. Indicação da profissão dos pais e documentos comprovativos dos meios financeiros
Outras informações importantes
. Outros documentos poderão ser exigidos. O original de cada documento deverá ser acompanhado
da sua cópia, que será anexada no processo
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Duração de análise de um pedido
O pedido de visto deverá ser depositado 3 meses antes da data prevista da viagem para a Suíça. O
prazo de análise do processo é de 15 dias ou mais dependentemente de cada caso e da sua
particularidade.
Valor do Visto: deve ser pago em dinheiro no mesmo lugar da entrega do pedido de visto
.para os menores de menos de 6 anos o visto é grátis
O Visto é grátis para:
. mulher/marido ou companheiro de cidadão originário de um dos países da UE Suíça ou da EFTA,
cujo o laço familiar foi comprovado por um documento do Registro Civil (Assento de Casamento
transcrito no Registo Civil do país do nubente que tem a nacionalidade de um dos países Schengen
etc).
. filhos de cidadão de menos de 21 anos ou à cargo permanente do parente da UE, ** e os filhos da
mulher /do marido originário de um dos países da UE Suíça ou EFTA e cujo o laço familiar foi
comprovado por um documento do Registro Civil (Assento de Nascimento, etc)
. Ascendente à carga permanente ** e os do marido/ mulher originária de um dos países da UE
Suíça ou EFTA, cujo o laço familiar foi comprovado por um documento do Registro Civil (Assento
de Casamento, Assento de Nascimento, etc)
** Todos os comprovantes (recibos, transferência de dinheiro, etc) deverão constar no processo de
pedido de visto. O fato de se responsabilizar pela estadia do requerente na Suíça, não quer dizer que
trata-se de uma manutenção permanente.
. Os requerentes que efetuam a viagem no quadro oficial, também são exonerados das taxas de
visto
* Os valores do visto podem ser alterados sem nenhum pré aviso
As informações aqui prestadas podem ser modificados em qualquer momento, aconselhamos de
visitar o nosso site para as próximas viagens www.eda.admin.ch/dakar

É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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Check-list: Visto de Trânsito
Categoria de Visto C
Aviso importante: O pedido de visto deverá ser efetuado presencialmente pelo
requerente
1 - Formulário “Pedido de Visto Schengen para a Suíça” devidamente preenchido (4 páginas)
datado e assinado pelo requerente.
(Formulário grátis, disponível na Embaixada ou no site www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html)
2 - Passaporte Nacional
Assinado pelo titular e válido por mais de 3 meses para além da data de saída prevista,
contendo pelo menos duas páginas vazias.
3 - Fotocópia das páginas que contêm informações pessoais do passaporte e dos vistos estrangeiros
já obtidos.
4 - Duas fotografias tipo passe recentes e idênticas em um fundo branco, destinadas para o nosso
arquivo
5 - Reserva do bilhete de avião Ida e Volta, com todo o itinerário devidamente indicado
Não se deve comprar o bilhete antes de ter recebido o visto. ( A Embaixada não é responsável pela
perda do bilhete em caso de recusa do visto). Para uma estadia de três meses, a reserva não deve
exceder os 90 dias.
6 - Cópia do visto da destinação final válido
7 - Para os Estrangeiros residentes: apresentação da carta de residente do Senegal, da Gâmbia, da
Guiné-Bissau, do Mali, da Mauritânia e do Cabo-Verde.
Com a validade de pelo menos três meses superior da data de entrada prevista na Suíça
Para os Estrangeiros residentes: apresentação da cartão de residência do Senegal, da Gâmbia, da
Guiné-Bissau, do Mali, da Mauritânia e de Cabo-Verde.
Com a validade de pelo menos três meses superior da data de entrada prevista na Suíça
8 - Para os menores
Autorização de saída assinada pelos pais e devidamente legalizada pelas autoridades da Polícia
competentes, acompanhada das cópias dos respectivos bilhetes de identidade dos pais também
legalizadas pelas autoridades da Polícia competentes, do formulário de visto assinado pelos pais
com a menção pai ou mãe, com os nomes e apelidos completos mencionados ao lado de cada
assinatura, a presença dos pais acompanhado do menor, é obrigatória no dia do depósito do pedido
de visto
. Cópia literal do Ato de nascimento
. Atestado escolar cobrindo o período da viagem
17

.
Extratos bancários dos pais dos últimos 6 meses
. Indicação da profissão dos pais e documentos comprovativos dos meios financeiros
Outras informações importantes
. Outros documentos poderão ser exigidos. O original de cada documento deverá ser acompanhado
da sua cópia, que será anexada no processo
Duração de análise de um pedido
O pedido de visto deverá ser depositado 3 meses antes da data prevista da viagem para a Suíça. O
prazo de análise do processo é de 15 dias ou mais dependentemente de cada caso e da sua
particularidade.
Valor do Visto: deve ser pago em dinheiro no mesmo lugar da entrega do pedido de visto
.Os requerentes que efetuam a viagem no quadro oficial, também são exonerados das taxas de visto
* Os valores do visto podem ser alterados sem nenhum pré aviso
As informações aqui prestadas podem ser modificados em qualquer momento, aconselhamos de
visitar o nosso site para as próximas viagens www.eda.admin.ch/dakar

É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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Check-list: Visto de Estudos Superior a 90 dias
Categoria de Visto D
Aviso importante: O pedido de visto deverá ser efetuado presencialmente pelo
requerente
1 - Formulário “Pedido de Visto Schengen para a Suíça” devidamente preenchido (4 páginas)
datado e assinado pelo requerente.
(Formulário grátis, disponível na Embaixada ou no site www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html)
2 - Passaporte Nacional
Assinado pelo titular e válido por mais de 3 meses para além da data de saída prevista,
contendo pelo menos duas páginas vazias.
3 - Três fotografias tipo passe recentes e idênticas em um fundo branco, destinadas para o nosso
arquivo
4 - Atestado de aceitação no Ensino Superior, Escola ou Universidade na Suíça
A Embaixada não intervém em nenhuma situação para ajudar qualquer estudante com a finalidade
de obter uma inscrição em uma escola ou em uma universidade na Suíça. Os estudantes interessados
deverão os próprios entrarem em contato diretamente com a Escola ou Universidade para conseguir
obter uma pré-inscrição.
5 - O Currículo Vitae
6 - Diplomas e Certificados obtidos
7 - Lista detalhada dos horários de cursos e materiais já frequentadas
8 - Meios de subsistência (conta bancária ou atestado de responsabilidade emitido pelo banco)
9 - Carta de motivação citando os motivos da escolha da Escola ou da Universidade, a descrição da
suas intenções no final da formação, e a utilidade futura da formação.
10 - Carta de compromisso garantindo a saída do território Suíço uma vez a formação concluída.
11- Para os Estrangeiros residentes: apresentação da cartão de residência do Senegal, da Gâmbia, da
Guiné-Bissau, do Mali, da Mauritânia e de Cabo-Verde.
Com a validade de pelo menos três meses superior da data de entrada prevista na Suíça
Outras informações importantes
. Outros documentos poderão ser exigidos. O original de cada documento deverá ser acompanhado
de (3) cópias, que ficarão anexadas no processo.
Duração de análise de um pedido
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O pedido de visto deverá ser depositado 3 meses antes da data prevista do início dos cursos. O
processo será tratado pela autoridades competentes em Suíça. O prazo de análise do processo é de
mais ou menos 8 a 12 dias ou mais dependentemente de cada caso na sua particularidade. A
embaixada não tem nenhum poder de decisão nos processos, porem ela nao garante o prazo.
. Os pedidos de vistos para estudantes são exonerados das taxas.

É proibido o uso de telemóvel na sala de espera
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA SUÍÇA - VISTO DE REGRESSO
(Pedido de visto nacional categoria D)
Esta categoria de visto está reservada à pessoas que não tenham se ausentado por mais de seis
meses fora da Suíça e cuja partida não tenha sido notificada, ou as que perderam o título de
residência por roubo ou extravio.
O pedido de visto de categoria D deverá necessariamente ser apresentado da seguinte maneira:
. passaporte nacional com a validade de pelo menos seis meses acompanhado de uma cópia da
página que contém os dados pessoais (Foto, nome,etc…)
. 1 exemplar do formulário do pedido de visto da categoria D, devidamente preenchida a mão.
. 2 - Duas fotografias tipo passe recentes e idênticas em um fundo branco
. Atestado de perda e relatório da policia (original + cópia)
.
O pedido deverá ser entregue pessoalmente na Secção dos Vistos sob marcação. Este pedido será
transferido ao ofício Cantonal competente para decisão final.
A Embaixada não aceita os pedidos incompletos
O prazo do pedido de visto é de 5-10 dias apenas a título informativo. A análise do pedido é da
competência do território Suíço. A Embaixada não tem poder de decisão nesta categoria de visto,
portanto nao poderá garantir o prazo.
Para mais informações e entrega do pedido, consultar o site seguinte: www.eda.admin.ch/dakar
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