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Folheto Informativo 

Visto para a reunificação de um dos pais com o filho alemão 

Informações básicas 

 Documentos que não são emitidos em alemão devem ser apresentados juntamente 

com uma tradução alemã reconhecida. Está excluída a página de dados do 

passaporte. 

 Certificados, diplomas ou similares tem que ser entregues em original com 

legalização/apostilha. Após o seu pedido ter sido processado os originais serão lhe 

devolvidos. 

 Certidões de estado civil como certidões de nascimento, certidões de casamento ou 

similares devem ser apresentados no original com legalização/apostilha. Após o seu 

pedido ter sido processado os originais serão lhe devolvidos. 

 O visto exige a aprovação da autoridade competente em matéria de estrangeiros na 

Alemanha. O visto só pode ser emitido após esta aprovação ter sido recebida. 

 O tempo médio de análise do pedido é de ca. 8 até 12 semanas, em casos 

específicos até mais tempo. 

 Por favor, abstenha-se de fazer perguntas sobre o estado do seu pedido durante 

o tempo normal de processamento. Estas representam um esforço adicional 

considerável para a Secção de Vistos e não podem, portanto, ser respondidas. 

 As reservas de voos não são necessárias para o pedido de visto - por favor, reserve 

somente após ter o visto. 

 A Embaixada reserva-se o direito de solicitar mais documentos. 

 Documentos incompletos atrasam o procedimento e podem levar a recusa. 

 O suborno ou tentativa de suborno do pessoal da Embaixada resultará na recusa do 

visto. 

Informações gerais 
Esta ficha de informação refere-se especificamente ao reagrupamento familiar de um 

progenitor com uma criança alemã menor a viver na Alemanha. 

 

Um visto para reagrupamento familiar com um filho menor solteiro com cidadania alemã pode 

ser requerido se a criança já viver na Alemanha ou se a criança se mudar para a Alemanha 

juntamente com o progenitor. Para que tal aconteça, a maternidade ou paternidade deve ser 

válida segundo a lei alemã. Além disso, os pais que se mudam para a Alemanha devem ter a 

custódia da criança. 
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A seguinte lista permite-lhe verificar se os documentos do seu pedido estão completos, 
através de marca-los. Todos os documentos listados aqui devem ser apresentados na 
forma e sequência solicitados. Por favor, traga este folheto em duplicado quando solicitar o 

seu visto. 

 
 

Lista de verificação para Pedido de Visto 
 

Para cada pedido deverão ser apresentados os seguintes documentos completos. 
 Dois (2) formulários de pedido, completamente preenchidos e assinados 

 

 Duas (2) declarações segundo § 54 AufenthG, completamente preenchidos e assinados 

 

 Duas (2) fotografias biométricas tipo passe recentes (formato: ver tabela de amostras de 

fotografias) 

 

 Passaporte válido (assinado pelo próprio, com pelo menos duas (2) páginas livres 

completas). A validade do passaporte deverá exceder a validade do visto em pelo menos 

três meses. 

 

 Duas (2) cópias simples da página dos dados do seu passaporte válido 

 

 Original e duas (2) cópias simples da certidão de nascimento da criança. No caso das 

certidões de nascimento angolanas, o “Assento de Nascimento” deve ser apresentado, o 

“Boletim de Nascimento” não é suficiente. 

 

 Original e duas (2) cópias simples do cartão de nacionalidade 

 

ou 

 

Apresentação de uma (1) cópia do passaporte alemão da criança 

 

 Duas (2) cópias simples da prova de residência na Alemanha por certificado de registo 

(não superior a 6 meses) 

 

ou 

 

Cópia do bilhete de identidade 
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 Se a criança ainda não vive na Alemanha e, em vez disso, pretende mudar-se para a 

Alemanha em conjunto, são também necessários os seguintes documentos: 

 

Duas (2) cópias do passaporte ou bilhete de identidade do progenitor que vive na 

Alemanha e a sua prova de residência (em duplicado) ou prova do local de residência 

previsto 

 

bem como 

 

Original e uma (1) cópia da carta de convite do progenitor que vive na Alemanha 

 

 Se a criança ainda não nasceu mas adquirirá a cidadania alemã à nascença, são 

também necessários os seguintes documentos: 

 

Certificado médico actual que confirma a gravidez e a data prevista de nascimento 

 

bem como 

 

Prova da futura cidadania alemã da criança, por exemplo, através da certidão de 

casamento dos pais ou de um reconhecimento efectivo da paternidade 

 

 Seguro de saúde de acordo com as normas da UE (válido para residência na Alemanha 

com validade para todo o espaço Schengen, cobertura mínima: 30.000 €, válido a partir 

do dia de entrada para toda a estadia); a ser apresentado o mais tardar à recolha do 

visto! 

 

Candidatos que não têm a nacionalidade de Angola  
 Prova de residência habitual em Angola, por exemplo, visto de trabalho 

 

Taxa 
 Para os pais de cidadãos alemães, o pedido é gratuito. 

 

Totalidade 
O pedido está completo: 

 ☐ Sim 

 ☐ Não, ainda faltam algumas das informações/documentos assinalados acima. 
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Explicação em caso de solicitações incompletas: 

 

Fui informado de que a minha solicitação está incompleta. Estou ciente de que a 

apresentação de um pedido incompleto pode resultar na recusa. Não obstante, gostaria de 

apresentar a minha solicitação. 

 

_____________________________ Local, data, assinatura 
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