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Residenssi-
todistukset

Portugalissa yli 3 kuukautta 

Jos yhtäjaksoinen oleskelu 
Portugalissa ylittää 3 

kuukautta, on pyydettävä 30 
vrk:n sisällä 3 kuukauden 

määräajan ylityttyä 
asuinpaikkakunnan virastosta

EU-kansalaisen
oleskeluoikeuden

rekisteröintitodistus, 
Certificado de Registo de 

Cidadão da União Europeia.

Portugalissa yli 5 vuotta

Kun on asunut Portugalissa 
yhtäjaksoisesti 5 vuotta, 

pyydetään 
maahanmuuttovirastosta SEF

EU-kansalaisen pysyvä
todistus oleskeluoikeudesta, 

Certificado de Residência 
Permanente para Cidadão da 

EU



Hae
Certificado de 
Registo de 
Cidadão da 
União 
Europeia 

Milloin ja mistä

 Kun olet ollut yhtämittaisesti 
Portugalissa yli 3 kuukautta

 30 vrk:n sisällä 3 kuukauden 
määräajan ylityttyä

 Asuinpaikkakunnan virastosta

Tarvittavat dokumentit

 Voimassa oleva passi tai 
henkilökortti

 Tosite NIF-numerosta

 Tietokoneelle kirjataan lisäksi 
tietoja, mm. onko 
töissä/eläkkeellä, ammatti, 
vanhempien nimet, osoite 
(pyydettäessä oltava tosite 
osoitteesta, esim. 
vuokrasopimus tai asunnon 
kauppakirja).

 Rekisteröintitodistus 
”tähtipaperi”  myönnetään 
enintään 5 vuodeksi

 Maksu: 15,00 €



Hae
Certificado de 
Residência 
Permanente 
para Cidadão 
da EU

Milloin ja mistä

 Kun olet ollut yhtäjaksoisesti 
Portugalissa 5 vuotta

 Ennen kuin ”tähtipaperin” 
voimassaoloaika päättyy

 Maahanmuuttovirastosta SEF 
(Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras)

Varaa aika

 Mistä tahansa 
maahanmuuttoviraston SEF 
toimistosta 

 SEF:n sivuilta: E-Balcão / 
Agendamentos online

 Puhelin (lankapuhelin):             
(+351) 808 202 653 

 Puhelin (mobiili):
(+351) 808 962 690

 Arkipäivisin 08:00 - 20:00 

 Ajanvarausta tehtäessä pyydetään
voimassaolevan
residenssitodistuksen tai –kortin
numero ja /tai syntymäaika



Hakemus

Tarvittavat dokumentit

 Voimassaoleva passi tai henkilökortti

 Alkuperäinen ”tähtipaperi”, Certificado de 
Registo de Cidadão da União Europeia

 NIF-numero 

 NISS-numero, Número de Identificação da 
Segurança Social

 Utente-numero, “terveyskeskusnumero”

 Täytettynä lomake “Formulário de pedido de 
Certificado de Residência Permanente para 
Cidadão da União Europeia”

 Jos osoite on muuttunut,on esitettävä tosite 
uudesta osoitteesta: vuokrasopimus, asunnon 
kauppakirja tai Atestado Junta de Freguesia.

Lomake



Hakemus

Biometriset tunnisteet

 Valokuva ja sormenjäljet 
otetaan SEF:n toimistossa

Maksu ja toimitus

 Maksu: € 15,00

 Toimitus: 15 päivää



Certificado de 
Residência
Permanente

Kortin etupuolella on henkilötiedot: 
kuva, nimi, sukupuoli, kansalaisuus, 
pituus, syntymäaika, kortin numero 

ja voimassaoloaika (10 vuotta)

Kortin takapuolella NIF-, NISS-, 
Utente- numerot




