
                                      CONSULADO-GERAL DE PORTUGAL 
                                     MANCHESTER 

 

1 Portland Street, Manchester , M1 3BE 
E-mail: consulado.manchester@mne.pt 

Fax:00 44 (0) 161 236 20 64 
 

DECLARAÇÃO 
 
 _____________________________________________ (nome completo), 
_____________________ (nacionalidade), nascido aos ____ de ____________ de 
________ na freguesia de (município, se no estrangeiro)_______________________, 
concelho de (estado ou país, se no estrangeiro)__________________, filho de 
___________________________ e de ____________________________, titular do Cartão 
de Cidadão / Passaporte n.º ______________ , emitido aos ____ de ____________ de 
_______ , por __________________ e válido até ____ de ____________ de _______, 
declaro por minha honra e responsabilidade que:  
 

a) Emigrei para o Reino Unido em __/__/___ 1;  
b) Residi / Residirei2, com carácter permanente e contínuo, no Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte até __/__/__; 
 
A minha última morada no Reino Unido foi / é3:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

c) Em __/__/___ transferi / irei transferir4, com carácter permanente e definitivo, a 
minha residência para Portugal, tendo cancelado definitivamente a minha residência 
neste País.  
 
A minha residência em Portugal é / passará a ser5 em:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

d) Os bens constantes da relação em anexo, por mim datada e assinada:  
(i) são bens pessoais;  
(ii) foram adquiridos há mais de seis meses a contar da data do cancelamento da 

residência habitual no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 
(iii) eram utilizados na residência habitual do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte e indicada em b), e 
(iv) destinam-se a ser utilizados para os mesmos fins na nova residência habitual 

em Portugal. 
 
Manchester, ____ de _______________ de 2021 
                    O Requerente,  
 

_______________________________________ 
                                                                                                                                                      (assinatura) 
A prestação de falsas declarações são punidas nos termos da lei.  

 
1 Se aplicável.  
2 Riscar o que não é aplicável. 
3 Riscar o que não é aplicável. 
4 Riscar o que não é aplicável. 
5 Riscar o que não é aplicável. 
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