
 

Requerimento para Entrega de Cartão de 

Cidadão por correio - Menores 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como posso receber o Cartão de Cidadão por correio? 

 O envio de Cartão de Cidadão por correio é feito mediante requerimento assinado pelo titular das responsabilidades parentais.  

 Este requerimento só é aceite quando a emissão do Cartão de Cidadão tenha ocorrido há menos de um ano e o local de levantamento escolhido tenha sido o 
Consulado-Geral de Portugal em Manchester.  

 A cada requerimento só pode corresponder um Cartão de Cidadão. 

 O envio será realizado para a morada do Reino Unido indicada no pedido de Cartão de Cidadão. 

 O envio será realizado pelo Royal Mail, na modalidade Secure Mail, e tem um custo de £6,85 por cada pedido. 

Como irei receber o Cartão de Cidadão? 

 O Cartão de Cidadão é obrigatoriamente entregue ao detentor das responsabilidades parentais. 

 Se não estiver em casa para receber o Cartão de Cidadão, o Royal Mail deixará uma notificação de tentativa de entrega 
para que possa levantar o documento presencialmente no Post Office indicado. 

 Em caso de devolução ao Consulado-Geral de Portugal em Manchester, terá de levantá-lo presencialmente, com 
agendamento prévio. 

 O Consulado-Geral de Portugal em Manchester não é responsável pelo serviço de entrega do Cartão de Cidadão, 
nem procederá à devolução do valor pago em caso de falha na entrega. Eventuais reclamações deverão ser 
apresentadas junto do Royal Mail. 

 

Como faço o pagamento? 

Dados de preenchimento obrigatório: 

Nome completo do menor: 

 Data de nascimento do menor: 

 Número de identificação civil ou número de processo do menor: 

 

Onde posso encontrar o número de identificação civil ou número de processo? 

 
Poderá encontrar o número de identificação civil no Cartão de Cidadão / Passaporte do menor.  

O número de processo encontra-se no comprovativo de pedido do Cartão de Cidadão que recebeu aquando da emissão / renovação.  

             

        Declaro que li a informação acima e pretendo a entrega do Cartão de Cidadão por correio, aceitando plenamente as condições deste serviço.                

        Declaro juntar em anexo a este requerimento o Postal Order e fotocópia do Cartão de Cidadão / Passaporte estrangeiro do requerente, que envio para:  

 

           ___/___/____            __________________________________ 

                      (data)                                      (assinatura do requerente conforme Cartão de Cidadão) 

 

 O pagamento de £6,85 por cada cartão deverá ser feito por Postal Order, a solicitar no Post Office.  O Postal Order deverá ser emitido à ordem do Consulado-Geral 
de Portugal em Manchester.  

  Deverá fazer um pagamento separado para cada pedido. 

 É obrigatório escrever o número do processo ou o número de identificação civil no verso do Postal Order. 

 

 

Consulate General of Portugal in Manchester 
1 Portland Street, 2nd floor, Manchester 
M1 3BE, United Kingdom 

Morada: 

 

Número de telefone/telemóvel: 

 E-mail: 

Nome completo do requerente: 
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