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中华人民共和国驻外使领馆领事认证申请表 

Formulário de Aplicação da Legalização Consular da Embaixada / Consulado da 
República Popular da China 

★申请人须如实、完整、清楚地填写本表格，请逐项在空白处用中文或英文大写字
母打印体填写， 或在□内打√选择。O candidato deve preencher este formulário de 
forma sincera, completa e clara. Digite a resposta em letras maiúsculas em português no 
espaço fornecido ou marque (√) a caixa relevante para selecionar. 

5、提交材料及申办认证书的份数 Documentos de apoio e cópias da legalização 

1、个人申请 Solicitante (Apenas para uso individual) 

姓名 
Nome 

 
性别 

Gênero 
 

出生地点 
Local de 

nascimento 
 

出生日期 
Data de nascimento 

(aaaa-mm-dd) 
 

国籍 
Nacionalidade 

 
职业 

Ocupação 
 

身份证件种类 
Tipo de identificação 

 

身份证件号
码 

Número de 
identificação 

 

工作机构或学校名称 
Nome do empregador / 

escola 
 

工作机构或学校地址 
Endereço do 

empregador / escola 
 

家庭住址 
Endereço 

residencial 
 

电子邮箱 
Endereço 
de e-mail 

 

住宅电话 
Número de telefone 

residencial 
 

手机 
número de telemóvel 

 

2、企业及其他组织申请 Solicitante (Apenas para uso da empresa / organização) 

企业或其他组织名称 
Nome da empresa / organização 

 

联系地址 
Endereço 

 
电话 

Número de 
telefone 

 

法定代表人信息 
Representante legal 

de empresa / organização 

姓名
Nome 

 
出生日期 

Data de nascimento 
(aaaa-mm-dd) 

 

证件种类 Tipo de 
identificação 

 
证件号码 Número 

de Identificação 
 

3、公证书或其他证明文书证明的事项 
   Documentos certificados pelos atos notariais ou outros certificados 

□出生证 Certidão de nascimento;     □结婚证 Certidão de casamento;     □健康证明 Certificado de saúde; 

 □学历证明 Diploma;        □委托书 Carta de autorização;           □声明书 Declaração;  

□无犯罪记录证明 Certificado de registro não criminal ;        □商业文件 Documentos empresariais; 

 □其他（请注明）Outro (por favor, especifique):                                

4、认证办理目的和文书使用地点 Propósito e Destino da Legalização 

办理目的 Finalidade da legalização:□婚姻 Casamento;      □寄养 Cuidados por adopção;   

□房产 Imobiliária;  □诉讼 Litígio;□领养 Adopção;          □商务贸易 Negócios e comércio;             □; □

签证 Vistos; 其他（请注明）Outros( por favor especifique):                                              

文书使用地 Destino da legalização: 



 

 

- 2 - 

提交材料 Documentos de suporte 份数 

Cópias 

 

6、办理时间 Tempo de processamento 

    注：加急和特急服务须经领事官员批准，并将加收费用。 

   Observação: O serviço expresso e urgente precisa da aprovação 

dos oficiais consulares, e taxas extras podem ser aplicadas. 

 

□ 普通（X 个工作日） 
   Serviço regular para X dias úteis 
□ 加急（X 个工作日） 
   Serviço expresso para X dias úteis 
□ 特急（X 个工作日） 
 Serviços de urgentes para X dias úteis  

7、代办人 Agente 

代办人姓名 
Nome do agente 

 
性别 

Gênero 
 

国籍 
Nacionalidade 

 

身份证件种类 
Tipo de 

identificação 
 

身份证件号
码 

Assinatura do 
agente 

Número de 
identificação 

 
职业 

Ocupação 
 

与申请人的关系 
Relação com o 
requerente 

 
联系地址 
Endereço 

 

联系电话 
Número de 

telefone 
 

电子邮箱 
Endereço de 

e-mail 
 

8、申请人/代办人声明 Declaração do requerente / agente 

我保证以上所填内容真实。如有不实之处，本人愿承担一切法律责任。 

Declaro que todas as informações acima são verdadeiras e corretas, pelo que irei assumir todas as responsabilidades legais.         

★ 申请人签名：                                          日期： 

Assinatura do requerente:                                     Data (aaaa-mm-dd):                          

★ 代办人签名：                                          日期： 

Assinatura do agente :                                        Data (aaaa-mm-dd):                            

    我声明，我已阅读并理解以下内容： 

领事认证是指领事认证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，对国外有关文书上的最后一

个印鉴、签名的真实性予以确认的活动。领事认证不对公证书或者其他证明文书证明的事项行使证明

职能，不对文书内容本身的真实性、合法性负责，文书内容由文书出具机构负责。领事官员有权对可

能损害国家利益和社会公共利益的和存在不予办理领事认证有关情形的文书不予认证。 

Declaro que li e entendi o conteúdo abaixo: 

     A legalização consular refere-se à prática de confirmar a autenticidade do último selo ou assinatura em 

documentos relevantes emitidos por outros países, executados por agências de legalização consular mediante a 

aplicação de pessoas físicas, pessoas jurídicas ou outras organizações. A legalização consular não assume a 

responsabilidade De certificar os assuntos certificados pelos atos notariais ou outros certificados, e não é 

responsável pela autenticidade e validade do conteúdo dos documentos, que será da responsabilidade da 

instituição emissora. O requerente será recusado pelo funcionário consular se os documentos puderem prejudicar 

os interesses nacionais ou os interesses públicos sociais ou ter outras circunstâncias em que a legalização 

consular não deve ser realizada.   

 

★ 申请人签名：                                         日期： 

Assinatura do requerente:                                     Data (aaaa-mm-dd):                            

以下项目仅供领事官员填写（Apenas para uso oficial）: 

接案人、接案日期： 签署人、签署日期： 复核人（如有）、复核日期： 
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