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Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Ed. H - Piso 0, 9-14, 1990-097 Lisboa PORTUGAL  

 
REQUERIMENTO DE CERTIFICADO DO REGISTO CRIMINAL 

Request for a Portuguese Criminal Record Certificate 

NOME Completo (Full Name):_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Data de Nascimento (Date of Birth):  
                 AAAA (YYYY)            MM            DD 

Naturalidade (Place of Birth) 

 Freguesia (Place/Zone):___________________________________________________________ 

 Concelho (Town):________________________________________________________________ 

 País (Country):__________________________________________________________________ 
 

Nacionalidade (Nacionality): _____________________________________________________________________ 

Nome da Mãe:________________________________________________________________________________ 
(Mother’s Name) 

 
Nome do Pai):________________________________________________________________________________ 
(Father’s Name) 

Cartão de Cidadão/BI (for Portuguese citizens only): 

N.º _________________ Válido até _____________ País: ________________________________ 

Se pretende que o certificado seja emitido com outro documento diferente do Cartão de Cidadão/BI 

português, indique aqui qual o documento que prefere que conste no certificado (for Portuguese citizens only): 

____________________________________________________________________________________________  

Passaporte (Passport) 

N.º _________________ Válido até ____________________ País: _____________________________________ 

(Number)                              (Expiry Date)                             (Country)  

Outro Documento idóneo (Other Document): 

N.º _________________ Válido até _______________ País: __________________________________________ 
(Number)                              (Expiry Date)                                  (Country)  

Finalidade a que se destina o certificado (Purpose of the request):______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

A finalidade envolve contacto regular com menores?  
(Involving regular contact with minors?)                               Sim (Yes)          Não (No)        

Morada (Address): ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________País (Country) _____________________________ 

Endereço eletrónico (Email): _________________________________________________________ 

Escolha o modo como prefere receber o certificado: Morada postal            correio eletrónico 
(Choose how to receive your certificate)                               (postal address)                  (email)   

 
Data _______________ Assinatura ______________________________________________________________ 
(Date)                                  (Signature) 
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Preencher no caso de efetuar o pagamento por transferência bancária / In case of payment by money 
bank transfer, please fill this information 
 

Nome de quem fez a transferência bancária (nome do titular da conta): 
(Name of the person who made the order of payment)  

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
IBAN da conta bancária a partir da qual foi feito o pagamento:  
(IBAN - International Bank Account Number - from which the payment was made) 

 
__ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia com atenção as instruções nas páginas 3 e 4 /How to fill the form and how to apply for the 
certificate on pages 5 and 6 
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Requerimento de certificado do registo criminal exclusivo para residentes no estrangeiro - 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E ENVIO 

 

1. O impresso deve ser totalmente preenchido de forma legível, com letras maiúsculas, sem abreviaturas, 

deixando espaço entre cada palavra. 

2. A indicação da data de nascimento deve ser feita com 4 algarismos para ano, 2 para mês e 2 para dia: 

AAAA/MM/DD. 

3. A falta de Cartão de Cidadão português (ou de BI português) é suprida pela apresentação de outro 

documento idóneo, válido e com fotografia e assinatura. Deve ser remetida cópia (ou digitalização) do 

documento indicado com a menção "autorizo esta cópia exclusivamente para a emissão do meu 

certificado. 

4. No caso de cidadão português que pretenda que o certificado seja emitido com a menção de documento 

de identificação diferente da do Cartão de Cidadão português (ou do BI português), deve indicar o 

documento e o número e assinalar a preferência. Deve ainda enviar cópia (ou digitalização) do 

documento indicado com a menção "autorizo esta cópia exclusivamente para a emissão do meu 

certificado. 

5. O fim a que se destina o certificado deve constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa. 

6. Deve indicar a sua morada atual (no estrangeiro) de forma completa e legível. 

7. A indicação de endereço de correio eletrónico é aconselhável para eventuais contactos para 

esclarecimentos que os serviços julguem pertinentes e necessários à emissão do certificado requerido, 

mesmo que opte por receber o certificado por correio postal. 

8. O certificado deve ser assinado (assinatura conforme documento de identificação). 

9. O certificado será remetido para o endereço eletrónico que indicar ou, se o pretender, por correio, 

simples ou registado, para a morada que indicar.  

Note que o certificado enviado por correio postal é apenas impressão da versão eletrónica, uma vez 

que a autenticidade do certificado é aferida pelo código inscrito no próprio documento.  

A verificação da autenticidade do certificado de registo criminal português (quer em versão eletrónica 

quer em versão impressa) é feita no Portal do Registo Criminal Online em “Consulta de 

Certificado” mediante inserção do código do certificado. 

10. Preço a pagar (apenas são aceites Euros): 

10.1. Custo da emissão do certificado: 5,00 € 

10.2. Se optar por receber o certificado por correio eletrónico, não tem custos de envio, só terá de 

pagar o preço do certificado: 5,00 €  

10.3. Caso pretenda a remessa do certificado por correio postal, acresce ao preço do certificado o valor 

de 3,25 € perfazendo o total de 8,25 €.  

11. O pagamento poderá ser efetuado por uma das seguintes formas: 

11.1. remessa de numerário (de acordo com os regulamentos postais) 
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11.2. cheque sobre banco português, ou com representação em Portugal - emitido à ordem de IGCP 

11.3. vale postal internacional - em nome da entidade beneficiária que é a Direção-Geral da 

Administração da Justiça 

11.4. transferência bancária em Euros (neste caso preencher também a página 2 do requerimento) 

a. os dados para pagamento necessários se efetuar a transferência bancária Via Sistema 
TARGET da Zona Euro (Euro Target System) são: 
IBAN: PT50 0781 0112 01120013955 85 
Código bancário internacional (BIC SWIFT): IGCPPTPL 
Banco: IGCP 
Nome da entidade beneficiária: Direção-Geral da Administração da Justiça 
Morada da entidade beneficiária: Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Pisos 9.º ao 14.º, 1990-097 
Lisboa, Portugal 
Morada da agência bancária: Avenida da República, 57, 1050-189 Lisboa, Portugal 
 

b. os dados para pagamento necessários se efetuar a transferência bancária Via outros 
sistemas (OTHER SYSTEMS) 
Pay to – The Chase Manhattan Bank – Frankfurt (CHASDEFX) 
For the account of – The Chase Manhattan Bank – London (CHASGB2L) 
Account number – 6231400604 
For further credit to – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E 
Account number – 23631401 
Ref.ª 0781 0112 0112 0013 9558 5 
Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Piso 13.º - DSIC 
1990-097 Lisboa, Portugal 

 

12. Deve juntar a este requerimento, devidamente preenchido e assinado, o seu documento de identificação 

válido: 

12.1. cópia do seu cartão de cidadão ou bilhete de identidade, passaporte ou outro documento de 

identificação válido e idóneo com assinatura. Esta cópia deve ser assinada por si com a menção 

"autorizo esta cópia exclusivamente para a emissão do meu certificado de registo criminal" e 

destina-se exclusivamente à recolha e verificação dos dados da pessoa requerente e da 

legitimidade do pedido, sendo tratados nos termos da lei. 

12.2. o pagamento da quantia devida, ou comprovativo desse pagamento.  

13. Enviar este requerimento juntamente com os documentos referidos acima (12.1. e 12.2.) via online 
através deste formulário ou por via postal para: 

 
DGAJ, Serviço de Consulados 
Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Piso 13.º DSIC 
1990-097 Lisboa 
Portugal 
 

14. Mais esclarecimentos podem ser obtidos através deste formulário. 

 

 

 

https://dgaj.justica.gov.pt/Formularios/Pedido-de-certificado-do-registo-criminal-de-RESIDENTE-NO-ESTRANGEIRO-Request-for-criminal-record-certificate-from-CITIZEN-LIVING-ABROAD
https://dgaj.justica.gov.pt/Formularios/Pedido-de-certificado-do-registo-criminal-de-RESIDENTE-NO-ESTRANGEIRO-Request-for-criminal-record-certificate-from-CITIZEN-LIVING-ABROAD
https://dgaj.justica.gov.pt/Formularios/Contacte-a-Direcao-de-Servicos-de-Identificacao-Criminal
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Request for a Portuguese Criminal Record Certificate (Only for residents abroad) 

How to fill the form and how to apply for the certificate 

 

1. This form must be duly filled and signed by the person concerned and can be sent with a copy of a valid 

identity document (with signature and photo: Passport of any nationality or Portuguese citizen card) with 

the words: "I authorize this copy exclusively for the issuance of my certificate” and the proof of payment 

attached.  

2. Purpose of the request - The mentioning of the purpose of the certificate must be mentioned clearly. 

3. Question “involving regular contact with minors?” - The answer to this question aims to fulfill legal 

requirements about assessment of the integrity to the performance of professions, jobs, public or private 

functions or activities, which involves regular contact with minors. All the recruiting entities, employers 

or responsible for those activities are obliged to ask for criminal record certificates to assess the integrity 

of those they are recruiting, or are working on those activities. If it is not your case, answer NO. 

4. The certificate will be issued only after the payment is received. 

5. Indicating the email is essential as it is the way you will receive all the information about the request, 

including any questions that may be needed to be clarified in order to process the request. 

6. The certificate will be sent directly by email or by registered post mail to the address indicated by the 

requester– you must indicate your choice(s). If sent by email only the issuing of the certificate is due to 

be payed; if sent by registered mail, also the payment for post services is required.  

7. The electronic version sent by email (pdf format) is an official authentic document as valid as the print 

version. 

8. The certificate will be sent, either to the email address specified by you, or, if desired, by registered 

mail to the address indicated by you. 

9. The fee for the issuing is 5,00€. Only Euros are accepted. 

9.1.  If you choose to receive the certificate by e-mail, you only have to pay the price of the certificate: 

5,00 €.  

9.2. If you want the delivery of the certificate by post (registered mail), to that amount is added 3,25 €; 

so it will be the total amount of 8,25 €.  

10. Payment can be made by one of the following:  

10.1. Sending cash (according to mailing regulations) 

10.2. Check drawn on a Portuguese bank, or with representation in Portugal - payment to IGCP 

10.3. International money order - Beneficiary: Direção-Geral da Administração da Justiça, Av. D. João 

II, n.º 1.08.01 D/E, Piso 13.º, 1990-097 Lisboa, PORTUGAL 

10.4. Money bank transfer. Note that only Euros are accepted. (if you choose to pay by money bank 

transfer, please do not forget to fill page 2 of the form): 
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a. Via Euro Target System (Euro Zone) 
IBAN: PT50 0781 0112 01120013955 85 
Code SWIFT: IGCPPTPL 
Bank: IGCP 
Beneficiary: Direção-Geral da Administração da Justiça 
Adress: Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Pisos 9.º ao 14.º, 1990-097 Lisboa, PORTUGAL 
Bank address: Avenida da República, 57, 1050-189 Lisboa, Portugal 
 

b. Other systems (not Euro Zone) 
Pay to – The Chase Manhattan Bank – Frankfurt (CHASDEFX) 
For the account of – The Chase Manhattan Bank – London (CHASGB2L) 
Account number – 6231400604 
For further credit to – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E 
Account number – 23631401 
Ref.ª – 0781 0112 0112 0013 9558 5 
 

11. It is mandatory to send:  

11.1. This form filled and signed; 

11.2. A copy of your Portuguese citizen card or EU citizen ID card, or other valid and qualified 

identification document with signature (passport) - this copy (pdf or jpeg) of the ID document must 

be signed by the holder and with the written mention: “this copy of my identification document 

is only to request my criminal record certificate”; 

11.3. Payment of the amount due, or proof of that payment. 

12. The request must be sent to the Criminal Identification Services through this form or by post to: 

DGAJ, Serviço de Consulados 
Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Piso 13.º  
1990-097 Lisboa 
Portugal 
 

13. Should you have any questions please do not hesitate to contact us using this form 

 

 

 

 

 

 

https://dgaj.justica.gov.pt/Formularios/Pedido-de-certificado-do-registo-criminal-de-RESIDENTE-NO-ESTRANGEIRO-Request-for-criminal-record-certificate-from-CITIZEN-LIVING-ABROAD
https://dgaj.justica.gov.pt/Formularios/Contacte-a-Direcao-de-Servicos-de-Identificacao-Criminal

