Consulado-Geral de Poftugal
Rio de Janeiro

PERMANÊNCIA CONSULAR
Casa de Portuoal de Volta R edon da
Com a colaboração da Casa de Portugal de Volta Redonda, o Consulado-Geral de
Portugal no Rio de Janeiro realizará nos dias 24 de Maio de 20í8. entre às 1íH00 e
as 17H00 e 25 de Maio, entre as 09H00 e as 17H00 uma Permanência Consular nas
instalações daquele clube, situadas na Rodovia dos Metalúrgicos, km 8,5, em Volta
Redonda.
Evitando os incómodos de uma deslocaçáo ao Rio de Janeiro, nesses dias, os
utentes residentes nesta cidade e na regiáo, poderão ali efectuar os serviços
normalmente realizados no Consulado-Geral no Rio de Janeiro, tais como:

.
.
.
.

Cartão de Cidadáo
Passaporte
Recenseamentoeleitoral

Entrega de documentaçáo para o Registo Civil (nacionalidade
verificar antes as novas regra da apostila de Haia.

e

outros),

Os procedimentos de pagamentos e agendamentos para as

Permanências
Consulares são diferentes dos realizados para atendimento neste Consulado-Geral,
conforme informação que consta de forma expressa no nosso site, devendo ser
feitos unicamente através do e-mail Dermanenctas. co no (õm ne Dt

Para o eÍeito, foram criados contactos próprios para as Permanências Consulares,
devendo o agendamento e posterior pagamento por boleto bancário, de qualquer
serviço, ser feito exclusivamente através do e-mail permanencias.cqrio(ômne.pt.
Nestes contactos é importante especificar que se trata de um agendamento para um
dos dias 24 ou 25 de Maio, em Volta Redonda, RJ e favor informar nome completo,
data de nascimento, CPF e os contatos telefónicos.

- Antes de

o

serviço consulte nosso siÍe
www.consuladoportuoalri.oro.br, onde poderá obter toda a informaçáo necessária
para o acto consular que pretende realizar. Para o esclarecimento de qualquer
IMPORTANTE

solicitar

dúvida, poderá ainda contactar o call center através do número (21) 386í 6450 ou
do e-mail Dermanencia s. co rioíômne. ot

o

côlsutcz

Dr. Jaime léitão

