
REQUERIMENTO 

EMISSÃO DE CERTIFICADO DE BAGAGEM 
 

 

Exmo. Senhor Encarregado da Secção Consular da Embaixada de Portugal em Singapura,  

 

(nome) _________________________________________________________________, de 

nacionalidade _______________________, natural de ________________________, no estado 

civil de _____________________________, nascido a ___ / ___ / ____ , portador do Cartão de 

Cidadão / Passaporte nº ____________________________, emitido a ___ / ___ / ____ e valido até 

___ / ___ / ____, declaro por minha honra e responsabilidade que residi em Singapura entre ___ / 

___ / _____ e ___ / ___ / _____, que cancelei definitivamente a minha residência habitual em 

Singapura em (morada)_______________________________________________________ 

________________________________________, no dia ___ de ___ de _____, e que transferi a 

minha residência normal para Portugal no dia ___ / ___ / ____, onde fixei residência em (morada 

permanente completa)____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Mais declaro que os objetos constantes da relação de bagagem anexa foram por mim adquiridos 

há mais de seis meses a contar da data do cancelamento da residência habitual em Singapura, 

eram utilizados na residência habitual em Singapura e se destinam a ser utilizados para os mesmos 

fins na nova residência habitual em Portugal, para o que solicito a emissão do respetivo certificado 

de bagagem, para efeitos de concessão de franquia de direitos e isenção de I.V.A.  

 

 

 

(lugar) _______________________, aos ___ de ______________ de 20_____  

 

 

 

 

_____________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
Este pedido deve ser enviado à Embaixada de Portugal em Singapura com os seguintes documentos: 
1. Cópia do documento de identificação; 
2. Lista dos bens pessoais a importar, preparada pela transportadora no momento da recolha dos bens; 
3. Comprovativo de morada em Portugal; 
4. Documentos comprovativos das datas de início e cancelamento da residência em Singapura. 
 
*Nota: os comprovativos devem mostrar, no seu conjunto, uma presença continuada em Singapura durante mais de um 
ano até à partida para Portugal (ex: o contrato de arrendamento e a última conta da luz/telefone, comprovativos de 
liquidação de impostos em Singapura e comprovativo de aprovação/cancelamento do passe singapurense, desde que 
contenham o nome do interessado, a sua morada, a data de emissão e o período a que dizem respeito. 


