
 

Data de entrada: 

Data do envio/devolução para o utente:  

Quadro reservado aos serviços 

       CERTIFICADO PARA  

  LEGALIZAÇÃO DE VIATURA 

Nome completo:   
(nom complet)  

 
N° Bi ou CC: (N° carte d’identité) 
 
Morada em França : 
(adresse en France) 

 
Morada em Portugal: 
(adresse au Portugal) 
 
Data de entrada em França:  
Date d’entrée en France                    dia mês         ano  
 
Data da transferência de residência para Portugal: 
Date de transfert de la résidence vers le Portugal :                   dia        mês          ano 
Telefone : Email : 
 
Solicita que lhe seja emitido certificado para legalização, em Portugal, do veículo de 
sua propriedade: 
Demande l‘émission du certificat pour l’importation de son véhicule au Portugal. 
 
Declaro, por minha honra, que as informações prestadas neste documento são 
verdadeiras e que pretendo transferir a minha residência para Portugal na data acima 
indicada. 
Je déclare sur l’honneur, que les informations mentionnées sur ce document sont authentiques et que 
je prétends transférer ma résidence vers le Portugal à la date indiquée ci-dessus.  
 
Assinatura (idêntica ao documento de identificação) 
Signature identique au document d’identité 
 

 
 
Juntar obrigatoriamente: 

 -     Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão válido; 
-     Fotocópia do livrete do carro; 
-     Fotocópia da carta de condução; 
-     Fotocópia de documentos comprovativos da residência, de pelo menos, dos 
últimos 6 meses em França, na área consular, nomeadamente folhas de salário 
dos últimos 6 meses, recibos de renda de casa, faturas de água, gás ou 
eletricidade, certificados de trabalho ou recibos de vencimentos.  

 
 Joindre obligatoirement : 

- Photocopie de la carte d’identité portugaise en cours de validité ; 
- Photocopie de la carte grise du véhicule ; 
- Photocopie du permis de conduire ; 
- Photocopie des documents justifiant la résidence pendant au moins 6 mois 

en France de la juridiction consulaire, tels que : les bulletins de salaire, ou 
quittances de loyer, ou facture de consommation de gaz, électricité, eau, ou 
certificat de travail ou autres reçus d’honoraires et rémunérations.  

 
Custo: 75,00 € pagamento por cheque à ordem do Consulado Geral de  Portugal em 
Lyon + envelope selado com o seu endereço. 
Coût : 75,00 € paiement par chèque à l’ordre du Consulat Général du Portugal à Lyon + enveloppe 
timbrée à vos nom et adresse. 

 
Envie para / envoyer à : 
Consulat Général du Portugal à Lyon, 71 rue Crillon, 69458 Lyon Cedex 06 
 
Em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que tomei conhecimento de que os dados pessoais 
aqui solicitados têm por finalidade a instrução do procedimento com vista à decisão do pedido supra referido e consinto a recolha 
dos meus dados pessoais, o seu tratamento e transmissão a terceiros que estejam envolvidos no processo ou operacionalização do 
mesmo, bem como a sua manutenção durante o prazo legal estabelecido pelas entidades envolvidas. Estou ciente de que em 
qualquer momento poderei exercer os meus direitos de acesso e oposição ao tratamento dos dados, nos termos da legislação em 
vigor, devendo, neste caso, enviar um email para consulado.lyon@mne.pt. 

mailto:consulado.lyon@mne.pt

