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MODELO 13 

Alvará de Trasladação 

 

1. Duas Certidões de Cópia Integral do Assento de Óbito, (fotocópia do próprio assento), devidamente 

legalizadas pelo Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo 

Consulado Geral de Portugal em Luanda. 

2. Alvará de trasladação passado pelo Comissariado local. 

3. Imposição de selo passado pela Conservatória. 

4. Documento único da saúde para transladação de cadáver do Ministério da Saúde da República de Angola. 

5. Acta de embalsamamento. 

6. Relatório da autópsia. 

7. Uma carta de um familiar ou de uma empresa dirigida ao “Exmo. Senhor Cônsul-Geral de Portugal em Luanda” 

a solicitar a trasladação do corpo para Portugal mencionando o dia em que o corpo segue para Portugal, o 

Cemitério onde será sepultado e nome da agência funerária que fará a receção o féretro. 

8. Fotocópia do Bilhete de Identidade do falecido (no caso do falecido não se encontrar inscrito neste 

Consulado Geral). 

9. Nome do(a) cônjuge ou ex-cônjuge do(a) falecido(a). 

10. Número de contribuinte fiscal português do falecido. 

 

NOTA 1: Toda a documentação deve ser autenticada pelo Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores 

da República de Angola e pelo Consulado-Geral de Portugal em Luanda. 

NOTA 2: Todos os documentos estrangeiros devem ser devidamente legalizados pelo Consulado de Portugal no país 

emissor ou ter a Apostila da Convenção de Haia. Quando escritos em língua estrangeira, deverão ser acompanhados da 

respetiva tradução igualmente legalizada. 

NOTA 3: Todos os atos consulares estão sujeitos a emolumentos consulares que podem ser consultados na Tabela de 

Emolumentos Consulares disponível no site deste Consulado: https://luanda.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/assuntos-

consulares/informacao-geral/tec 

 

AVISO: A receção do pedido e emissão do alvará de trasladação não carece de marcação prévia 
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