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Lista de documentos comprovativos a apresentar na Arábia Saudita pelos requerentes
de um visto de curta duração
1. Documentos a apresentar por todos os requerentes de visto
 Cópia da(s) reserva(s) de voo/de viagem, incluindo informações sobre o itinerário e o
número de reserva do voo.
 Extratos bancários dos últimos três meses, incluindo o saldo atual, ou outros
elementos comprovativos verificáveis da disponibilidade de meios de subsistência
suficientes durante a estada prevista, por exemplo cópia do cartão de crédito e
respetivos extratos.
 Se o passaporte não indicar o local de nascimento, deve ser apresentada uma cópia do
bilhete de identidade ou uma certidão de nascimento.
 Para os menores que viajam sem os pais ou o tutor legal: original da autorização
assinada pelos pais ou tutor legal e cópia do(s) passaporte(s) dos pais ou do tutor legal.
 Original da carta do empregador/subscritor do termo de responsabilidade na Arábia
Saudita, certificada pela Câmara de Comércio, mencionando o estatuto profissional, o
cargo exercido, a data de recrutamento, a duração do contrato e se este é ou não
renovável, bem como o salário.
A carta deve indicar a finalidade da visita e a garantia de cobertura dos custos, quer
estes sejam pagos pela empresa quer pelo requerente de visto. A carta do subscritor do
termo de responsabilidade deve incluir o nome e os dados de contacto (incluindo
número de telemóvel) da pessoa responsável na empresa.
Trabalhadores por conta própria Original da licença de comércio válida e uma cópia
da mesma acompanhada da tradução.
Pessoal privado/doméstico Uma carta do subscritor do termo de responsabilidade e
uma cópia do contrato de trabalho.
Nacionais de países terceiros:
 Iqama válido durante pelo menos três meses após a data de regresso prevista, e uma
cópia deste documento.
 Visto de regresso à Arábia Saudita cuja validade ultrapasse a data prevista de partida
do território dos Estados Schengen.
 Extratos bancários (mostrando o rendimento/salário mensal regular) dos últimos seis
meses ou outros elementos comprovativos verificáveis de meios de subsistência
suficientes durante a estada prevista.
2. Viagens de negócios
 Carta de convite de uma empresa ou de uma autoridade com vista a participar numa
reunião ou conferência, ou confirmação de inscrição em feiras comerciais ou
congressos. Além disso, documentos que comprovem a existência de relações
comerciais ou profissionais. A carta de convite deve indicar o período e a duração
exatos do evento, e se a empresa assume ou não as despesas de estada do requerente
de visto. Se o requerente precisar de viajar regularmente, tal facto deve ser igualmente
mencionado.
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 Reserva de hotel que abranja o período da estada prevista.
3. Turismo ou visitas de caráter particular
 Para turismo: prova do alojamento durante a estada prevista: reserva do hotel ou cópia
de um contrato de arrendamento ou título de propriedade de um alojamento em nome
do requerente.
 Para visitas de caráter particular: original da carta de convite assinada pelo anfitrião
que abranja a estada prevista (se for caso disso), utilizando o modelo oficial exigido
pela legislação nacional do Estado-Membro. A carta de convite do anfitrião deve
incluir as suas informações de contacto e um endereço de referência completo.
4. Tratamento médico
 Um documento emitido pelo estabelecimento de saúde do Estado-Membro que
confirme que o requerente irá receber cuidados médicos nesse estabelecimento; este
documento deve incluir a(s) data(s) do tratamento, bem como a sua duração e custo.
 Um relatório médico recente de uma unidade de cuidados de saúde ou de um centro de
reabilitação da Arábia Saudita.
 Pagamento antecipado ou outro comprovativo da disponibilidade de recursos
financeiros suficientes para pagar o tratamento médico e as despesas conexas, como
uma cobertura de seguro. Uma prova de assunção de custos, se estes forem cobertos
por um terceiro.
5. Estudos ou formação
Certificado de matrícula num estabelecimento de ensino no Estado Schengen com
vista a participar em cursos teóricos ou de formação profissional no quadro de uma
formação de base ou contínua, cartões de estudante ou certificados dos cursos a
frequentar. O certificado de matrícula num estabelecimento de ensino deve incluir os
dados de contacto e um endereço de referência completo.
6. Missões diplomáticas e outras missões governamentais oficiais
Nota verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino da Arábia Saudita
indicando também a finalidade da visita.
Para os nacionais de países terceiros
Nota verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros do respetivo país ou da sua
missão diplomática na Arábia Saudita indicando também a finalidade da visita.
7. Trânsito aeroportuário
 Visto válido para o país de destino seguinte ou final, ou uma cópia do cartão de
residência.
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 Prova de que o requerente tem a intenção de prosseguir viagem: cópia do bilhete ou da
reserva para a continuação da viagem.
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