Exemplo de Informações Solicitadas na Termo de Responsabilidade

Sr/Sra.……………………
Endereço:…………………
Cidade:……………………
Tel:......................................
Email: ……………………

Á
Embaixada da República de Moçambique
na República Francesa
Att: Serviço Consular.
TERMO DE RESPONSABILIDADE

ASSUNTO: Pedido de visto de visita.

O/A Signatário (a)……………………………, de nacionalidade Moçambicana,
portador de Bilhete de Identidade número …………….., emitido em …………, aos
…/…/…., valido até …../…./……, residente em …………………., certifico que o (a)
Sr/Sra…………………, portador de passaporte número…………….., emitido aos
…../…./….. e valido até …../…. ./…… deslocar-se-ão à Moçambique de …/……/2015
à …./……/2015, na qualidade de meu convidado (Família/Amogo), e que durante a sua
estadia na República de Moçambique o mesmo estará hospedado no seguinte
endereço;………………………………….
Nestes termos, declaro que me irei responsabilizar pela sua estadia em Moçambique,
pelo que solicito que lhe seja concedido um visto Simples/Múltiplo de visita, por um
período de ……… dias.

Maputo, ….. de ………… de 2016

O Signatário

______________________
NB: (Anexar a cópia do BI, Passaporte / DIRE e efectuar a autentificação dos
respectivos documento, no notário/ Embaixada)

Exemplo de Informações Solicitadas na Termo de Responsabilidade

Sr/Sra.……………………
Endereço:…………………
Cidade:……………………
Tel:......................................
Email: ……………………

Á
Embaixada da República de Moçambique
na República Francesa
Att: Serviço Consular.

ASSUNTO: Convite Para concessão de Visto de entrada em Moçambique.

O/A Signatário (a)……………………………, de nacionalidade Moçambicana,
portador de Bilhete de Identidade número …………….., emitido em …………, aos
…/…/…., valido até …../…./……, residente em …………….………………………….,
Pretende convidar o meu irmão / cunhado / amigo (a) Sr/Sra…………………, de
nacionalidade…………., portador de Passaporte número…………….., emitido aos
…../…./….. e valido até …../…. ./20…, para visitar –nos em (nome da Cidade……..)Moçambique, de ………., à ……….de 2016
Venho por este meio solicitar a V. Excia autorizar a concessão de visto de visita, para
permitir a sua entrada ao País.
Nestes termos, declaro que os custos de acomodação, alimentação transporte e outras
necessidades durante a sua estadia, serão da minha/nossa inteira responsabilidade.
Antecipadamente endereço as minhas melhores saudações.
Maputo, ….. de ………… de 2016

O Signatário

______________________

NB: (Anexar a cópia do BI, Passaporte / DIRE e efectuar a autentificação dos
respectivos documento, no notário/ Embaixada

