
 
REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU 

Embaixada da República da Guine Bissau no Brasil 

Secção Consular 

 

Embaixada da República da Guiné-Bissau no Brasil, SHIS, QI 07, Conjunto 08, Casa 9 - Lago Sul, Brasília/DF, Brasil, CEP: 71.615-

280  Telefone: 00 55 61 33 66 10 98. 

 

 
 

Prezado (a) requerente, 

Antes de mais agradecemos o seu contato e, aproveitamos a oportunidade para lhe 
enviar todas as informações concernentes a requisitos para concessão de visto de 

entrada na Guiné-Bissau; 
 

Os cidadãos estrangeiros podem entrar no território da República da Guiné-Bissau 
desde que reúnam os requisitos que se seguem e é necessário apresentar: 

1. Ser portador de passaporte com validade mínima de seis meses; 
2. Não estar sujeito à proibição de entrada na Guiné-Bissau; 
3. Ter garantias de subsistência durante o período de permanência (R$ 120,00 

Diários);  
4. Preencher e assinar devidamente o formulário de pedido de visto; 

5. Ter obrigatoriamente carta convite ou termo de responsabilidade autenticado 
no cartório (para todos os vistos), e comprovativo da reserva de Hotel ou 

Hospedagem; 
6. Cópia de Certidão de Vacina contra febre amarela;   

7. Duas fotografias formato (3x4) fundo branco; 
8. Cópia da confirmação de passagem de ida e volta; 
9. Comprovante bancário de depósito da taxa de Pedido de Visto; 

- Vistos para 45 dias (Normal-Urgente) R$ 200,00;   
- Vistos para 90 dias (Urgente e Várias entradas) R$ 250,00;   
- Vistos para 180 dias (Urgente e Múltiplas entradas) - R$ 500,00. 
- Visto para 01 ano (Múltiplas entradas)) - R$ 750,00. 

10.   Taxa de R$ 15,00 para devolução de passaporte via carta registrada, em caso 
de urgência, depositar taxa de Sedex e notificar a urgência. 
 

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL 
                                Conta Corrente: 74.591-X 

    Agência: 1606-3 

Obs: Este procedimento abrange: Visto de Turismo, Visto de Trabalho e 
Serviço. 
 
A Embaixada da República da Guiné-Bissau no Brasil renova os protestos da sua 

elevada estima e distinta consideração. 
 
 


