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O guia para o seu casamento e casamento nas Seychelles 

A enorme diversidade das Ilhas Seychelles proporciona um cenário idílico para um casamento tropical, 
num ambiente de beleza natural de cortar a respiração, com os sorrisos acolhedores do povo amigável 
das Seychelles, e um ambiente romântico cuja memória viverá para sempre na sua mente. E mais... 
os votos das Seychelles são simples e sem esforço! 

Com a ajuda do Gabinete do Estado Civil, produzimos o seguinte documento como um guia útil para 

ajudar os casais a terem todos os requisitos necessários para organizar um casamento civil.  

Inclui uma lista dos documentos exigidos pelo Gabinete da Função Pública e os dados de contacto de 

algumas autoridades.  

Esperamos que a informação contida neste documento o ajude a preparar e organizar o seu dia 

especial nas Seychelles  

Embora tenham sido feitos todos os esforços para assegurar a exactidão das informações contidas 
neste documento, não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões. As 
informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e deverá procurar obter confirmação das 
autoridades envolvidas. 
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Disposições legais - Casamentos nas Seychelles 

1. Um casamento da igreja sem um casamento civil não é reconhecido como legalmente válido,
pelo que as partes envolvidas devem realizar um casamento civil antes da cerimónia da igreja.

2. As pessoas que desejem organizar o seu próprio casamento devem candidatar-se a um
casamento civil no Gabinete do Estado Civil das Seicheles em Victoria, na ilha de Mahé, e a um
casamento eclesiástico no instituto eclesiástico apropriado.

3. Recomenda-se que o casamento seja planeado com pelo menos dois meses de antecedência
para permitir o processamento dos documentos.

4. Os casais devem notificar o Gabinete do Estado Civil com, pelo menos, onze dias de calendário
antes da sua ensinar o casamento. Contudo, este período de onze dias pode ser dispensado
solicitando uma licença especial, que normalmente é concedida por uma taxa no prazo de dois
dias após a data do pedido.

5. O casal deve estar presente nas Seychelles pelo menos 2 dias antes do casamento civil.

6. Os casamentos civis podem ser realizados nas instalações do hotel, com a autorização do hotel
e do registador. Os casamentos fora das instalações do hotel só podem ser realizados em
locais privados e oficialmente licenciados. A autorização deve ser obtida junto do agente de
registo.

7. Os casamentos também podem ser contratados às terças, quartas e quintas-feiras, entre as
9h00 e as 11h00, na presença de duas testemunhas, a serem fornecidas pelas próprias partes,
no Gabinete do Estado Civil.

8. Os casais que desejem casar fora do Gabinete do Estado Civil têm uma taxa para
 pagar. Esta taxa aplica-se a cerimónias realizadas em qualquer dia da semana em Mahé
 ou uma das ilhas interiores. As ilhas do interior incluem as ilhas: Anónimas, Bird, Cerf, Cousin,
Denis, Frégate, La Digue, Moyenne, North, Praslin, Round, Ste. Anne e Silhouette. No entanto,
o Gabinete do Estado Civil também tem funcionários nas ilhas de Praslin e La Digue.

9. Os casais que desejem casar nas ilhas exteriores, incluindo Alfonso ou Desroches, terão de
pagar uma taxa diferente, e o custo de transporte do escrivão para estas ilhas.

10. É cobrada uma taxa por cerimónias realizadas após as 17:00 num dia de semana ou num
sábado ou domingo.

11. Os casamentos legalmente contraídos nas Seychelles são reconhecidos pela lei europeia.

12. Não há requisitos de nacionalidade a serem cumpridos.
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É necessário um carimbo especial (apostila) para todas as nacionalidades, excepto cidadãos 
britânicos, para validar a certidão de casamento obtida após o casamento civil. Este carimbo está 
disponível aqui.  

  
13. O casal deve apresentar os seguintes documentos:  

  

 certidão de nascimento ou uma cópia autenticada da mesma  
  

 Se uma das partes for divorciada, a certidão de divórcio deve ser apresentada  
  

 Se uma das partes for viúva ou viúva, deve ser apresentada a certidão de óbito do ex-
cônjuge  

 

 Prova juridicamente válida em caso de mudança de nome  
  

 Cópias das duas primeiras páginas dos passaportes válidos de ambas as partes  
  

 um documento que demonstre que não existem impedimentos ao casamento pretendido 
(se este não puder ser obtido, deve ser assinada uma declaração sob juramento nas 
Seicheles, após uma declaração solene para o efeito)  

  
14. Todos os documentos acima referidos devem ser originais ou cópias devidamente 

autenticadas como cópias verdadeiras antes da partida do país de origem e traduzidos para 
inglês ou francês, se a tradução ainda não tiver sido feita.  

  
15. Para mais informações sobre as várias taxas mencionadas, contactar directamente o Gabinete 

do Estado Civil das Seicheles.  
  

16. A lei francesa exige que os cidadãos franceses que desejem casar no estrangeiro sigam certas 
medidas. Para informações sobre isto, queira contactar o seu governo local ou o Gabinete do 
Estado Civil das Seicheles ou a Embaixada Francesa nas Seicheles.  

  
 

Gabinete do Estado Civil das Seychelles  
PO Box 430, Victoria, Mahé  
Tel: +248 4 29 36 13 / 4 29 36 04  
Fax: +248 4 32 10 46  
email: info@civilstatus.gov.sc 
  
Horário de abertura:  
Segunda - Sexta-feira 8:00 às 11:30 & 13:00 às 15:00  
Fechado aos fins-de-semana e feriados públicos  

https://offshore.sc/pt/shop/apostila-de-haia/

