
Sobre o registro eletrônico dos estrangeiros com permanência temporária   

 

A partir de 2 de janeiro de 2019, o Portal Único de Serviços Eletrônicos (portal.gov.by) realizou 

um procedimento eletrônico para registrar cidadãos estrangeiros e apátridas que permanecem 

temporariamente na República de Belarus.  

 

O registro dos estrangeiros em formato eletrônico é gratuito. 

 

Este procedimento está disponível para estrangeiros que entraram na República de Belarus 

através de postos de controle localizados na fronteira do Estado da República de Belarus. 

Os estrangeiros que chegam à República de Belarus a partir do território da Federação da Rússia 

devem efetuar o registo pessoalmente na Divisão de Cidadania e Migração do Ministério do 

Interior da República de Belarus mais próximo do seu local de residência em Belarus. 

 

Para realizar o registro eletrônico, o estrangeiro deve criar uma conta pessoal no Portal Único de 

Serviços Eletrônicos (portal.gov.by) através do seu computador, telefone celular ou outro 

dispositivo com acesso à Internet, usando seu endereço de e-mail. Em seguida, na página da 

conta, na aba “Serviços disponíveis”, categoria “Cidadania e Migração”, solicitar o serviço 

correspondente (200.12.14.1), preencher o formulário e enviá-lo em formato eletrônico. O 

resultado da implementação do procedimento administrativo será uma mensagem sobre o 

registro do cidadão estrangeiro no endereço de permanência na República de Belarus indicado 

por ele. 

 

O representante (outra pessoa) do estrangeiro também pode registrar o estrangeiro no Portal 

Único de Serviços Eletrônicos a partir de sua conta pessoal preenchendo o formulário com as 

informações do estrangeiro em formato eletrônico. 

 

No caso do registro pessoal de estrangeiros na Divisão de Cidadania e Migração do Ministério 

do Interior da República de Belarus, o procedimento é realizado na forma previamente 

estabelecida. 

 

Para prolongar o período de registro, o estrangeiro deve se inscrever pessoalmente na Divisão de 

Cidadania e Migração do Ministério do Interior da República de Belarus mais próximo do seu 

local de residência em Belarus. 
 
 
 
 

 


