
 
 

 
 

  

 

 
1  Overseas applicants with full visa pages but more than two years validity remaining on their current passport may 

apply for a replacement passport.  Conditions apply.  The replacement passport will have the same expiry date as 
the passport being replaced.  No estrangeiro, requerentes poderão substituir passaportes com páginas completas 
por um passaporte de 34 páginas com a mesma data de validade do passaporte que está a ser substituido. O 
passaporte actual obrigatoriamente terá que ter mais de dois anos de validade. Condições aplicam se.  

 
2 Available to eligible clients in Australia and London only / Somente disponível na Austrália e Londres a requerentes 

elegíveis.  

 PASSPORT SERVICE FEES: APRIL 2022 
TAXAS DE SERVIÇOS DE PASSAPORTES: ABRIL 2022 

Fee  
AUD 

Taxa 
EUR 

1 10 – year passport (for persons aged 16 and over)   
Passaporte de 10 anos (a partir dos 16 anos)  

$308 
 

€210 

2 5 – year passport (for children under 16) 
Passaporte de 5 anos (para crianças com menos de 16 anos)  

$155 €106 

3 5 – year passport (optional for persons 75 and over)   
Passaporte de 5 anos (opcional para requerentes a partir dos 75 anos) 

$155 €106 

4 Replacement passport1| Passaporte de substituição $193 €132 

5 Emergency passport overseas | Passaporte de Emergência  $193 €132 

6 Priority Service2  |Serviço de Prioridade $225 N/A 

7 Overseas surcharge – adult & senior | Sobretaxa de emissão no 
estrangeiro – adulto & senior   

$138 €94 

8 Overseas surcharge – child | Sobretaxa de emissão no estrangeiro –
menor   

$67 €46 

9 Observation made after passport issue | Colocação de observação 
após emissão do passaporte  

$15 €10 

10 Document of Identity | Documento de Identidade  $81 €55 

11 Certificate of Identity or Convention Travel Document (Titre de 
Voyage) 
Certificado de Identidade ou Documento de Viagem da Convenção 
(Titre de Voyage) 

$193 €132 


