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Os Consulados honorários na Noruega e Islândia são repartições consulares subordinadas
a Embaixada do Brasil em Oslo, cuja ação deverá complementar no plano regional ou local. Seus
objetivos principais são:
➢ prestar assistência aos brasileiros residentes em sua jurisdição, auxiliando-os em suas
atividades e defendendo-lhes os direitos; ou aos que se encontrarem em trânsito, auxiliandoos em suas dificuldades; ou, em casos de necessidade, providenciando o apoio necessário;
➢ promover o desenvolvimento das relações comerciais, econômicas, culturais e científicas entre
o Brasil e o distrito consular de sua jurisdição;
➢ solicitar, dentro de sua competência, às autoridades locais, as providências possíveis em
benefício das relações comerciais e culturais com o Brasil;
➢ servir como elemento de apoio das Missões diplomáticas e Repartições consulares brasileiras
➢ desempenhar qualquer ato específico de natureza consular, que lhes seja solicitado pela
Missão diplomática ou Repartição consular a que estejam subordinadas.
Os Cônsules honorários poderão ser cidadãos brasileiros ou estrangeiros com disposição de agir, nos
meios locais, em favor dos interesses do Estado brasileiro e de seus nacionais e que mantenham
vínculos com o Brasil e, sobretudo, com a comunidade brasileira local.
O exercício das funções consulares honorárias é de caráter gracioso, nada recebendo o Cônsul
honorário pelos serviços prestados. O Cônsul honorário não é servidor de carreira diplomática, nem
funcionário remunerado do Estado brasileiro, exercendo, voluntariamente, sua função.
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REYKJAVIK
Cônsul Honorário

Kristjan Thórarinn Davidson

Endereço

Skeljagrandi 17, IS 107 Reykjavik, Iceland

Telefone

+354 61 88 272, +354 56 28 272

E-mail

kd@snerpa.is

________________________________________________________________
STAVANGER
Cônsul Honorária

Celma Regina Hellebust

Endereço

Askepottveien 93, 4314 Sandness, Norway

Telefone

+47 51 63 36 12

Celular

+47 47 28 95 36

E-mail

celma.hellebust@advokatbrasil.no
www.advokatbrasil.no

________________________________________________________________
TRONDHEIM
Cônsul Honorário

Marius Maske

Endereço

Dyrborgvein 26.7020 Trondheim

Endereço Trabalho

Maske Gruppen AS, Lade Alle 61, 7005, Trondheim

Telefone Trabalho

+47 73 89 29 00

Telefone

+47 73 52 05 31 / +47 98 28 12 02

E-mail

marius@maske.no
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