1. Aceda à aplicação em - Use the app at
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/agendamento-online-de-atos-consulares

2. Clique ok - Click ok

3. Clique em «Efetuar agendamento» - Click on «Efetuar agendamento»

4. Opção 1 - Insira o número do seu cartão de cidadão (sem os últimos 4 dígitos) e a sua data de
nascimento. Clique em «pesquisar».

Option 1 - Insert the number of your Portuguese ID card (excluding the last 4 digits) and your date
of birth. Click on «pesquisar».
Opção 2. Se não tiver cartão de cidadão ou se o número do seu cartão de cidadão der erro, clique em
«Registo online».
Option 2 – If you do not have a Portuguese ID card or if your Portuguese ID card number generates
an error click on «Registo online»

5. Se usou o número do cartão de cidadão veja ponto 7 – If you used the number of your Portuguese
ID card see item 7.
Se não tem cartão de cidadão selecione «não» - If you do not have a Portuguese ID card select «não»
Se tem número de cartão de cidadão e precisa mesmo assim fazer um registo (ver ponto 4, opção 2),
selecione «sim».

6. Preencha a ficha com a identificação da pessoa que será o destinatário do ato consular - Complete the
form with the information of the person that will the recipient of the consular service

7. Selecione o tipo de serviço que procura na «categoria» e no «ato consular». Se necessita de incluir
filhos menores ou outras pessoas que virão consigo para realizar o mesmo ato, selecione «sim» no
«atendimento familiar» e indique o número total de pessoas no «número de atos».
Select the type of service on «categoria» and on «ato consular». If you need to include children or
other persons that desire to request the same service, select «sim» on «atendimento familiar» and
indicate the total number of people on «número de atos».
Se disse «sim» no «atendimento familiar», vai ter de identificar as pessoas em causa. Tenha em atenção
que se o número de pessoas exceder o número de vagas terá de retificar a informação inserida e fazer
uma marcação em separado para as pessoas restantes em data posterior.
If you selected «sim» no «atendimento familiar», you will need to identify each person. Please note
that if the number of people exceed the number of slots, you need to correct the information
previously inserted e separately make another appointment for the remaining persons, in a
different date.

8. Concorde com as condições – Agree with the service rules

9. Insira o código que está a visualizar no seu ecrã– Insert the code on your screen.
10. Escolha a vaga (se não aparecer, deslize para baixo a página do calendário) – Select a slot (you may
need to scroll down the calendar page)
Para avançar para a semana seguinte use a seta no canto superior esquerdo da folha de calendário. – To
move to the following week, please use the arrow on the upper left corner of the calendar page.

11. Clique em «submeter agendamento» - Click on «submeter agendamento»

