
Guia passo a passo para fazer um agendamento online 
Step-by-step guide to scheduling an appointment online 

在线预约指引 

 
 
 

Passo 1 /Step 1 / 第一步 

 

Aceder à página web https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/agendamento-
online-de-atos-consulares - Figura 1 

Access the webpage https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/agendamento-
online-de-atos-consulares - Image 1 

登录网址 ：https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/agendamento-online-de-

atos-consulares 图一 

 

Figura 1/ Image 1/ 图 1 
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Passo 2 / Step 2/ 第二步 

 

Selecionar a opção “Efetuar Agendamento” 
Select the option “Efetuar Agendamento” 

请选择“Efetuar Agendamento”  

 
 

 

Figura 2/ Image 2/ 图 2 

  



Passo 3 /Step 3/ 第三步 

 

Após selecionar “Efetuar Agendamento”, poderá iniciar um registo pela primeira vez, 
clicando na opção “Registo online”, ou poderá por recuperar um registo feito 
anteriormente no site, indicando o seu n.º de identificação e a sua data de nascimento, 
e clicando no botão “Pesquisar” (Figura 3).   

 After selecting “Efetuar Agendamento”, you can sign in for the first time, by clicking 
the “Registo online” button, or you can access your login details in case you have 

previously signed up. In this case, you can book your appointment by inserting your ID 
number and date of birth and by clicking the “Pesquisar” button (Image 3).  

 选择“Efetuar Agendamento”（开始预约）后，如您是第一次预约，请点击“Registo 

online”（在线注册）或者登录已经注册的账户进行预约。您可以通过输入您的身份证号

以及出生日期进行查询“Pesquisar”（图 3） 

 
 

 

Figura 3/ Image 3/ 图 3 

  



Passo 4/ Step 4/ 第四步 

 

Caso o utente tenha efetuado um registo anteriormente, depois de preencher o n.º 
de identificação português e a sua data de nascimento, deverá selecionar o posto 
diplomático ou consular onde deseja ser atendido (Figura 4).  

 In case the user has previously signed up, he/she must select the diplomatic or 
consular post where they want to schedule the appointment after inserting the 
Portuguese identification number and date of birth (Image 4).  
Note: The Consular Section of the Embassy of Portugal in Beijings reads “Secção 
Consular da Embaixada de Portugal em Pequim”. 

如您已有注册账户，在输入您的葡萄牙身份证件号码以及出生年月后可以选择办理业

务的领事馆。如需选择葡萄牙驻华大使馆领事处请选择 “Secção Consular da Embaixada 

de Portugal em Pequim”。（图 4） 

 

 

Figura 4/ Image 4/ 图 4 

  



Passo 5/ Step 5/ 第五步 

 

Caso o utente não esteja ainda inscrito e pretenda efetuar a sua inscrição, deverá 
indicar se possui ou não um documento de identificação português. Caso possua, 
deverá selecionar as opções que constam na Figura 5. Caso não possua, deverá 
selecionar as opções que constam na Figura 6. Nota: A resposta à pergunta “Pretende 
agendar para o Gabinete de Atendimento ao Público de Lisboa (GAP Lisboa)?” deverá 
ser sempre “Não”. 

If the user has not registered before, he/she must confirm whether he/she is the 
holder of a Portuguese identification document. If he/she has a Portuguese ID number, 
they must select the options shown in Image 5. If he/she does not have a Portuguese ID 
number, they must select the options shown in Image 6. The answer to the question 
“Pretende agendar para o Gabinete de Atendimento ao Público de Lisboa (GAP 
Lisboa)?” (Do you want to schedule for the Lisbon Public Attendance Office (GAP 
Lisbon)?) must be always “Não” ( which is the Portuguese word for “No”). 

如您未进行注册需要预约。请您注明是否持有葡萄牙身份证明文件。如没有，请参照

下列图示两个位置均选择“Não”。（图 6） 

 

Figura 5/ Image 5/ 图 5 

 

 

Figura 6/ Image 6/ 图 6 

 
 



Passo 6 /Step 6/ 第六步 

 

Selecionar a opção “Secção Consular da Embaixada de Portugal em Pequim” 
(Figura 7) 

Select “Secção Consular da Embaixada de Portugal em Pequim” (Image 7) 

选择葡萄牙驻华大使馆领事处 - “Secção Consular da Embaixada de Portugal em 

Pequim” (图 7)  

 

 

Figura 7 / Image 7/ 图 7 

  



Passo 7 /Step 7/ 第七步 

Preencher os campos com a seguinte informação: 
Fill out the fields with the following information: 

请在以下的空格填写您的个人信息: 

1) Posto consular ou diplomático / Consular or Diplomatic Post / 领馆名称 

2) Nome / Name / 姓名 

3) Endereço eletrónico / Email / 邮箱 

4) Confirmação do endereço eletrónico / Email Confirmation / 再次确认邮箱 

5) N.º de telefone / Phone Number / 电话号码 

6) Data de nascimento (dd-mm-aaaa) / Date of Birth (dd-mm-yyy) / 出生日期（

日/月/年） 

7) Tipo de documento de identificação / Document Type / 证件类别  

Note: If you prefer to insert your passport number, you choose the option 
“Passaporte”.  

Nota: 这里必须选择护照 (葡语为 “Passaporte”) 

8) N.º do documento de identificação / Document number /证件号码 

9) Nacionalidade / Nationality / 国籍 

 

Passo 8/Step 8/ 第八步 

Depois de completar todos os campos, poderá clicar em “Submeter”. 
After filling in all fields, you may click “Submeter” 

填完所有资料后，请点击 “Submeter”(提交) 

 

 

Figura 8/ Image 8/ 图 8 

  



Passo 9 /Step 9/ 第九步 

 A Secção Consular da Embaixada de Portugal em Pequim aceita marcações online 
para pedir/renovar cartões do cidadão ou passaportes. Para marcar agendamento para 
solicitar/renovar o passaporte, selecione “Documentos de viagem”. Para marcar 
agendamento para solicitar/renovar o cartão de cidadão, selecione “Documentos de 
identificação civil” (Figura 9). 

The Consular Section of the Portuguese Embassy in Beijing accepts online 
appointments to request or renew citizen's cards or passports. If you wish to schedule 
an appointment to request/renew a passport, select “Documentos de viagem”. If you 
wish to schedule an appointment to request/renew a citizen card, select “Documentos 
de identificação civil” (Image 9). 

葡萄牙驻华使馆领事处接受线上预约办理申请/更换身份证或者护照的业务。如需预

约申请/更换护照，请选择 “Documentos de viagem” 。如需预约申请/更换身份证，请选

择 “Documentos de identificação civil” (图 9). 

 
 

 

Figura 9/ Image 9/ 图 9 

  



Passo 10/Step 10/ 第十步 

Se tiver selecionado “Documentos de Viagem”, em seguida selecione a opção 
“Passaporte Comum Eletrónico” e clique em “Adicionar Ato Consular” (Figura 10). 

If you selected “Documentos de Viagem”, then you may select “Passaporte Comum 
Eletrónico” and click “Adicionar Ato Consular” (Image 10). 

如果您选择 “Documentos de Viagem”（旅游证件），您可以选择电子护照业务 

Passaporte Comum Eletrónico. 然后点击“Adicionar Ato Consular”（添加）。(图 10) 

 

 

Figura 10/ Image 10/ 图 10 



Passo 11/Step 11/ 第十一步 

Se tiver selecionado “Documentos de identificação civil”, em seguida selecione a 
opção “Cartão de Cidadão” e clique em “Adicionar Ato Consular” (Figura 10). 

If you selected “Documentos de identificação civil”, then you may select “Cartão de 
Cidadão” and click “Adicionar Ato Consular” (Figura 10). 

如果您选择的是 “Documentos de identificação civil”（个人证件），您可以选择以下

Cartão de Cidadão 身份证业务，然后点击“Adicionar Ato Consular”（添加）。(图 10). 

 

 

Figura 11/ Image 11/ 图 11 

  



Passo 12 /Step 12/ 第十二步 

 

Aceite os termos e condições e clique em “Calendarizar” (Figura 12). 
Accept the terms and conditions and click on “Calendarizar” (Image 12). 

接受条款并点击 “Calendarizar”（预约日期）（图 12） 

 

 

Figura 12/ Image 12/ 图 12 

  



Passo 13/Step 13/ 第十三步 

 

Copie o código captcha e clique em “Continuar” (Figura 13). 
Copy the captcha code and click on “Continuar” (Image 13). 

按照图片输入验证码后点击“Continuar”（继续）（图 13） 

 

 

Figura 13/ Image 13/ 图 13 

  



Passo 14/Step 14/ 第十四步 

 

As vagas disponíveis encontram-se assinadas a azul, com a indicação do horário 
disponível e com a palavra “Disponível” (Figura 14). Clique no dia e na hora desejados. 

The available vacancies are highlighted in blue, with the indication of the available 
time and the word "Disponível" (Image 14). Select the desired day and time. 

请选择您希望来使馆办理业务的时间，蓝色标有Disponível 字样的是可以选择的日期

和时间（图 14） 

 
 

 

Figura 14/ Image 14/ 图 14 

  



Passo 15/Step 15/ 第十五步 

 

Após selecionar a hora e a data desejadas, clique no botão “Submeter 
Agendamento” (Figura 15). 

After selecting the desired time and date, click on the button “Submeter 
Agendamento” (Image 15).  

 选择时间和日期后，请点击“Submeter Agendamento” （提交预约）（图 15） 

 

Figura 15/ Image 15/ 图 15 

 
  



Passo 16/Step 16/ 第十六步 

 

Clicar no botão “Confirmar Agendamento” (Figura 16). Após esta confirmação, irá 
receber uma mensagem eletrónica com os detalhes do agendamento e dos documentos 
que terá de levar para o Posto Consular/Diplomático. 

Click “Confirmar Agendamento” , which means “Confirm appointment” (Image 16). 
After this confirmation, you will receive an email with the booking details and the 
documents you will need to bring to the Consular / Diplomatic Post. 

点击“Confirmar Agendamento”（确认预约）（图 16）确认后，您将收到包含预约信

息的确认邮件，请您携带预约邮件（需打印）到相关使领馆办理业务。 

 
 

 

Figura 16/ Image 16/ 图 16 

 
 

O PROCESSO DE AGENDAMENTO ESTÁ TERMINADO! 
THE APPOINTMENT IS SCHEDULED! 

预约完成！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


