
Estou compartilhando aqui minha experiência com objetivo de ajudar outras pessoas que,
como eu, estão confusas com esse processo, mas fique claro que não sou especialista na área
e não posso garantir que a experiência de outras pessoas será igual a minha, esse é apenas o
meu caso.

Para agendar:

https://agendamento.irn.mj.pt/steps/step1.php

Marque essa opção pra pedir CC

Agora comece a procurar um local e data, nas regiões maiores (Lisboa, Porto) é bem difícil conseguir, especialmente
Lisboa, então comece a procurar outros locais onde você possa ir de comboio (trem). Portugal tem uma grande rede de
comboios que facilita o deslocamento.

Aqui nesse link você pode procurar viagens de comboio em Portugal, no google maps também dá pra ver bem.

https://www.cp.pt/sites/passageiros/pt/consultar-horarios/horarios-resultado#!

Veja um exemplo:

Aqui há uma busca por agendamentos em Aveiro, aliás um local lindo que vale muito a visita.

Deixe a data em aberto assim ele mostra os mais próximos, ou se for fazer com grande antecedência, escolha por data.
Aqui precisa ter paciência, procurar bastante, e, às vezes, aparece também uma vaga para logo (deve ser de alguém que
desmarcou).

Selecione Seguinte e vai aparecer a agenda conforme abaixo.

https://agendamento.irn.mj.pt/steps/step1.php
https://www.cp.pt/sites/passageiros/pt/consultar-horarios/horarios-resultado#


Nesse caso apareceu só uma data mas isso varia muito, vai então na setinha e ele abre as opções de horário.

Escolha o horário (as opções também variam bastante)

Selecionado o horário, você vai ser encaminhado a próxima tela, aqui tem algumas dicas valiosas!

1° É seu primeiro cartão cidadão e esse formulário não envia sem um número no campo N° do Cartão Cidadão, assim
ficaria impossível agendar o primeiro, em caso de renovação já ficaria mais fácil. Então a dica é: coloque qualquer número
(00000 não funciona!). E não se preocupe, isso não é problema, eles mesmos me orientaram isso por email, eles sabem
desse defeito no formulário.

2° Dependendo do seu nome, dá um erro dizendo que já há um agendamento em seu nome, então coloque uma letra a
mais, por exemplo: seu nome é Luiza Almeida, mas ele acusa já ter alguém com esse nome, coloque Luizaa Almeida. Eu
fiz isso e também não tive problema.

Coloque um email (telefone eu não coloquei e não fez falta).



Exemplo:

Confira se o email está correto:

Agora você recebe um email com detalhes do agendamento pedindo pra confirmar (Se você não confirmar em 12 horas o
sistema cancela automaticamente). Para confirmar é só clicar no link que vai ao email, essa parte não tem erro.

Uma vez confirmado você recebe um email final com os detalhes (nesse email, também vai o código de seu
agendamento, que você pode usar para cancelar ou remarcar caso mude de ideia.

Ahh é o mesmo esquema vale para passaporte, que você pode deixar agendado também, mas
no dia de ir fazer já tem de ter o Cartão Cidadão em mãos.

Bem, feito o agendamento, chegou o dia de ir fazer o documento, você precisa levar seu assento de nascimento e o
passaporte brasileiro, além disso, pedem comprovante de residência, eu levei um do Brasil, mas acabaram nem olhando,
eu falei o meu endereço e ela digitou.

Existem algumas opções de prazos e preços (isso você decide lá na hora com orientação da pessoa que te atender).

Eu escolhi o extremo urgente que sai em 24 horas para retirar no Porto (só retirar, mas eu fiz em outro local), porém houve
uma falha de sistema e levou 8 dias! esteja aberto a imprevistos.

Ahh e quanto a morada (endereço), quando eu fui fazer o meu, havia opção de mandar pra minha morada ou eu retirar
(pedi pra retirar, pois não fazia sentido mandar ao Brasil e eu ter de voltar lá só pra pegar.




