Registo no site Açorianos no Mundo
Instruções de preenchimento
 Aceda ao site acorianosnomundo.azores.gov.pt.
 Clique no botão REGISTAR ou REGISTE-SE AQUI, para ir para o formulário de registo.

Notas importantes
1. O registo no site destina-se apenas a residentes fora da Região Autónoma dos Açores,
maiores de 18 anos de idade;
2. Só poderá efetuar um único registo no site, utilizando para o efeito apenas um endereço de
correio eletrónico;
3. No formulário de registo, todos os campos assinalados com um asterisco (*) são de
preenchimento obrigatório;
4. No processo de preenchimento do formulário, o sistema deteta automaticamente dados
inválidos, ou campos a preencher obrigatoriamente;
5. Este website foi desenhado para funcionar com todos os browsers mais recentes, em
computadores e dispositivos móveis. Por favor certifique-se que o browser que utiliza se
encontra atualizado.
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Formulário de registo – parte 1 (Identificação)

 Preencha os campos NOME, APELIDO, DATA DE NASCIMENTO, E-MAIL, NACIONALIDADE.
Opcionalmente, pode indicar uma segunda nacionalidade.
 Clique em AVANÇAR.

 Clique no botão FECHAR para continuar o registo.
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Formulário de registo – parte 2 (Residência)

 Selecione o LOCAL de residência e a ZONA GEOGRÁFICA, caso se aplique.
 Efetue o carregamento dos documentos comprovativos, até um máximo de 3.
 Clique no botão AVANÇAR.
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Formulário de registo – parte 3 (Ligação aos Açores)

 Selecionar uma das opções possíveis do enquadramento da ligação aos Açores:


Nascimento;



Ascendência Açoriana;



Ter residido nos Açores;



Casamento/União de Facto.
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Formulário de registo – parte 3 (Ligação aos Açores: Nascimento)

 Selecione ILHA, CONCELHO (opcional) e carregue os documentos comprovativos. Atenção! O
cartão de cidadão não serve para comprovar a naturalidade. Deverá ser utilizado apenas para
atestar a filiação com pais açorianos;
 Deverá ler e aceitar a política de privacidade do site;
 Deverá declarar a veracidade dos dados fornecidos;
 Clicar SUBMETER para concluir o processo de registo.
 Fim do processo de registo.
Receberá uma mensagem de email confirmando que o seu registo foi submetido.
Se após análise se verificar que algum dos documentos se encontra extraviado, ilegível ou
incompleto, entraremos em contacto solicitando a retificação dos mesmos.
Após análise dos documentos remetidos, caso estejam em conformidade, receberá uma
mensagem de email com as suas credenciais de acesso ao site.
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Formulário de registo – parte 3 (Ligação aos Açores: Ascendência)

 Selecione PARENTESCO, DATA DE NASCIMENTO, ILHA e carregue os documentos
comprovativos;
 Deverá ler e aceitar a política de privacidade do site;
 Deverá declarar a veracidade dos dados fornecidos;
 Clicar SUBMETER para concluir o processo de registo;
 Fim do processo de registo.
Receberá uma mensagem de email confirmando que o seu registo foi submetido.
Se após análise se verificar que algum dos documentos se encontra extraviado, ilegível ou
incompleto, entraremos em contacto solicitando a retificação dos mesmos.
Após análise dos documentos remetidos, caso estejam em conformidade, receberá uma
mensagem de email com as suas credenciais de acesso ao site.
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Formulário de registo – parte 3 (Ligação aos Açores: Residência nos Açores por
período mínimo de 5 anos)

 Preencha a DATA DE INÍCIO, DATA DE FIM, e carregue os documentos comprovativos;
Opcionalmente poderá fornecer OUTRAS INFORMAÇÔES.
 Deverá ler e aceitar a política de privacidade do site;
 Deverá declarar a veracidade dos dados fornecidos;
 Clicar SUBMETER para concluir o processo de registo;
 Fim do processo de registo.
Receberá uma mensagem de email confirmando que o seu registo foi submetido.
Se após análise se verificar que algum dos documentos se encontra extraviado, ilegível ou
incompleto, entraremos em contacto solicitando a retificação dos mesmos.
Após análise dos documentos remetidos, caso estejam em conformidade, receberá uma
mensagem de email com as suas credenciais de acesso ao site.
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Formulário de registo – parte 3 (Ligação aos Açores: Casamento / união de facto)

 Selecione COM, e carregue os documentos comprovativos. Atenção! O cartão de cidadão
do/a parceiro/a não serve para comprovar a naturalidade do/a mesmo/a. Deverá ser
utilizado apenas para atestar a filiação com pais açorianos;
 Deverá ler e aceitar a política de privacidade do site;
 Deverá declarar a veracidade dos dados fornecidos;
 Clicar SUBMETER para concluir o processo de registo;
 Fim do processo de registo.
Receberá uma mensagem de email confirmando que o seu registo foi submetido.
Se após análise se verificar que algum dos documentos se encontra extraviado, ilegível ou
incompleto, entraremos em contacto solicitando a retificação dos mesmos.
Após análise dos documentos remetidos, caso estejam em conformidade, receberá uma
mensagem de email com as suas credenciais de acesso ao site.
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