Applicants aged 14 – 79 are required to apply for a visa in person through a prearranged interview. Applicants under 14 or 80 and over don’t need to apply in
person.
If you are applying for a visa for the first time, or are applying to renew a visa, you
are required to take the same two steps:
Step One: Complete the online DS-160 and print the confirmation page for each
person applying for a visa, regardless of age. Answer the questions to the best of
your ability; we cannot assist you in completing the form.
Step Two: Go to https://ais.usvisa-info.com/en-ao/niv to complete the following
application steps to schedule an interview. Click on “Apply” if you are a first
time user or “Continue” if you already have an account.
a. Create a user account
b. Enter the DS-160 confirmation number for each applicant applying for a visa
c. Pay the Nonimmigrant Visa (MRV) application fee(s)
d. Schedule a Consular Section appointment
Note: After creating your account, please follow the process and guidance for each
person applying for a visa. You will receive a Pin Code to complete the payment at
the BCA bank. It may take 1 to 2 days for confirmation payment to be done, after
that you can schedule your appointment.

Os solicitantes com idades compreendidas entre os 14 e os 79 são requeridos a
solicitar o visto pessoalmente, através de uma entrevista pré-agendada. Os
solicitantes com menos de 14, ou mais de 80 anos de idade não precisam solicitar o
visto pessoalmente.
Se é a primeira vez que você solicita um visto, ou se está a renovar um visto, você
deverá seguir estes dois passos:
Passo 1: Preencher o DS-160 on-line e imprimir a página de confirmação para cada
pessoa que solicitar um visto, independentemente da idade. Responda às perguntas
o mais correcto possível; nós não podemos ajudá-lo a preencher o formulário.
Etapa 2: Vá para https://ais.usvisa-info.com/pt-ao/niv para completar as seguintes
etapas para poder agendar uma entrevista na Seção Consular. Clique em "Aplicar"
se você for um usuário de primeira vez ou "Continuar" se você já tem uma conta.
a. Crie uma conta de utilizador
b. Insira o número de confirmação do DS-160 para cada solicitante que está a
solicitar o visto
c. Pague o(s) emolumento(s) do pedido de Visto de Não Imigrante (MRV)
d. Agende uma entrevista na Seção Consular
Nota: Depois de criar sua conta, por favor, siga o processo e orientação para cada
pessoa solicitar para um visto. Você receberá um código pin para concluir o
pagamento no banco BCA. Pode demorar 1 a 2 dias para a confirmação do
pagamento ser feita, depois que você pode agendar a sua entrevista.

