
Registre seu bebê 
antes de ele completar 
8 semanas de idade! 

É MUITO 
IMPORTANTE! 
O hospital não faz 

isto para você

É online e GRATUITO!
Visite www.bdm.nsw.gov.au/newborn antes e seu 
filho completar 8 semanas de idade. Se tiver qualquer 
problema, estamos aqui para ajudar. É só ligar para 
(02) 9035 6485 entre 9h e 16h30m, de segunda a 
sexta-feira, ou deixar uma mensagem fora deste 
horário.

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

Portuguese

Registre seu bebêno endereço
www.bdm.nsw.gov.au/ newborn

Português

http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn
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 Veja como registrar  
       seu bebê online.

Registre seu bebê... 
 Esta parte é gratuita!!

Prepare os documentos de identificação de ambos os pais 
Antes de acessar a página, você precisará ter três formas de identificação para o pai e 
para a mãe. Você precisará de um documento de cada Categoria: 1, 2 e 3. Mesmo se 
não conseguir providenciar documentos das Categorias 1 e 2, deverá apresentar pelo 
menos três formas de identificação. Pelo menos duas delas deverão ser da Categoria 3, 
e uma poderá ser da Categoria 4. 
Se não tiver estes documentos, por favor, entre em contato conosco, no número 
(02) 9035 6588 para assistência.

Digitalize ou tire uma foto de cada documento e salve os arquivos com as imagens em um local de seu computador ou celular/telemóvel onde 
seja fácil encontrá-los. Uma dica útil também é nomear cada arquivo, para que possa identificar quais são eles. Os arquivos podem ser JPEG, 
TIFF ou PDF (tamanho máximo dos arquivos: 4MB cada). Por favor, certifique-se de que estão bem legíveis!

É importante que registre seu bebê – 
o hospital não faz isto para você!
Se não registrar seu bebê, talvez não possa requerer  
certos benefícios do Centrelink, como Licença  
Maternidade/Paternidade. Além disso, se seu filho não  
for registrado, você não receberá uma certidão de  
nascimento para ele. Isto significa que seu filho não  
poderá ser matriculado em escolas ou esportes, tirar  
passaporte, ou, quando for mais velho, tirar carteira de habilitação/carta de condução, 
conseguir um emprego, um número de contribuinte, nem abrir uma conta bancária.

CATEGORIA 2 
•  Carteira de habilitação/carta de 

condução australiana 

• Passaporte australiano

• Licença para armas de fogo

• Passaporte estrangeiro

•  Carteira de identidade 
comprovando a idade

CATEGORIA 3 
• Cartão Medicare

•  Cartão do Centrelink ou do Department of 
Veterans Affairs

•  Licença de guarda de segurança / controle de 
multidão

•  Carteira de identidade de instituição de ensino 
superior 

CATEGORIA 4   • Conta recente de serviços de utilidade pública com o endereço residencial atual 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

DEMORA GERALMENTE 
CERCA DE 20 MINUTOS

CATEGORIA 1
Se você nasceu na Austrália: 
•  Uma Certidão de Nascimento 

Australiana 

Ou registro de sua situação de imigração:
• Certidão de Cidadania

•  Certidão de cidadania da Nova Zelândia 

•  Certidão de nascimento da Nova 
Zelândia 

1º 

PASSO



Verifique se está tudo certo 
Você também precisará pedir ao pai / à mãe que verifique se os dados dele/dela 
estão certos (e selecionar o item apropriado). É importante que ambos os pais 
verifiquem e confirmem as informações. 

Visite www.bdm.nsw.gov.au/newborn
e preencha o formulário online. O formulário online funciona na maioria dos 
browsers/navegadores. Se não funcionar no seu, tente um outro, como Google 
Chrome ou Safari. Verifique na lista da página 4 o que será necessário antes de 
começar. Sabemos que pode estar bem ocupado, então não precisa preencher o 
formulário todo de uma vez – quando tiver preenchido a primeira página, poderá 
voltar ao formulário depois. É só usar o número de referência do e-mail que 
enviaremos a você e, quando estiver menos ocupado, pode continuar  
do ponto onde parou.

Certifique-se de que está de acordo 
em relação ao nome do bebê!
Isto é importante porque, se mudar de ideia depois, 
terá de pagar para alterá-lo. 

Selecione ‘submit’ (enviar)
Quando terminar a parte de registro, pode fazer o pedido da 
certidão de nascimento na mesma hora, se quiser (veja o verso 
da página).

Perguntas Frequentes
E SE EU NÃO TIVER ACESSO À INTERNET?
Ligue para (02) 9035 6588 das 10h às 14h, de segunda a sexta-feira, e lhe 
enviaremos um formulário em papel.

E SE EU ME ESQUECER DE FAZER O REGISTRO DENTRO DE 8 SEMANAS?
Você ainda poderá fazer o registro online, mas talvez tenha que fornecer 
informações adicionais.

E SE EU PRECISAR DE AJUDA EM MINHA LÍNGUA?
Este folheto está disponível em várias línguas, no endereço  
www.bdm.nsw.gov.au/newborn. Se precisar de ajuda em 
sua língua, ligue para o Serviço de Tradutores e Intérpretes, no 
número 131 450 e peça que liguem para 13 77 88 para registrar o 
nascimento de seu filho.

2º 
PASSO

3º 
PASSO

4º 
PASSO

5º 
PASSO

http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn
http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn


Certidões de nascimento 
Comemorativas de Clássicos 
Australianos
A linha de Clássicos Australianos celebra os personagens mais famosos 
dos livros e programas de TV infantis, incluindo May Gibbs, Play School, 
Blinky Bill e vários outros.

Nascido para ser torcedor de rúgbi!  
Certidões de nascimento  
comemorativas com o tema rúgbi (NRL)
O Cartório de Registros tem o prazer de oferecer uma linha nova 
especial de certidões de nascimento comemorativas com o tema 
rúgbi (NRL). Modelos dos 16 Clubes estão agora disponíveis para 
torcedores de rúgbi nascidos em NSW.

 Se VOCÊ desejar, VOCÊ pode também

FAZER O PEDIDO da certidão de nascimento!

COMO FAÇO O PEDIDO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO?
É tudo no mesmo processo online. Quando tiver registrado seu bebê, pode fazer o  
pedido da certidão de nascimento também, ou fazer isto depois, se quiser.

POR QUE FAZER O PEDIDO DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO NA MESMA HORA?
Fazendo isto agora, você economizará tempo depois. 

QUE TIPOS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO 
ESTÃO DISPONÍVEIS?
A certidão de nascimento padrão (à direita) custa $60* e inclui taxa postal e 
manuseio.  É o documento oficial com a identidade de seu filho.

Certidões comemorativas (veja abaixo) – Por que não comemorar o nascimento de seu  
lindo bebê com uma de nossas incríveis certidões de nascimento comemorativas também? 
Elas custam $27* adicionais e vêm no tamanho perfeito para emoldurar (279 mm x 355 mm). 
Você pode escolher sua certidão comemorativa favorita entre vários modelos quando estiver online. Mas observe que as certidões 
comemorativas não contêm os mesmos elementos de segurança que a versão padrão, então talvez não sejam aceitas por organizações como 
prova de identidade. As certidões comemorativas são enviadas separadas da certidão padrão.

* Preço correto no momento da impressão e sujeito a alterações sem aviso prévio. 

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 
Telefone: 13 77 88 (Service NSW) 7h às 19h, segunda à sexta-feira

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

(É COBRADA UMA TARIFA)

LISTA DO QUE SERÁ NECESSÁRIO
Endereço de e-mail da pessoa que está registrando o bebê

Dados para contato de ambos os pais

Nome completo do bebê

Data, hora e local de nascimento do bebê

Peso do bebê em gramas no momento do nascimento 

Nome completo e local de nascimento de ambos os pais 

 Sobrenome da mãe de ambos os pais no momento do 
nascimento dela 

Profissão de ambos os pais

Endereço de ambos os pais durante a maior parte da gravidez

 Cópia digitalizada ou foto bem legível dos documentos de 
identidade de ambos os pais (veja o 1º passo na página 2)

 Se os pais forem casados legalmente, data e local de 
casamento 

  Se houver outros filhos, de outros relacionamentos, dados 
destes filhos (nome completo, data e local de nascimento)

  Nome, endereço e dados para contato dos dois declarantes 
(um dos quais deve ser o requerente)

 Cartão de crédito ou débito, caso queira fazer o pedido da 
certidão de nascimento


