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Como Aceder ao Portal do Estudante e iniciar a sessão?  

Para aceder ao portal do estudante o deve abrir o navegador web no 

computador ou smartphone  e ir para o site www.unipiaget-angola.org, e em 

seguida selecionar a opção ‘Portal do Aluno’, uma vez carregada a página web,  

o estudante deve escrever o seu Número de estudante  no formato “V00XXXXX” 

na primeira caixa de texto, a Senha de acesso na segunda caixa de texto e clicar 

no botão “Iniciar Sessão”  
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Como Registar o 1º Acesso?  

Nota: Caso seja a primeira vez a aceder a reactualização do portal, é necessário 

selecionar a opção ‘Registar-se’, o qual possibilita o estudante a ter acesso ao 

seu perfil estudantil.  

Após selecionar a opção ‘Registar-se’, o estudante deve inserir os seus dados na 

caixa de texto (Número do estudante, Número de identificação pessoal usado 

no ato da matrícula (Bilhete de Identidade ou Passaporte), senha de acesso e 

confirmação da mesma) e em seguida clicar na opção ‘Registar’. 

Notar que após o registo o estudante deve iniciar a sua sessão selecionando a 

opção ‘Iniciar sessão’. 
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Como fazer para redefinir uma nova senha de acesso?  

Para redefinir uma nova senha de acesso o estudante deve clicar no link 

“Esqueçeu a sua senha?” na tela inicial da página do portal.  

Em seguida deve inserir os seus dados na caixa de texto (Número do estudante, 

Número de identificação pessoal usado no ato da matrícula (Bilhete de 

Identidade ou Passaporte), nova senha de acesso e confirmação da mesma) e 

clicar em ‘Guardar’. 

Notar que após redefinir a nova senha o estudante deve iniciar a sua sessão 

selecionando a opção ‘Iniciar sessão’. Outra forma é dirigir-se ao Departamento 

Tecnológico para fazer o “Reset” da senha de acesso.  
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