
Cidadania Portuguesa 



Cidadania Portuguesa - Introdução 
A cidadania portuguesa é regulamentada pelo decreto lei 237-A de 14 de 
dezembro de 2006. É regida pela lei orgânica de dois de abril de 2006, que 
modificaram substancialmente a lei da nacionalidade enunciada no artigo 
quarto da constituição da república portuguesa. O princípio básico de 
aquisição da nacionalidade portuguesa é o jus sanguíneo, é cidadão português 
o individuo filho de pai português ou mãe portuguesa. 
 
Em alguns casos tal direito é estendido aos netos, o direito de sangue atribui- 
se na norma da nacionalidade portuguesa e os seus efeitos são retroativos a 
data de nascimento do individuo que solicita o status civitatis. 
 
Bisnetos podem requerer a cidadania portuguesa, desde que tanto os pais ou 
avós estejam vivos, devendo porém ser adotado um procedimento mais 
trabalhoso, uma vez que será necessário primeiro reconhecer a cidadania dos 
pais ou dos avós, para em um segundo momento requerer a cidadania do 
bisneto, e assim sucessivamente. 



Cidadania Portuguesa - Introdução 
Todo indivíduo que nasce em território português é obrigatoriamente 
inscrito na conservatória de Portugal antes da maioridade. 
 
Se os pais nasceram em outro país, o individuo deve ser reconhecido como 
cidadão português desde que seu nascimento seja registrado antes de atingir a 
maioridade. 



Cidadania Portuguesa - Alterações 
Alterações recentes 
 
As alterações recentes da Lei de Nacionalidade ocorridas em 2006 iniciaram-
se pelas propostas do deputado Neves Moreira, do Partido Social Democrata 
(PSD). Por meio dessa alteração, os netos de portugueses cujos pais 
faleceram sem a cidadania portuguesa passam a poder obter a cidadania 
portuguesa derivada por processo simplificado, ou seja, sem precisar provar 
vínculo efetivo com Portugal. 
 
Não obstante, em dezembro de 2009, membros do PSD apresentaram nova 
proposta de alteração da Lei de Nacionalidade que, todavia foi rejeitada. Tal 
proposta buscava garantir a todos os netos de portugueses a cidadania 
originária, direito já usufruída por uma parcela desses indivíduos. 



 
 

Cidadania Portuguesa – Documentos Necessários 
FILHO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO  

NO ESTRANGEIRO 
Documentos necessários 
 
• Certidão de nascimento do progenitor português 
• Certidão de nascimento do requerente da atribuição da nacionalidade 

portuguesa 
• Cópia certificada de documento de identificação do requerente 
• Procurações 
 



Cidadania Portuguesa | Alterações 
 

 

Registros complementares 
 
• Se o progenitor português for casado e o casamento não estiver transcrito 

em Portugal, deverá proceder à transcrição. 
• Se o requerente for casado deverá proceder à transcrição do seu 

casamento. 
• Se o progenitor português tiver falecido, deverá proceder à transcrição do 

óbito. 
• Se o progenitor estrangeiro tiver falecido, dissolvendo-se o casamento em 

razão desse óbito, deverá proceder à transcrição do óbito. 
• Se o casamento do progenitor ou do requerente tiverem sido dissolvidos 

por divórcio decretado por tribunal estrangeiro deverá proceder à revisão 
e confirmação da sentença de divórcio. 



Cidadania Portuguesa | Alterações 
 

 
Documentos necessários 

 
• Certidão de nascimento do progenitor português 
• Certidão de nascimento do requerente da atribuição da nacionalidade 

portuguesa 
• Cópia certificada de documento de identificação do requerente 
• Procurações 

 
 

 

FILHO MENOR DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO  
NO ESTRANGEIRO 

 



Registros complementares 
• Se o progenitor português for casado e o casamento não estiver transcrito 

em Portugal, deverá proceder à transcrição. 
• Se o requerente for casado deverá proceder à transcrição do seu casamento. 
• Se o progenitor português tiver falecido, deverá proceder à transcrição do 

óbito. 
• Se o progenitor estrangeiro tiver falecido, dissolvendo-se o casamento em 

razão desse óbito, deverá proceder à transcrição do óbito. 
• Se o casamento do progenitor ou do requerente tiverem sido dissolvidos 

por divórcio decretado por tribunal estrangeiro deverá proceder à revisão e 
confirmação da sentença de divórcio. 

Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 



Documentos necessários 
 
• Certidão de nascimento do progenitor português 
• Certidão de nascimento do requerente da atribuição da nacionalidade 

portuguesa 
• Cópia certificada de documento de identificação do requerente 
• Procurações 

 

Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
FILHO MAIOR DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO  

NO ESTRANGEIRO 



Registros complementares 
• Se o progenitor português for casado e o casamento não estiver transcrito 

em Portugal, deverá proceder à transcrição. 
• Se o requerente for casado deverá proceder à transcrição do seu casamento. 
• Se o progenitor português tiver falecido, deverá proceder à transcrição do 

óbito. 
• Se o progenitor estrangeiro tiver falecido, dissolvendo-se o casamento em 

razão desse óbito, deverá proceder à transcrição do óbito. 
• Se o casamento do progenitor ou do requerente tiverem sido dissolvidos 

por divórcio decretado por tribunal estrangeiro deverá proceder à revisão e 
confirmação da sentença de divórcio. 

Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 



Documentos necessários 
• Certidão de nascimento do registrando; 
• Certidão de nascimento do progenitor português; 
• Cópia certificada de documento de identificação do registrando ou de 

passaporte; 
• Prova de que o progenitor português estava ao serviço do Estado português 

no momento da procriação ou do nascimento; 
• Procuração 

 

Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 

FILHO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 
ESTRANGEIRO QUANDO UM PROGENITOR ESTAVA AO 

SERVIÇO DO ESTADO 
 



 
 

Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NETO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 
Documentos necessários  
     A Conservatória dos Registros Centrais exige os seguintes documentos para 
o processamento deste tipo de processo: 
• Certidão do registro de nascimento do interessado, se possível, de cópia 
integral e emitida por fotocópia, devidamente legalizada e acompanhada de 
tradução, se escrita em língua estrangeira. Esta certidão deve comprovar que a 
filiação foi estabelecida na menoridade. 
• Certidão do registro de nascimento, de cópia integral e, se possível, emitida 
por fotocópia, do ascendente do 2º grau da linha reta (avô ou avó) de 
nacionalidade portuguesa. 
• Certidão do registro de nascimento, se possível, de cópia integral e emitida 
por fotocópia, do progenitor (pai ou mãe) que for filho do nacional português. 
Esta certidão deve comprovar que a filiação foi estabelecida na menoridade. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NETO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 
Documento comprovativo de que conhece suficientemente a língua portuguesa. 
A prova do conhecimento da língua portuguesa pode ser feita através de uma 
das seguintes formas: 
a) Certificado de habilitação emitido por estabelecimento português de ensino 
oficial ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais; 
b) Certificado de aprovação em teste de diagnóstico realizado em qualquer dos 
estabelecimentos de ensino previstos na alínea anterior, cujos modelos são 
aprovados por Portaria conjunta dos Ministros da Justiça e da Educação; 
c) Certificado de aprovação no teste de diagnóstico previsto na alínea anterior 
emitido pelos serviços consulares portugueses, quando o interessado resida no 
estrangeiro; 
d) Certificado em língua portuguesa como língua estrangeira, emitido mediante 
a realização de teste em centro de avaliação de Português, como língua 
estrangeira, reconhecido pelo Ministério da Educação mediante protocolo; 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NETO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 
Tratando-se de pessoa que tenha frequentado estabelecimento de ensino oficial 
ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais em país 
de língua oficial portuguesa, a prova de conhecimento da língua portuguesa 
pode ser feita por certificado de habilitação emitido por esse estabelecimento 
de ensino. Havendo dúvida sobre a suficiência deste certificado, a Conservatória 
dos Registros Centrais pode solicitar às autoridades competentes do Ministério 
da Educação que se pronunciem, sobre pena de, não sendo considerado 
suficiente, não poder valer como prova do conhecimento língua. 
 
Tratando-se de pessoa que não saiba ler ou escrever, a prova do conhecimento 
da língua portuguesa deve ser adequada à sua capacidade para demonstrar 
conhecimentos da mesma língua. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NETO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 

• Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se 
escritos em língua estrangeira. O interessado está dispensado de apresentar o 
certificado de registro criminal português, que é oficiosamente obtido pelos 
serviços. 
 

Procuração 
 
Procuração com poderes especiais para requerer a concessão da nacionalidade 
portuguesa por naturalização, nos termos do artº 6º,4 da Lei da Nacionalidade 
(Netos de portugueses nascidos no estrangeiro); 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NETO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 

(Em casos especiais, o Ministro da Justiça pode dispensar, a requerimento 
fundamentado do interessado, a apresentação de qualquer documento que deva 
instruir o pedido de naturalização, desde que não existam dúvidas sobre a 
verificação dos requisitos que esse documento se destinava a comprovar.) 
 

Dados para elaboração de pedido ao Ministro da Justiça: o nome completo, data 
do nascimento, estado, naturalidade, nacionalidade, filiação, profissão e 
residência atual, bem como a indicação dos países onde tenha residido 
anteriormente; 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
FILHO DE PAIS ESTRANGEIROS, NASCIDO EM TERRITÓRIO 
PORTUGUÊS, DESDE QUE UM DELES TENHA NASCIDO EM 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS E AÍ TENHA RESIDÊNCIA 

Documentos necessários 
 
•Certidão de nascimento do progenitor nascido no território português; 
• Certidão de que o cidadão em causa residia em Portugal na data do 
nascimento, emitida pelo SEF ou pela junta de freguesia da residência; 
• Certidão de nascimento do requerente; 
• Cópia de documento de identificação ou de passaporte, certificada. 
• Procuração 
Se for menor as procurações têm que ser outorgadas por que tiver a titularidade 
do poder paternal. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
FILHO DE ESTRANGEIROS NASCIDO NO TERRITÓRIO 

PORTUGUÊS DESDE QUE UM DOS PROGENITORES AÍ RESIDA 
HÁ MAIS DE CINCO ANOS 

Documentos necessários 
 
• Certidão de nascimento do interessado; 
• Documento emitido pelo SEF, que comprove que um dos progenitores tinha 
residência legal em Portugal há pelo menos cinco anos quando ocorreu o 
nascimento; 
• Documento emitido pelo SEF comprovativo de que nenhum dos progenitores 
se encontrava no território português ao serviço do respectivo 
• Estado estrangeiro. 
• Procuração 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
SÃO PORTUGUESES OS INDIVÍDUOS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS E QUE NÃO POSSUAM OUTRA 
NACIONALIDADE 

Documentos necessários 
 
• Certidão do registro de nascimento do interessado, de cópia integral e, se 
possível, emitida por fotocópia 
• Prova documental da nacionalidade estrangeira dos pais do interessado ou da 
sua apatridia. 
• Documento emitido pelas autoridades do país ou dos países de que os pais são 
nacionais, comprovativo de que o interessado não possui a nacionalidade desse 
país ou desses países. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
SÃO PORTUGUESES OS INDIVÍDUOS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS E QUE NÃO POSSUAM OUTRA 
NACIONALIDADE 

• Documento emitido pelas autoridades do país ou dos países com os quais o 
interessado tenha conexões relevantes para efeitos de nacionalidade, que 
comprove o facto de o mesmo não possuir a nacionalidade desse país ou desses 
países. 
• Procuração 
 
Na hipótese de o registrando ser menor deverá ser outorgada procuração por 
ambos os progenitores ou pelo que for titular do poder paternal, que deve, em 
todo o caso provar tal poder. 
 
O cidadão em causa não tem que residir em Portugal no momento do pedido. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 

MENOR OU INCAPAZ, FILHO DE QUEM ADQUIRIU A 
NACIONALIDADE PORTUGUESA 

Documentos necessários 
 
• Certidão de nascimento do menor ou do incapaz 
• Certidão de nascimento do progenitor português, de cópia integral, da qual 
conste averbada a aquisição da nacionalidade portuguesa 
• Cópia certificada de documento de identidade ou passaporte 
• Documento comprovativo da nacionalidade estrangeira do menor ou do 
incapaz   
•Se o interessado tiver mais de 16 anos, certificados do registro criminal 
emitidos pelos serviços competentes do país da naturalidade e da nacionalidade, 
bem como dos países onde o interessado tenha tido e tenha residência após os 
16 anos, acompanhados de tradução, se escritos em língua estrangeira. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 

MENOR OU INCAPAZ, FILHO DE QUEM ADQUIRIU A 
NACIONALIDADE PORTUGUESA 

• Certificado de registro criminal português, se o menor tiver mais de 16 anos. 
(Este certificado pode ser obtido oficiosamente, mas aconselhamos a sua 
apresentação para evitar perdas de tempo. 
• Procurações outorgadas pelos representantes legais dos menores ou incapazes 
 
 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 

ESTRANGEIRO CASADO COM PORTUGUÊS HÁ MAIS  
DE 3 ANOS 

Documentos necessários 
 
• Certidão do registro de nascimento do interessado; 
•Certidão do registro de nascimento do cônjuge português, com o casamento 
averbado. 
•Certidão do registro de casamento, de cópia integral 
•Documento comprovativo da nacionalidade estrangeira do interessado, 
acompanhado de tradução, se escrito em língua estrangeira. 
•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se 
escritos em língua estrangeira. 
 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 

ESTRANGEIRO CASADO COM PORTUGUÊS HÁ MAIS  
DE 3 ANOS 

•Documentos que comprovem a natureza das funções públicas ou do serviço 
militar não obrigatório, prestados a Estado estrangeiro, sendo caso disso. 
•(A apresentação destes documentos só tem lugar se o interessado tiver estado 
nestas circunstâncias). 
 
•Impresso de modelo aprovado (Impresso – Mod. 3), devidamente preenchido. 
•Procuração. 
•Procuração com poderes especiais para requerer que lhe seja concedida a 
nacionalidade portuguesa por ser cônjuge de cidadão português há mais de três 
anos. 
 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 

ESTRANGEIRO QUE VIVA HÁ MAIS DE 3 ANOS EM UNIÃO DE 
FACTO COM NACIONAL PORTUGUÊS 

•Documentos necessários 
 
•Certidão do registro de nascimento do interessado; 
•Certidão do registro de nascimento do(a) companheiro(a) português; 
•Sentença judicial de reconhecimento da união de facto. 
•Documento comprovativo da nacionalidade estrangeira do interessado, 
acompanhado de tradução, se escrito em língua estrangeira. 
•Declaração prestada, há menos de 3 meses, pelo nacional português, com 
quem viva em união de facto, que confirme a manutenção da união de facto. 
•Documentos que comprovem a natureza das funções públicas ou do serviço 
militar não obrigatório, prestados a Estado estrangeiro, sendo caso disso. A 
apresentação destes documentos só tem lugar se o interessado tiver estado 
nestas circunstâncias. 
 

 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 

ESTRANGEIRO QUE VIVA HÁ MAIS DE 3 ANOS EM UNIÃO DE 
FACTO COM NACIONAL PORTUGUÊS 

•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido e tenha residência após os 16 anos,acompanhados de tradução, se 
escritos em língua estrangeira. O interessado está dispensado de apresentar o 
certificado de registro criminal português, que é oficiosamente obtido pelos 
Serviços. Recomendamos a apresentação do certificado do registro criminal 
português, para evitar perdas de tempo. 
•Procuração 
•O interessado está dispensado de apresentar o certificado de registro criminal 
português, que é oficiosamente obtido pelos Serviços. Recomendamos a 
apresentação do certificado do registro criminal português, para evitar perdas 
de tempo. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR QUEM 

TENHA SIDO ADOTADO PLENAMENTE POR NACIONAL 
PORTUGUÊS 

Documentos necessários 
 
Os documentos exigidos pela Conservatória dos Registros Centrais são os 
seguintes: 
 
Se o adotado nasceu no estrangeiro: 
•Certidão do registro de nascimento, se possível, de cópia integral e emitida 
por fotocópia, devidamente legalizada e acompanhada de tradução, se escrita 
em língua estrangeira. 
•Certidão do registro de nascimento do adotante português, de cópia integral 
e, se possível, emitida por fotocópia. Esta certidão do registro de nascimento 
pode ser oficiosamente obtida pelos serviços em determinadas situações. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR QUEM 

TENHA SIDO ADOTADO PLENAMENTE POR NACIONAL 
PORTUGUÊS 

•Certidão da decisão que decretou a adoção. Se a decisão tiver sido proferida 
por tribunal estrangeiro, deve ser previamente revista e confirmada por 
Tribunal português, exceto se se tratar de decisão proferida em país com o qual 
tenha sido celebrado Acordo que dispense a revisão e confirmação da sentença. 
Por princípio, o tribunal português que decretou a adoção ou que procedeu à 
revisão e confirmação da decisão estrangeira envia oficiosamente uma certidão à 
Conservatória competente. 
•Se o adotado for maior de 16 anos, certificados do registro criminal emitidos 
pelos serviços competentes do país da naturalidade e da nacionalidade, bem 
como dos países onde o interessado tenha tido ou tenha residência, após os 16 
anos, acompanhados de tradução, se escritos em língua estrangeira. O 
interessado está dispensado de apresentar o certificado de registro criminal 
português, que é oficiosamente obtido pelos Serviços. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR QUEM 

TENHA SIDO ADOTADO PLENAMENTE POR NACIONAL 
PORTUGUÊS 

•Se o adotado tiver mais de 16 anos, documentos que comprovem a natureza 
das funções públicas ou do serviço militar não obrigatório, prestados a Estado 
estrangeiro, sendo caso disso. A apresentação destes documentos só tem lugar 
se o interessado tiver estado nestas circunstâncias. 
 

Se o adotado nasceu em Portugal, mas é estrangeiro 
 
•Certidão do registro de nascimento do adotante português, de cópia integral 
e, se possível, emitida por fotocópia. Esta certidão do registro de nascimento 
pode ser oficiosamente obtida pelos serviços em determinadas situações. 
•Certidão da decisão que decretou a adoção, para fins de averbamento ao 
assento de nascimento do adotado. Por princípio, o tribunal que decreta a 
decisão de adoção envia oficiosamente uma certidão à Conservatória 
competente. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR QUEM 

TENHA SIDO ADOTADO PLENAMENTE POR NACIONAL 
PORTUGUÊS 

•Se o adotado for maior de 16 anos, certificados do registro criminal emitidos 
pelos serviços competentes do país da nacionalidade, bem como dos países 
onde o interessado tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados 
de tradução, se escritos em língua estrangeira. O interessado está dispensado de 
apresentar o certificado de registro criminal português, que é oficiosamente 
obtido pelos Serviços. 
•Se o adotado tiver mais de 16 anos, documentos que comprovem a natureza 
das funções públicas ou do serviço militar não obrigatório, prestados a Estado 
estrangeiro, sendo caso disso. A apresentação destes documentos só tem lugar 
se o interessado tiver estado nestas circunstâncias. 
•As procurações que serão outorgadas pelos representantes legais do adotado se 
ele for menor ou pelo próprio, se for maior. 
•No caso de a adoção ter sido decretada por tribunal estrangeiro deverá ser 
revista e confirmada a sentença. 
 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR 

ESTRANGEIROS RESIDENTES HÁ MAIS DE SEIS ANOS EM 
TERRITÓRIO PORTUGUÊS 

Documentos necessários 
 
•Certidão do registro de nascimento, se possível, de cópia integral e emitida 
por fotocópia, devidamente legalizada e acompanhada de tradução, se escrita 
em língua estrangeira. 
•Documento emitido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, comprovativo 
de que reside legalmente no território português, há pelo menos 6 anos, ao 
abrigo de qualquer dos títulos, vistos ou autorizações previstos no regime de 
entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no regime do 
direito de asilo ou ao abrigo de regimes especiais resultantes de tratados ou 
convenções de que Portugal seja Parte, designadamente no âmbito da União 
Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O interessado está 
dispensado de apresentar este documento, que é oficiosamente obtido pelos 
Serviços. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR 

ESTRANGEIROS RESIDENTES HÁ MAIS DE SEIS ANOS EM 
TERRITÓRIO PORTUGUÊS 

•Documento comprovativo de que conhece suficientemente a língua portuguesa. 
A prova do conhecimento da língua portuguesa pode ser feita através de uma das 
seguintes formas: 
 

a) Certificado de habilitação emitido por estabelecimento português de ensino 
oficial ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais; 
 

b) Certificado de aprovação em teste de diagnóstico realizado em qualquer dos 
estabelecimentos de ensino previstos na alínea anterior, cujos modelos são 
aprovados por Portaria conjunta dos Ministros da Justiça e da Educação; 
 

c) Certificado em língua portuguesa como língua estrangeira, emitido mediante a 
realização de teste em centro de avaliação de Português, como língua estrangeira, 
reconhecido pelo Ministério da Educação mediante protocolo;  



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR 

ESTRANGEIROS RESIDENTES HÁ MAIS DE SEIS ANOS EM 
TERRITÓRIO PORTUGUÊS 

d) Tratando-se de pessoa que tenha frequentado estabelecimento de ensino 
oficial ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais em 
país de língua oficial portuguesa, a prova de conhecimento da língua portuguesa 
pode ser feita por certificado de habilitação emitido por esse estabelecimento 
de ensino. Havendo dúvida sobre a suficiência deste certificado, a Conservatória 
dos Registros Centrais pode solicitar às autoridades competentes do Ministério 
da Educação que se pronunciem, sob pena de, não sendo considerado suficiente, 
não poder valer como prova do conhecimento da língua. 
 
•Tratando-se de pessoa que não saiba ler ou escrever, a prova do conhecimento 
da língua portuguesa deve ser adequada à sua capacidade para demonstrar 
conhecimentos da mesma língua. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR 

ESTRANGEIROS RESIDENTES HÁ MAIS DE SEIS ANOS EM 
TERRITÓRIO PORTUGUÊS 

•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se escritos 
em língua estrangeira. O interessado está dispensado de apresentar o certificado 
de registro criminal português, que é oficiosamente obtido pelos serviços. 
 

(Em casos especiais, o Ministro da Justiça pode dispensar, a requerimento 
fundamentado do interessado, a apresentação de qualquer documento que deva 
instruir o pedido de naturalização, desde que não existam dúvidas sobre a 
verificação dos requisitos que esse documento se destinava a comprovar.) 
 

Para os processos instruídos pelos nossos escritório deve ser junta procuração. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR 

ESTRANGEIROS RESIDENTES HÁ MAIS DE SEIS ANOS EM 
TERRITÓRIO PORTUGUÊS 

Dados para elaboração do requerimento 
 
•Fundamento do pedido e de outras circunstâncias que o interessado considere 
relevantes; 
•Nome completo; 
•Data do nascimento, 
•Estado civil, 
•Naturalidade, 
•Nacionalidade, 
•Filiação, 
•Profissão 
•Residência atual 
•Indicação dos países onde tenha residido anteriormente; 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR 

ESTRANGEIROS RESIDENTES HÁ MAIS DE SEIS ANOS EM 
TERRITÓRIO PORTUGUÊS 

Continuação: Dados para elaboração do requerimento 
 
•Nome completo e residência dos representantes legais, caso o interessado seja 
incapaz, 
•Menção do número, data e entidade emitente do título ou autorização de 
residência, passaporte ou documento de identificação equivalente do 
interessado, bem como do representante legal ou do procurador, se os houver; 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO POR FILHOS DE ESTRANGEIROS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS, CUJO(S) PROGENITOR(ES) 
TENHAM) PERMANECIDO NO PAÍS, AINDA QUE 

ILEGALMENTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

Dados para elaboração de requerimento dirigido ao Ministro da Justiça: 
 
• O nome completo, data do nascimento, estado, naturalidade, nacionalidade, 
filiação, profissão e residência atual, bem como a indicação dos países onde 
tenha residido anteriormente. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO POR FILHOS DE ESTRANGEIROS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS, CUJO(S) PROGENITOR(ES) 
TENHAM) PERMANECIDO NO PAÍS, AINDA QUE 

ILEGALMENTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
Documentos 
 
•Certidão do registro de nascimento, de cópia integral e, se possível, emitida 
por fotocópia. Esta certidão pode ser oficiosamente obtida pelos serviços em 
determinadas situações. 
•Documentos comprovativos de que, nos 10 anos imediatamente anteriores ao 
pedido, o interessado permaneceu habitualmente no território português, 
designadamente documentos que comprovem os descontos efetuados para a 
Segurança Social e para a Administração Fiscal, a frequência escolar, as 
condições de alojamento ou documento de viagem válido e reconhecido. 
•Documento comprovativo de que conhece suficientemente a língua 
portuguesa. A prova do conhecimento da língua portuguesa pode ser feita 
através de uma das seguintes formas: 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO POR FILHOS DE ESTRANGEIROS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS, CUJO(S) PROGENITOR(ES) 
TENHAM) PERMANECIDO NO PAÍS, AINDA QUE 

ILEGALMENTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

a) Certificado de habilitação emitido por estabelecimento português de ensino 
oficial ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais; 
 
b) Certificado de aprovação em teste de diagnóstico realizado em qualquer dos 
estabelecimentos de ensino previstos na alínea anterior, cujos modelos são 
aprovados por Portaria conjunta dos Ministros da Justiça e da Educação; 
 
c) Certificado em língua portuguesa como língua estrangeira, emitido mediante 
a realização de teste em centro de avaliação de Português, como língua 
estrangeira, reconhecido pelo Ministério da Educação mediante protocolo; 
 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO POR FILHOS DE ESTRANGEIROS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS, CUJO(S) PROGENITOR(ES) 
TENHAM) PERMANECIDO NO PAÍS, AINDA QUE 

ILEGALMENTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
d) Tratando-se de pessoa que tenha frequentado estabelecimento de ensino 
oficial ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais em 
país de língua oficial portuguesa, a prova de conhecimento da língua portuguesa 
pode ser feita por certificado de habilitação emitido por esse estabelecimento 
de ensino. Havendo dúvida sobre a suficiência deste certificado, a Conservatória 
dos Registros Centrais pode solicitar às autoridades competentes do Ministério 
da Educação que se pronunciem, sob pena de, não sendo considerado suficiente, 
não poder valer como prova do conhecimento língua. 
 
Tratando-se de pessoa que não saiba ler ou escrever, a prova do conhecimento 
da língua portuguesa deve ser adequada à sua capacidade para demonstrar 
conhecimentos da mesma língua. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
AQUISIÇÃO POR FILHOS DE ESTRANGEIROS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS, CUJO(S) PROGENITOR(ES) 
TENHAM) PERMANECIDO NO PAÍS, AINDA QUE 

ILEGALMENTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado tenha tido residência 
após os 16 anos, acompanhados de tradução, se escritos em língua estrangeira. 
O interessado está dispensado de apresentar o certificado de registro criminal 
português, que é oficiosamente obtido pelos serviços. 
•Procuração 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA PELOS 

QUE A PERDERAM POR DECLARAÇÃO FEITA NA 
MENORIDADE 

Documentos necessários: 
 
•Certidão do registro de nascimento do interessado, de cópia integral e, se 
possível, emitida por fotocópia, de que conste o averbamento da perda da 
nacionalidade. 
•Documento comprovativo da nacionalidade estrangeira do interessado; 
•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se 
escritos em língua estrangeira. O interessado está dispensado de apresentar o 
certificado de registro criminal português, que é oficiosamente obtido pelos 
Serviços. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA PELOS 

QUE A PERDERAM POR DECLARAÇÃO FEITA NA 
MENORIDADE 

•Documentos que comprovem a natureza das funções públicas ou do serviço 
militar não obrigatório, prestados a Estado estrangeiro, sendo caso disso. A 
apresentação destes documentos só tem lugar se o interessado tiver estado 
nestas circunstâncias. 
•Documento comprovativo da capacidade do interessado, caso esta não resulte 
da sua certidão do registro nascimento. 
•Procuração 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS RESIDENTES EM 

PORTUGAL HÁ MAIS DE SEIS ANOS 
Documentos necessários 
 
•Certidão do registro de nascimento, se possível, de cópia integral e emitida 
por fotocópia, devidamente legalizada e acompanhada de tradução, se escrita 
em língua estrangeira. 
•Documento emitido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, comprovativo 
de que reside legalmente no território português, há pelo menos 6 anos, ao 
abrigo de qualquer dos títulos, vistos ou autorizações previstos no regime de 
entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no regime do 
direito de asilo ou ao abrigo de regimes especiais resultantes de tratados ou 
convenções de que Portugal seja Parte, designadamente no âmbito da União 
Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O interessado está 
dispensado de apresentar este documento, que é oficiosamente obtido pelos 
Serviços. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS RESIDENTES EM 

PORTUGAL HÁ MAIS DE SEIS ANOS 

•Documento comprovativo de que conhece suficientemente a língua 
portuguesa. A prova do conhecimento da língua portuguesa pode ser feita 
através de uma das seguintes formas: 
a) Certificado de habilitação emitido por estabelecimento português de ensino 
oficial ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais; 
 

b) Certificado de aprovação em teste de diagnóstico realizado em qualquer dos 
estabelecimentos de ensino previstos na alínea anterior, cujos modelos são 
aprovados por Portaria conjunta dos Ministros da Justiça e da Educação; 
 

c) Certificado em língua portuguesa como língua estrangeira, emitido mediante 
a realização de teste em centro de avaliação de Português, como língua 
estrangeira, reconhecido pelo Ministério da Educação mediante protocolo; 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS RESIDENTES EM 

PORTUGAL HÁ MAIS DE SEIS ANOS 

d) Tratando-se de pessoa que tenha frequentado estabelecimento de ensino 
oficial ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais em 
país de língua oficial portuguesa, a prova de conhecimento da língua portuguesa 
pode ser feita por certificado de habilitação emitido por esse estabelecimento 
de ensino. Havendo dúvida sobre a suficiência deste certificado, a Conservatória 
dos Registros Centrais pode solicitar às autoridades competentes do Ministério 
da Educação que se pronunciem, sob pena de, não sendo considerado suficiente, 
não poder valer como prova do conhecimento da língua. 
 

Tratando-se de pessoa que não saiba ler ou escrever, a prova do conhecimento 
da língua portuguesa deve ser adequada à sua capacidade para demonstrar 
conhecimentos da mesma língua. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS RESIDENTES EM 

PORTUGAL HÁ MAIS DE SEIS ANOS 
•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se escritos 
em língua estrangeira. O interessado está dispensado de apresentar o certificado 
de registro criminal português, que é oficiosamente obtido pelos serviços. 
(Em casos especiais, o Ministro da Justiça pode dispensar, a requerimento 
fundamentado do interessado, a apresentação de qualquer documento que deva 
instruir o pedido de naturalização, desde que não existam dúvidas sobre a 
verificação dos requisitos que esse documento se destinava a comprovar.) 
•Procuração. 
 

Dados para elaboração do requerimento 
 
•Fundamento do pedido e de outras circunstâncias que o interessado considere 
relevantes; 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS RESIDENTES EM 

PORTUGAL HÁ MAIS DE SEIS ANOS 
•Nome completo; 
•Data do nascimento, 
•Estado civil, 
•Naturalidade, 
•Nacionalidade, 
•Filiação, 
•Profissão 
•Residência atual 
•Indicação dos países onde tenha residido anteriormente; 
•Nome completo e residência dos representantes legais, caso o interessado seja 
incapaz, 
•Menção do número, data e entidade emitente do título ou autorização de 
residência, passaporte ou documento de identificação equivalente do 
interessado, bem como do representante legal ou do procurador, se os houver; 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários NATURALIZAÇÃO DE CIDADÃOS QUE TENHAM TIDO A 
NACIONALIDADE PORTUGUESA E QUE TENHAM OUTRA 

NACIONALIDADE 
Dados e documentos necessários 
 
•Certidão do registro de nascimento, se possível, de cópia integral e emitida 
por fotocópia, devidamente legalizada e acompanhada de tradução, se escrita 
em língua estrangeira. Se o assento de nascimento constar do registro civil 
português esta certidão pode ser oficiosamente obtida pelos serviços em 
determinadas situações. 
•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se 
escritos em língua estrangeira. O interessado está dispensado de apresentar o 
certificado de registro criminal português, que é oficiosamente obtido pelos 
serviços. 
•Procuração. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE CIDADÃOS QUE TENHAM TIDO A 

NACIONALIDADE PORTUGUESA E QUE TENHAM OUTRA 
NACIONALIDADE 

Dados para elaboração de requerimento ao Ministro da Justiça: 
 
•O nome completo, data do nascimento, estado, naturalidade, nacionalidade, 
filiação, profissão e residência atual, bem como a indicação dos países onde 
tenha residido anteriormente; 
•O nome completo e residência dos representantes legais, caso o interessado 
seja incapaz, ou do procurador ; 
• A menção do número, data e entidade emitente do título ou autorização de 
residência, passaporte ou documento de identificação equivalente do 
interessado, bem como do representante legal ou do procurador, se os houver; 
•Motivação do pedido e justificação do mesmo com razões que possam 
convencer o governo a conceder a nacionalidade por naturalização. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 

NATURALIZAÇÃO DE CIDADÃOS QUE TENHAM TIDO A 
NACIONALIDADE PORTUGUESA E QUE TENHAM OUTRA 

NACIONALIDADE 

Dados para elaboração de requerimento ao Ministro da Justiça: 
 
•O nome completo, data do nascimento, estado, naturalidade, nacionalidade, 
filiação, profissão e residência atual, bem como a indicação dos países onde 
tenha residido anteriormente; 
•O nome completo e residência dos representantes legais, caso o interessado 
seja incapaz, ou do procurador ; 
• A menção do número, data e entidade emitente do título ou autorização de 
residência, passaporte ou documento de identificação equivalente do 
interessado, bem como do representante legal ou do procurador, se os houver; 
•Motivação do pedido e justificação do mesmo com razões que possam 
convencer o governo a conceder a nacionalidade por naturalização. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE BISNETOS E OUTROS DESCENDENTES 

DE PORTUGUESES E MEMBROS DAS COMUNIDADES DE 
ASCENDÊNCIA PORTUGUESA 

Dados para elaboração de requerimento ao Ministro da Justiça: 
 
•o nome completo, data do nascimento, estado, naturalidade, nacionalidade, filiação, 
profissão e residência atual, bem como a indicação dos países onde tenha residido 
anteriormente; 
•o nome completo e residência dos representantes legais, caso o interessado seja 
incapaz, ou do procurador ; 
•a menção do número, data e entidade emitente do título ou autorização de 
residência, passaporte ou documento de identificação equivalente do interessado, 
bem como do representante legal ou do procurador, se os houver; 
•a assinatura do requerente, reconhecida presencialmente, salvo se for feita na 
presença de funcionário de um dos serviços ou posto de atendimento com 
competência para a recepção do requerimento. Quando o procurador seja advogado 
ou solicitador, é suficiente, para a confirmação da assinatura, a indicação do número 
da respectiva cédula profissional. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE BISNETOS E OUTROS DESCENDENTES 

DE PORTUGUESES E MEMBROS DAS COMUNIDADES DE 
ASCENDÊNCIA PORTUGUESA 

•Certidão do registro de nascimento, se possível, de cópia integral e emitida 
por fotocópia, devidamente legalizada e acompanhada de tradução, se escrita 
em língua estrangeira. Se o assento de nascimento constar do registro civil 
português esta certidão pode ser oficiosamente obtida pelos serviços em 
determinadas situações. 
•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se 
escritos em língua estrangeira. O interessado está dispensado de apresentar o 
certificado de registro criminal português, que é oficiosamente obtido pelos 
serviços. 
•Procuração. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE BISNETOS E OUTROS DESCENDENTES 

DE PORTUGUESES E MEMBROS DAS COMUNIDADES DE 
ASCENDÊNCIA PORTUGUESA 

Fundamentação do pedido 
 
Como atrás se refere, a decisão neste tipo de processos é marcadamente 
política. 
Por isso mesmo é importante especificar no requerimento razões de especial 
ligação à comunidade portuguesa que justifiquem a pretensão de aquisição da 
nacionalidade e juntar prova exaustiva de tal ligação. 
Tratando-se de descendentes de portugueses, devem juntar-se elementos 
históricos que comprovem a relação com tais ascendentes. 
A titulo de exemplo, referimos que se se tratar de bisneto de português, devem 
juntar-se 
 
a) A certidão de nascimento do ascendente ou ascendentes portugueses; 
b) As certidões de nascimento dos ascendentes na linha reta. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS QUE TENHAM 

PRESTADO OU SEJAM CHAMADOS A PRESTAR SERVIÇOS 
RELEVANTES AO ESTADO PORTUGUÊS OU À COMUNIDADE 

NACIONAL 
Dados e documentos necessários 
 
Dados para elaboração de requerimento ao Ministro da Justiça: 
 
•o nome completo, data do nascimento, estado, naturalidade, nacionalidade, 
filiação, profissão e residência atual, bem como a indicação dos países onde 
tenha residido anteriormente; 
•o nome completo e residência dos representantes legais, caso o interessado 
seja incapaz, ou do procurador ; 
•a menção do número, data e entidade emitente do título ou autorização de 
residência, passaporte ou documento de identificação equivalente do 
interessado, bem como do representante legal ou do procurador, se os houver; 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS QUE TENHAM 

PRESTADO OU SEJAM CHAMADOS A PRESTAR SERVIÇOS 
RELEVANTES AO ESTADO PORTUGUÊS OU À COMUNIDADE 

NACIONAL 
•a assinatura do requerente, reconhecida presencialmente, salvo se for feita na 
presença de funcionário de um dos serviços ou posto de atendimento com 
competência para a recepção do requerimento. Quando o procurador seja 
advogado ou solicitador, é suficiente, para a confirmação da assinatura, a 
indicação do número da respectiva cédula profissional. 
•Certidão do registro de nascimento, se possível, de cópia integral e emitida 
por fotocópia, devidamente legalizada e acompanhada de tradução, se escrita 
em língua estrangeira. Se o assento de nascimento constar do registro civil 
português esta certidão pode ser oficiosamente obtida pelos serviços em 
determinadas situações. 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS QUE TENHAM 

PRESTADO OU SEJAM CHAMADOS A PRESTAR SERVIÇOS 
RELEVANTES AO ESTADO PORTUGUÊS OU À COMUNIDADE 

NACIONAL 
•Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país 
da naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde o interessado 
tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se 
escritos em língua estrangeira. O interessado está dispensado de apresentar o 
certificado de registro criminal português, que é oficiosamente obtido pelos 
serviços. 
•Procuração 



Cidadania Portuguesa - Documentos Necessários 
NATURALIZAÇÃO DE CIDADÃOS QUE TENHAM TIDO A 
NACIONALIDADE PORTUGUESA E NÃO ADQUIRIRAM 

OUTRA NACIONALIDADE 
Documentos 
 
a)   Certidão do registro de nascimento; 
b)   Documentos emitidos pelas autoridades dos países com os quais tenha 
conexões relevantes, designadamente do país de origem, dos países onde tenha 
tido ou tenha residência e do país da nacionalidade dos progenitores, 
comprovativos de que nunca adquiriu outra nacionalidade; 
c)   Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes 
portugueses, do país da naturalidade e dos países onde tenha tido e tenha 
residência. 
 
No requerimento são indicadas as circunstâncias que determinaram a perda da 
nacionalidade portuguesa. 



Cidadania Portuguesa - Processo em Portugal 
PROCESSO DE RECONHECIMENTO EM PORTUGAL 

Os processos de reconhecimento da cidadania portuguesa tramitados diretamente 
em Portugal tem prazo de conclusão muito mais curtos do que os tramitados junto 
aos Consulados. 
O primeiro passo para montagem dos processos ‘e a reunião dos documentos 
necessários para determinar a necessidade de retificação dos registros. Registros 
com equívocos nas transcrições dos nomes, sobrenomes, datas de nascimento e 
demais dados devem ser corrigidos para evitar que o processo seja rejeitado. 
Após a retificação dos registros, ou após a conclusão de que a mesma se fazia 
necessária, devem ser solicitadas novas certidões para legalização junto ao Consulado 
português. 
O processo em Portugal não requer a presença dos interessados, podendo ser 
desenvolvido por advogado inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal, 
mediante procuração. 
Nossos escritórios no Brasil podem auxilia-lo com a montagem dos processos de 
reconhecimento da cidadania portuguesa de sua família diretamente em Portugal. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
FILHO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 

Têm direito a cidadania portuguesa: 
 
O filho de pai ou mãe portuguesa nascido no estrangeiro tem o direito de ver 
atribuída a nacionalidade portuguesa. 
O único pressuposto do pedido de aquisição da nacionalidade originária é a 
qualidade de filho de cidadão português, nascido no estrangeiro. 
É importante compreender que o bisneto de um cidadão português pode ver 
atribuída a nacionalidade portuguesa, se seu avô e seu pai ou mãe pedirem a 
atribuição da nacionalidade, colocando-se ele no lugar de filho. 
O direito de peticionar a atribuição da nacionalidade extingue-se com a morte, 
pelo que é a maior importância não deixar quebrar a linha de continuidade dos 
nacionais portugueses. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
FILHO MENOR DE CIDADÃO PORTUGUÊS, NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 

O filho de pai ou mãe portuguesa nascido no estrangeiro tem o direito de ver 
atribuída a nacionalidade portuguesa. 
 
O único pressuposto do pedido de aquisição da nacionalidade originária é a 
qualidade de filho de cidadão português, nascido no estrangeiro. 
 
É importante compreender que o bisneto de um cidadão português pode ver 
atribuída a nacionalidade portuguesa, se seu avô e seu pai ou mãe pedirem a 
atribuição da nacionalidade, colocando-se ele no lugar de filho. 
 
O direito de peticionar a atribuição da nacionalidade extingue-se com a morte, 
pelo que é a maior importância não deixar quebrar a linha de continuidade dos 
nacionais portugueses. 
 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
FILHO MAIOR DE CIDADÃO PORTUGUÊS, NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 

O filho de pai ou mãe portuguesa nascido no estrangeiro tem o direito de ver 
atribuída a nacionalidade portuguesa. 
 
O único pressuposto do pedido de aquisição da nacionalidade originária é a 
qualidade de filho de cidadão português, nascido no estrangeiro. 
 
É importante compreender que o bisneto de um cidadão português pode ver 
atribuída a nacionalidade portuguesa, se seu avô e seu pai ou mãe pedirem a 
atribuição da nacionalidade, colocando-se ele no lugar de filho. 
 
O direito de peticionar a atribuição da nacionalidade extingue-se com a morte, 
pelo que é a maior importância não deixar quebrar a linha de continuidade dos 
nacionais portugueses. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
FILHO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO QUANDO UM PROGENITOR ESTAVA AO 
SERVIÇO DO ESTADO 

•Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estrangeiro 
quando o progenitor português aí se encontrava ao serviço do Estado português 
são portugueses, desde que procedam ao registro do seu nascimento no registro 
civil português. 
 

Pressupostos 
 
•Ter nascido no estrangeiro 
•Ter um progenitor português 
•Este progenitor estar ao serviço do Estado português 
 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
NETO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO 

Legitimidade 
 
Têm legitimidade para requerer o registro e o reconhecimento da nacionalidade 
portuguesa 
 
•os progenitores, 
•os próprios 
•os seus descendentes. 
 

 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
FILHO DE CIDADÃO PORTUGUÊS NASCIDO NO 

ESTRANGEIRO QUANDO UM PROGENITOR ESTAVA AO 
SERVIÇO DO ESTADO 

O Governo concede a naturalização, aos indivíduos nascidos no estrangeiro com, 
pelo menos, um ascendente do 2º grau da linha reta da nacionalidade portuguesa 
e que não tenha perdido esta nacionalidade[1]. 
 

Pressupostos 
•Ser neto de cidadão português que não tenha perdido a nacionalidade 
•Ser maior ou emancipado, à face da lei portuguesa 
•Conhecer suficientemente a língua portuguesa 
•Não ter  sido condenado, com trânsito em julgado da sentença, pela prática de 
crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a três anos, 
segundo a lei portuguesa 
Os indivíduos nestas condições são titulares de um direito subjetivo à 
nacionalidade, a partir do momento em que atinjam a maioridade. 
 
 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
FILHO DE PAIS ESTRANGEIROS, NASCIDO EM TERRITÓRIO 
PORTUGUÊS, DESDE QUE UM DELES TENHA NASCIDO EM 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS E AÍ TENHA RESIDÊNCIA 
É português de origem o filho de cidadãos estrangeiros nascido em território 
português se: 
 
•Um dos progenitores, necessariamente estrangeiros,  tiver nascido em território 
português; 
•Se o progenitor tiver residência em Portugal ao tempo do nascimento do filho. 
•Esse direito mantém-se mesmo que o filho ou o progenitor fixem residência no 
estrangeiro posteriormente ao nascimento. 
 

Pressupostos 
•Que o pai estrangeiro tenha nascido em Portugal 
•Que o pai estrangeiro tivesse residência em Portugal no momento do nascimento 
do filho 
•Que o filho tenha nascido em território português 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
FILHO DE ESTRANGEIROS NASCIDO NO TERRITÓRIO 

PORTUGUÊS DESDE QUE UM DOS PROGENITORES AÍ RESIDA 
HÁ MAIS DE CINCO ANOS 

São portugueses de origem os indivíduos nascidos no território português, filhos 
de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, se 
declararem que querem ser portugueses e desde que, no momento do 
nascimento, um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos cinco 
anos. 
 
Pressupostos 
 
•Ser filho de cidadãos estrangeiros 
•Não se encontrarem os pais ao país ao serviço do respectivo Estado 
•Ter nascido no território português 
•Um dos progenitores ter residência legal no país há pelo menos de 5 anos, 
contados na data do nascimento 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
SÃO PORTUGUESES OS INDIVÍDUOS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS E QUE NÃO POSSUAM OUTRA 
NACIONALIDADE. 

Pressupostos 
 
•Ter nascido em território português 
•Ser filho de pais estrangeiros ou apátridas 
•Não ter outra nacionalidade 
 

O cidadão em causa não tem que residir em Portugal no momento do pedido. 
 

Este quadro é especialmente importante para os filhos de cidadãos brasileiros 
nascidos em Portugal depois de 1981. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
MENOR OU INCAPAZ, FILHO DE QUEM ADQUIRIU A 

NACIONALIDADE PORTUGUESA 
Podem adquirir a nacionalidade  portuguesa os filhos menores ou incapazes de pai 
ou mãe que adquira a nacionalidade portuguesa. 
 

Este quadro é especialmente relevante para: 
•os filhos menores ou incapazes  dos naturalizados; 
•os filhos menores ou incapazes dos adotados; 
•os filhos menores ou incapazes dos que adquiram a nacionalidade pelo 
casamento. 
O direito extingue-se com a maioridade do menor. 
 
Pressupostos 
Que um dos progenitores tenha adquirido a nacionalidade portuguesa, por 
declaração de vontade, por adoção plena ou por naturalização 
Que o interessado seja menor 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
MENOR OU INCAPAZ, FILHO DE QUEM ADQUIRIU A 

NACIONALIDADE PORTUGUESA 
O direito caduca quando cessar a menoridade do interessado. 
 
Este quadro aplica-se, nomeadamente: 
a) Aos filhos menores dos adotados plenamente; 
b) Aos filhos menores de quem adquiriu a nacionalidade portuguesa pelo 
casamento; 
c) Aos filhos menores dos portugueses naturalizados; 
d) Aos filhos incapazes, em qualquer dos quadros atrás referidos, mesmo que eles 
sejam maiores. 
 
O artº 2º da Lei da Nacionalidade só releva relativamente aos filhos menores já 
existentes à data da aquisição da nacionalidade pelo progenitor. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
MENOR OU INCAPAZ, FILHO DE QUEM ADQUIRIU A 

NACIONALIDADE PORTUGUESA 
Aos que nascerem após a aquisição da nacionalidade é aplicável, conforme as 
circunstâncias o artº 1º, 1 al. a) se tiverem nascido em território português ou  o 
artº 1º,1 al. c), se tiverem nascido no estrangeiro. 
 
Se o menor, porém maior de 16 anos, tiver prestado qualquer atividade em 
termos de função pública a Estado estrangeiro ou se  tiver prestado serviço militar 
não obrigatório a Estado estrangeiro, deverá fazer prova da natureza das funções e 
do regime do serviço militar não obrigatório. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
ESTRANGEIRO CASADO COM PORTUGUÊS HÁ MAIS  

DE 3 ANOS 
O estrangeiro casado há mais de três anos com nacional português tem o direito 
de pedir a aquisição da nacionalidade portuguesa. 
 
O casamento tanto pode ser entre pessoas de sexo diferente como entre pessoas 
do mesmo sexo, desde que seja válido, face à lei portuguesa, para o que carece de 
transcrição no registro civil português. 
 
Pressupostos 
 
•O cidadão estrangeiro deve estar casado com o cidadão português há mais de três 
anos e manter-se a constância do matrimônio; 
•O cidadão estrangeiro deve declarar a sua vontade de ser português 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
ESTRANGEIRO QUE VIVA HÁ MAIS DE 3 ANOS EM UNIÃO DE 

FATO COM NACIONAL PORTUGUÊS 
O estrangeiro que, à data da declaração, viva em união de facto há mais de três 
anos com nacional português, pode pedir a aquisição da nacionalidade 
portuguesa. 
 
A união de facto pode ser entre pessoas do sexo diferente ou entre pessoas do 
mesmo sexo. 
 
Pressupostos 
 
O cidadão estrangeiro interessado na aquisição da nacionalidade com fundamento 
na união de facto deve provar que tal união tem mais de três anos, com sentença 
judicial que a declare. 
O cidadão estrangeiro deve declarar a sua vontade de ser português. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR QUEM 

TENHA SIDO ADOTADO PLENAMENTE POR NACIONAL 
PORTUGUÊS 

O adotado plenamente por nacional português adquire a nacionalidade 
portuguesa, por força da lei. 
 
Pressupostos 
 
•Ter sido o estrangeiro adotado plenamente por cidadão português 
Este é o único pressuposto exigido pela lei para que um cidadão estrangeiro passe 
a ser português, depois de ter sido adotado  plenamente por um nacional 
português. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA POR 

ESTRANGEIROS RESIDENTES HÁ MAIS DE SEIS ANOS EM 
TERRITÓRIO PORTUGUÊS 

Os estrangeiros residentes no território português têm o direito de requerer a 
nacionalidade portuguesa por naturalização desde que satisfaçam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
a) Serem maiores ou emancipados à face da lei portuguesa; 
b) Residirem legalmente no território português há pelo menos seis anos; 
c) Conhecerem suficientemente a língua portuguesa; 
d) Não terem sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, pela prática 
de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, 
segundo a lei portuguesa. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
AQUISIÇÃO POR FILHOS DE ESTRANGEIROS NASCIDOS NO 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS, CUJO(S) PROGENITOR(ES) 
TENHAM) PERMANECIDO NO PAÍS, AINDA QUE 

ILEGALMENTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
O Governo pode conceder a nacionalidade, por naturalização, com dispensa do 
requisito da residência legal no território português a indivíduos nascidos no 
território português, filhos de estrangeiros, que aqui tenham permanecido 
habitualmente nos 10 anos imediatamente anteriores ao pedido. 
 
Esta norma procura resolver o problema dos filhos de imigrantes ilegais nascidos 
no território português. 
 
Eles podem adquirir a nacionalidade portuguesa desde que os seus pais tenham 
permanecido no país durante dez anos, anteriores ao pedido. 
 
A concessão da nacionalidade depende do poder discricionário do governo. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA PELOS 

QUE A PERDERAM POR DECLARAÇÃO FEITA NA 
MENORIDADE 

Os que hajam perdido a nacionalidade portuguesa por efeito de declaração 
prestada durante a sua incapacidade, podem readquiri-la. 
 
Pressupostos 
 
•Que um português, menor ou incapaz, tenha perdido a nacionalidade 
portuguesa, em consequência de declaração do seu representante legal de 
renúncia à nacionalidade portuguesa. 
•Que o interessado seja capaz 
 

O pedido só pode ser apresentado pelo próprio ou por mandatário depois da 
maioridade do interessado. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS RESIDENTES EM 

PORTUGAL HÁ MAIS DE SEIS ANOS 
Os estrangeiros residentes no território português têm o direito de requerer a 
nacionalidade portuguesa por naturalização. 
 
Este direito é um direito subjetivo, oponível ao próprio Estado. 
 
Pressupostos 
 
a) Serem maiores ou emancipados à face da lei portuguesa; 
b) Residirem legalmente no território português há pelo menos seis anos; 
c) Conhecerem suficientemente a língua portuguesa; 
d) Não terem sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, pela prática 
de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, 
segundo a lei portuguesa. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
NATURALIZAÇÃO DE CIDADÃOS QUE TENHAM TIDO A 

NACIONALIDADE PORTUGUESA E QUE TENHAM OUTRA 
NACIONALIDADE 

O governo pode conceder a nacionalidade portuguesa por naturalização aos 
indivíduos que, não sendo apátridas, tenham tido a nacionalidade portuguesa. 
 
A concessão da nacionalidade depende do poder discricionário do governo. 
 
A norma permite a concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização, 
nomeadamente, a todos os indivíduos que a perderam em razão da 
descolonização. 
 
Pressupostos 
 
•Ter tido a nacionalidade portuguesa; 
•Ter outra nacionalidade 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
NATURALIZAÇÃO DE BISNETOS E OUTROS DESCENDENTES 

DE PORTUGUESES E MEMBROS DAS COMUNIDADES DE 
ASCENDÊNCIA PORTUGUESA 

O Governo pode conceder a nacionalidade portuguesa aos cidadãos que forem 
havidos como descendentes de portugueses e os membros de comunidades de 
ascendência portuguesa. 
 
Trata-se de uma concessão de nacionalidade por naturalização marcadamente 
política, não constituindo qualquer direito subjetivo dos requerentes, ao 
contrário do que se refere ao direito dos netos de cidadão português. 
 
É o quadro que, normalmente, se aplica aos bisnetos de cidadãos portugueses. 
 
 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
NATURALIZAÇÃO DE BISNETOS E OUTROS DESCENDENTES 

DE PORTUGUESES E MEMBROS DAS COMUNIDADES DE 
ASCENDÊNCIA PORTUGUESA 

Fundamentação do pedido 
 
Como atrás se refere, a decisão neste tipo de processos é marcadamente política. 
Por isso mesmo é importante especificar no requerimento razões de especial 
ligação à comunidade portuguesa que justifiquem a pretensão de aquisição da 
nacionalidade e juntar prova exaustiva de tal ligação. 
Tratando-se de descendentes de portugueses, devem juntar-se elementos 
históricos que comprovem a relação com tais ascendentes. 
 
A titulo de exemplo, referimos que se se tratar de bisneto de português, devem 
juntar-se 
 
a) A certidão de nascimento do ascendente ou ascendentes portugueses; 
b)  As certidões de nascimento dos ascendentes na linha reta. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 

NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS QUE TENHAM 
PRESTADO OU SEJAM CHAMADOS A PRESTAR SERVIÇOS 

RELEVANTES AO ESTADO PORTUGUÊS OU À COMUNIDADE 
NACIONAL 

O governo pode conceder a nacionalidade portuguesa aos estrangeiros que 
tenham prestado ou sejam chamados a prestar serviços relevantes ao Estado 
Português ou à comunidade nacional. 
 
Trata-se de uma concessão de nacionalidade por naturalização marcadamente 
política. 



Cidadania Portuguesa - Quem tem direito 
NATURALIZAÇÃO DE CIDADÃOS QUE TENHAM TIDO A 
NACIONALIDADE PORTUGUESA E NÃO ADQUIRIRAM 

OUTRA NACIONALIDADE 
O Governo concede a naturalização, aos indivíduos que tenham tido a nacionalidade 
portuguesa e que, tendo-a perdido, nunca tenham adquirido outra nacionalidade. 
Esses cidadãos têm o direito de exigir a concessão da naturalização com dispensa da 
residência em Portugal e do conhecimento da língua portuguesa. 
 
Pressupostos 
•Ter tido a nacionalidade portuguesa 
•Nunca  ter adquirido outra nacionalidade 
•Ser maior ou emancipado à face da lei portuguesa 
•Não ter sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, pela prática de 
crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a 
lei portuguesa. 
No requerimento são indicadas as circunstâncias que determinaram a perda da 
nacionalidade portuguesa. 



Cidadania Portuguesa - Processo no Brasil 

MONTAGEM DE PROESSOS NO BRASIL 

Os processos de reconhecimento da cidadania nos Consulados seguem praticamente 
os mesmos passos iniciais dos processos tramitados diretamente em Portugal. 
 
Após a reunião de todos os documentos, o processo ‘e analisado para determinar a 
necessidade de retificação dos registros, dando-se, assim, seqüência a preparação do 
processo. 
 
Nossos escritórios no Brasil podem auxilia-lo com a montagem dos processos de 
reconhecimento da cidadania portuguesa de sua família junto aos Consulados 
competentes. 



Cidadania Portuguesa - Outros Serviços 
OUTROS SERVIÇOS 

Realizamos diversos serviços inerentes à area de nacionalidade portuguesa, dentre 
eles: 
 
•Pesquisa de documentos junto a conservatórias de registro civil arquivos distritais; 
•Pedido de certidão de registro civil junto a conservatórias de registros civil; 
•Nosso escritório de Lisboa conta com uma equipe de pesquisas composta por 
profissionais altamente qualificados que percorrem semanalmente o território 
português em busca de documentos. 
•Acompanhamento processual junto a Conservatória de Registos Centrais; 
•Ação de oposição à aquisição a Nacionalidade Portuguesa; 
•Revisão (homologação) de sentença estrangeira (separação/divórcio, união de fato e 
adoção) em Tribunal português; 
O divórcio de cidadão português decretado por tribunal estrangeiro deve ser 
transcrito no registo civil português. 
A transcrição do divórcio depende da revisão e confirmação da sentença estrangeira 
que o decretou e é ordenada oficiosamente. 



Cidadania Portuguesa - Outros Serviços 
OUTROS SERVIÇOS 

Documentos 
Para o processamento da revisão de uma sentença estrangeira são necessários os 
seguintes documentos: 
 
1- Certidão da sentença, emitida pelo tribunal que a proferiu, com menção de que 
transitou em julgado; 
2- Na hipótese de a sentença não conter relatório que reproduza a posição das partes, 
a certidão deve conter, também, cópia da petição inicial e da contestação; 
3- Na hipótese de a ação ter sido iniciada com requerimento conjunto, deve a 
certidão conter o requerimento conjunto se a sentença o não reproduzir. 
4- Procuração forense ou procurações forenses de ambas as partes se for viável o 
pedido conjunto. 
5- Cópia simples dos documentos de identificação ou passaportes dos mandantes. 
Dados para o pedido de revisão de sentença estrangeira 
 
O pedido de revisão de sentença estrangeira pode ser deduzido por uma das partes 
contra a outra ou os seus descendentes ou por ambas as partes. 



Cidadania Portuguesa - Outros Serviços 
OUTROS SERVIÇOS 

A vantagem da dedução do pedido por ambas as partes é da de se evitar a citação, 
com um ganho de tempo que é, pelo menos, de 60 dias, tendo em conta o prazo de 
contestação e a dilação relativa às citações no estrangeiro. 
 
Na hipótese se ter falecido uma das partes, deverão ser identificados  os seus 
descendentes porque, nesse caso, a ação de revisão deve ser proposta contra eles, na 
hipótese se não outorgarem mandato para o pedido de revisão conjunta.  
 
•Transcrição de nascimento, casamento e óbito; 
•Pedido de certificado de nacionalidade; 
•Análise de documentos; 
•Parecer jurídico. 
 

Retificacao judicial de registros no Brasil 



Cidadania Portuguesa - Outros Serviços 
OUTROS SERVIÇOS 

Na grande maioria dos casos, as certidões brasileiras apresentam inconsistências no 
confronto com as certidões portuguesas. De fato, a grafia dos nomes e as datas quase 
nunca coincidem com os dados que constam dos documentos vindos de Portugal. 
Após a análise dos documentos trazidos ao nosso conhecimento pelo descendente, 
emitimos parecer acerca das retificações necessárias para êxito da demanda junto aos 
órgãos italianos. A nossa equipe no Brasil é minuciosa e muito rigorosa no exame dos 
documentos apresentados, pois pequenos erros podem gerar grandes problemas, 
atrasos e muitos prejuízos. 


