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Do ACIME ao ACM

1996 Portugal instituiu o cargo de Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas

2002 Criado o Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas – ACIME

2007 Agrupados no mesmo Instituto o ACIME, o Programa Escolhas, a Estrutura 
da Missão para o Diálogo com as Religiões e o Secretariado Entreculturas dando 
origem ao Alto Comissariado para o Diálogo Intercultural - ACIDI, IP

2014 Criação do Alto Comissariado para as Migrações – ACM, IP



MISSÃO DO ACM, I.P.
(Decreto-Lei  n.º 31/2014, de 27 de fevereiro)

Colaborar na definição, execução e avaliação das políticas públicas,

transversais e setoriais em matéria de migrações, relevantes: 

• para a atração dos migrantes nos contextos nacional, internacional e 

lusófono, 

• para a integração dos imigrantes e grupos étnicos, em particular as 

comunidades ciganas, 

• para a gestão e valorização da diversidade entre culturas, etnias e 

religiões.



SERVIÇOS E INICIATIVAS ACM, I.P.
• Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM)

• Rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM)

• Serviço de Tradução Telefónica: 

- Bolsa de 95 tradutores/intérpretes 

- Disponibiliza traduções imediatas e agendadas,  gratuitas, 

em 68 idiomas

• Linha de Apoio a Migrantes

• Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas

• Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados

• Núcleo de Ligação às Associações

• Áreas da Formação, Educação e Diálogo Inter-religioso



Outros Serviços e Iniciativas  do ACM, I.P.
• Gabinete de Promoção da Aprendizagem da Língua Portuguesa (GLPt)

• Atendimento e disponibilização de informação online
• Cursos de Português Língua de Acolhimento (PLA) 
• Ações de aprendizagem da língua portuguesa por via da educação não formal 
• Recursos

• Plataforma de Português Online | https://pptonline.acm.gov.pt/ | pptonline@acm.gov.pt

• Plataforma de Recursos Pedagógicos (dirigida a professores/formadores)| http://ppt.acm.gov.pt 

• Caderno de Formação - Propostas de Atividades e Exercícios (disponível em www.acm.gov.pt) 

• GUIA para o ensino do Português Língua de Acolhimento, no contexto da Educação Não Formal 
(disponível em www.acm.gov.pt) 

• Contactos: glpt@acm.gov.pt

• Programa Escolhas (para crianças e jovens em risco)

Investigação/dados
• Observatório das Migrações (OM)
• Observatório  das Comunidades Ciganas (OBCIG)

(CICDR)
Comissão para a Igualdade e Contra a 
Discriminação Racial

about:blank


Formas de Obtenção da Nacionalidade Portuguesa

- Nacionalidade Originária - Atribuição

- Nacionalidade  Derivada - Aquisição



Modelos de Atribuição e Aquisição da Nacionalidade

Na comunidade das nações existem 3 modelos acesso à nacionalidade:

§ O jus sanguinis – onde a filiação dita a respetiva nacionalidade – Filhos
de nacional de um Estado são nacionais desse mesmo Estado,
independentemente do local do nascimento;

§ O jus solis – o território onde o nascimento ocorre, dita a
nacionalidade, independentemente da dos progenitores;

§ O critério eclético – resulta da combinação dos anteriores, podendo
verificar-se o predomínio de um sobre outro.

• .



LEI DA NACIONALIDADE
E

REGULAMENTO DA 
LEI DA NACIONALIDADE



LEI DA NACIONALIDADE
Lei n.º 37/81, de 3 de outubro

§ Lei Orgânica n.º 2/2020, de 10/11 (versão atualizada, não regulamentada)
§ Lei Orgânica n.º 2/2018, de 5/07 (versão não regulamentada)
§ Lei Orgânica n.º 9/2015, de 29/07 (versão regulamentada)
§ Lei Orgânica n.º 8/2015, de 22/06
§ Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29/07
§ Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17/04
§ Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15/01
§ Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14/12
§ Lei n.º 25/94, de 19/08



REGULAMENTO DA LEI DA NACIONALIDADE
Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de 

dezembro

Regulamenta a Lei da Nacionalidade Portuguesa

§ Decreto-Lei n.º 71/2017, de 21/06 (versão em vigor, a
aguardar alteração)

§ Decreto-Lei n.º 30-A/2015, de 27/02
§ Decreto-Lei n.º 43/2013, de 01/04



Formas de Obtenção da Nacionalidade Portuguesa

AQUISIÇÃO 
Nacionalidade Derivada

AdquiridaAtribuída

produz efeitos desde o 
nascimento

só produz efeitos desde a
data do registo dos atos ou
dos factos de que
dependam

7 situações (art. 1.º)
14 situações (art. 2.º a 6.º)

ATRIBUIÇÃO  

Nacionalidade Originária



Formas de Obtenção da Nacionalidade Portuguesa

Efeitos desde o registo dos 
atos ou dos factos de que 

dependam

2 Situações:
§ Mulher que perdeu a nacionalidade portuguesa por ter adquirido uma

nacionalidade estrangeira, com fundamento no casamento com
estrangeiro – art.º 30.º

§ Aquele que, tendo tido a nacionalidade portuguesa, a perdeu por ter
adquirido voluntariamente uma nacionalidade estrangeira – art.º 31.º

AQUISIÇÃO 

Nacionalidade Readquirida



ATRIBUIÇÃO 
DA 

NACIONALIDADE PORTUGUESA



São portugueses de origem (art. 1.º da LN):

§ Situação 1 – Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português, nascidos em território

português - al. a) do n.º 1)

§ Situação 2 – Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português, nascidos no estrangeiro,

se o progenitor português aí se encontrar ao serviço do Estado Português - al. b) do n.º

1

§ Situação 3 – Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estrangeiro

se tiverem o seu nascimento inscrito no registo civil português ou se declararem que

querem ser portugueses - al. c) do n.º 1

Nacionalidade Originária (atribuída) 



São portugueses de origem (art. 1.º da LN):

§ Situação 4 – Os indivíduos com, pelo menos, um ascendente de nacionalidade

portuguesa originária do 2.º grau na linha reta que não tenha perdido essa

nacionalidade, se declararem que querem ser portugueses e possuírem laços de efetiva

ligação à comunidade nacional - al. d) do n.º 1

| netos de nacional português |

Nacionalidade Originária (atribuída) 



Definição de laços de efectiva ligação à 
comunidade portuguesa

Artigo 1.º n.º 3 

3 - A existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional, para os efeitos estabelecidos na
alínea d) do n.º 1, verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa e depende da não
condenação a pena de prisão igual ou superior a 3 anos, com trânsito em julgado da sentença, por
crime punível segundo a lei portuguesa, e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança
ou a defesa nacional, pelo envolvimento em atividade relacionadas com a prática do terrorismo, nos
termos da respetiva lei.

Nota - dispensa o reconhecimento do Governo e a existência de contacto regular com o território nacional

Nacionalidade Originária (atribuída) 



São portugueses de origem (art. 1.º da LN):

§ Situação 5 – Os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros, se

pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido e aqui tiver residência,

independentemente de título, ao tempo do nascimento - al. e) do n.º 1

| Descendentes de imigrantes - 3ª geração, 2ª nascida em Portugal |

Nacionalidade Originária (atribuída) 



São portugueses de origem (art. 1.º da LN):

§ Situação 6 – Os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros que

não se encontrem ao serviço do respetivo Estado, que não declarem não querer ser

portugueses, desde que, no momento do nascimento, um dos progenitores resida

legalmente no território português, ou aqui resida, independentemente do título, há

pelo menos um ano - al. f) do n.º 1

n.º 4 – A prova da residência legal referida na alínea f) no n.º 1 faz-se mediante a exibição
do competente documento de identificação do pai ou da mãe no momento do registo (versão
atualizada, mas não regulamentada)

Nacionalidade Originária (atribuída) 



São portugueses de origem (art. 1.º da LN):

§ Situação 7 – Os indivíduos nascidos no território português e que não possuam outra
nacionalidade - al. g) do n.º 1

| Apátridas |

Art. 3.º al. c) + art. 6.º e 36º do Regulamento:
Ø Nascido em território nacional;
Ø Não possua outra nacionalidade;
Ø Documentos emanados pelas autoridades dos países com os quais o interessado tenha conexões

relevantes, designadamente, do país de origem e da última nacionalidade ou da nacionalidade dos
progenitores;

Ø Não tenham sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão de máximo
igual ou superior a três anos, segundo a lei portuguesa;

Ø E não constituam perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo seu envolvimento em
atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos termos da respetiva lei.

Nacionalidade Originária (atribuída) 



Quanto custa fazer o pedido?
Emolumentos

DL n.º 322-A/2001 de 14/12 – Art.º 18.º

• Artigo 1.º

üMaiores: €175
üMenores: Gratuito



AQUISIÇÃO 
DA 

NACIONALIDADE PORTUGUESA



Nacionalidade Derivada  (Aquisição)

Por Efeito da Vontade

Por Adoção
(art. 5.º) 

Por Naturalização
(art. 6.º)

Filhos Menores ou Incapazes
(art. 2.º) 

Casamento ou União de Facto
(art. 3.º)

Declaração após aquisição de 
capacidade (art. 4.º)

9 Situações

Situaç



1. AQUISIÇÃO POR FILHOS MENORES OU INCAPAZES (art. 2.º e 9.º LN + art. 13.º

Regulamento)

Art.º 2.º - Os filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquira a nacionalidade

portuguesa podem também adquiri-la, mediante declaração.

Desde que:

ü Possuam ligação efetiva à comunidade nacional.

ü Não terem sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou

superior a 3 anos, por crime punível segundo a lei portuguesa;

ü E não constituam perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo seu envolvimento

em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos termos da respetiva lei.

Aquisição da Nacionalidade por Efeito da Vontade



§ 2. CASAMENTO (art. 3.º + 9.º da LN + art. 14.º n.º 1 e 3 do Regulamento)

O estrangeiro casado há mais de três anos com nacional português, pode adquirir a
nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na constância do matrimónio.

Desde que:
Ø Estar casado há mais de três anos;

Ø Declaração feita na constância do matrimónio;

Ø Possuir ligação efetiva à comunidade nacional;

Ø Não ter sido condenado, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou superior a 3 anos,

nos termos da respetiva lei;

Ø Não ter exercido funções públicas sem carácter predominantemente técnico ou a prestação de serviço militar,

não obrigatório, a Estado estrangeiro;

Ø A existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo seu envolvimento em atividades

relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da respetiva lei.

Aquisição da Nacionalidade por Efeito da Vontade



§ 2. UNIÃO DE FACTO (art. 3.º LN + art. 14.º , n.º 2 e 4 Regulamento)

O estrangeiro que, à data da declaração, viva em união de facto há mais de três anos com

nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa, após acção de

reconhecimento dessa situação a interpor no tribunal cível.

Desde que:

Ø Manter uma união de facto há mais de três anos;

Ø Prestar declaração de vontade, após obtenção de sentença judicial comprovativa do reconhecimento da

situação de união de facto;

Aquisição da Nacionalidade por Efeito da Vontade



(continuação)

Ø Possuir ligação efetiva à comunidade nacional;

Ø Não ter sido condenado, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão de máximo igual ou

superior a 3 anos, por crime punível segundo a lei portuguesa;

Ø Não ter exercido funções públicas sem carácter predominantemente técnico ou a prestação de serviço militar,

não obrigatório, a Estado estrangeiro;

Ø A existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo seu envolvimento em atividades

relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da respetiva lei.

Aquisição da Nacionalidade por Efeito da Vontade



§ 3. DECLARAÇÃO APÓS AQUISIÇÃO DE CAPACIDADE (art. 4.º + 9.º LN + art. 15.º
Regulamento)

Os que hajam perdido a nacionalidade portuguesa por efeito de declaração prestada
durante a sua incapacidade podem adquiri-la, quando capazes, mediante declaração.

Desde que:

Ø Prova de capacidade;
Ø Possuir ligação efetiva à comunidade nacional;
Ø Não ter sido condenado, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou

superior a 3 anos, por crime punível segundo a lei portuguesa;
Ø Não ter exercido funções públicas sem carácter predominantemente técnico ou a prestação de

serviço militar, não obrigatório, a Estado estrangeiro;
Ø A existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo seu envolvimento em

atividades relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da respetiva lei.

Aquisição da Nacionalidade por Efeito da Vontade



§ 4. POR ADOÇÃO - art. 5.º LN

O adotado por nacional português adquire a nacionalidade portuguesa.

| Opera por mero efeito da lei. |

Aquisição da Nacionalidade por Adoção



Quanto custa fazer o pedido? 
Emolumentos

DL n.º 322-A/2001 de 14/12 – Art.º 18.º

• Artigo 2.º - 200€
• Artigo 3.º - 250€
• Artigo 4.º - 250€
• Artigo 5.º - Gratuito – directamente  na CRC



Exercícios

• Mário, de 18 anos, cidadão brasileiro, em situação irregular, encontra-se em Portugal, onde veio a 
tomar conhecimento, que o seu avô,  pai da sua mãe, é, cidadão português, cuja  nacionalidade 
portuguesa, adquiriu através do casamento. Assim, ao saber que o seu avô é português, pretende 
obter a nacionalidade pelo avô, pode?

• Michelli tem uma filha que nasceu dia 01.11.2020. A cidadã encontra-se em território nacional 
desde janeiro de 2020  e, o seu marido (pai da criança), encontra-se em Portugal desde outubro 
de 2018. Terá a menor direito à nacionalidade originária? 



Exercícios 
(continuação)

• Kellen, cidadã brasileira de origem, naturalizou-se portuguesa. Esta cidadã é mãe de 3 filhos de 
nacionalidade brasileira: um de 21 anos, outro de 19 anos e a mais nova de 16 anos. Terão estes, 
o direito à nacionalidade portuguesa?

• Raísa vive em união de facto com um cidadão português há 5 anos.  Pretende obter a 
nacionalidade portuguesa. Como orientaria a Raísa?



Exercícios 
(continuação)

Para efeitos de nacionalidade, a filiação só produz
efeitos se tiver sido estabelecida:

a) A qualquer altura, desde que registada;
b) Antes da maioridade;
c) A qualquer altura;
d) Depois da maioridade



Exercícios 
(continuação)

O estrangeiro que viva em união de facto, com um cidadão 
português pode adquirir a nacionalidade desde que: 

a) À data do pedido, exista a união de facto há mais de três anos e haja uma sentença 
judicial que comprove essa relação;
b) União de facto há pelo menos 3 anos com um cidadão português e tenha uma sentença 
judicial que comprove a união;
c) Vivam em união de facto há mais de 2 anos;
d) O cidadão estrangeiro apresente uma declaração do companheiro de nacionalidade 
portuguesa;



Exercícios 
(continuação)

Um cidadão português que tenha perdido a nacionalidade
portuguesa na menoridade pode readquiri-la:

a) Não, uma vez que quem perdeu a nacionalidade portuguesa não pode readquiri-la;
b) Sim, desde que sendo maior, faça uma declaração nesse sentido;
c) Sim, basta ir fazer novamente o bilhete de identidade;
d) No prazo de dois anos após atingir a maioridade



Artigo 6.º
Requisitos

1 - O Governo concede a nacionalidade portuguesa, por naturalização, aos estrangeiros 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 cinco anos;
c) Conhecerem suficientemente a língua portuguesa;
d) Não tenham sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou
superior a 3 anos, por crime punível segundo a lei portuguesa;
e) Não constituam perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo seu envolvimento
em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos termos da respetiva lei.

Aquisição da Nacionalidade por Naturalização



Artigo 6.º
Requisitos

2 - O Governo concede a nacionalidade, por naturalização, aos menores, nascidos no território
português, filhos de estrangeiros, e que no caso de terem completado a idade de imputabilidade
penal cumpram os requisitos das d) e e) do número anterior, desde que, no momento do pedido,
preencham uma das seguintes condições:

a) Um dos progenitores aqui tenha residência, independentemente de título, pelo menos durante 
os cinco anos imediatamente anteriores ao pedido

b) Um dos progenitores tenha residência legal em território nacional;
c) O menor aqui tenha frequentado, pelo menos, um ano da educação pré-escolar ou ensino

básico, secundário ou profissional.

Aquisição da Nacionalidade por Naturalização



Artigo 6.º
Requisitos

3 – Tratando-se de criança ou jovem com menos de 18 anos, acolhidos em instituição pública,
cooperativa, social ou privada com acordo de cooperação com o estado, na sequência de medida de
promoção e proteção definitiva aplicada em processo de promoção e proteção, ao abrigo do disposto
no n.º 3 do artigo 72.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada em anexo à Lei
n.º 147/99, de 1 de setembro, cabe ao Ministério Público promover o respetivo processo de
naturalização com dispensa das condições referidas no número anterior.

4 - O Governo concede a naturalização, com dispensa dos requisitos previstos nas alíneas b) e c) do
n.º 1, aos indivíduos que tenham tido a nacionalidade portuguesa e que, tendo-a perdido, nunca
tenham adquirido outra nacionalidade

Aquisição da Nacionalidade por Naturalização



Artigo 6.º
Requisitos

5 - O Governo concede a nacionalidade, por naturalização, com dispensa do requisito estabelecido
na alínea b) do n.º 1, aos indivíduos que satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Tenham nascido em território português;
b) Sejam filhos de estrangeiro que aqui tivesse residência, independentemente de título, ao tempo

do seu nascimento;
c) Aqui residam, independentemente de título, há pelo menos cinco anos.

Aquisição da Nacionalidade por Naturalização



Artigo 6.º
Requisitos

6 - O Governo pode conceder a naturalização, com dispensa dos requisitos previstos nas alíneas b) e
c) do n.º 1, aos indivíduos que, não sendo apátridas, tenham tido a nacionalidade portuguesa, aos
que forem havidos como descendentes de portugueses originários, aos membros de comunidades
de ascendência portuguesa e aos estrangeiros que tenham prestado ou sejam chamados a prestar
serviços relevantes ao Estado Português ou à comunidade nacional.

7 - O Governo pode conceder a nacionalidade por naturalização, com dispensa dos requisitos
previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1, aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, através da
demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base
em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma
familiar, descendência direta ou colateral.

Aquisição da Nacionalidade por Naturalização



Artigo 6.º
Requisitos

8 – O Governo pode conceder a nacionalidade, por naturalização, com dispensa do requisito
estabelecido na alínea b) do n.º 1, aos indivíduos que sejam ascendentes de cidadãos portugueses
originários, aqui tenham residência, independentemente de título, há pelo menos cinco anos
imediatamente anteriores ao pedido e desde que a ascendência tenha sido estabelecida no
momento do nascimento do cidadão português.

9 – O Governo concede a nacionalidade por naturalização, com dispensa dos requisitos
estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1, aos indivíduos que não conservaram a nacionalidade
portuguesa nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 308-A/75, de 24 de junho, por residirem em
Portugal há menos de cinco anos em 25 de abril de 1974, desde que, após a perda da nacionalidade
portuguesa, não tenham estado ao serviço do respetivo Estado e tenham permanecido e
permaneçam em Portugal, independentemente do título, bem como aos seus filhos, nascidos em
território nacional, aos quais não tenha sido atribuída a nacionalidade originária.

Aquisição da Nacionalidade por Naturalização



Artigo 6.º
Requisitos

10 – O conhecimento da língua portuguesa referido na alínea c) do n.º 1 presume-se existir para os
requerentes que sejam naturais e nacionais de países de língua oficial portuguesa.

NOTA: Artigo 25.º n.º 9, do Regulamento da Lei da Nacionalidade:

ü“O conhecimento da língua portuguesa presume-se existir para os interessados que sejam naturais
e nacionais de país que tenha o português como língua oficial há pelo menos 10 anos e que residam
em Portugal, independentemente do título, há pelo menos 5 anos.”

Aquisição da Nacionalidade por Naturalização



Artigo 6.º
Requisitos

11 – A prova da inexistência de condenação, com trânsito em julgado na sentença, com pena de
prisão igual ou superior a 3 anos referida na alínea d) do n.º 1 faz-se mediante a exibição de
certificados de registo criminal emitidos:
a) Pelos serviços competentes portugueses;
b) Pelos serviços competentes do país do nascimento, do país da nacionalidade e dos países onde

tenha tido residência, desde que neles tenha tido residência após completar a idade de
imputabilidade penal.

12 – O procedimento de naturalização das pessoas abrangidas pelos n.º 2, 3, 5 e 9 é gratuito.

Aquisição da Nacionalidade por Naturalização



A nacionalidade pode ser readquirida nos seguintes casos: Artigo 30.º

1 - A mulher que perdeu a nacionalidade portuguesa por ter adquirido uma nacionalidade
estrangeira, com fundamento no casamento com estrangeiro, nos termos da Lei n.º 2098, de 29 de
julho de 1959, e legislação precedente, readquire-a:
§ desde que não tenha sido lavrado o registo definitivo da perda da nacionalidade, exceto se

declarar que não quer adquirir a nacionalidade portuguesa ;
§ Mediante declaração, quando tenha sido lavrado o registo definitivo da perda da nacionalidade.
2 - Nos casos referidos no número anterior não se aplica o disposto nos artigos 9.º e 10.º.
3 - Sem prejuízo da validade das relações jurídicas anteriormente estabelecidas com base em outra

nacionalidade, a aquisição da nacionalidade portuguesa nos termos previstos no n.º 1 produz
efeitos desde a data do casamento, independentemente da data em que o facto ingressou no
registo civil português.

NACIONALIDADE READQUIRIDA



Quanto custa fazer o pedido? 
Emolumentos

DL n.º 322-A/2001 de 14/12 – Art.º 18.º

• Artigo 6.º - Maiores: 250€
- Menores: 200€

• Artigo 6.º, n.º 2, 3, 5 e 9 - Gratuito
• Artigo 30.º e 31.º - Gratuito



PERDA 
DA 

NACIONALIDADE PORTUGUESA



Artigo 8.º
§ Perdem a nacionalidade portuguesa os que, sendo nacionais de outro Estado, declarem

que não querem ser portugueses. – art. 8.º LN + art. 29.º do Regulamento

Artigo 30.º do Regulamento (Declaração de perda da nacionalidade)
1. Quem, sendo nacional de outro Estado, não quiser ser português pode declará-lo.
2. Subsiste a nacionalidade portuguesa em relação aos que adquirem outra

nacionalidade, salvo se declararem o contrário.
3. A declaração é instruída com documento comprovativo da nacionalidade estrangeira

do interessado.

EMOLUMENTOS – 150€

PERDA DA NACIONALIDADE 



OPOSIÇÃO À AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE POR EFEITO DA VONTADE

ARTIGO 9.º
1 - Constituem fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da

vontade:
a) A inexistência de ligação efectiva à comunidade nacional;
b) A condenação, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou superior a 3

anos, por crime punível segundo a lei portuguesa;
c) O exercício de funções públicas sem carácter predominantemente técnico ou a prestação de

serviço militar não obrigatório a Estado estrangeiro;
d) A existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo seu envolvimento

em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos termos da respectiva lei.
2 – A oposição à aquisição de nacionalidade com fundamento na alínea a) do número anterior não

se aplica às situações de aquisição de nacionalidade em caso de casamento ou união de facto
quando existam filhos comuns do casal com nacionalidade portuguesa.



OPOSIÇÃO À AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE POR EFEITO DA VONTADE

3 – A oposição à aquisição de nacionalidade com fundamento na alínea a) do n.º 1 também não se
aplica às situações de aquisição de nacionalidade quando o casamento ou a união de facto
decorra há pelo menos seis anos.

4 – À prova da inexistência de condenação referida na alínea b) do n.º 1 é aplicável o disposto no
n.º 11 do artigo 6.º.



OUTRAS DISPOSIÇÕES 
LEGAIS 

IMPORTANTES



• Atestado de insuficiência económica do interessado e do agregado 
familiar, emitido pela Junta de Freguesia do interessado.
O atestado deve indicar expressamente a “insuficiência económica” 
bem como o facto de ter sido emitido com base em documentos 
apresentados pelo interessado (IRS, recibos de vencimento, factura da 
luz, água, renda casa, creche dos filhos, etc.);

• Apoio judiciário junto da Segurança Social.



Artigo 12.º-A
Nulidade

1 – É nulo o ato que determine a atribuição, aquisição ou perda da
nacionalidade portuguesa com fundamento em documentos falsos ou
certificativos de factos inverídicos ou inexistentes, ou ainda em falsas
declarações.

2- O disposto no número anterior não é aplicável nos casos em que da
declaração da nulidade resulte a apatridia do interessado.

Nota: Lei não regulamentada

Nulidade – Art. 12.º-A da Lei da Nacionalidade



Artigo 12.º - B
Consolidação da nacionalidade

1 - A titularidade de boa-fé de nacionalidade portuguesa originária ou adquirida durante, pelo
menos, 10 anos é causa de consolidação de nacionalidade, ainda que o ato ou facto de que resulte
a sua atribuição ou aquisição seja contestado.
2 – O prazo referido no número anterior é de 18 meses para os menores com nascimento no
registo civil português.
3 – Nos casos de aquisição de nacionalidade, o prazo referido no n.º 1 conta-se a partir da data
do registo de nascimento, se a identificação como cidadão português tiver na sua origem o
respetivo registo, ou a partir da data da emissão do primeiro documento de identificação como
cidadão nacional, se a identificação como cidadão português derivar do documento emitido.
4 – Nos casos de aquisição de nacionalidade, o prazo referido no n.º 1 conta-se a partir:
a) Da data do registo da nacionalidade, nos casos de aquisição por efeito da vontade, pela

adoção ou por naturalização;
b) Da data do facto de que dependa a aquisição, nos casos de aquisição por efeito da lei;
c) Da data de emissão do primeiro documento de identificação, nos demais casos.

Consolidação da nacionalidade – Art. 12.º-B da Lei da Nacionalidade



Artigo 13.º 
Suspensão de procedimentos

1- O procedimento de aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade, por
adopção ou por naturalização suspende-se durante o decurso do prazo de cinco anos a contar
da data do trânsito em julgado de sentença que condene o interessado por crime previsto na
lei portuguesa e em pena ou penas que, isolada ou cumulativamente, ultrapassem 1 ano de
prisão.

2 – Com a suspensão prevista no número anterior, suspende-se também a contagem do prazo
previsto no n.º 1 do artigo 10.º.

3 – São nulos os atos praticados em violação do disposto no n.º 1.

Suspensão de procedimentos – Art. 13.º da Lei da Nacionalidade



1 - Para os efeitos do disposto nos artigos precedentes, entende-se que residem legalmente no
território português os indivíduos que aqui se encontram, com a sua situação regularizada
perante as autoridades portuguesas, 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.
2 - O disposto no número anterior não prejudica os regimes especiais de residência legal
resultantes de tratados ou convenções de que Portugal seja Parte, designadamente no âmbito
da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
3 – Para efeitos de contagem de prazos de residência legal previstos na presente lei,
considera-se a soma de todos os períodos de residência legal em território nacional,
seguidos ou interpolados, desde que os mesmos tenham decorrido num intervalo máximo
de 15 anos.
4 – Consideram-se igualmente como residindo legalmente no território português as
crianças e jovens filhos de estrangeiros e acolhidos em instituição pública, cooperativa,
social ou privada com acordo de cooperação com o estado, na sequência de um processo de
promoção e proteção.

Residência – Art. 15.º da Lei da Nacionalidade



PROVA DA NACIONALIDADE
ARTIGO 21.º 

1 – A nacionalidade portuguesa originária dos indivíduos abrangidos pelas alíneas a), b), f) e g) do
n.º 1 do artigo 1.º prova-se pelo assento de nascimento.

2 – É havido como nacional português o indivíduo de cujo assento de nascimento não conste menção
da nacionalidade estrangeira dos progenitores ou do seu desconhecimento.

3 – É também havido como nacional português o indivíduo de cujo assento de nascimento conste
a menção de os progenitores estrangeiros não se encontrarem ao serviço do respetivo Estado.

4 – A nacionalidade originária dos indivíduos abrangidos pelas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 1.º
prova-se, consoante os casos, pelas menções constantes do assento de nascimento lavrado por
inscrição no registo civil português ou pelo registo da declaração de que depende a atribuição.

5 – A nacionalidade originária dos indivíduos abrangido pela alínea e) do n.º 1 do artigo 1.º prova-
se pelo assento de nascimento onde conste a menção da naturalidade portuguesa de um dos
progenitores e da sua residência no território nacional.



1 - O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pode emitir o documento comprovativo da 
residência legal no território português com base nos elementos nele arquivados ou em 
averiguações realizadas para o efeito.

2 - O conhecimento da língua portuguesa pode ser comprovado por uma das seguintes 
formas:

a) Certificado de habilitação emitido por estabelecimento de ensino público, particular ou 
cooperativo reconhecido nos termos legais, desde que o seu detentor tenha 
frequentado com aproveitamento a unidade curricular/disciplina de Português, pelo 
menos em dois anos letivos;

PROVA DA RESIDÊNCIA E DO CONHECIMENTO DA LÍNGUA
PORTUGUESA – Art. 25.º Regulamento



b) Certificado de aprovação em prova de língua portuguesa realizada em estabelecimentos de ensino da
rede pública, quando efetuada em território nacional, ou em locais acreditados pelo Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P., quando realizada no estrangeiro, devendo a regulamentação desta prova,
bem como o respetivo controlo, constar de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas dos
negócios estrangeiros, da administração interna, 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 e
Ciência, mediante protocolo;

d) Certificado de qualificações que ateste a conclusão do nível A2 ou superior, emitido por estabelecimento
de ensino público, centros de emprego e formação e centros protocolares do IEFP - Instituto do Emprego e
da Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.), ao abrigo da Portaria n.º 1262/2009, de 15 de outubro, alterada
pela Portaria n.º 216-B/2012, de 18 de julho.

PROVA DA RESIDÊNCIA E DO CONHECIMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA – art. 25.º Regulamento 



3 - Pela realização da prova de língua portuguesa prevista na alínea b) do n.º 2 é exigido o pagamento de
taxa, nos termos a fixar pela portaria prevista na referida alínea.

4 - Os candidatos à prova de língua portuguesa prevista na alínea b) do n.º 2 não podem ter idade inferior à
idade legal exigida para a conclusão da escolaridade obrigatória, à data da realização da prova.

5 - Tratando-se de menor que não tenha concluído o 1.º ciclo do ensino básico em estabelecimento de
ensino com currículo português, o conhecimento suficiente da língua portuguesa pode ser comprovado
mediante declaração emitida por estabelecimento de educação ou ensino de português, frequentado pelo
menor.

6 - Tratando-se de pessoas com graves problemas de saúde ou com deficiências com grau de incapacidade
devidamente comprovada por atestado médico multiuso passado nos termos da legislação portuguesa, ou
de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que não saibam ler ou escrever, a prova do
conhecimento da língua portuguesa deve ser adequada à sua capacidade para demonstrar conhecimentos
desta língua.

PROVA DA RESIDÊNCIA E DO CONHECIMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA – art. 25.º Regulamento 



7 - Tratando-se de pessoa que tenha frequentado estabelecimento de ensino público
ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais em país de
língua oficial portuguesa, o conhecimento da língua portuguesa pode ser comprovado
por certificado de habilitação emitido por esse estabelecimento de ensino.

8 - Havendo dúvida sobre a suficiência do certificado apresentado para comprovar o
conhecimento da língua portuguesa, a Conservatória dos Registos Centrais pode
solicitar às autoridades competentes do Ministério da Educação e Ciência que se
pronunciem, sob pena de, não sendo considerado suficiente, não poder valer como
prova do conhecimento.

PROVA DA RESIDÊNCIA E DO CONHECIMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA – art. 25.º Regulamento 



9 - O conhecimento da língua portuguesa presume-se existir para
os interessados que sejam naturais e nacionais de país que tenha o
português como língua oficial há pelo menos 10 anos e que
residam em Portugal, independentemente do título, há pelo
menos 5 anos.

PROVA DA RESIDÊNCIA E DO CONHECIMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA – art. 25.º n.º 9 do Regulamento 



10 - No caso de cidadãos nacionais de um Estado membro da União Europeia,
a prova da residência legal pode ser efetuada:

a) Mediante transmissão de informação pelo Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, nos termos do n.º 1, relativamente à realização do registo a que se
refere o artigo 14.º da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto; ou

b) Mediante a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento
das condições do direito de residência estabelecidas nos artigos 7.º e 9.º da Lei
n.º 37/2006, de 9 de agosto, ou do direito de residência permanente
estabelecidas nos artigos 10.º e 11.º da mesma lei.

PROVA DA RESIDÊNCIA E DO CONHECIMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA – art. 25.º Regulamento 



Portaria que vem concretizar a prova do conhecimento da língua
portuguesa, prevista no art. 25.º do Regulamento da
Nacionalidade Portuguesa:

§ Portaria n.º 176/2014, de 11 de setembro (Portaria da prova
do conhecimento das língua portuguesa) - define o modo de
aferir o conhecimento da língua portuguesa para efeitos de
aquisição da nacionalidade, designadamente através da
realização de prova de língua portuguesa.

about:blank


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.

DISPENSA DE DOCUMENTOS – art. 26.º Regulamento



1 - Recebido o requerimento deve o processo, no prazo de quarenta e oito horas, ser
remetido à Conservatória dos Registos Centrais, podendo ser enviado por via electrónica,
nas condições que vierem a ser fixadas por portaria do Ministro da Justiça.

2 - No prazo de 30 dias contados a partir da data da recepção, a Conservatória dos Registos 
Centrais deve analisar sumariamente o processo e proceder ao indeferimento liminar do 
requerimento nos seguintes casos:
a) Quando não contenha os elementos previstos no n.º 4 do artigo 18.º;
b) Quando não seja acompanhado dos documentos necessários para comprovar os factos 
que constituem o fundamento do pedido, sem prejuízo do disposto nos n.os 4 a 8 do artigo 
37.º

3 - Se o conservador ou o oficial dos registos concluir que o requerimento deve ser
liminarmente indeferido, notifica o interessado dos fundamentos que conduzem ao
indeferimento para que este se pronuncie, no prazo de 20 dias.

TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE NATURALIZAÇÃO – art. 
27.º Regulamento



4 - Após a recepção da pronúncia do interessado ou o decurso do prazo previsto no número 
anterior é proferida decisão fundamentada pelo conservador ou por oficial dos registos.

5 - Não ocorrendo indeferimento liminar, a Conservatória dos Registos Centrais solicita,
sempre que possível por via electrónica, as informações necessárias à Polícia Judiciária,
bem como ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que, para o efeito, pode consultar
outras entidades, serviços e forças de segurança.

6 - As informações referidas no número anterior devem ser prestadas pela Polícia Judiciária
e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no prazo de 30 dias, excepto se existirem razões
que justifiquem a sua prorrogação, por prazo não superior a 90 dias, facto que deve ser
comunicado à Conservatória dos Registos Centrais.

7 - A informação sobre a existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa
nacional, pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos
termos da respetiva lei, é prestada pelas entidades referidas no n.º 5.

TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE NATURALIZAÇÃO – art. 
27.º Regulamento



8 - As entidades referidas no n.º 5 actualizam a informação prestada, sempre que se
verifiquem alterações que devam ser comunicadas à Conservatória dos Registos Centrais.

9 - Caso tenha sido requerida a dispensa de apresentação de qualquer documento, nos
termos previstos no artigo 26.º, o processo é submetido a decisão do Ministro da Justiça.

10 - Realizadas as diligências, é emitido parecer, no prazo de 45 dias, sobre a verificação dos
pressupostos do pedido, sendo o processo submetido, de imediato, a decisão do Ministro da
Justiça, caso o parecer seja favorável à pretensão do interessado.

11 - Se o parecer for no sentido do indeferimento do pedido, o interessado é notificado do
seu conteúdo para que, no prazo de 20 dias, se pronuncie, devendo dessa notificação
constar a hora e o local onde o processo pode ser consultado.

12 - Decorrido o prazo previsto no número anterior, e após ter sido analisada a eventual
resposta do interessado, o processo é submetido a decisão do Ministro da Justiça.

TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE NATURALIZAÇÃO – art. 
27.º Regulamento



13 - A decisão do Ministro da Justiça que conceda a naturalização é objecto de registo a 
lavrar oficiosamente na Conservatória dos Registos Centrais.

14 - Se o pedido de naturalização for indeferido, a decisão é notificada ao interessado.

15 - As notificações, quando sejam efetuadas por carta registada, são remetidas para o 
domicílio escolhido pelo interessado, e presumem-se efetuadas no terceiro dia útil posterior 
ao do registo ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.

16 - As notificações referidas no número anterior não deixam de produzir efeito pelo facto 
de o expediente ser devolvido, desde que a remessa tenha sido feita para o domicílio 
escolhido pelo interessado; nesse caso, ou no de a carta não ter sido entregue por ausência 
do destinatário, juntar-se-á ao procedimento o sobrescrito, presumindo-se a notificação feita 
no dia a que se refere a parte final do número anterior.

TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE NATURALIZAÇÃO – art. 
27.º Regulamento



1 - As declarações e os requerimentos para efeitos de nacionalidade são instruídos com os
documentos necessários para a prova das circunstâncias de que dependa a atribuição,
aquisição ou perda da nacionalidade portuguesa e com os demais documentos necessários
para a prática dos correspondentes actos de registo civil obrigatório.

2 - Os documentos apresentados para instruir as declarações e os requerimentos, quando
escritos em língua estrangeira, são acompanhados de tradução feita ou certificada, nos
termos previstos na lei.

3 - As certidões de actos de registo civil, nacional ou estrangeiro, destinadas a instruir as
declarações e os requerimentos são, se possível, de cópia integral e emitidas por fotocópia
do assento.

INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES E REQUERIMENTOS – art. 
37.º Regulamento



4 - Os interessados estão dispensados de apresentar as certidões de registos que devam instruir as
declarações para fins de atribuição, aquisição ou perda da nacionalidade, bem como as certidões
de registos referidas no n.º 3 do artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 2 do artigo 70.º, desde
que indiquem elementos que permitam identificar os assentos, designadamente o local de
nascimento ou de casamento, a respectiva data e, se for do seu conhecimento, a conservatória do
registo civil português onde se encontram arquivados e o respectivo número e ano, caso em que
essas certidões são oficiosamente obtidas.

5 - É dispensada a junção de certidão de registo ou de documento existentes em suporte digital,
quando os órgãos do registo civil aos mesmos tiverem acesso, através de sistema informático.

6 - A apresentação de certidões de assentos que devam instruir declarações ou requerimentos para
fins de atribuição, aquisição ou perda da nacionalidade é dispensada, se os correspondentes actos
de registo se encontrarem arquivados na Conservatória dos Registos Centrais.

INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES E REQUERIMENTOS – art. 
37.º Regulamento



7 - Os interessados estão, igualmente, dispensados de apresentar os seguintes documentos,
os quais são oficiosamente obtidos junto das entidades competentes, sempre que possível,
por via electrónica:

a) Certificado do registo criminal português;

b) Documentos emitidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, destinados a comprovar a
residência legal no território português, bem como a circunstância prevista na alínea c) do n.º
2 do artigo 10.º

8 - É dispensada a apresentação do certificado do registo criminal do país da naturalidade e ou
do país da nacionalidade sempre que o interessado comprove que, após ter completado os 16
anos, residiu noutro país.

INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES E REQUERIMENTOS – art. 
37.º Regulamento



9 - Sem prejuízo do que se encontre estabelecido em convenções
internacionais e leis especiais, as certidões de actos de registo civil emitidas no
estrangeiro são legalizadas nos termos previstos no Código de Processo Civil.

10 - Em caso de dúvida sobre a autenticidade do conteúdo de documentos
emitidos no estrangeiro, pode ser solicitada às autoridades emitentes a
confirmação da sua autenticidade, sendo os encargos daí resultantes
suportados pelos interessados.

INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES E REQUERIMENTOS – art. 
37.º Regulamento



1 - O Ministério Público deduz nos tribunais administrativos a ação judicial para efeito de 

1 - O Ministério Público deduz nos tribunais administrativos a ação judicial para efeito de
oposição à aquisição da nacionalidade, por efeito da vontade ou por adoção, no prazo de um
ano a contar da data do facto de que depende a aquisição da nacionalidade.

2 - Constituem fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa, por efeito
da vontade ou da adopção:

a) A inexistência de ligação efectiva à comunidade nacional;

b) A condenação, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão de máximo igual
ou superior a três anos, segundo a lei portuguesa;

FUNDAMENTO, LEGITIMIDADE E PRAZO 
art. 56.º Regulamento



1 - O Ministério Público deduz nos tribunais administrativos a ação judicial para efeito de 

c) O exercício de funções públicas sem carácter predominantemente técnico ou a prestação de
serviço militar não obrigatório a Estado estrangeiro.

d) A existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo seu
envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos termos da
respetiva lei.

3 - A Conservatória dos Registos Centrais deve presumir que existe ligação efetiva à
comunidade nacional quando o declarante, menor ou incapaz, no momento do pedido
resida legalmente no território português nos cinco anos imediatamente anteriores ao pedido,
se encontre inscrito na administração tributária e no Serviço Nacional de Saúde ou nos
serviços regionais de saúde e, sendo menor em idade escolar, comprove ainda a frequência
escolar em estabelecimento de ensino no território nacional.

FUNDAMENTO, LEGITIMIDADE E PRAZO 
art. 56.º Regulamento



1 - O Ministério Público deduz nos tribunais administrativos a ação judicial para efeito de 

4 - A Conservatória dos Registos Centrais deve presumir que existe ligação efetiva à
comunidade nacional quando o declarante, maior, no momento do pedido preencha,
designadamente, um dos seguintes requisitos:

a) Seja natural e nacional de país de língua oficial portuguesa, casado ou vivendo em união
de facto há, pelo menos, cinco anos, com nacional português originário;

b) Seja natural e nacional de país de língua oficial portuguesa e existam filhos, portugueses
de origem, do casamento ou da união de facto que fundamenta a declaração;

c) Conheça suficientemente a língua portuguesa, desde que esteja casado ou viva em união
de facto com português originário há, pelo menos, cinco anos;

FUNDAMENTO, LEGITIMIDADE E PRAZO 
art. 56.º Regulamento



1 - O Ministério Público deduz nos tribunais administrativos a ação judicial para efeito de 

d) Resida legalmente no território português nos três anos imediatamente anteriores ao
pedido, se encontre inscrito na administração tributária e no Serviço Nacional de Saúde ou nos
serviços regionais de saúde, e comprove frequência escolar em estabelecimento de ensino no
território nacional ou demonstre conhecimento da língua portuguesa;

e) Resida legalmente no território português nos cinco anos imediatamente anteriores ao
pedido, se encontre inscrito na administração tributária e no Serviço Nacional de Saúde ou nos
serviços regionais de saúde.

5 - A residência legal no território português e o conhecimento da língua portuguesa são
comprovados nos termos do artigo 25.º

FUNDAMENTO, LEGITIMIDADE E PRAZO 
art. 56.º Regulamento



O Decreto-Lei n.º 71/2017, de 21 de junho veio regulamentar as
Leis Orgânicas n.º 8/2015, de 22 de junho e n.º 9/2015, de 29 de
julho, e veio introduzir algumas melhorias no procedimento de
atribuição e aquisição da nacionalidade, tornando-o mais justo e
célere para o requerente.

Aguarda-se nova regulamentação à 9.ª alteração da Lei da
Nacionalidade (Lei Orgânica n.º 2/2020, de 10 de novembro).



SERVIÇOS COMPETENTES PARA RECEÇÃO DE PEDIDOS DE NACIONALIDADE 

§ Extensões da Conservatória dos Registos Centrais no Centro Nacional de Apoio à
Integração de Migrantes CNAIM, em Lisboa e no Porto.

§ Espaço de Registos de Lisboa (Areeiro);

§ Espaço de Registos de Lisboa (Benfica);

§ Espaço de Registos de Lisboa (Expo);

§ Loja do Cidadão de Odivelas;

§ Conservatória do Registo Civil da sua escolha;

§ Consulado português da área da residência.
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SERVIÇOS COMPETENTES PARA RECEÇÃO DE PEDIDOS DE NACIONALIDADE

• Perante a situação atual de Pandemia da Covid-19, os 
pedidos são apresentados mediante marcação prévia:

• registos.centrais@irn.mj.pt

• rcentrais.cnai.lisboa@irn.mj.pt
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Exemplos de alguns documentos



Atestado de Insuficiência Económica



Certidão do SEF que comprova o tempo de permanência 
legal em Portugal



Boletim de Nascimento em Portugal



Assento de Nascimento de Portugal



Assento de Nascimento de Portugal com averbamento do 
estabelecimento da filiação durante a menoridade



Certidão de Nascimento do Brasil



Certidão de Nascimento da Guiné Bissau



Declaração emitida por uma Embaixada, a atestar a 
emissão de Passaportes



Registo criminal do Brasil



Exercícios 
(continuação)

• Se o cidadão estrangeiro pretender interpor um recurso
relativamente à decisão sobre o seu pedido de nacionalidade
portuguesa deverá dirigir-se ao:

a) Tribunal cível da sua área de residência;
b) Tribunal constitucional;
c) Ministério público;
d) Tribunal Administrativo



Exercícios 
(continuação)

A autenticação de documentos significa:

a) São reconhecidos pelos serviços consulares portugueses no país onde foram emitidos ou 
Apostilha;
b) São reconhecidos em Portugal pelos serviços consulares dos países onde foram 
emitidos;
c) Têm o carimbo do serviço onde forma emitidos;
d) Estão escritos em português



Instituto dos Registos e do 
Notariado (IRN)

Linha de Apoio 
a Migrantes

O atendimento da LAM está disponível,
atualmente, em 9 línguas diferentes, de 2.ª
a 6.ª feira, das 9h às 19h.

808 257 257 - a partir da rede fixa (custo 
de chamada local)

218 106 191 - a partir da rede móvel e do 
estrangeiro (+351)

Informações úteis
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Muito obrigada pela Vossa atenção!

Email da equipa de formação:
formacaoacm@acm.gov.pt

Site do ACM:
www.acm.gov.pt/acm/o-acm

about:blank

