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Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

Nacionalidade Portuguesa 

 

A. Quem pode adquirir 

Segundo a Lei nº 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade), na sua 

redacção actual podem adquirir a nacionalidade portuguesa: 

1) Filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquira a nacionalidade 
portuguesa. (art. 2.º L.N.); 

2) Em caso de casamento ou de união de facto, judicialmente reconhecida, com 
um nacional português. (art. 3.º da LN); 
 
3) Menor por adopção plena. (art. 5.º da LN); 

4) Por naturalização (art. 6.º da LN); 

5) Estrangeiro residente legal há 6 anos (n.º 1 do art. 6.º da LN); 
 
6) Menor nascido em Portugal, caso aqui tenha concluído o 1.º ciclo do ensino 
básico ou um dos progenitores aqui resida legalmente há 5 anos. (n.º 2 do art.6.º 
da LN); 

7) Em caso de perda da nacionalidade portuguesa e desde que se verifique que 
não foi adquirida outra nacionalidade. (n.º 3 do art. 6.º da LN); 
 
8) Nascido no estrangeiro com um ascendente do 2.º grau que não tenha 
perdido a nacionalidade portuguesa. (n.º 4 do art. 6.º da LN); 
 
9) Nascido em Portugal e que se encontre ilegal desde aqui tenha permanecido 
nos 10 anos imediatamente anteriores ao pedido. (n.º 5 do art. 6.º da LN); 
 
10) Em casos especiais: aos indivíduos que, não sendo apátridas, tenham tido a 
nacionalidade portuguesa, aos que forem havidos como descendentes de portugueses, 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, descendentes de judeus sefarditas portugueses, através da 
demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem 
portuguesa, com base em requisitos objectivos comprovados de ligação a Portugal, 
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designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral (n.º 6 do art. 
6.º da LN); 

11) Já foram detentores da nacionalidade portuguesa; 
 

12) Havidos como descendentes de portugueses ou membros de comunidades 
de ascendência portuguesa; 

13) Por prestação de serviços relevantes ao Estado Português ou à comunidade 
nacional. 

B. Aquisição da Nacionalidade, por efeito da vontade 

  
- Por naturalização (art. 6.º da LN); 

- Estrangeiro residente legal há 6 anos (n.º 1 do art. 6.º da LN). 

O Governo concede a nacionalidade portuguesa, por naturalização, aos 
estrangeiros que satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos: 
  
REQUISITOS: 
1. Ser maior de idade (18 anos) ou ser emancipado à face da lei portuguesa; 
2. Residir legalmente em território português, há pelo menos 6 anos, com visto 
ou título de residência; 
3. Conhecer suficientemente a língua portuguesa; 
4. 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 3 anos, 
segunda a lei portuguesa. 
 
É necessário a apresentação de um requerimento para a naturalização efectuado 
pelo interessado, ou por procurador, ou sendo incapaz pelos representantes 
legais, sendo redigido em língua portuguesa e deve conter, para além dos 
fundamentos do pedido, os seguintes elementos: 

• Nome completo do interessado, data de nascimento, estado civil, 
naturalidade, nacionalidade, filiação, profissão e residência actual, bem 
com a indicação dos países onde tenha residido anteriormente. 

• Nome completo e residência dos representantes legais, caso o 
interessado seja incapaz, ou do procurador. 

• A menção do número, data e entidade emitente do documento de 
identificação, título de residência ou passaporte do interessado, bem 
como do representante legal ou do procurador se os houver. 
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A assinatura do requerente deve ser 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. 
 

O requerimento, acompanhado dos documentos necessários, pode ser 
apresentado nas Conservatórias do Registo Civil e na extensão da 
Conservatória dos Registos Centrais, instalada no Centro Nacional de Apoio ao 
Imigrante (CNAI) de Lisboa. Se residir no estrangeiro, o requerimento pode ser 
apresentado junto dos serviços consulares da área de residência.   
 

 

D. Conclusões 
 

Acresce que, de um modo geral, foram simultaneamente diminuídas exigências, 
tendo sido introduzido, para efeitos de atribuição ou de aquisição da 
nacionalidade, um novo conceito de residência legal no território português, 
cuja prova pode ser efectuada através de qualquer título ou visto válido, e não 
apenas mediante autorização de residência, desde que fique preenchido o 
requisito do tempo de residência necessário. 
 
Por outro lado, nos casos de naturalização de estrangeiro residente legal em 
território português, deixa de existir a discriminação em função da 
nacionalidade do país de origem, passando a ser exigido, para todos, seis anos 
de residência. 
 
Outro aspecto inovador consiste na equiparação da união de facto ao 
casamento, para efeitos de aquisição da nacionalidade portuguesa, por parte do 
cidadão estrangeiro que viva com um cidadão nacional, desde que 
judicialmente reconhecido. 
A nova lei da nacionalidade também vem beneficiar os emigrantes portugueses 
de 2.ª geração, permitindo-lhes um acesso mais fácil à aquisição da 
nacionalidade, desde que comprovem que têm um ascendente em 2.º grau com 
nacionalidade portuguesa. 
 
Finalmente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deixa de aceitar e instruir os 
pedidos de aquisição da nacionalidade por naturalização, passando esta 
competência para as conservatórias do registo civil e para a Conservatória dos 
Registos Centrais que concentra assim todos os pedidos de atribuição e de 
aquisição da nacionalidade portuguesa 
 


