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Nos últimos meses temos ouvido falar cada vez mais sobre a possibilidade de requerer a 

nacionalidade portuguesa, o quão difícil poderá ser, o tempo que poderá demorar, quais os 

documentos a entregar, os custos, etc., especialmente com o Brexit a aproximar-se. No entanto, 

parece que ninguém faz o balanço entre as vantagens e as desvantagens. Vamos analisá-las… 

Vantagens:  

1) Não requer vistos ou a renovação dos mesmos; 

2) A possibilidade de ter dupla nacionalidade, visto que a lei portuguesa permite ter outras 

nacionalidades;  

3) A capacidade de concorrer, como atleta português, em qualquer competição de índole 

nacional. 

4) Ser cidadão europeu, podendo-se mover e viver livremente em qualquer país pertencente à 

União Europeia; 

5) Poder votar em Portugal e nas eleições europeias; 

6) De acordo com o The Henley & Partners Visa Restrictions Index of 2016, e também de 2017, 

o passaporte português está em 6º lugar a nível mundial (juntamente com países como o 

Canada, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Suíça e Coreia do sul) e possibilita viajar com isenção de 

visto, ou com visto à chegada, para 172 países.  

Desvantagens:  

1) Ter de adquirir o passaporte e o cartão de cidadão (dois documentos distintos), que carecem 

de renovação de 5 em 5 anos.  

2) Ter conhecimento suficiente para passar num teste de língua portuguesa;  

3) Não dispor livremente do seu património em caso de morte. Ao tornar-se cidadão português, 

vivendo em Portugal, a herança será distribuída de acordo com a lei sucessória portuguesa, a 

qua é muito rígida relativamente à forma como poderá distribuir os seus bens. Sobre o regime 

da herança forcada, herdeiros legítimos incluindo cônjuges, descendentes biológicos ou 

adotados, e ascendentes do falecido têm direito a uma percentagem mínima de toda a herança. 
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Portanto, deixar a sua herança ao cônjuge sobrevivo, o que é consentido por outros 

ordenamentos jurídicos, já não lhe vai ser permitido pela lei portuguesa.  

Meios para adquirir a nacionalidade portuguesa:  

1) Através da origem  

Desta forma estão incluídos: crianças com pais ou avós portugueses, indivíduos nascidos em 

Portugal, caso seus pais tenham vivido em Portugal nos dois anos anteriores ao seu nascimento 

ou um dos pais sendo português, com residência principal em Portugal no dia do seu 

nascimento, e os indivíduos que nasceram em Portugal, não tendo outra nacionalidade.  

É de extrema importância comprovar a existência de uma conexão forte com a comunidade 

portuguesa.  

2) Através de naturalização (para pessoas residentes em Portugal)  

Qualquer indivíduo, com idade superior aos 18 anos, residente em Portugal poderá ser 

naturalizado como cidadão português, passados cinco anos de residência legal no país, desde 

que detenha conhecimento suficiente da língua portuguesa, nunca tenha sido condenado a 

algum crime cuja sentença seja igual ou superior a 3 anos de prisão e que não tenha sido 

considerado um perigo para a segurança e defesa nacional.  

3) Através de casamento ou união de facto 

Estrangeiros casados, ou que vivam juntos em união de facto (neste caso, após o processo 

judicial de reconhecimento como tal em tribunal) com uma pessoa de nacionalidade 

portuguesa, há mais de 3 anos, podem solicitar a nacionalidade portuguesa.  

4) Através de adoção  

Uma criança com idade inferior aos 18 anos (exclusivamente) pode obter a nacionalidade 

portuguesa, se for adotada por um cidadão português.  

5) Descendentes de judeus sefarditas 

Os descendentes de judeus sefarditas portugueses possuem acesso facilitado à nacionalidade 

portuguesa, mesmo sem residência em Portugal, se conseguirem comprovar: a existência de 

apelidos sefarditas na sua árvore genealógica, o português como idioma familiar e uma 

“conexão emocional e tradicional com a antiga comunidade sefardita portuguesa”, 
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normalmente comprovada por uma carta escrita por um rabino, confirmando a descendência 

judaica.  

Como obter?  

O processo de obtenção de nacionalidade portuguesa pode ser entregue em qualquer 

Conservatória de Registo Civil local, onde será reencaminhado para o departamento responsável 

em Lisboa. Também poderá ser enviado diretamente para o seguinte endereço: 

Conservatória dos Registos Centrais,   Rua Rodrigo da Fonseca, 200 1099-003 Lisboa. 

Quais os documentos necessários?  

Cada caso é um caso. Portanto, os documentos a serem entregues irão depender da situação 

particular de cada pessoa. No entanto existem documentos base, tais como:  

1. Registo criminal, a solicitar junto dos países de residência anterior, com datação nunca 

superior a 3 meses; 

2. Certidão de nascimento; 

3. Certidão de casamento; 

4. Teste de língua portuguesa;  

5. Passaporte ou documento de identificação.  

Os documentos estrangeiros terão de ser devidamente legalizados e traduzidos. 

Custos 

A taxa a pagar depende do caso em concreto, mas o valor mínimo é de 175€, sendo o valor 

máximo de 250€, valor este que deverá ser pago no ato da entrega do processo. O pagamento 

poderá ser efetuado por cheque (“cheque visado” ou “cheque bancário”) na moeda do Euro, 

caso pretenda enviar o pedido por correio. Caso decida entrega-lo pessoalmente, a taxa poderá 

ser paga por multibanco, mas neste caso prepare-se para algum tempo de espera nos balcões 

de atendimento da Conservatória dos Registos Centrais de Lisboa. 

Conclusão  

É de extrema importância fazer o balanço entre os prós e os contras da obtenção da 

nacionalidade portuguesa, já que é uma decisão que poderá afetá-lo no futuro, especialmente 

no diz respeito à livre disposição da sua herança. Afetará a validade dos testamentos já 

assinados, independentemente do país no qual foram executados. 
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 Ainda não vi ninguém ter estes fatores em consideração quando abordam sobre a obtenção da 

nacionalidade portuguesa. Portanto, seja cauteloso e pense bem.  

Não hesite em contactar-nos, caso necessite de obter mais informações. 

Por favor não hesite em contactar-nos para mais informações. 
 

Verónica Pisco 

21/11/2018 

(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 

Nota: Todo o conteúdo deste documento é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos 
da Propriedade Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções internacionais 
e outras leis, não podendo ser utilizado, sem consentimento, de Verónica Pisco – Law Office. Pelo que, o 
conteúdo presente neste documento não poderá ser copiado, alterado ou distribuído salvo com 
autorização expressa. 

 


