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INTRODUÇÃO 

 

Entrou em vigor, no passado dia 3 de Julho 

de 2017, o Decreto-Lei n.º 71/2017, de 21 de 

Junho, que visa introduzir alterações ao 

Regulamento da Nacionalidade Portuguesa.  

 

A Lei Orgânica n.º 9/2015, de 29 de Julho, 

procedeu à sétima alteração à Lei da 

Nacionalidade, prevendo a possibilidade de 

os netos de portugueses nascidos no 

estrangeiro adquirirem a nacionalidade 

portuguesa. Contudo, a entrada em vigor 

estava dependente da alteração do 

Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, 

por forma a definir os contornos desta 

atribuição, o que só veio a ocorrer quase 

dois anos depois, em 2017, com esta 

alteração.  
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O Decreto-Lei n.º 71/2017, em apreço, 

procede a várias alterações ao Regulamento 

da Nacionalidade Portuguesa, regulando, 

entre outros procedimentos, o da atribuição 

da nacionalidade portuguesa originária para 

os netos de portugueses nascidos no 

estrangeiro, quando os pais, aquando do 

registo, não hajam requerido a 

nacionalidade portuguesa. 

 

Até à publicação deste diploma, após a 

maioridade, a aquisição de nacionalidade 

para descendentes de portugueses só era 

possível por via da naturalização, o que 

pressupunha a residência legal em território 

português.  

 

Com estas novas alterações, passa, assim, a 

ser possível para os portugueses transmitir 

a nacionalidade aos seus descendentes, 

desde que o descendente tenha uma 

efectiva ligação à comunidade portuguesa. 

 

O pedido de atribuição da nacionalidade 

deve ser instruído com os seguintes 

documentos:  

i) Certidão do registo de nascimento;  

ii) Certidões dos registos de 

nascimento do avô/avó de 

nacionalidade portuguesa e do 

progenitor que dele for descendente;  

iii) Certificados do registo criminal 

emitidos pelos serviços competentes 

portugueses, do país da naturalidade 

e da nacionalidade, bem como dos 

países onde tenha tido e tenha 

residência;  

iv) Documento comprovativo do 

conhecimento suficiente da língua 

portuguesa;  

v) Documentos que suportem a efectiva 

ligação à comunidade nacional. 

 

Quanto a este último requisito, o diploma 

prevê duas situações em que a efectiva 

ligação à comunidade nacional deve ser 

reconhecida pela Conservatória dos 

Registos Centrais:  

i) O Requerente resida legalmente no 

território português nos três anos 

imediatamente anteriores ao do 

pedido, se encontre inscrito na 
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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 o 

conhecimento da língua portuguesa;  

ii) O Requerente resida legalmente no 

território português nos cinco anos 

imediatamente anteriores ao do 

pedido, se encontre inscrito na 

Administração tributária e no Serviço 

Nacional de Saúde ou nos serviços 

regionais de Saúde.  

 

Tendo presente que o preenchimento do 

requisito relativo à efectiva ligação à 

comunidade nacional é determinante para 

aceder à nacionalidade portuguesa e, que. 

muitas das vezes, o Requerente não reside 

em território nacional, o diploma ora 

aprovado faz referência a algumas situações 

demonstrativas dessa ligação à comunidade 

nacional. 

 

Assim, são indiciadores da efectiva ligação à 

comunidade nacional, designadamente, as 

seguintes situações, a comprovar por 

documentação a juntar ao pedido: 

i) a residência legal em território 

nacional;  

ii) a deslocação regular a Portugal;  

iii) a propriedade em seu nome há mais 

de três anos ou contratos de 

arrendamento celebrado há mais de 

três anos, relativos a imóveis sitos 

em Portugal;  

iv) a residência ou ligação a uma 

comunidade histórica portuguesa no 

estrangeiro;  

v) a participação regular ao longo dos 

últimos cinco anos à data do pedido 

na vida cultural da comunidade 

portuguesa do país onde resida, 

nomeadamente nas actividades das 

associações culturais e recreativas 

portuguesas dessas comunidades.  

 

Uma outra inovação introduzida ao 

Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, 

tendo em vista a facilitação dos processos 
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tendentes à aquisição da nacionalidade, diz 

respeito ao requisito do conhecimento da 

língua portuguesa. Neste sentido, prevê-se 

que os serviços devem presumir esse 

conhecimento quando o Requerente seja 

natural e nacional de um país de língua 

oficial portuguesa há, pelo menos, 10 anos e 

resida em Portugal, independentemente do 

título, há, pelo menos, 5 anos. 

 

Deve também salientar-se que, de acordo 

com o regime transitório previsto no 

Decreto-Lei n.º 71/2017, estas alterações 

são aplicáveis aos processos que se hajam 

iniciado antes da sua entrada em vigor e que 

se encontrem em curso.  

 

Lisboa, 25 de Agosto de 2017 

 

Rogério Fernandes Ferreira 

Susana Enes 

Pedro Callapez 
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