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Análise da iniciativa

I.

•

A iniciativa

Através do presente Projeto de Lei, as Deputadas e os Deputados do PAN propõem a
alteração do artigo 6.º da Lei da Nacionalidade [aprovada pela Lei n.º 37/81, de 3 de
Outubro, e alterada pela Lei n.º 25/2004, de 19 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 322A/2001, de 14 de dezembro, e pelas Leis Orgânicas n. os 1/2004, de 15 de janeiro,
2/2006, de 17 de abril, 1/2013, de 29 de julho, 8/2015, de 22 de junho, 9/2015, de
29 julho e 2/2018, de 5 de julho), no sentido de ver alargado o acesso à aquisição da
nacionalidade por naturalização às pessoas nascidas em território português após o 25
de abril de 1974 e até à entrada em vigor da referida Lei da Nacionalidade.

Consideram os proponentes que, apesar do reconhecimento internacional de Portugal
como Estado com um dos modelos mais favoráveis do mundo para aquisição da
nacionalidade e mau grado as recentes alterações da Lei da Nacionalidade, operadas
pela Lei Orgânica n.º 2/2018, de 5 de julho, que alargou o acesso à naturalização às
pessoas nascidas em território português, “existem alguns aspectos não-estruturais da
Lei da Nacionalidade que podem ser melhorados”, que consideram poder ser
concretizados na atual Legislatura, atentos os programas eleitorais sufragados e o
próprio Programa do Governo.
Assim, defendendo a necessidade “de se abrir uma discussão política e técnica no
quadro da assembleia da República” sobre tais questões, os proponentes apresentam,
em concretização do seu programa eleitoral, a proposta de correção de uma situação
que reputam de injusta, e que se prende com a necessidade de permitir a todos os
nascidos em território português – Portugal Continental e Regiões Autónomas – a partir
de 25 de abril de 1974, a aquisição da nacionalidade. Estão em causa, segundo os
proponentes, um conjunto de cidadãos, nomeadamente afrodescendentes, nas
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referidas condições, a quem a Lei “não reconheceu o direito à nacionalidade

portuguesa”, por força da aplicação do Decreto-Lei n.º 308-A/75, de 24 de junho, que
determinou a perda da nacionalidade para os indivíduos nascidos ou domiciliados nas
ex-colónias, sem que se tivesse tido em conta a sua efetiva ligação a Portugal.
Sublinham que tal gerou uma “situação socialmente delicada”, por ter conduzido, em
muitos casos, a situações de falta de documentação e ostracização desses cidadãos.

Alegam que a correção de tal injustiça histórica não seria inédita, sendo exemplo de
reconhecimento de erro histórico a alteração legislativa operada pela Lei Orgânica n.º
1/2013, de 29 de Julho (acesso à nacionalidade por naturalização, com dispensa de
requisitos, aos descendentes de judeus sefarditas portugueses).

Propõem, por isso a alteração do artigo 6.º da Lei da Nacionalidade, no sentido de a
este ser aditado um novo n.º 9, dispensando do requisito da residência legal no território
português há pelo menos cinco anos,os requerentes de nacionalidade, por
naturalização, nascidos em Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas, após o dia
25 de Abril de 1974 e antes da entrada em vigor da Lei, filhos de estrangeiros que,
independentemente do título, tivessem residência permanente no território português ao
tempo do nascimento e que não se encontrassem ao serviço do respetivo Estado, aos
quais não tenha sido atribuída nacionalidade originária.

A iniciativa dispõe ainda, em artigos finais, sobre a necessidade de regulamentação,
pelo Governo, das alterações a introduzir pela lei, a sua republicação e determinando a
sua entrada em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Para melhor compreensão da alteração proposta, apresenta-se o seguinte quadro
comparativo da alteração proposta à norma em vigor:

Lei da Nacionalidade

Projeto de Lei n.º 117/XIV/1.ª
Artigo 6.º

Artigo 6.º
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Requisitos

1 - O Governo concede a nacionalidade 1 - (…):
portuguesa,
por
naturalização,
aos
estrangeiros que satisfaçam cumulativamente
os
seguintes
requisitos:
a) Serem maiores ou emancipados à face da
lei
portuguesa; a) (…);
b) Residirem legalmente no território
português há pelo menos cinco anos; b) (…);
c) Conhecerem suficientemente a língua c) (…);
portuguesa;
d) Não tenham sido condenados, com trânsito d) (…);
em julgado da sentença, com pena de prisão
igual
ou
superior
a
3
anos; e) (…).
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.
2 - O Governo concede a nacionalidade, por
naturalização, aos menores, nascidos no 2- (…).
território português, filhos de estrangeiros,
desde que preencham os requisitos das
alíneas c), d) e e) do número anterior e desde
que, no momento do pedido, se verifique 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) O menor aqui tenha concluído pelo menos
um ciclo do ensino básico ou o ensino
secundário.
3 - Tratando-se de criança ou jovem com 3 - (…).
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
4 - (Revogado pela Lei Orgânica n.º 9/2015,
dispensa dos requisitos previstos nas alíneas
b) e c) do n.º 1, aos indivíduos que tenham de 29 de julho).
tido a nacionalidade portuguesa e que, tendoProjeto de Lei n.º 117/XIV/1.ª
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a perdido, nunca tenham adquirido outra
nacionalidade.
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.
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,
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.
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.

5 - (…).

6 - (…).

7 - (…).

8 – (…).

9 – O Governo concede a nacionalidade, por
naturalização, com dispensa do requisito
estabelecido na alínea b) do n.º 1, aos
nascidos em Portugal Continental ou nas
Regiões Autónomas, após o dia 25 de Abril de
1974 e antes da entrada em vigor da presente
Lei,
filhos
de
estrangeiros
que,
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independentemente do título, tivessem
residência permanente no território português
ao tempo do nascimento e que não se
encontrassem ao serviço do respectivo
Estado, aos quais não tenha sido atribuída
nacionalidade originária.
10 – (anterior n.º 9).
9 - 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.
10 - A prova da inexistência de condenação,
com trânsito em julgado da 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.

•

11 – (anterior n.º 10).

Enquadramento jurídico nacional

Para a matéria em apreço neste projeto de lei releva, em especial, o artigo 4.º da
Constituição da República Portuguesa, segundo o qual “são cidadãos portugueses
todos aqueles que como tal sejam considerados pela lei ou por convenção
internacional”.

No plano da legislação ordinária, a Lei n.º 37/81, de 3 de outubro

1

(Lei da

Nacionalidade), na qual o projeto de lei em apreço pretende introduzir uma alteração,
foi modificada oito vezes, através da Lei n.º 25/94, de 19 de agosto, do Decreto-Lei n.º
322-A/2001, de 14 de dezembro (na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23

1

Versão consolidada retirada do portal oficial dre.pt
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de agosto)2 3 e das Leis Orgânicas n.os 1/2004, de 15 de janeiro, 2/2006, de 17 de abril

, 1/2013, de 29 de julho, 8/2015, de 22 de junho, 9/2015, de 29 de julho, e 2/2018, de 5
de julho, a qual procedeu à sua republicação.
A última alteração operada à Lei da Nacionalidade alargou o acesso à nacionalidade
com base no critério do jus soli, tanto na aquisição da nacionalidade originária como por
adoção e naturalização.
A lei da nacionalidade atualmente em vigor veio revogar a Lei n.º 2098, de 29 de julho
de 1959, a qual previa, na sua Base I, que eram portugueses, desde que tivessem
nascido em território português: os filhos de pai português; os filhos de mãe portuguesa,
se o pai for apátrida, de nacionalidade desconhecida ou incógnito; os filhos de pais
apátridas, de nacionalidade desconhecida ou incógnitos; os filhos de pai estrangeiro,
salvo se este estiver em território português ao serviço do Estado a que pertence; os
filhos de mãe estrangeira, se o pai for apátrida, de nacionalidade desconhecida ou
incógnito, salvo se aquela estiver em território português ao serviço do Estado a que
pertence.
Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 308-A/75, de 24 de junho4, que estabelecia normas sobre
a conservação da nacionalidade portuguesa pelos portugueses domiciliados em
território ultramarino tornado independente, tomando em consideração “que o acesso à
independência dos territórios ultramarinos sob administração portuguesa, em resultado
do processo de descolonização em curso, vem criar, como facto saliente, a aquisição
da nova nacionalidade por parte de indivíduos que, até àquela data, tinham a
nacionalidade portuguesa”, prevê, no seu artigo 1.º, que “Conservam a nacionalidade
os seguintes portugueses domiciliados em território ultramarino tornado independente:
a) Os nascidos em Portugal continental e nas ilhas adjacentes; b) Até à independência
do respectivo território, os nascidos em território ultramarino ainda sob administração
portuguesa; c) Os nacionalizados; d) Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe
2

Retificado pela Declaração de Retificação n.º 11-I/2003, de 30 de setembro.
A alteração introduzida por este diploma, traduzida na revogação do artigo 20.º da Lei n.º 37/81, de 3 de
outubro, dizia respeito à gratuitidade dos registos das declarações para a atribuição da nacionalidade
portuguesa e os registos oficiosos, bem como os documentos necessários para uns e outros, não afetando
a área de reserva absoluta de competência legislativa a que se refere a alínea f) do artigo 164.º da
Constituição.
4 Entretanto, revogado pela Lei n.º 113/88, de 29 de dezembro.
3

Projeto de Lei n.º 117/XIV/1.ª
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

7

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
nascidos em Portugal ou nas ilhas adjacentes ou de naturalizados, assim como, até à
independência do respectivo território, aqueles cujo pai ou mãe tenham nascido em
território ultramarino ainda sob administração portuguesa; e) Os nascidos no antigo
Estado da Índia que declarem querer conservar a nacionalidade portuguesa; f) A mulher
casada com, ou viúva ou divorciada de, português dos referidos nas alíneas anteriores
e os filhos menores deste.”. Também o artigo 2.º deste diploma é direcionado para os
nascidos nos então territórios ultramarinos e seus descendentes já existentes à data do
diploma.
Da análise da Lei n.º 2098, de 29 de julho de 1959, e do Decreto-Lei n.º 308-A/75, de
24 de junho, resulta a conclusão de que ficam desprotegidos, em termos de atribuição
da nacionalidade, os nascidos em Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas
entre o dia 25 de Abril de 1974 e a entrada em vigor da atual lei da nacionalidade, que
sejam filhos dos cidadãos que passaram a ser considerados estrangeiros por aplicação
conjugada daqueles dois diplomas, situação que a presente iniciativa legislativa
pretende colmatar.

Finalmente, assinale-se que o artigo 3.º da iniciativa em apreço comete ao Governo a
regulamentação da lei a que ela der origem, através da alteração do Regulamento da
Nacionalidade Portuguesa5.

II. Enquadramento parlamentar
•

Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estarem
pendentes as seguintes iniciativas legislativas (mas não petições) sobre a matéria em
apreço (e cuja discussão na generalidade conjunta com a presente iniciativa está já
agendada para a sessão plenária de 11 de dezembro de 2019:

5 Versão consolidada retirada do portal oficial dre.pt
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- Projeto de Lei 3/XIV (BE) - Altera a Lei da Nacionalidade e o Regulamento
Emolumentar dos Registos e Notariado (9.ª alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro e
34.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro);
- Projeto de Lei 118/XIV (PCP) – Alarga a aplicação do princípio do jus soli na Lei da
Nacionalidade Portuguesa (Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, que aprova
a Lei da Nacionalidade;
Projeto de Lei n.º 126/XIV (L) - Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro (Lei da
Nacionalidade).

•

Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)

De anteriores Legislaturas, como antecedentes parlamentares do presente Projeto de
Lei, encontram-se registadas as seguintes iniciativas legislativas e petições:
Da XIII Legislatura:
- Projeto de Lei n.º 364/XIII (PSD) - Altera a Lei n.º 37/81 (Lei da Nacionalidade)
- Projeto de Lei n.º 390/XIII (BE) - Altera a Lei da Nacionalidade, aprovada pela Lei n.º
37/81, de 3 de outubro, e o regulamento emolumentar dos registos e notariado,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro
- Projeto de Lei n.º 428/XIII (PCP) - Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei
da Nacionalidade)6
- Projeto de Lei n.º 548/XIII (PAN) - Altera a Lei da Nacionalidade;
- Projeto de Lei n.º 544/XIII (PS) - 8.ª Alteração à Lei da Nacionalidade, aprovada pela
Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, alterada pela Lei n.º 25/94, de 19 de agosto, pelo DecretoLei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro, e pelas Leis Orgânicas n.º 1/2004, de 15 de
janeiro, n.º 2/2006, de 17 de abril, n.º 1/2013, de 29 de julho, n.º 8/2015, de 22 de junho
e n.º 9/2015, de 29 de julho

6

Daria origem à Lei Orgânica n.º 2/2018, de 5 de julho.
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Estas iniciativas, discutidas e votadas indiciariamente na Comissão de Assuntos
Constitucionais da XIII Legislatura, deram origem a um texto de substituição desta
Comissão, que culminou na aprovação da Lei Orgânica n.º 2/2018, de 5 de julho.
- Projeto de Lei n.º 479/XIII (CDS-PP) - Determina a perda da nacionalidade portuguesa,
por parte de quem seja também nacional de outro Estado, em caso de condenação pela
prática do crime de terrorismo (8.ª alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro - Lei da
Nacionalidade) – rejeitado na generalidade em 19 de maio de 2017, com votos contra
de PS, BE, PCP, PEV, PAN, a favor do CDS-PP e a abstenção do PSD.

Da XII Legislatura:
- O Projeto de Lei n.º 373/XII (PS) – “Quinta alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro
(Lei da Nacionalidade)”7;
- O Projeto de Lei n.º 382/XII (PSD) – “Quinta alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro
(Lei da Nacionalidade) Estende a nacionalidade portuguesa originária aos netos de
portugueses nascidos no estrangeiro”;8
- O Projeto de Lei n.º 387/XII (PCP) – “Quinta alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro
(Lei da Nacionalidade)”;9
- O Projeto de Lei n.º 394/XII (CDS-PP) – “Quinta alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de
outubro (Lei da Nacionalidade) Nacionalidade portuguesa de membros de comunidades
de judeus sefarditas expulsos de Portugal”10;
- O Projeto de Lei n.º 400/XII (BE) – “Altera a Lei da Nacionalidade (quinta alteração à
Lei n.º 37/81, de 3 de outubro)”11;
- A Proposta de Lei n.º 280/XII (GOV) – “Procede à sexta alteração à Lei n.º 37/81, de 3
de outubro (Lei da Nacionalidade), fixando novos fundamentos para a concessão da

7

Discutido em conjunto com o Projeto de Lei n.º 394/XII, daria origem à Lei Orgânica n.º 1/2013.

8

Discutido em conjunto com o Projeto de Lei n.º 400/XII, daria origem à Lei Orgânica n.º 9/2015. O texto
final da lei, relativo à alínea d) do n.º 1 do artigo 1.º, incluiria o requisito da “efetiva ligação à comunidade
nacional” para a aquisição da nacionalidade portuguesa por parte de netos de portugueses.
9 Rejeitado.
10 Discutido e aprovado em conjunto com o Projeto de Lei n.º 373/XII.
11 Rejeitado. Foi discutido em conjunto com os Projetos de Lei n.ºs 382/XII e 387/XII.
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nacionalidade por naturalização e para oposição à aquisição da nacionalidade
portuguesa”12.
- Da XI Legislatura, encontramos ainda o Projeto de Lei n.º 30/XI (PSD) – “Altera a Lei
da Nacionalidade estendendo a nacionalidade portuguesa originária aos netos de
portugueses nascidos no estrangeiro”.13
Da anterior Legislatura, registam-se as seguintes petições, de apreciação já concluída:

- Petição n.º 618/XIII/4 Solicitam a alteração de alguns critérios de concessão de
nacionalidade portuguesa
- Petição n.º 617/XIII/4 Solicitam a concessão de nacionalidade portuguesa a cidadãos
originários de países colonizados por Portugal com 2 anos de residência no país.
- Petição n.º 590/XIII/4 Solicitam a revisão da interpretação que Portugal faz do artigo
5.º da Convenção Europeia sobre a Nacionalidade.
- Petição n.º 576/XIII/4 Solicitam a atribuição de nacionalidade portuguesa a cidadãos
oriundos de países colonizados com 2 anos de residência.
- Petição n.º 390/XIII/3 - Solicita a alteração da Lei da Nacionalidade em matéria de
reconhecimento da nacionalidade originária aos filhos de imigrantes.

III. Apreciação dos requisitos formais

A iniciativa legislativa em análise é subscrita por quatro Deputados do Grupo
Parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo
167.º da Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República
(doravante Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um
poder dos Deputados, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da

12
13

Daria origem à Lei Orgânica n.º 8/2015.
Rejeitado.
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alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, e dos grupos parlamentares, nos termos
da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do
Regimento.
Reveste a forma de projeto de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento.
Encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve exposição de
motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, dando
assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do
Regimento.
De igual modo, encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas,
previstos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, uma vez que este projeto de lei define
concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e parece
não infringir princípios constitucionais.
A matéria sobre a qual versa o presente projeto de lei - «aquisição, perda e
reaquisição da cidadania portuguesa» – enquadra-se, por força do disposto na alínea f)
do artigo 164.º da Constituição, no âmbito da reserva absoluta de competência
legislativa da Assembleia da República. Assim, segundo o n.º 4 do artigo 168.º da
Constituição, a presente iniciativa legislativa carece de votação na especialidade pelo
Plenário e, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 166.º da Constituição, em caso de
aprovação e promulgação revestirá a forma de lei orgânica.
As leis orgânicas carecem «de aprovação, na votação final global, por maioria
absoluta dos Deputados em efetividade de funções», nos termos do disposto no n.º 5
do artigo 168.º da Constituição. Refira-se, igualmente, que o artigo 94.º do Regimento
estatui que essa votação, por maioria qualificada, deve ser realizada com recurso ao
voto eletrónico.
Deve também ser tido em conta o disposto no n.º 5 do artigo 278.º da Constituição:
«O Presidente da Assembleia da República, na data em que enviar ao Presidente da
República decreto que deva ser promulgado como lei orgânica, dará disso
conhecimento ao Primeiro-Ministro e aos grupos parlamentares da Assembleia da
República».
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O projeto de lei em apreciação deu entrada a 22 de novembro de 2019. Foi admitido
e baixou na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades
e Garantias (1.ª) a 26 de novembro, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da
Assembleia da República. No dia 27 de novembro foi anunciado em sessão plenária.
A respetiva discussão na generalidade encontra-se agendada para a reunião
plenária de dia 11 de dezembro, por arrastamento com o Projeto de Lei n.º 3/XIV/1.ª
(BE) - cfr. Súmula da Conferência de Líderes n.º 5, de 20 de novembro de 2019.

•

Verificação do cumprimento da lei formulário

O título da presente iniciativa legislativa - «Alarga o acesso à naturalização às pessoas
nascidas em território português após o dia 25 de Abril de 1974 e antes da entrada em
vigor da Lei da Nacionalidade (procede à 9.ª alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro)»
- traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do
artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como Lei Formulário

14

,

embora possa ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na
especialidade ou em redação final.
Consultando o Diário da República Eletrónico verifica-se que a Lei da Nacionalidade,
aprovada pela Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, foi modificada até ao momento por oito
atos legislativos. Este título encontra-se de acordo com a regra de legística formal
segundo a qual «o título de um ato de alteração deve referir o título do ato alterado, bem
como o número de ordem de alteração» 15; no entanto, os numerais ordinais devem ser
sempre redigidos por extenso

16

, incluindo na indicação do número de ordem de

alterações (conforme está redigido no artigo 1.º do projeto de lei).

14

Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação,
a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n. os 2/2005, de 24
de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho.
15 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 201.
16 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 166.
Projeto de Lei n.º 117/XIV/1.ª
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

13

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Consequentemente, sugere-se à Comissão a seguinte redação para o título: «Alarga o
acesso à naturalização às pessoas nascidas em território português após o dia 25 de
Abril de 1974 e antes da entrada em vigor da Lei da Nacionalidade, procedendo à nona
alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro».
O artigo 1.º está de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 74/98, de 11
de novembro: «Os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da
alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles
diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas».
Tratando-se materialmente de uma lei orgânica, a Lei da Nacionalidade deve ser
republicada em anexo às leis que a modificarem, segundo o disposto no n.º 2 do artigo
6.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. Não obstante o disposto no artigo 4.º do projeto
de lei, o autor não promoveu essa republicação, pelo que o projeto de republicação deve
ser elaborado previamente à votação final global.
Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei orgânica, nos termos do
n.º 2 do artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série
do Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo
3.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro.
No que respeita ao início de vigência, o artigo 5.º deste projeto de lei estabelece que a
sua entrada em vigor ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se
assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro,
segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo,
em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação».
Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras
questões no âmbito da lei formulário.

•

Regulamentação ou outras obrigações legais

Segundo o disposto no artigo 3.º, compete ao Governo proceder às necessárias
alterações ao Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, no prazo de 90 dias a contar
da publicação da lei agora proposta.
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IV. Análise de direito comparado
•

Enquadramento internacional

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União
Europeia: Espanha e França.

ESPANHA
A questão da aquisição e atribuição da nacionalidade espanhola é regulada pelo Código
Civil espanhol, cujo artigo 17.º, relativo à nacionalidade originária, considera como
espanhóis de origem, os filhos de pai ou mãe espanhola, os nascidos em Espanha de
pais estrangeiros se pelo menos um deles tiver nascido em Espanha, excetuando-se os
filhos de funcionário diplomático ou consular acreditado em Espanha [artigo 17.º, n.º 1,
alínea b)]. De igual modo, são considerados espanhóis os nascidos em Espanha de pais
estrangeiros, se ambos carecerem de nacionalidade ou se a legislação aplicável aos
pais não atribuir uma nacionalidade ao filho [artigo 17.º, n.º 1, alínea c)]. Além destes
casos, também os nascidos em Espanha cuja filiação não resulte determinada são
espanhóis de origem [artigo 17.º, n.º 1, alínea d)].
No entanto, a filiação ou o nascimento em Espanha cuja determinação que ocorra
depois dos 18 anos de idade não constitui por si só causa de aquisição da nacionalidade
espanhola, podendo o interessado optar pela nacionalidade espanhola de origem no
prazo de dois anos a contar daquele facto (artigo 17.º, n.º 2).
Por outro lado, e de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 19.º, o estrangeiro menor
de 18 anos de idade adotado por cidadão espanhol adquire, desde a adoção, a
nacionalidade espanhola de origem. Se o adotado for maior de 18 anos, pode optar pela
nacionalidade espanhola originária no prazo de dois anos a partir da constituição da
adoção (n.º 2). Se, de acordo com o ordenamento jurídico do país de origem, o adotado
puder manter a sua nacionalidade, esta é também reconhecida em Espanha.
Para a concessão da nacionalidade por residência, um dos casos em que esta pode ser
atribuída é o de pessoa a residir em Espanha há pelo menos 10 anos, sendo suficientes
cinco anos para os que hajam obtido o estatuto de refugiados e dois anos para os
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cidadãos nacionais de origem de países ibero-americanos, Andorra, Filipinas, Guiné
Equatorial, Portugal ou sefarditas (artigos 21.º, n.os 2 e 4, e 22.º, n.º 1). Basta o tempo
de residência de um ano, de entre outros casos, para quem haja nascido em território
espanhol [artigo 22.º, n.º 2, alínea a)]. Em todos os casos de naturalização por
residência, esta tem de ser legal e continuada (artigo 22.º, n.º 3).

Cumpre mencionar a existência, da autoria do Governo espanhol, de uma coletânea
legislativa com todas as normas relativas à nacionalidade e estado civil, disponível no
seu portal na Internet.

FRANÇA
A matéria da nacionalidade é tratada no Código Civil, especificamente nos artigos 17 a
33-2.
Deste modo, tem nacionalidade francesa a criança que tenha pelo menos um dos
progenitores de nacionalidade francesa (artigo 18), a criança nascida em França de pais
desconhecidos (artigo 19) e a criança nascida em França filha de pelo menos um
progenitor também nascido em França, embora, neste caso, haja a faculdade de
renunciar à nacionalidade francesa, desde que o faça durante os seis meses anteriores
à data em que atingir os 18 anos de idade e os 12 meses seguintes (artigos 19-3 e 194).
Em razão da residência, uma criança nascida em França de pais estrangeiros adquire
a nacionalidade francesa uma vez atingida a maioridade se, à data em que a atingir,
estiver a residir em território francês e nele tiver tido residência habitual durante um
período, seguido ou interpolado, de pelo menos cinco anos desde os onze de idade
(artigo 21-7). No entanto, o menor de idade pode pedir a atribuição da nacionalidade
francesa a partir dos 16 anos se, à data do pedido, estiver a residir em território francês
e nele tiver tido residência habitual durante um período, seguido ou interpolado, de pelo
menos cinco anos desde os onze anos de idade; nas mesmas condições, a
nacionalidade francesa pode ser reclamada, em nome do menor nascido em França de
pais estrangeiros, a partir dos 13 anos de idade, devendo neste caso a condição da

Projeto de Lei n.º 117/XIV/1.ª
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

16

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
residência habitual em França por pelo menos cinco anos ter de ser preenchida a partir
dos oito anos de idade (artigo 21-11).
O portal governamental service-public.fr dispõe de uma página dedicada à temática da
nacionalidade francesa na qual pode ser consultada informação prática sobre o
procedimento e obtida informação adicional sobre a temática.

V. Consultas e contributos
•

Consultas obrigatórias e facultativas

Em 27 de novembro de 2019, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho
Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos
Advogados.
Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão
publicados na página desta iniciativa na Internet.

VI. Avaliação prévia de impacto
•

Avaliação sobre impacto de género

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género
da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro,
devolve como resultado uma valoração positiva do impacto de género.

•

Linguagem não discriminatória

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada
recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem
colocar em causa a clareza do discurso.
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Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na
redação final, nesta fase do processo legislativo a redação do projeto de lei não nos
suscita questões relacionadas com a linguagem discriminatória em relação ao género.

VII.

Enquadramento bibliográfico

OCDE – Naturalisation : a passport for the better integration of immigrants? [Em
linha]. Paris : OCDE, 2011. [Consult. 11 nov. 2019]. Disponível na intranet da AR:<URL:
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128995&img=1
4497&save=true> ISBN 978-92-64-09898-5

Resumo: Este documento reúne as atas do Seminário conjunto OCDE / Comissão
Europeia sobre Naturalização e Integração Socioeconómica dos imigrantes e dos seus
filhos, realizado em outubro de 2010, em Bruxelas. Faz um balanço dos conhecimentos
atuais sobre as ligações entre a atribuição da nacionalidade pelo país de acolhimento e
a integração socioeconómica dos imigrantes. Aborda também o papel da naturalização
como instrumento no quadro geral da política de imigração e integração, com o objetivo
de identificar boas práticas a partir de diferentes experiências registadas em países da
União Europeia e da OCDE
O capítulo 2 “the current status of nationality law” apresenta o ponto da situação
relativamente à legislação em vigor, nos diferentes países analisados, relativamente à
nacionalidade, com referência particular para a aquisição de nacionalidade por
nascimento; aquisição da nacionalidade através da naturalização ou outros
procedimentos e, por fim, a perda da nacionalidade.

RAMOS, Rui Manuel Moura – Estudos de Direito Português da Nacionalidade.
Coimbra : Coimbra Editora, 2013. ISBN 978-972-32-2135-0. Cota 12.23 – 88/2017.

Resumo: Esta obra reúne um conjunto de textos sobre o direito português da
nacionalidade, com particular incidência nas modificações introduzidas após a
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revolução do 25 de Abril de 1974 e a Constituição de 1976 (1975, 1981, 1994, 2004 e
2006).
No âmbito da matéria do presente projeto de lei, salientamos o capítulo “Nacionalidade
e Descolonização: algumas reflexões a propósito do Decreto-Lei nº 308-A/75, de 24 de
junho” (p. 63 a 128). Neste texto, o autor procede à análise crítica do regime legal
estabelecido pelo Decreto-Lei nº 308-A/75, de 24 de junho, referindo como defeitos mais
graves: a criação de casos de apatridia (caso de cidadãos portugueses nascidos ou
domiciliados nos territórios ultramarinos que tinham ascendido ou iam ascender à
independência); a alteração do estatuto de nacional de grande número de cidadãos
portugueses sem se preocupar minimamente com a vontade dos interessados a tal
respeito, privando da nacionalidade portuguesa indivíduos que mantinham fundos laços
com Portugal; e, por fim, o facto de «não permitir a realização do princípio da efetividade,
antes conduzindo à extinção do vínculo da nacionalidade em casos de patente inserção
na comunidade dos portugueses.»
O autor apela para a reformulação das soluções contidas no referido diploma, de forma
a estarem de acordo com os princípios e a prática internacionais e a reparar situações
de grande injustiça.
De salientar, ainda, neste livro o capítulo “O Novo Direito Português da Nacionalidade”
(p. 129 a 267), no qual o autor aborda a revisão do direito da nacionalidade desde a Lei
nº 2098, de 29 de julho de 1959. São focados os seguintes pontos: o movimento
emigratório dos anos 60; o processo da descolonização; ideias mestras do novo direito
da nacionalidade portuguesa; a natureza do vínculo de nacionalidade; as determinantes
essenciais da nacionalidade portuguesa; as soluções da Lei nº 37/81, de 3 de outubro;
a aquisição originária (atribuição)

da

nacionalidade,

aquisição derivada da

nacionalidade; aquisição da nacionalidade por efeito da vontade; aquisição da
nacionalidade pela adoção; oposição à aquisição da nacionalidade; aquisição da
nacionalidade por naturalização; perda da nacionalidade; efeitos das vicissitudes da
relação de nacionalidade; disposições adjetivas e efeitos das vicissitudes da relação de
nacionalidade; registo, prova e contencioso da nacionalidade.

Projeto de Lei n.º 117/XIV/1.ª
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

19

