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Tendo em atenção o disposto no artigo 156.º do Regimento da Assembleia da 

República, e nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 8.º da Resolução da Assembleia da 

República n.º 20/2004, de 16 de Fevereiro, junto se anexa a redação final do texto de substituição 

relativo aos Projetos de Lei n.ºs 364/XIII/2.ª (PSD), 390/XIII/2.ª (BE), 428/XIII/2.ª (PCP), 

544/XIII/2.ª (PS) e 548/XIII/2.ª (PAN) aprovado em votação final global a 20 de abril de 2018, 

para subsequente envio a S. Ex.ª o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias. 

 

No texto do diploma foram incluídos a fórmula inicial e demais elementos formais, 

sugerindo-se ainda o seguinte: 

 

Título do projeto de decreto 

 

Caso se pretenda transmitir mais informação no título, propõe-se a seguinte alteração: 

 

Onde se lê: “Oitava alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, que aprova a Lei da 

Nacionalidade” 

 

Sugere-se: “Alarga o acesso à nacionalidade originária e à naturalização às pessoas 

nascidas em território português, procedendo à oitava alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de 

outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade” 

 

Artigo 1.º do projeto de decreto 

  

No corpo 

Dado que os numerais ordinais devem ser redigidos por extenso e que o histórico de alterações 

anteriores à Lei da Nacionalidade se encontra elencado no artigo seguinte, sugere-se: 

 

Onde se lê: “A presente lei procede à 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 Decreto-Lei n.º 322-

A/2001, de 14 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de agosto, 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, alargando (…)” 

 

Deve ler-se: “A presente lei procede à oitava alteração à Lei da Nacionalidade, aprovada pela 

Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, alargando (…)” 
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Artigo 2.º do projeto de decreto 

 

No proémio 

 

Onde se lê: “(…) 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 e 9/2015, de 29 de julho, (…) 

 

Deve ler-se: “1 - (…) 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, e 9/2015, de 29 de julho, (…) 

 

Inserção de um novo n.º 2 e renumeração do corpo como n.º 1 

Sugere-se que o conteúdo do atual artigo 4.º do texto de substituição seja antes inserido num 

novo n.º 2 deste artigo, uma vez que, materialmente, apenas se trata de uma alteração - à 

denominação de um capítulo - e não propriamente de uma modificação da organização 

sistemática da Lei da Nacionalidade. 

Caso esta sugestão seja aceite, implica que o atual corpo do artigo seja numerado como n.º 1. 

 

Quanto ao texto, sugere-se a seguinte especificação: 

 

Onde se lê: “O Capítulo IV da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, passa a designar-se “Oposição à 

aquisição da nacionalidade por efeito da vontade”. 

 

Deve ler-se: “O capítulo IV do título I da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, passa a designar-se 

“Oposição à aquisição da nacionalidade por efeito da vontade”. 

 

Artigo 1.º da Lei da Nacionalidade 

(na redação constante do artigo 2.º do projeto de decreto) 

 

Na alínea f) 

Compreendendo-se a dificuldade em encontrar melhor redação para alcançar o pretendido, 

ainda assim, não se localizou em outra lei em vigor uma fórmula idêntica de dupla negativa 

(apenas no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 12/93, de 22 de abril, relativa à colheita e transplante 

de órgãos e tecidos de origem humana, se encontra algo relativamente semelhante, mas 

ainda assim numa fórmula que beneficia da expressão “não dador”, referindo-se “não 

tenham manifestado junto do Ministério da Saúde a sua qualidade de não dadores”. Assim, não 

se sugeriu qualquer alteração ao texto do projeto de decreto colocando-se à consideração da 

Comissão a possibilidade de se ponderar esta redação. 
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No n.º 4 

O teor deste n.º 4 representa uma exceção ao disposto no artigo 15.º da Lei da Nacionalidade 

que não parece assumida, nem expressa na sua redação. Acresce que se prevê a “exibição do 

competente documento de identificação do pai ou da mãe” para efeitos de prova da 

residência legal quando aparentemente, dependendo do tipo de documento de identificação, a 

sua mera exibição pode não permitir a comprovação da residência. 

De referir que o artigo 15.º da Lei da Nacionalidade menciona, ao invés, “títulos, vistos ou 

autorizações previstos no regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros 

e no regime do direito de asilo”, sem prejuízo dos “regimes especiais de residência legal 

resultantes de tratados ou convenções de que Portugal seja parte”, nunca se referindo a 

documentos de identificação. 

 
Artigo 6.º da Lei da Nacionalidade 

(na redação constante do artigo 2.º do projeto de decreto) 

 

Na alínea d) do n.º 1 

Verifica-se a seguinte discrepância entre expressões neste artigo: 

    - Alínea d) do n.º 1: “pena de prisão superior a 3 anos”; 

    - Proémio do n.º 10: “pena de prisão igual ou superior a 3 anos referida na alínea d) do n.º 1”. 

No texto do decreto optou-se por inserir a sugestão de conformar a redação da alínea d) do n.º 

1 com o n.º 10 deste artigo, com a alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º (especialmente relevante por 

ser uma alteração no mesmo sentido desta), na redação dada pelo presente decreto à Lei da 

Nacionalidade, e com a redação em vigor do n.º 3 do artigo 1.º e da própria alínea d) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei da Nacionalidade: 

 

Onde se lê: “Não terem sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, com pena de 

prisão superior a 3 anos;” 

 

Sugere-se: “Não tenham sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, com pena de 

prisão igual ou superior a 3 anos;” 

 

No n.º 4 

Encontrando-se este número já revogado na versão em vigor da lei da nacionalidade, não o 

tendo sido por esta alteração: 

 

Onde se lê: “(Revogado.)” 

 

Sugere-se: “…” 
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No n.º 8 

Considerando que os numerais até nove devem ser redigidos por extenso (exceto nas molduras 

penais), tal como é feito no restante texto do decreto, sugere-se: 

 

Onde se lê: “(…)  a indivíduos que sejam ascendentes de cidadãos portugueses originários, aqui 

tenha residência, independentemente de título, há pelo menos 5 anos (…)” 

 

Sugere-se: “(…)  a indivíduos que sejam ascendentes de cidadãos portugueses originários, aqui 

tenham residência, independentemente de título, há pelo menos cinco anos (…)” 

 

No proémio do n.º 10 

Para além da compatibilização da alínea d) do n.º 1 com a redação deste número, sugere-se a 

seguinte uniformização da pontuação com o artigo 1.º e 6.º da Lei da Nacionalidade: 

 

Onde se lê: “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 (…)” 

 

Sugere-se: “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 (…)” 

 

Artigo 9.º da Lei da Nacionalidade 

(na redação constante do artigo 2.º do projeto de decreto) 

 

Na alínea b) do n.º 1 

Para uniformizar a pontuação com o artigo 1.º e 6.º da Lei da Nacionalidade, sugere-se: 

 

Onde se lê: “A condenação, com trânsito em julgado da sentença com pena de prisão igual ou 

superior a 3 anos;” 

 

Sugere-se: “A condenação, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou 

superior a 3 anos;” 
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No n.º 2 

Para evitar a repetição de casos / caso, sugere-se: 

 

Onde se lê: A oposição à aquisição de nacionalidade com fundamento na alínea a) do número 

anterior não se aplica aos casos de aquisição de nacionalidade em caso de casamento ou união 

de facto quando existam filhos comuns do casal com nacionalidade portuguesa. 

 

Sugere-se: 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. 

 

Artigo 29.º da Lei da Nacionalidade 

(na redação constante do artigo 2.º do projeto de decreto) 

 

Na epígrafe 

Considerando que a única diferença entre a redação em vigor e a epígrafe proposta é a 

preposição - “aquisição de nacionalidade” em vez “aquisição da nacionalidade” - e que na Lei da 

Nacionalidade é sempre utilizada a expressão “aquisição da nacionalidade” (com exceção da 

expressão “aquisição de nacionalidade estrangeira”), incluindo nas restantes denominações ou 

epígrafes - secção I, II e III do capítulo I do título I, capítulo IV (cuja redação também é alterada 

pelo projeto de decreto, mantendo a preposição “da”) e V do título I, artigo 22.º e 30.º - sugere-

se: 

 

Onde se lê: “Aquisição de nacionalidade por adotados” 

 

Deve ler-se: “[…]” 

 

Artigo 30.º da Lei da Nacionalidade 

(na redação constante do artigo 2.º do projeto de decreto) 

 

No n.º 2 

A redação da parte final deste número, aditada na especialidade ao texto de substituição, não 

parece muito clara, colocando a dúvida sobre a que se reporta o “facto” cujo ingresso 

(constituindo ingresso também um termo sem equivalência no restante texto da lei) se prevê no 

registo civil português (sendo “português” e não “nacional” a expressão que consta do restante 

texto da lei em vigor). Trata-se do casamento ou da declaração? Acresce que esta parte final 

parece constituir uma exceção – não expressa - ao artigo 12.º da Lei da Nacionalidade que prevê 



 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

 

 7 

que “os efeitos das alterações da nacionalidade só se produzem a partir da data do registo dos 

atos ou factos de que dependem” 

 

Coloca-se à consideração da Comissão a seguinte sugestão de redação para a parte final do n.º 

2, deixando-se também a opção por ato ou facto, mas não se incluindo esta sugestão no projeto 

de decreto: 

“(…) independentemente da data da inscrição desse ato/facto no registo civil português.” 

 

Apenas se sugeriu expressamente no texto: 

Onde se lê: “(…) independentemente da data em que o facto ingressou no registo civil nacional.” 

 

Deve ler-se: “(...) independentemente da data em que o facto ingressou no registo civil 

português.” 

 

Artigo 3.º do projeto de decreto 

 

No corpo 

Sugere-se a seguinte especificação: 

 

Onde se lê: “São aditados ao Capítulo V da Lei n.º 37/81 (…)” 

 

Deve ler-se: “São aditados ao capítulo V do título I da Lei n.º 37/81 (…)” 

 

Artigo 12.º-A da Lei da Nacionalidade 

(na redação constante do artigo 3.º do projeto de decreto) 

 

No n.º 1 

 

Onde se lê: “É nulo o ato que importe a atribuição, aquisição ou perda da nacionalidade (…)” 

 

Sugere-se: ““É nulo o ato que determine a atribuição, aquisição ou perda da nacionalidade (…)” 

 

No n.º 2 

 

Onde se lê: “(…) resulte a apatrídia do interessado.” 

 

Deve ler-se: “(…) resulte a apatridia do interessado.” 
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Artigo 12.º-B da Lei da Nacionalidade 

(na redação constante do artigo 3.º do projeto de decreto) 

 

Na alínea b) do n.º 3 

Considerando que nas outras normas que elencam hipóteses não são utilizadas as conjugações 

“e” ou “ou” na penúltima alínea, e sendo claro neste caso que se tratam de prazos alternativos, 

sugere-se: 

 

Onde se lê: “(…) nos casos de aquisição por efeito da lei; ou” 

 

Deve ler-se: “(…) nos casos de aquisição por efeito da lei;” 

 

Artigo 4.º do texto de substituição 

 

Renumeração como n.º 2 do artigo 2.º do projeto de decreto 

 

Considerando que este artigo apenas altera a denominação de um capítulo, mantendo a 

organização sistemática da Lei da Nacionalidade, sugeriu-se a inserção do respetivo conteúdo 

num novo n.º 2 do artigo 2.º do projeto de decreto. 

Caso esta sugestão seja aceite, implica a renumeração dos artigos seguintes conforme proposto 

no projeto de decreto. 

 

Artigo 4.º do projeto de decreto 

(artigo 5.º do texto de substituição) 

 

No corpo 

 

Onde se lê: “O Governo procede às necessárias alterações do Regulamento da Nacionalidade 

Portuguesa, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro (…)” 

 

Deve ler-se: “O Governo procede às necessárias alterações ao Regulamento da Nacionalidade 

Portuguesa, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro (…)” 
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Artigo 5.º do projeto de decreto 

(artigo 6.º do texto de substituição) 

 

No n.º 1 

Tendo em conta que o artigo 12.º-B foi aditado pelo presente projeto de decreto à Lei da 

Nacionalidade e a redação do número seguinte (“pendentes à data”), sugere-se: 

 

Onde se lê: “O disposto no artigo 12.º-B da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, na redação dada pela 

presente lei, é aplicável aos processos pendentes na data da entrada em vigor da presente lei.” 

 

Deve ler-se: “O disposto no artigo 12.º-B da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, aditado pela presente 

lei, é aplicável aos processos pendentes à data da entrada em vigor da presente lei.” 

 

No n.º 2 

 

Onde se lê: “O disposto no artigo 30.º e no n.º 3 do artigo 9.º da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, 

na redação que lhe é dada pela presente lei, é aplicável aos processos pendentes à data da 

entrada em vigor da presente lei.” 

 

Sugere-se: “O disposto no artigo 30.º e no n.º 3 do artigo 9.º da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, 

na redação dada pela presente lei, é aplicável aos processos pendentes à data da entrada em 

vigor da mesma.” 

 

ANEXO 

Republicação da Lei da Nacionalidade 

 

Artigo 6.º da Lei da Nacionalidade 

(republicação em anexo ao projeto de decreto) 

 

Na alínea d) do n.º 1 

Por forma a coincidir com a redação dada pelo artigo 2.º do projeto de decreto, sugere-se: 

 

Onde se lê: “Não terem sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, pela prática de 

crime punível com pena de prisão superior a 3 anos;” 

 

Sugere-se: “Não tenham sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, com pena de 

prisão igual ou superior a 3 anos;” 

 



 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

 

 10 

 

Artigo 20.º da Lei da Nacionalidade 

(republicação em anexo ao projeto de decreto) 

 

No corpo 

Tendo em conta que este artigo foi revogado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 

14 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de agosto, 

pese embora tal revogação não conste da versão consolidada da Lei da Nacionalidade constante 

do Diário da República Eletrónico que deve ter servido de base à republicação e anexa ao texto 

de substituição aprovado: 

 

Onde se lê: “São gratuitos os registos das declarações para a atribuição da nacionalidade 

portuguesa e os registos oficiosos, bem como os documentos necessários para uns e outros.” 

 

Deve ler-se: “(Revogado.)” 

 

 

Artigo 36.º da Lei da Nacionalidade 

(republicação em anexo ao projeto de decreto) 

 

No corpo 

Tendo em conta que este artigo foi revogado pelo artigo 7.º da Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de 

abril, pese embora tal revogação não conste da versão consolidada da Lei da Nacionalidade 

constante do Diário da República Eletrónico, que deve ter servido de base à republicação anexa 

ao texto de substituição aprovado: 

 

Onde se lê: “Os processos de nacionalidade pendentes, com exceção dos de naturalização, 

serão apreciados de acordo com a lei anterior, sem prejuízo das disposições transitórias deste 

diploma.” 

 

Deve ler-se: “(Revogado.)” 
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Artigo 37.º da Lei da Nacionalidade 

(republicação em anexo ao projeto de decreto) 

 

No n.º 2 

O n.º 2 está de acordo com a redação em vigor da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, no entanto, tal 

como tem sido feito em anteriores republicações da Lei da Nacionalidade, sugere-se a seguinte 

correção: 

 

Onde se lê: “em ordem demonstrar que nenhum dos progenitores é de nacionalidade 

portuguesa.” 

 

Deve ler-se: “em ordem a demonstrar que nenhum dos progenitores é de nacionalidade 

portuguesa.” 

 

Artigo 39.º da Lei da Nacionalidade 

(republicação em anexo ao projeto de decreto) 

 

No corpo 

Tendo em conta que este artigo foi revogado pelo artigo 7.º da Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de 

abril, pese embora tal revogação não conste da versão consolidada da Lei da Nacionalidade 

constante do Diário da República Eletrónico, que deve ter servido de base à republicação anexa 

ao texto de substituição aprovado: 

 

Onde se lê: “Enquanto a presente lei não for regulamentada, é aplicável, com as necessárias 

adaptações, o Decreto n.º 43090, de 27 de julho de 1960.” 

 

Deve ler-se: “(Revogado.)” 

 

 

 

 À consideração superior, 

 

         O assessor parlamentar,  

          Rafael Silva 






































































































































































