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MODELO 1 

Nacionalidade: Registo de Nascimento para Menores de Idade 

Alínea c), nº 1, do Artº 1º, da Lei Orgânica nº 2/2006, de 17 de Abril 

Documentos a apresentar para Menores de 14 anos de idade 

1. Certidão de cópia integral do assento de nascimento do menor, não havendo no entanto, necessidade de ser 

autenticada; 

2. Originais e fotocópias do B.I. ou CC dos pais; 

3. Inscrição Consular do progenitor português; 

 

Documentos a apresentar para Maiores de 14 anos de idade 

1. Certidão de cópia integral do assento de nascimento do menor, devidamente legalizada, pelo Departamento 

Consular do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo Consulado-Geral de Portugal em 

Luanda; 

2. Fotocópia do B.I. do menor (para maiores de 14 anos) autenticada pelo Notário, pelo Departamento Consular 

do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo Consulado-Geral de Portugal em Luanda; 

3. Originais e fotocópias do BI ou CC dos pais; 

4. Número de Inscrição Consular do progenitor português; 

 

NOTA 1: É obrigatória a presença dos progenitores ou de seus legais mandatários 

NOTA 2: Se os pais são casados e o casamento ainda não foi transcrito para Portugal e se o/a filho/a nasceu depois do 

casamento, os pais deverão primeiro organizar o processo de transcrição de casamento. 

NOTA 3: Todos os documentos estrangeiros devem ser devidamente legalizados pelo Consulado de Portugal no país 

emissor ou ter a Apostila da Convenção de Haia. Quando escritos em língua estrangeira, deverão ser acompanhados da 

respetiva tradução igualmente legalizada. 

NOTA 4: Caso o registando tenha sido perfilhado, apresentar igualmente certidão de cópia integral do assento de 

perfilhação, devidamente legalizada. 

NOTA 5: Todos os atos consulares estão sujeitos a emolumentos consulares que podem ser consultados na Tabela de 

Emolumentos Consulares disponível no site deste Consulado: https://luanda.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/assuntos-

consulares/informacao-geral/tec  

AVISO: O incumprimento das instruções acima referidas resulta na obrigação de nova marcação 
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