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MODELO 3 

Nacionalidade: Aquisição de Nacionalidade pelo Casamento ou União de 

Facto (Casamento Celebrado depois de 03 de outubro de 1981) 

Nº 1 e nº 3, do Artº 3, da Lei Orgânica nº 2/2006, de 17 de abril 

Para cidadãos que não tenham ascendência portuguesa 

 

1. Fotocópia da Certidão de Casamento Portuguesa (prova do ingresso do Casamento na ordem jurídica interna 

portuguesa) ou Certidão da Sentença da União de Facto há mais de três anos com cidadão nacional português, 

decretada por um Tribunal Civil em Portugal. 

2. Certidão de cópia integral de assento de nascimento do(a) requerente, com o casamento averbado, legalizada 

pelo Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo Consulado 

Geral de Portugal em Luanda. 

3. Certificado de nacionalidade do(a) requerente emitido pela Conservatória dos Registos Centrais de Angola e 

legalizado pelo Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores e pelo Consulado Geral de 

Portugal em Luanda. 

4. Fotocópias dos documentos de identificação (ex.: B.I. e passaporte) do(a) requerente, com o estado civil como 

casado(a), autenticadas pelo notário, Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo 

Consulado Geral de Portugal em Luanda. 

5. Certificado de registo criminal emitido pelo Arquivo de Identificação Civil de Angola (validade 3 meses), 

autenticado pelo Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo Consulado Geral de Portugal 

em Luanda, bem como certificado de registo criminal emitido pela competente autoridade dos países onde o(a) 

requerente teve residência e, caso tenha nascido no estrangeiro, do país da sua naturalidade. 

6. Declaração de serviço do requerente mencionando a profissão. 

7. Pagamento pode ser feito por: 

- Cartão de crédito: Os pagamentos por cartão de crédito fazem-se por recurso ao site 

http://www.irn.mj.pt/sections/cidadaos na área Registos Centrais – Nacionalidade, selecionando o pedido de 

nacionalidade em causa e posteriormente, modalidade de pagamento – plataforma de pagamentos - Artigo 3º 

da LN - http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/registos-centrais/docs-da-nacionalidade/docs-

comuns/modalidade-de-pagamento-a3/ 

ou 

http://www.irn.mj.pt/sections/cidadaos
http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/registos-centrais/docs-da-nacionalidade/docs-comuns/modalidade-de-pagamento-a3/
http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/registos-centrais/docs-da-nacionalidade/docs-comuns/modalidade-de-pagamento-a3/
http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/registos-centrais/docs-da-nacionalidade/docs-comuns/modalidade-de-pagamento-a3/
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- Um cheque visado ou bancário em euros de entidade bancária com representação em Portugal, no valor de 250 

Euros (duzentos e cinquenta euros), emitido à ordem do IRN. I.P, Instituto dos Registos e Notariado, I.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: O requerente deve fazer prova de uma ligação efetiva à comunidade portuguesa. 

NOTA 2: 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 3: 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 

https://luanda.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/assuntos-consulares/informacao-geral/tec
https://luanda.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/assuntos-consulares/informacao-geral/tec

