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Introdução 
 
A quinta alteração à Lei da Nacionalidade incide sobre as consequências de uma 
decisão política tomada no final do século XV pelo nosso Rei D. Manuel I no sen-
tido de expulsar a comunidade judaica que então residia em Portugal, permitindo 
agora que os descendentes dos judeus portugueses (sefarditas) possam obter a nacio-
nalidade portuguesa. É este o pretexto para a presente incursão nesta matéria da 
cidadania. 
 
Desde a fundação de Portugal que uma parte da população portuguesa era de origem 
israelita, denominando-se os judeus da península ibérica por sefarditas. Os membros 
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desta comunidade desempenharam importantes funções na nossa sociedade de então, 
merecendo a confiança dos nossos reis. 
 
A comunidade judaica portuguesa antes de 1496, ano em que foi tomada a decisão 
de expulsão, regia-se por leis especiais que formavam o estatuto desta comunidade 
consagrando um conjunto de direitos que lhes eram favoráveis, em comparação com 
a situação com a dos judeus de outros Estados. 
 
No reinado de D. Manuel I esta situação é dramaticamente alterada, pois o Ventu-
roso obrigou-se perante os Reis de Espanha a expulsar os judeus, na sequência do 
acordo nupcial com a Infanta D. Maria. 
 
Com a presente alteração da lei da nacionalidade pretende-se terminar definitiva-
mente com as consequências daquela decisão, permitindo-se agora que os descen-
dentes desses judeus expulsos ou que, posteriormente fugiram das perseguições se 
naturalizem portugueses sem a exigência do preenchimento dos requisitos relativos à 
residência em Portugal e ao conhecimento da língua portuguesa. 
 
 
A nacionalidade 
 
É só no século XIX que surge a expressão nacionalidade para traduzir o vínculo 
jurídico que liga uma pessoa a um Estado, já que com o vocábulo cidadania se tem 
em atenção o “…feixe de direitos e deveres que daquela ligação decorrem, ou seja, o 
seu conteúdo”.1 
 
Aliás, no período anterior ao liberalismo esta ligação era constituída designadamente 
pela dependência perpétua e pessoal do súbdito ao suserano, merecendo outras 
designações como a “vizinhança” e a “naturalidade”. 
 
O Título LV, do Livro II das Ordenações Filipinas, refere-se às “…pessoas, que 
devam ser havidas por naturaes destes Reinos” e no Título LVI do mesmo Livro ao 
“… modo e tempo se faz alguém visinho, para gozar dos privilegios dos vizinhos”, 
por diversos direitos de natureza política estavam relacionados com essa qualidade.2 
 
As Ordenações seguiam o critério dos ius soli para a atribuição dessa qualidade de 
natural do Reino e, nalguns casos, o critério do ius sanguinis para os que nascessem 

 
1  RAMOS, R. M. (1992). Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal: Coimbra 

Editora, nota 1, pág. 4. 
2  Os direitos dos “vizinhos” nos concelhos consistem na capacidade eleitoral ativa e passiva, ver 

SILVA, H. D. (2012). Reformas Administrativas em Portugal desde o Século XIX. (I. S. 
Gomes, Ed.) Jurismat , I, 65-95, págs 66 e 67. 
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no estrangeiro, filhos dos “…naturaes…” do Reino, que estivessem fora de Portugal 
ao serviço do Reino. 
 
No período liberal-monárquico,3 a Constituição de 1822,4 estabeleceu no seu artigo 
21.º, os critérios determinantes da obtenção da qualidade de cidadão português ado-
tando soluções semelhantes às que existiam nas ordenações. 
  
A Carta Constitucional estabelece no seu artigo 7.º uma norma idêntica mas agora 
com a preocupação de distinguir os cidadãos portugueses dos cidadãos brasileiros. 
  
Este artigo 7.º retira a cidadania portuguesa aos cidadãos portugueses a quem foi 
atribuída a cidadania brasileira. A Constituição Brasileira de 1824,5 no seu artigo 6.º, 
atribuiu a cidadania designadamente aos nascidos no Brasil e também aos que nasce-
ram em Portugal e que residiam no Brasil aquando da independência e aí continua-
ram a viver. Por conseguinte, e face ao disposto no § 1.º do artigo 7.º da Carta Cons-
titucional estas pessoas perderam a cidadania portuguesa por terem adquirido a cida-
dania brasileira. 
 
A efémera Constituição de 1838, no seu artigo 6.º, consagra soluções semelhantes 
para a determinação de quem tem a qualidade de cidadão português, agora com uma 
clara prevalência do critério do ius sanguinis. É com esta Constituição que surge 
pela primeira vez o vocábulo nacionalidade numa disposição relativa à cidadania. 
 
Neste período, haveria de ser publicado o Código Civil de 1867, que manteve a 
expressão cidadania para designar a ligação entre o individuo e o Estado. O Código 
regulava esta matéria nos artigos 18.º e seguintes no Livro I, Título II – De como se 
adquire a qualidade de cidadão português. 
 
Este texto legal segue de perto as soluções da Carta Constitucional com predomínio 
do critério do ius sanguinis e um menor peso do critério do ius soli. Todavia, encon-
tramos uma nova causa de aquisição derivada no n.º 6 daquele artigo 18.º, onde se 
prevê a obtenção da cidadania portuguesa por mulher estrangeira que case com por-
tuguês. 
 

 
3  Este período vai de 1820 a 1910. Sobre a periodificação do Direito Constitucional ver: 

GOUVEIA, J. B. (2011). Manual de Direito Constitucional (Vol. I). Coimbra, Portugal: 
Almedina, págs. 405 e segs. 

4  Consultei as anteriores Constituições portuguesas in: MIRANDA, J. (1984). As Constituições 
Portuguesas (2.ª Edição ed.). Lisboa, Portugal: Livraria Petrony. 

5  Consultei a Constituição Brasileira, de 25 de Março de 1824, in: MIRANDA, J. (1980). Textos 
Históricos do Direito Contitucional. Lisboa, Portugal: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
págs. 197 e segs. 
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Na Constituição Republicana de 1911 não encontramos os critérios determinantes da 
atribuição da cidadania, optando o legislador constitucional no artigo 74.º por deixar 
esta matéria para a “lei civil”.  
 
Ainda antes da vigência desta Constituição, mas já depois da proclamação da Repú-
blica foi publicado um Decreto6 que aumentava os requisitos para a naturalização e 
estabelecia uma regra relativa aos conflitos de nacionalidade. É neste texto que surge 
novamente a expressão nacionalidade, claramente evitado pelos restantes diplomas 
que incidiram sobre esta matéria da cidadania. 
 
Em 1916, na sequência da entrada de Portugal na 1.ª Guerra Mundial7 é publicado o 
Decreto n.º 2355, de 23 de Abril de 1916, que bania do território português os súb-
ditos alemães, retirava a cidadania portuguesa aos filhos de alemães nascidos em 
Portugal e aos alemães e austríacos naturalizados portugueses. 
 
Terminada a Grande Guerra e após a aprovação do Tratado de Paz assinado a 28 de 
Junho de 1919, em Versailles,8 foi publicado o Decreto n.º 7978, de 20 de Janeiro de 
1922, que revogou as disposições legais publicadas por efeito do estado de guerra 
entre Portugal e a Alemanha. 
 
Devendo, por conseguinte considerar-se revogadas as disposições que retiravam a 
nacionalidade portuguesa aos filhos de alemães nascidos em Portugal e aos alemães 
e austríacos naturalizados. 
 
Durante o “Estado Novo”, foi aprovada a Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, que 
estabelece o novo regime jurídico da nacionalidade. 
 
A nova lei retoma muitas das soluções do Código Civil de 1867, mas utiliza desde 
logo uma terminologia diferente substituindo o termo cidadão português por nacio-
nal português, recorde-se que nem todos os que tinham a nacionalidade portuguesa 
usufruíam de todos os direitos de cidadania, tenhamos presente que ao tempo ainda 
vigorava o Estatuto do Indigenato.9 

 
6  Trata-se do Decreto de 2 de Dezembro de 1910, que se encontra publicado no Diário do Gover-

no n.º 50, de 3 de Dezembro de 2010. 
7  A Alemanha declarou guerra a Portugal, a 9 de Março de 1916, na sequência de o Governo 

português ter requisitado perto de 70 navios alemães que se encontravam refugiado em portos 
portugueses. Esta requisição foi precedida da publicação do Decreto n.º 2229, publicado no 
suplemento do Diário do Governo, de 23 de Fevereiro de 1916 (este Decreto veio a ser nova-
mente publicado no Diário do Governo, de 24 de Fevereiro de 1916). 

8  O Tratado de Versailles foi aprovado pela Lei n.º 962, de 2 de Abril de 1920. 
9  O Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 12533, de 

23 de Outubro de 1926, tendo posteriormente sofrido diversas alterações até à sua extinção pelo 
Decreto-Lei n.º 43893, de 6 de Setembro de 1961. 
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No que respeita à atribuição da nacionalidade portuguesa mantem-se o critério misto 
do ius sanguinis e do ius soli, mas com predomínio deste último, numa aproximação 
aos países em formação que carecem de uma lei da nacionalidade favorável à fixa-
ção da população. 
 
No que respeita à aquisição derivada persistem igualmente as situações decorrentes 
do casamento e da naturalização.10 
 
Quanto à naturalização, e com interesse para o objeto do nosso estudo, a Base XVII 
da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, previa a possibilidade de pessoas perten-
centes a comunidades que a si próprias se atribuem ascendência portuguesa e que 
manifestem a vontade de se integrar na ordem social e política nacional obterem a 
nacionalidade portuguesa. 
 
Por último, na sequência das independências dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa, foi publicado o Decreto-Lei n.º 308-A/75, de 24 de Junho, que determi-
nou a privação da nacionalidade portuguesa para os indivíduos nascido ou domici-
liados em território ultramarino que não reuniam determinadas condições espe-
ciais.11  
 
 
A questão terminológica – Nacionalidade ou Cidadania 
 
Atualmente a expressão nacionalidade exprime o vínculo que existe entre uma pes-
soa e o Estado, coexistindo com o vocábulo cidadania com um significado jurídico 
praticamente coincidente com o de nacionalidade. 
 
Entre aquelas duas expressões, nacionalidade e cidadania, o nosso texto constitucio-
nal optou por cidadania designadamente nos artigos 4.º (Cidadania portuguesa), 15.º 
(estrangeiros, apátridas, cidadãos europeus), 26.º (Outros direitos pessoais), 33.º 
(Expulsão, extradição e asilo), alínea f) do artigo 164.º (Reserva absoluta de compe-
tência legislativa). 
 

 
10  RAMOS, R. M. (1992). Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal: Coimbra 

Editora, págs. 44 e segs. 
11  RAMOS, R. M. (2013) Estudos de Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal, 

Coimbra Editora, págs. 63 e segs. 
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Na versão original da nossa Lei Fundamental o n.º 4 do artigo 38.º e o artigo 53.º12 
referiam-se à “nacionalidade portuguesa”, conceito que foi logo substituído pelo de 
cidadania na 1.ª Revisão Constitucional em 1982. 
 
Em tempos o vocábulo “nação” traduzia o ato de nascer, indicando o local do nasci-
mento. Era este um dos sentidos que no século XVIII se dava à palavra “nação”. 
Utilizava-se igualmente este termo para significar estrangeiro, por exemplo, os 
judeus eram “gente de nação”.13 
 
Porém, o Código Civil14 continua a usar a expressão nacionalidade, bem como a 
própria Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, que estabelece o regime jurídico da naciona-
lidade. 
 
Também a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade,15 aprovada para ratificação 
pela Resolução da Assembleia da República n.º 19/2000, de 6 de Março, e ratificada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 7/2000, da mesma data, continua a usar 
o termo nacionalidade mas tendo o cuidado de a definir, na alínea a) do seu artigo 
2.º, como “o vínculo jurídico entre o individuo e o Estado”, não indicando, contudo, 
a origem étnica desse indivíduo. 
 
Entendem os nossos constitucionalistas que o termo nacionalidade significa a per-
tença a uma determinada nação enquanto cidadania traduz a qualidade de cidadão,16 
pelo que optam pelo termo cidadania. 
 
Por outro lado, a expressão nacionalidade é usada para nomear outras realidades, 
designadamente para as pessoas coletivas e para os navios e aeronaves pelo que se 

 
12  O artigo 34.º relativo à liberdade de imprensa dispunha no sentido de que “As publicações 

periódicas e não periódicas podem ser propriedade de quaisquer pessoas coletivas sem fins 
lucrativos e de empresas jornalísticas e editoriais sob forma societária ou de pessoas singulares 
de nacionalidade portuguesa” e o artigo 53.º que consagrava direitos dos trabalhadores “… sem 
distinção de idade, sexo, raça, nacionalidade, religião ou ideologia…”. 

13  HESPANHA, A.M. (2004) Guiando a Mão Invisível – Direitos, Estado e Lei no Constituciona-
lismo Monárquico Português. Coimbra, Almedina, pág. 64. 

14  Designadamente no artigo 14.º (Condição jurídica dos estrangeiros), no artigo 17.º (Reenvio 
para a lei de um terceiro Estado), no artigo 31.º (Determinação da lei pessoal), artigo 53.º 
(Convenções antenupciais e regime de bens), artigo 56.º (Constituição da filiação), artigo 57.º 
(Relações entre pais e filhos), artigo 60.º (Filiação adotiva). 

15  Esta Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, celebrada no âmbito do Conselho da Europa, 
foi aberta à assinatura dos Estados membros daquela organização internacional em Estrasburgo 
em 26 de Novembro de 1997. 

16  MIRANDA, J. (1998). Manual de Direito Constitucional (4.ª Edição ed., Vol. III). Coimbra, 
Portugal: Coimbra Editora, pág. 95. 
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deve optar pelo termo cidadania, único que se aplica exclusivamente a pessoas físi-
cas.17 
 
Em suma, a expressão cidadania é preferida por três ordens de razões. Em primeiro 
lugar, porque o sentido étnico de nacionalidade “…perturba a ideia de cidadania 
como direito fundamental”. Em segundo lugar, porque os diplomas recentes usam o 
vocábulo cidadania, que por um lado tem um carácter neutro e por outro é um con-
ceito suscetível de abranger as “…cidadanias derivadas e transnacionais”. Por últi-
mo, o conceito de nacionalidade como sinónimo de “pertença a um grupo etni-
camente fechado” está em desacordo com as novas ideias de cidadania transnacional 
e cosmopolita.18 
 
 
A cidadania como direito fundamental 
 
O artigo 15.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem19 consagra o direito 
de ter uma nacionalidade para todos os indivíduos. 
  
Também a nossa Lei fundamental no n.º 1 do artigo 26.º contempla este importante 
direito, agora sob a designação de cidadania. Trata-se aqui do direito a ter a “quali-
dade de membro da República portuguesa”,20 é o que se designa por status activae 
civitatis.21 Ao incluir o direito à cidadania no artigo 26.º a Constituição como que o 
qualifica como um direito pessoal. 
 
Note-se que, no passado, os direitos de participação política eram privativos dos 
cidadãos nacionais, sendo pertinente a ligação entre nacionalidade e cidadania polí-
tica como ainda decorre do n.º 2 do artigo 15.º da nossa Lei fundamental. Todavia, 
cada vez mais, os direitos políticos vão sendo reconhecidos a estrangeiros residentes 
pelo menos a um grupo cada vez mais vasto conforme se estatui nos números 3 a 5 
daquele artigo.22 

 17  GOUVEIA, J. B. (2011). Manual de Direito Constitucional (Vol. I). Coimbra, Portugal: 
Almedina, págs. 147 e 148. 

18  MATIAS, G. (2011). Nacionalidade. In F. P. Manuel de Almeida Ribeiro, Enciclopédia do 
Direito Internacional. Coimbra, Portugal: Almedina, pág. 303. 

19  Aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de Dezembro de 1948, sem nenhum 
voto contra, publicada na 1.ª Séria do Diário da República, n.º 57, de 9 de Março de 1978. Cfr. 
RIBEIRO, Manuel de Almeida F. P. (2011). Enciclopedia de Direito Internacional. Coimbra: 
Almedina, pág. 156.  

20  CANOTILHO, V. M. (2007-2010). Constituição da República Portuguesa Anotada (4.ª Edição 
ed., Vol. I). Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, pág. 446, nota VI ao artigo 26.º 

21  MIRANDA, J. (1998). Manual de Direito Constitucional (4.ª Edição ed., Vol. III). Coimbra, 
Portugal: Coimbra Editora, pág. 126. 

22  CANOTILHO, V. M. (2007-2010). Constituição da República Portuguesa Anotada (4.ª Edição 
ed., Vol. I). Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, pág. 667, nota VII ao artigo 48.º.  
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A cidadania como estatuto 
 
A cidadania pode ser observada como direito, como direito fundamental como ficou 
demonstrado, ou como estatuto. 
 
Como estatuto a cidadania traduz o conjunto de posições jurídicas ativas e passivas 
atinentes a esta instituição jurídica.23 Trata-se aqui de direitos exclusivo dos cida-
dãos portugueses no que se relaciona com a escolha dos governantes, o desempenho 
de cargos públicos e o cumprimento de deveres fundamentais. 
 
Atualmente esta estatuto compreende uma série de gradações pois ao lado dos cida-
dãos portugueses temos os cidadãos dos Estados lusófonos24 com residência perma-
nente em Portugal e os cidadãos dos Estados membros da União Europeia também a 
residir em Portugal. 
 
Estes cidadãos, nos termos dos números 3 e 5 do artigo 15.º da Constituição podem 
ter capacidade eleitoral passiva e ativa. Porém, a defesa da pátria que é o principal 
dever fundamental compete unicamente aos cidadãos portugueses conforme se esta-
belece no n.º 2 do artigo 275.º e no n.º 1 do artigo 276.º todos da Constituição da 
República. 
 
Em síntese, podemos concluir no sentido de o estatuto dos cidadãos que têm a 
nacionalidade portuguesa abrange um conjunto de direitos com uma amplitude 
maior do que o conjunto dos direitos de que beneficiam os cidadãos que têm uma 
nacionalidade estrangeira. 
 
 
Cidadanias de sobreposição, cidadanias de segundo grau e as duplas cidadanias 
 
A cidadania apresenta-se agora de “geometria variável”25 a par da cidadania clássica, 
também designada por nacionalidade encontramos outras cidadanias em consequên-
cia de organizações de Estados com base em interesses regionais e linguísticos. 
 
A doutrina identifica três “formas de cidadania”, as cidadanias de sobreposição, as 
cidadanias de segundo grau e a dupla cidadania. 
 

 23  GOUVEIA, J. B. (2011). Manual de Direito Constitucional (Vol. I). Coimbra, Portugal: 
Almedina, págs. 149 e 150.   

24  Mesmo entre estes haverá que distinguir os cidadãos da República Federativa do Brasil e os da 
República de Cabo Verde, Estados com as quais temos acordos bilaterais. 

25  Nas inspiradas palavras de PIRES, F. L. (1997). Schengen e a Comunidade de Países 
Lusófonos. Coimbra: Coimbra Editora. 
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As cidadanias de sobreposição são as que se determinam automaticamente “…a 
partir da existência de uma cidadania de base…” e traduzem-se num conjunto de 
direitos que acrescem àqueles que o cidadão já dispõe com fundamento na sua cida-
dania de base. É o que sucede com a cidadania europeia. 
 
As cidadanias de segundo grau também se estabelecem a partir de uma cidadania 
de primeiro grau e têm como objetivo conceder direitos preexistentes nas cidadanias 
de base, destinando-se esses direitos a ser exercidos ao nível estadual. Tal verifica-se 
na Commonwelth. 
 
Por fim, temos as duplas cidadanias26 situação que se verifica devido a 
“…afinidades históricas ou políticas entre dois ou mais Estados…” que aprovam 
normas que permitem o acesso à cidadania de primeiro grau de outro Estado em 
condições privilegiadas e mais favoráveis.27  
 
Tal sucede, designadamente, com o artigo 11.º da Constituição Espanhola de 1978, 
sob a epígrafe “Nacionalidad” prevê a possibilidade de o Estado celebrar tratados 
com países ibero americanos acordos, em condições de reciprocidade, que permitam 
aos cidadãos desses países naturalizarem-se espanhóis sem perderem a sua naciona-
lidade de origem. 
 
 
A cidadania europeia 
 
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no seu Capítulo V, nos arti-
gos 39.º e seguintes estabelece os direitos de cidadania.28O Tratado sobre o Funcio-
namento da União Europeia versa sobre estes direitos na sua Parte II, artigos 18.º a 
25.º. 
 
A cidadania europeia é um reflexo da cidadania dos Estados membros da União 
Europeia dado que são cidadãos europeus os que tiverem a cidadania de um dos 
Estados da União, aliás, a União Europeia não pode conceder a cidadania europeia a 

 
26  Situação diferente é a de plurinacionalidade que pode suceder em virtude de cada um dos 

progenitores ter uma nacionalidade diferente que transmita ao seu descendente ou por qualquer 
outro motivo designadamente a aquisição da nacionalidade pelo casamento ou até mesmo a 
naturalização. 

27  SILVA, J. P. (2004). Direitos de Cidadania e Direito à Cidadania - Princípio da Equiparação, 
Novas Cidadanias e Direito à Cidadania Portuguesa como Instrumentos de uma Comunidade 
Constitucional Inclusiva. Porto: Alto Comissariado para a Emigração e Minorias Étnicas, págs. 
58 e 59.  

28  A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia foi formalmente aprovada em Dezembro 
de 2000, em Nice e proclamada solenemente pelo Parlamento Europeu, o Conselho e a Comis-
são em 2007.  
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um cidadão de um país terceiro. Se uma pessoa perder a nacionalidade do Estado 
membro, perde automaticamente a cidadania da União.29 
 
Encontramos no âmbito da cidadania o direito de eleger e de ser eleito nas eleições 
para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais, direito de tomar uma inicia-
tiva de cidadania,30 direito a uma boa administração, direito de acesso aos documen-
tos, o direito de recorrer ao Provedor de Justiça Europeu, direito de petição, liber-
dade de circulação e de permanência, proteção diplomática e consular de qualquer 
Estado-Membro no território de países terceiros em que o Estado-Membro de que o 
cidadão é nacional não se encontre representado. 
 
Alguns autores referem-se à cidadania europeia como um “Suplemento da cidadania 
nacional” ou como uma “superlativa cidadania portuguesa” sendo que só tem a cida-
dania europeia quem for cidadão de um dos Estados-membros.31 
 
Inversamente ao que sucede nas federações na União Europeia não existe uma dua-
lidade de cidadania ou uma dupla nacionalidade, considerando a doutrina que esta-
mos perante uma cidadania de carácter complementar.32 
 
Esta questão da existência de duas cidadanias “sobrepostas”33 é há décadas do 
conhecimento do Direito Internacional Privado que se confronta com situações em 
que no Estado considerado competente para regular a questão plurilocalizada coe-
xistem diversos ordenamentos jurídicos em razão do território.  
 
Esta questão é, entre nós, regulada pelo artigo 20.º do Código Civil que manda apli-
car em primeiro lugar o ordenamento designado pelo direito interlocal, se este não 

 29  MARTINS, A. M. (2004). Curso de Direito Constitucional da União Europeia. Coimbra: 
Almedina, pág. 188 e 189.  

30  Nos termos do n.º 4 do artigo 11.º do Tratado da União Europeia um milhão de cidadãos de 
vários Estados-membros pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a apresentar 
uma proposta adequada em matéria sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um ato 
jurídico da União para aplicar os Tratados.  

31  PIRES, F. L. (1998). Múltiplos de Cidadania: o Caso da Cidadania Europeia. In AAVV, Ab 
Uno ad Omnes - 75 anos da Coimbra Editora. Coimbra, Portugal: Coimbra editora, págs. 1276 
e segs. 

32  QUADROS, F. (2004). Direito da União Europeia. Coimbra: Almedina, págs. 116 e 117.  
33  Seria também o caso de uma cidadania lusófona quando das convenções multilaterais se passar 

para um sistema multilateral coincidente com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
como afirma MIRANDA, J. (1998). Manual de Direito Constitucional (4.ª Edição ed., Vol. III). 
Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, pág. 162. A Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa foi criada por meio de um tratado internacional assinado em Lisboa a 17 de Julho de 
1996 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 15/97, de 20 de Março. Este tam-
bém seria um caso de cidadanias sobrepostas e não “paralelas” como sucede com os plurina-
cionais. 
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existir recorre-se o direito internacional privado desse Estado e na sua falta aplica-se 
a lei da residência habitual.  
 
Tal fenómeno verifica-se designadamente nos casos de união pessoal em que existe 
uma pluralidade de Estados e de nacionalidades apenas ligados pela pessoa do sobe-
rano como sucede com alguns Estados da Commonwealth ligados ao Reino Unido 
apenas pela coroa,34 ou quando o conflito de leis é resolvido a favor do ordenamento 
jurídico dos Estados Unidos da América que por se tratar de um ordenamento pluri-
legislativo de base territorial acaba por se aplicar o direito interno de um dos Estados 
daquela federação.35 
 
 
A cidadania lusófona 
 
A cidadania apresenta atualmente uma “geometria variável”, coexistindo, como se 
disse, uma pluralidade de cidadanias com um pluralidade de conteúdos, existindo 
entre nós além da cidadania europeia uma “promessa” de uma cidadania lusófona. 
 
Este esforço de criação da cidadania lusófona inscreve-se também na “construção de 
uma comunidade constitucional inclusiva” para com os cidadãos provenientes de 
outros países, designadamente os países de língua oficial portuguesa.36 
 
Encontramos os indícios desta cidadania no próprio artigo 15.º relativo a estrangei-
ros, onde se discriminam positivamente os cidadãos oriundos de países lusófonos. 
Tenhamos presente o estatuto do cidadão lusófono aprovado por Cabo Verde em 

 
34  LOUSSOUARN, Yvon, Droit international privé, 8.ª edição, Dalloz, Paris, 2004, pág.787. 
35  CORREIA, A. F. (1978). Comentários aos arts. 32.º e 33.º do anteprojeto de 1951. In J. F. 

Bastos, Das Leis sua Interpretação e Aplicação segundo o Código Civil de 1966 (pp. 65-67). 
Lisboa, Portugal: Livraria Petrony, pág. 66. 

36  SILVA, J. P. (2004). Direitos de Cidadania e Direito à Cidadania - Princípio da Equiparação, 
Novas Cidadanias e Direito à Cidadania Portuguesa como Instrumentos de uma Comunidade 
Constitucional Inclusiva. Porto: Alto Comissariado para a Emigração e Minorias Étnicas, pág. 
137. 
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1997,37 o Tratado de Porto Seguro38 celebrado entre o Brasil e Portugal em 2000 e os 
acordos com vista à facilitação da circulação dos cidadãos dos países lusófonos.39  
 
 
A cidadania no Direito Internacional 
 
Além do “direito das gentes” são vários os textos internacionais que envolvem estas 
questões da cidadania, entre esses destacam-se a Convenção para a Redução dos 
Casos de Apatridia de 1961, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 
1996 e a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade. 
 
A Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia,40 consagra o direito de os 
indivíduos nascidos num território que não tenham outra nacionalidade, adquirirem a 
nacionalidade desse mesmo território, o mesmo sucede com os expostos, soluções 
entre nós acolhidas respetivamente no n.º 1 alínea f) e no n.º 2 do artigo 1.º da Lei na 
Nacionalidade. 
 
O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos41 no seu artigo 25.º atribuiu aos 
cidadãos o direito de participar na direção dos assuntos públicos, quer diretamente, 
quer por intermédio de representantes livremente eleitos, o direito de votar e de ser 

 
37  O Estatuto do Cidadão Lusófono foi aprovado na República de Cabo Verde pela Lei n.º 

36/V/97. 
38  O Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República 

Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de Abril de 2000, aprovado, para ratifi-
cação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000, de 28 de Setembro, e rat ificado 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 79/2000, de 14 de Dezembro, revogou a Conven-
ção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, celebrada em Brasí-
lia em 7 de Setembro de 1971. Este Tratado foi regulado em Portugal pelo Decreto-Lei n.º 
154/2003, de 15 de Julho. 

39  SILVA, J. P. (2004). Direitos de Cidadania e Direito à Cidadania - Princípio da Equiparação, 
Novas Cidadanias e Direito à Cidadania Portuguesa como Instrumentos de uma Comunidade 
Constitucional Inclusiva. Porto: Alto Comissariado para a Emigração e Minorias Étnicas, pág. 
138.  

40  De acordo com a informação disponibilizada pelo Gabinete de Documentação e Direito Com-
parado, foi adotada e aberta à assinatura pela Conferência das Nações Unidas sobre a Eli-
minação ou Redução dos Futuros casos de Apatridia, convocada pelo Secretário-Geral da ONU 
nos termos da resolução 896 (IX) 1 da Assembleia Geral, de 4 de Dezembro de  1954. Tendo 
entrado em vigor na ordem internacional a 13 de Dezembro de 1975. Em Portugal foi aprovada 
para adesão por Resolução da Assembleia da República n.º 106/2012, de 7 de Agosto, ratifi -
cada por Decreto do Presidente da República n.º 133/2012, de 7 de Agosto, tendo entrado em 
vigor a 30 de Dezembro de 2012. 

41  O Pacto Internacional de Direito Civis e Políticos foi aprovado pela Resolução 2200A (XXI), 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de Dezembro de 1966. Segundo informação do 
Gabinete de Documentação e Direito Comparado esta Convenção vigora na ordem internacio-
nal desde 23 de Março de 1976, foi aprovada para ratificação pela Lei n.º 45/78, de 11 de Julho 
e vigora em Portugal desde 15 de Setembro de 1978. 
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eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal, por voto 
secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores e o direito de acesso, 
em condições de igualdade, às funções públicas no seu país. 
 
Como se disse, a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade42 de 1997, na alínea a) 
do seu artigo 2.º, define nacionalidade como “…o vínculo jurídico entre o individuo 
e um Estado”, esclarecendo de imediato que tal não indica contudo a origem étnica 
do individuo”. 
 
Esta Convenção, além de proclamar na alínea a) do seu artigo 4.º o direito à nacio-
nalidade, à semelhança do que sucede na Declaração Universal dos Direito do 
Homem e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vai mais longe ao 
indicar no seu artigo 6.º os casos em que pelo critério do ius sanguinis e pelo critério 
do ius soli existe o direito à nacionalidade, pese embora o facto de os Estados terem 
competência para determinar “…quem são os seus nacionais nos termos do direito 
interno” conforme prescreve o n.º 1 do artigo 3.º deste texto internacional. 
 
 
A Lei da Nacionalidade 
 
A Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, designada como Lei da Nacionalidade, estabelece 
as normas relativas à aquisição, perda e reaquisição da cidadania portuguesa, matéria 
da exclusiva competência da Assembleia da República nos termos da alínea f) do 
artigo 164.º da nossa Lei Fundamental. 
 
A occasio legis da Lei da Nacionalidade prende-se com três ordens de questões. Em 
primeiro lugar a alteração do território português com a independência dos novos 
Estados de língua portuguesa, teve consequências na definição do círculo dos cida-
dãos. Em segundo lugar foi imperioso harmonizar as regras da nacionalidade com os 
novos princípios da igualdade dos cônjuges e com a igualdade entre os filhos nasci-
dos dentro e fora do casamento e o instituto da adoção, consagrados na Constituição 
de 1976. Por último, era necessário que as regras atributivas de nacionalidade tives-
sem em atenção a conveniência de o Estado Português manter a ligação com as 
importantes comunidades portuguesas emigradas. Por todo isto, impunha-se uma 
nova lei da nacionalidade que substituísse a Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959.43 
 
Todavia, mantêm-se muitas das soluções anteriores relativas à aquisição, perda e 
reaquisição da cidadania portuguesa já com uma longa tradição no ordenamento 
jurídico português. 

 42  Aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 19/2000, de 6 de Março. 
43  RAMOS, R. M. (1992). Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal: Coimbra 

Editora, nota 1, págs. 77 e segs. 
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A versão original da Lei da Nacionalidade previa três modos de obtenção da nacio-
nalidade: a atribuição da nacionalidade, a aquisição da nacionalidade e a naturaliza-
ção. 
 
A nacionalidade portuguesa é atribuída com base nos dois critérios clássicos para 
estabelecer a nacionalidade: o ius sanguinis e o ius soli. O primeiro daqueles crité-
rios funda-se na filiação, são portugueses os filhos de portugueses, o segundo baseia-
se no facto de uma pessoa nascer num território de um determinado Estado, pelo que 
aplicando-se, sem mais este critério, seriam portugueses os nascidos em território 
português. Por vezes estes dois critérios encontram-se combinados. 
 
Seguindo esta doutrina, a Lei da Nacionalidade atribuí na alínea a) do seu artigo 1.º a 
nacionalidade portuguesa aos filhos de pai ou mãe portuguesa nascidos em território 
português. 
 
Em segundo lugar são portugueses os filhos de pai ou mãe portuguesa nascidos no 
estrangeiro se o progenitor aí estiver ao serviço do Estado português. 
 
São igualmente portugueses os filhos de pai ou mãe portuguesa nascidos no estran-
geiro desde que declarem que querem ser portugueses ou promovam o registo do 
nascimento perante as autoridades portuguesas com competência nesse domínio, 
quer nos serviços consulares, quer no registo civil em Portugal. 
 
Também são portugueses a título originário os filhos de estrangeiros nascidos em 
Portugal desde que os pais aqui residam há mais de seis anos desde que os progeni-
tores não se encontrem ao serviço do respetivo Estado e mediante declaração no sen-
tido de que querem ser portugueses. 
 
Por último, a nacionalidade portuguesa é atribuída aos nascidos em Portugal que não 
tenham outra nacionalidade. 
 
Todos estes casos são de nacionalidade a título originário, vejamos agora os casos de 
aquisição da nacionalidade. Esta distinção entre nacionalidade originária e não origi-
nária é apenas relevante para efeitos de capacidade eleitoral passiva para o cargo de 
Presidente da República, ou seja, conforme de determina no artigo 122.º da nossa 
Lei Fundamental apenas quem tenha obtido a nacionalidade a título originário se 
pode candidatar a Presidente da República.44 
 

 44  Todavia, esta exigência da nacionalidade a título originário é contrária ao princípio da não 
discriminação consagrado no n.º 2 do artigo 5.º da Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, 
aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 19/2000, de 6 de Março.  
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Os casos de aquisição da nacionalidade portuguesa são os seguintes: 
 
Adquirem mediante declaração a cidadania portuguesa os filhos menores ou incapa-
zes de pai e mãe que adquira a nacionalidade portuguesa. Em segundo lugar adquire 
a nacionalidade portuguesa o estrangeiro que case com nacional português, mediante 
declaração feita na constância do casamento. Em terceiro lugar adquire a nacionali-
dade portuguesa o menor estrangeiro que seja adotado por nacional português.  
 
A naturalização permite a aquisição da nacionalidade portuguesa aos estrangeiros 
que o requeiram e reúnam os seguintes requisitos: serem maiores ou emancipados 
face à lei portuguesa, residirem há pelo menos seis anos em Portugal,45 conhecerem 
suficientemente a língua portuguesa, terem idoneidade, possuírem capacidade para 
reger a sua pessoa e assegurar a sua subsistência. 
 
Por fim, prevê-se a possibilidade de reaquisição da nacionalidade portuguesa por 
quem a tivesse perdido durante a menoridade. A naturalização também tem um 
regime mais aberto para os cidadãos que já tiveram a nacionalidade portuguesa que 
ficam dispensados do requisito da residência há mais de seis anos e do conhecimento 
da língua portuguesa. 
 
 
A primeira alteração à Lei da Nacionalidade - A Lei n.º 25/94, de 19 de Agosto 
 
A Lei 25/94, de 19 de Agosto, introduziu as primeiras alterações à Lei da Nacionali-
dade, vejamos em que consistiram essas alterações e quais as razões que lhes estão 
subjacentes. 
 
Este diploma introduziu as seguintes alterações à Lei da Nacionalidade: 
 
Quanto á atribuição originária da nacionalidade com fundamento no ius soli entende-
se que os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal adquirem a nacionalidade 
originária se esses estrangeiros viveram há mais de 10 anos em Portugal, ou há mais 
de 6 anos se forem oriundos de países de língua oficial portuguesa e, em qualquer 
caso, não se encontrem ao serviço do respetivo Estado (anteriormente bastavam seis 
anos para todos); Esses estrangeiros têm de ter título válido de autorização de resi-
dência (antes era suficiente a simples residência habitual). 
 

 45  A versão original da Lei da Nacionalidade mencionava ainda o território sob administração 
portuguesa que era Macau, agora já sob administração da República Popular da China, embora 
mantenha a sua autonomia. 
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Os estrangeiros casados há mais de três anos com português adquirem a nacionali-
dade portuguesa mediante declaração feita na constância do casamento (no regime 
jurídico que antecedeu esta alteração não era necessário esperar os três anos). 
 
Quanto à naturalização prevista no artigo 6.º temos as seguintes mudanças: O tempo 
de residência em Portugal necessário para a naturalização passou de seis para dez 
anos; Deixou de ser suficiente a residência habitual para se exigir a residência com 
título válido de autorização. Exige-se ainda a comprovação de uma ligação efetiva à 
comunidade nacional. 
 
Os fundamentos da oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa previstos no 
artigo 9.º, sofreram as seguintes alterações: 
 
Na versão original da Lei da Nacionalidade, na alínea a) deste artigo 9.º constituía 
obstáculo à aquisição da nacionalidade a manifesta inexistência de qualquer ligação 
efetiva à comunidade nacional, o que foi alterado no sentido de inverter o ónus desta 
prova, ou seja, o interessado passou a ter de provar a ligação efetiva à comunidade 
nacional; 
 
Na alínea b) do artigo 9.º a expressão “crime punível com pena maior” foi substi-
tuída por “crime punível com pena de prisão superior a três anos”, que corresponde à 
atual terminologia do nosso direito penal. 
 
Foi revogado o artigo 13.º que estabelecia a exigência de registo da carta de naturali-
zação dentro do prazo de seis meses. 
 
Foi também revogado o artigo 15.º onde se previa que a inscrição ou matrícula reali-
zada nos consulados portugueses não constituía por si só título atributivo da nacio-
nalidade portuguesa. 
 
Este diploma, no seu artigo 2.º, prevê igualmente a existência de um processo tran-
sitório especial – que vigorou durante dois anos – para a aquisição da nacionalidade 
possibilitando a aquisição da cidadania portuguesa por parte dos indivíduos que 
hajam sido havidos continuadamente como portugueses até à data da publicação da 
Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, em consequência de inscrição ou matrícula consular 
anterior a 29 de Julho de 1959. 
 
Este processo veio a ser regulado pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de Outubro, 
que regulamentou o referido processo transitório especial de reconhecimento da 
nacionalidade.  
 
As alterações atrás descritas afetaram 7 dos 40 artigos da lei da nacionalidade, alte-
rando 5 e revogando 2 artigos. 
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Foi uma alteração significativa atendendo ao facto de terem sido alteradas as condi-
ções para a atribuição da nacionalidade a título originário, tornando mais difícil 
reunir essas condições, bem como os requisitos para a aquisição na nacionalidade 
por estrangeiro casado com português e para a naturalização. 
 
A formulação da exigência dos três anos de casamento para que estrangeiro casado 
com português pudesse adquirir a nacionalidade portuguesa advém da necessidade 
de evitar situações de “fraude à lei” que eram, aparentemente, frequentes. 
 
Nesta medida pode dizer-se que a Lei n.º 25/94, de 19 de Agosto, representou um 
apertar da malha que permite o acesso à nacionalidade portuguesa. 
 
 
A terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro e o 
Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de Agosto 
 
O Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, aprovou o “Regulamento Emo-
lumentar dos Registos e Notariado” no desenvolvimento da reforma da tributação 
emolumentar. 
 
No preâmbulo deste regulamento afirma-se a dado momento que “… tendo em con-
sideração a existência de um núcleo básico de elementos de cidadania, não fazia 
sentido que o Estado viesse a tributar situações que, aí contidas, decorriam de atos 
não voluntários”. 
 
Ora, o artigo 20.º da Lei da Nacionalidade apenas previa a gratuitidade dos registos 
das declarações para a atribuição da nacionalidade portuguesa e dos registos oficio-
sos, bem como dos documentos necessários para uns e outros. 
 
Desta norma decorre que os outros atos de registo relevantes em matéria de naciona-
lidade não são gratuitos. 
 
Esta norma foi então parcialmente derrogada pois foi consagrada a gratuitidade de 
outros actos registais em matéria de aquisição da nacionalidade para além daqueles 
que se mencionam no referido artigo 20.º da Lei da Nacionalidade. 
 
O Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de Agosto, veio alterar aquele Decreto-lei n.º 
322-A/2001, de 14 de Dezembro, no sentido de corrigir “…desajustamentos e dis-
torções no sistema de tributação emolumentar”. 
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Introduziram-se então alteração à norma revogatória do Decreto-lei n.º 322-A/2001, 
de 14 de Dezembro – o artigo 2.º - aditando-lhe uma alínea f) do n.º 1, onde se con-
sagra a eliminação do artigo 20.º da Lei da Nacionalidade.46 
 
 
Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15 de Janeiro 
 
A Lei da Nacionalidade contempla a manutenção da nacionalidade portuguesa por 
parte dos cidadãos que adquirem a nacionalidade de outro país de forma voluntária, 
o mesmo sucedendo com português que adquira pelo casamento com estrangeiro 
essa nacionalidade estrangeira. 
 
Estes portugueses não pretendiam deixar de o ser, adquirindo essa nacionalidade 
apenas porque tal facilitava o “…seu acesso a determinadas atividades e a sua posi-
ção no mundo do trabalho.”47 
 
Porém, a aplicação da alínea a) da Base XVIII, da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 
1959, tinha como consequência a perda da nacionalidade portuguesa para os portu-
gueses que voluntariamente adquiriram outra nacionalidade até à entrada em vigor 
da actual Lei da Nacionalidade, que se verificou a 8 de Outubro de 1981.48 
 
Entendia-se ao tempo que em nome do princípio da mutabilidade o cidadão portu-
guês podia mudar de nacionalidade, devendo a ordem jurídica respeitar essa escolha 
retirando-lhe a cidadania portuguesa, procurando igualmente evitar as situações de 
plurinacionalidade.49 
 
Tal situação não foi aceite pelos nossos emigrantes que adquiriram uma nacionali-
dade estrangeira, em momento anterior a 8 de Outubro de 1981, e a quem a Lei 2098 
foi aplicada. 
 
Nestes casos, os que tinham perdido a nacionalidade portuguesa, por efeito da aqui-
sição voluntária de nacionalidade estrangeira, durante o período de vigência da Lei 

 
46  Suscita algumas dúvidas a constitucionalidade desta revogação atendendo a que esta matéria da 

nacionalidade é de reserva absoluta da Assembleia da República. 
47  MOURA RAMOS, Rui, Do Direito Português da Nacionalidade, Coimbra Editora, Coimbra 

1984; pág. 102; 
48  A atual Lei da Nacionalidade (Lei n.º 37/81) foi publicada a 3 de Outubro, sendo omissa quanto 

à sua entrada em vigor pelo que se deve aplicar a Lei n.º 3/76, de 10 de Setembro, que vigorava 
ao tempo da publicação, por conseguinte a nossa Lei da Nacionalidade entrou em vigor cinco 
dias após a sua publicação, não se contando o dia dessa publicação, ou seja, a 8 de Outubro de 
1981. 

49  GONÇALVES DE PROENÇA, J., Comentário à Nova Lei da Nacionalidade, Edições Ática, 
Lisboa, 1960, pág. 100; 
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n.º 2098, podiam readquirir a cidadania portuguesa mediante declaração, nos termos 
do artigo 31.º da actual lei da nacionalidade e do artigo 44.º do Regulamento da 
Nacionalidade Portuguesa.50 
 
Também perdia a nacionalidade portuguesa, nos termos da alínea c) da Base XVIII, 
da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, a portuguesa que casava com cidadão 
estrangeiro e adquiria essa nacionalidade, não tendo declarado até à celebração do 
casamento que pretendia manter a nacionalidade portuguesa.   
 
A questão veio a ser resolvida pela Lei Orgânica51 n.º 1/2004, de 15 de Janeiro, que 
deu nova redacção aos artigos 30.º e 31.º da Lei da Nacionalidade. 
 
Nesta nova redacção do artigo 30.º prevê-se a possibilidade de a mulher que, pela 
aplicação da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, e em virtude de casamento com 
estrangeiro, perdeu a nacionalidade portuguesa, poder readquiri-la mediante declara-
ção, sem que possa haver lugar ao procedimento de oposição à aquisição da nacio-
nalidade previsto nos artigos 9.º e 10.º. 
 
Antes desta revisão podia existir oposição ao pedido de reaquisição da nacionalidade 
portuguesa por parte da mulher que a perdeu devido a casamento com estrangeiro. 
 
A nova redacção do artigo 31.º prevê que os cidadãos que perderam a cidadania 
portuguesa por terem adquirido uma nacionalidade estrangeira durante a vigência da 
Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, possam readquirir aquela nacionalidade caso 
ainda não tenha sido lavrado o registo definitivo dessa perda, ou, caso já se tenha 
registado a perca, pode readquiri-la através de declaração, sem que possa haver lugar 
ao procedimento de oposição à aquisição da nacionalidade previsto nos artigos 9.º e 
10.º. 
 
O texto original da Lei da Nacionalidade contemplava a possibilidade de oposição o 
que deixou de ser possível com a Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15 de Janeiro.  
 

 
50  Este Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, contido no Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de 

Agosto, foi sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 117/93, de 13 de Abril (alterações 
decorrentes da Criação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), 253/94, de 20 de Outubro 
(alterações decorrentes da 1.ª alteração à Lei da Nacionalidade operada pela Lei n.º 25/94) e 
37/97, de 31 de Janeiro (alterações decorrentes da informatização do registo civil e de medidas 
de simplificação processual). 

51  A designação deste diploma – lei orgânica – deve-se às alterações introduzidas pela quarta revi-
são constitucional (Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro), trata-se apenas de uma 
subcategoria dos atos legislativos do Parlamento, veja-se MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, 
Rui, Constituição da República Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 2006, pág. 
545; 
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Esta lei como que consagra um novo paradigma do nosso direito da nacionalidade, o 
princípio da conservação da nacionalidade portuguesa, princípio este que levou o 
nosso legislador a consagrar um regime jurídico retroativo aplicável nas últimas 
quatro décadas ao arrepio da legislação então em vigor.    
 
Esta alteração constituiu um reforço dos direitos dos cidadãos portugueses no que 
respeita à manutenção da nacionalidade portuguesa. Na verdade, admitida entre nós 
a plurinacionalidade com o advento do regime jurídico da Lei n.º 37/81, de 3 de 
Outubro, nenhuma razão existe para privar um português da sua nacionalidade ape-
nas porque adquiriu outra nacionalidade. 
 
 
A Quarta Alteração da Lei da Nacionalidade – Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 
de Abril 
 
A Lei da Nacionalidade é alterada pela segunda vez nesta década pela Lei Orgânica 
n.º 2/2006, de 17 de Abril. Há profundas alterações no regime jurídico deste insti-
tuto, quer no que respeita à “atribuição” da nacionalidade portuguesa, quer no que 
concerne à “aquisição” desta nacionalidade. 
  
Assim, foram alterados os casos de o n.º 1 do artigo 1.º da Lei da Nacionalidade que 
tem seis em vez de quatro alíneas. 
 
As duas primeiras alíneas correspondem ao desdobramento da anterior alínea a), 
assim a nova alínea a) declara serem portugueses de origem “Os filhos de mãe por-
tuguesa ou de pai português nascidos no território português”. 
 
A nova alínea b) determina serem portugueses “Os filhos de mãe portuguesa ou de 
pai português nascidos no estrangeiro se o progenitor português aí se encontrar ao 
serviço do Estado português”. 
 
A alínea c) prevê a atribuição da por filhos de mãe portuguesa ou de pai português 
nascidos no estrangeiro se tiverem o seu nascimento inscrito no registo civil portu-
guês aí se encontrar ao serviço do Estado português ou se declararem que querem ser 
portugueses. 
 
A alínea d) dispõe no sentido de que os indivíduos nascidos no território português, 
filhos de estrangeiros, se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido 
e aqui tiver residência, independentemente de título, ao tempo do nascimento. 
 
A alínea e) contempla a atribuição da nacionalidade aos indivíduos nascidos em 
território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do res-
petivo Estado, se declararem que querem ser portugueses e desde que, no momento 
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do nascimento, um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos cinco 
anos. 
 
Por último, na alínea f) considera portugueses os indivíduos nascidos no território 
português que não possuam outra nacionalidade. 
 
Por conseguinte, temos o alargamento da possibilidade de obtenção da nacionalidade 
portuguesa nas seguintes situações: 
 
Os filhos de imigrantes, nascidos em território nacional, com o primeiro ciclo do 
ensino básico concluído podem adquirir a nacionalidade portuguesa; 
 
Os imigrantes de terceira geração desde que um dos pais tenha nascido em Portugal 
passam a ter a possibilidade de adquirir a nacionalidade portuguesa; 
 
Os imigrantes de segunda geração cujo progenitor se encontre há pelo menos cinco 
anos em situação legal em Portugal podem agora obter a cidadania portuguesa; 
 
Por último, prevê-se a possibilidade de naturalização aos indivíduos nascidos no 
estrangeiro com pelo menos um ascendente do segundo grau da linha recta de nacio-
nalidade portuguesa e que não tenha perdido essa nacionalidade; 
 
É contemplada a possibilidade de obtenção da nacionalidade portuguesa por quem 
viva em união de facto com cidadão português, após acção de reconhecimento dessa 
situação por tribunal cível. 
 
São ainda de assinalar as seguintes alterações: 
 
A definição legal do conceito de residência fazendo-o coincidir com a residência 
justificada por qualquer título designadamente visto, autorização, ou asilo; 
 
São reduzidos os requisitos para naturalização sendo revogados os seguintes: com-
provação da existência de uma ligação efetiva à comunidade nacional; ter idoneidade 
cívica; possuir capacidade para assegurar a sua subsistência. 
 
Procedeu-se à inversão do ónus da prova quanto ao requisito da efetiva ligação à 
comunidade nacional na aquisição da nacionalidade por efeito da vontade. 
 
Foi transferida a competência decisória dos pedidos de naturalização do Ministro da 
Administração Interna para o Ministro da Justiça, o que revela um menor peso dos 
interesses securitários neste domínio. 
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Por último, eliminou-se a distinção entre estrangeiros nacionais de Países de Língua 
Oficial Portuguesa e os restantes, para efeitos de naturalização. 
 
Foram vários os fatores que motivaram as alterações operadas pela Lei Orgânica n.º 
2/2006 na lei da nacionalidade, de entre essas causas destacam-se as seguintes: 
 
Portugal tem uma nova situação populacional, deixamos de ser um, país de emi-
grantes para passar a ser um país de imigrantes, a partir dos anos 90, na sequência da 
derrocada da União Soviética, Portugal foi o destino de centenas de milhares de 
emigrantes oriundos de países do leste da Europa, designadamente da Roménia, da 
Moldávia e da Ucrânia, também do Brasil e dos países africanos vieram trabalhado-
res atraídos por salários “de nível europeu”;52 
 
Tornava-se necessário de promover uma completa integração social dos imigrantes e 
dos seus filhos na sociedade portuguesa, quer por razões de justiça social, quer para 
evitar uma futura conflitualidade; 
 
Importava igualmente proceder à equiparação da união de facto ao casamento para 
efeitos de aquisição da nacionalidade, satisfazendo o “interesse da unidade do esta-
tuto familiar”53 anteriormente designado por “princípio da unidade da nacionalidade 
dos cônjuges”54 e no seguimento da ampla consagração legislativa daquele instituto 
jurídico primeiro na Lei n.º 135/99, de 28 de Agosto e posteriormente na Lei n.º 
7/2001, de 11 de Maio; 
 
Houve que eliminar as referências a territórios sob administração portuguesa em 
virtude de ter terminado o período de transição da administração portuguesa no terri-
tório de Macau. Recorde-se que a administração do território de Macau deixou de 
ser portuguesa no dia 20 de Dezembro de 1999,55 nos termos da Declaração Con-
junta entre a República Portuguesa e a República Popular da China, concluída em 
1987, em Beijing.56 

 52  Eram cerca de 434000 os estrangeiros em Portugal com estatuto legal de residente segundo 
GOMES, C. A. (2010). A Condição de Imigrante - Uma Análise de Direito Constitucional e de 
Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, pág. 7. 

53  RAMOS, R. M. (1992). Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal: Coimbra 
Editora, nota 1, pág. 4. 

54  A este tradicional princípio contrapõe-se o princípio da independência da nacionalidade dos 
cônjuges. PROENÇA, J. G. (1960). Comentários à Nova Lei da Nacionalidade. Lisboa: 
Edições Ática, pág. 64 e 65.  

55  Ou na véspera desse dia segundo Jorge Bacelar GOUVEIA, Macau no Direito Constitucional 
de Língua Portuguesa, Separata da Revista da Ordem dos Advogados, Ano 71, IV – Lisboa, 
Outubro-Dezembro, 2010, pág. 1048. 

56  Esta Declaração Conjunta entre Portugal e a China foi aprovada pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 25/87, de 14 de Dezembro e ratificada pelo Decreto do Presidente da Repú-
blica n.º 38-A/87, também de 14 de Dezembro. 
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Por último, esta alteração visou o cumprimento da “Convenção Europeia sobre a 
Nacionalidade”, elaborada no âmbito do Conselho da Europa em 1997.57 
 
Era este o nosso regime jurídico em matéria de cidadania nas vésperas da quinta 
alteração à Lei da Nacionalidade que teve lugar em 2013. De seguida damos conta 
do quadro histórico e político que esteve na origem desta última alteração às regras 
relativas à aquisição da nacionalidade portuguesa. 
 

 
Antecedentes da decisão de D. Manuel  
 
Em 1492, o Rei D. Fernando e a Rainha D. Isabel, Reis de Castela, de Leão e de 
Aragão, “per respeitos que acharam serem justos”, expulsaram dos seus reinos todos 
os judeus que neles habitavam.58 
 
Podemos ler no Decreto de expulsão que “Sepades e saber debedes que porque Nos 
fuimos informados que hay en nuestros reynos e avía algunos malos cristianos que 
judaizaban de nuetra Sancta Fee Católica, de lo qual era mucha culpa de la comu-
nicación de los judíos com los cristianos…”. Ou seja, os judeus foram expulsos 
porque se pretendia evitar que os judeus convertidos ao cristianismo tivessem qual-
quer contacto com os judeus.  
 
Em consequência desta decisão dos Reis Católicos alguns judeus converteram-se, 
outros simularam professar a fé cristã para evitar abandonar teres e haveres ou ven-
dê-los com grandes prejuízos, os restantes foram expulsos.59 
 
Alguns dos judeus que saíram daqueles reinos pediram a D. João II que permitisse a 
sua vinda para Portugal, este nosso Rei anuiu ao pedido permitindo que permaneces-
sem no Reino oito meses, na condição de pagarem uma determinada quantia, caso 
contrário ficavam cativos do nosso monarca. Conforme escreve o cronista, em jeito 

 57  A Convenção Europeia sobre a Nacionalidade foi aprovada pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 19/2000, de 6 de Março. 

58  Góis, D. d. (1949). Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (7.ª  ed., Vol. I). Coimbra, Portugal: 
Universidade de Coimbra, pág. 23. O “Edicto” dos Reis Católicos, também conhecido por 
Decreto de Alhambra, foi assinado a 31 de Março desse ano segundo nos conta Manuel Viegas 
Guerreiro na entrada “judeus” in: Serrão, J. (2000). Dicionário de História de Portugal (Vol. 
III). Porto: Livraria Figueirinhas, pág. 412, 2.ª coluna). 

59  Osório, D. J. (1944). Da vida e feitos de El-Rei D. Manuel (Vol. 1). (F. Elísio, Trad.) Porto, 
Portugal: Livraria Civilização - Editora, pág. 20.  
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de justificação, D. João II aceitou esses tributos para financiar as campanhas africa-
nas e “…fazer a Deus muito serviço…”.60 
 
Conta-nos Rui de Pina que houve um conselho em Sintra que reuniu “Leterados e 
Senhores do Regno” onde D. João II, antes de qualquer conselheiro tomar a palavra, 
apresentou argumentos a favor do acolhimento dos judeus, por razões financeiras, 
considerando que a obtenção destes fundo lhe permitiria continuar as campanhas 
africanas “…com menos opressam e despesa do seu povoo”.61 
 
Todavia, terão existido vozes discordantes neste conselho que consideravam justa a 
decisão de Castela e Aragão de expulsar os inimigos da fé, não consentindo “…a 
razam, honestidade, nem consciência…” que se desse abrigo aos judeus. Concluindo 
que não se compreenderia que o Rei com o título de Defensor da Fé pudesse fazer de 
seus reinos couto e porto seguro aos inimigos dessa mesma fé.62 
 
Mais tarde, em 1493, os filhos dos judeus que ficaram em Portugal, não cumprindo o 
prazo de oito meses para sairem do Reino, foram tirados aos pais, batizados e 
enviados para a ilha de S. Tomé com o propósito de a povoar.63 
 
Logo após ter tido a notícia da morte de D. João II, o rei D. Manuel enviou cartas às 
câmaras do Porto e Évora no sentido de se tomarem providências para evitar que os 
judeus sofressem qualquer tipo de agressão, “…ante sejam muito guardados e 
emparados”.64 
 
Depois de ter sido aclamado Rei em 1495 D. Manuel I libertou os judeus que tinham 
ficado cativos no Reino em virtude de não terem conseguido viajar para outros 
Estados no cumprimento do acordo que tinham feito com D. João no sentido de 
abandonarem no prazo de oito meses.65 
 
 

 60  Resende, G. d. (1991). Vida e Feytos del Rey Dom Iom Segundo (9.ª ed.). Lisboa, Portugal: 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Osório, D. J. (1944). Da vida e feitos de El-Rei D. Manuel 
(Vol. 1). (F. Elísio, Trad.) Porto, Portugal: Livraria Civilização - Editora, pág. 20. 

61  Pina, R. d. (1977). Crónica D'el Rey D. João II. Porto, Portugal: Lello & Irmão - Editores, pág. 
1013.  

62  Idem, op. cit., pág. 1014. 
63  Idem, op. cit., págs. 253 e 254. E também, Manuel Teles da Silva, M. d. (1989). Vida e Feitos 

de D. João II (3.ª Edição ed.). (M. P. Meneses, Trad.) Lisboa, Portugal: Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, pág. 137.  

64  Soyer, F. (2013). A Perseguição aos Judeus e Muçulmanos de Portugal - D. Manuel I e o Fim 
da Tolerância Religiosa (1496-1497). Lisboa: Edições 70, pág. 189. 

65  Góis, D. d. (1949). Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (7.ª Edição ed., Vol. I). Coimbra, 
Portugal: Universidade de Coimbra, págs. 23 e 24.  
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A Decisão de D. Manuel de Expulsar os Judeus 
 
D. Manuel começou a receber pressões internacionais mais precisamente de el-rei de 
Castela no sendo de que não fosse consentido morar no reino “…tal malvada gente, 
a Deus e aos homen mal querida”.66 
  
Tendo a 5 de Dezembro de 1496,67 em Muge, próximo de Santarém, D. Manuel I 
assinado a ordem de expulsão de judeus e mouros. 
 
Esta decisão foi precedida de vários pareceres e conselhos uns a favor da 
permanência dos judeus em Portugal outros a favor do seu banimento, vejamos 
sumariamente os argumentos utilizados. 
 
Louvando-se na solução adotada noutros Estados, designadamente na Itália, 
Hungria, Boémia e Alemanha, os conselheiros inclinavam-se a favor da permanência 
daquela nação em Portugal, se era possivel a convivência de critão e judeus naqueles 
países, porque o não seria também em Portugal? Além de que, “…ho Papa cõsentia 
esta gente em todalas terras da Igreja, permitindo-lhes viver segundo a sua lei…”. 
  
Por outro lado, a saída dos judeus acarretava a perda de serviços e tributos para o 
Rei, além das riquezas que iriam para outros países quando esta população daqui 
saísse. 
 
Em terceiro lugar, os judeus exerciam ofícios importantes, nomeadamente no fabrico 
de armas e possuiam outros conhecimentos que nos poderiam causar grandes danos 
se transmitidos ou passsassem para a pose dos mouros. 
 
Acresce que a expulsão dos judeus não propiciaria a sua conversão, designadamente 
se este se acolhecem em países islâmicos, enquanto que se permanecessem nestas 
terras sempre haveria a esperança de que e convertessem “…movidos de nossa 
religião & e do bom uso della se podia sperar…”.68 
 
Os que defendiam a expulsão dos judeus entendiam que “…nunca pessoa de juízo se 
confiaria de homens inimigos da lei cristã…” , que “… nada de mais útil ocorria que 
por longe de nós uma ralé nascida para fraudes…” e “Que levassem o que aliás 
trouxeram, antes que com dolos e com embustes, em que são mui mestres, 

 66  Osório, D. J. (1944). Da vida e feitos de El-Rei D. Manuel (Vol. 1). (F. Elísio, Trad.) Porto, 
Portugal: Livraria Civilização - Editora, pág. 29. 

67  Segundo Azevedo, J. L. (1921). História dos Christãos Novos Portugueses. Lisboa: Livraria 
Clássica Editora, pág. 25, o Decreto teria sido assinado a 24 de Dezembro. 

68  Góis, D. d. (1949). Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (7.ª Edição ed., Vol. I). Coimbra, 
Portugal: Universidade de Coimbra, págs. 38 e 39.  
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arruïnassem os haveres de muitas famílias”,69 além de que “…bom conselho era 
perder a saudade, a todolo proveitos & tributos que desta gente tiravam, & por o 
intento em só Deos, & na sua sancta fé, porque elle dobraria com merçes ho qe se 
nisto perdesse…”.70 
 
D. Manuel decidiu, como se disse, expulsar os judeus e mouros por razões relativas à 
política peninsular pois prendia casar-se com a infanta D. Isabel, filha dos Reis 
Católicos, viúva do Principe D. Afonso, filho de D. João II. Recorde-se que D. 
Isabel ocupava então o segundo lugar entre o herdeiros do trono de Castela e 
Aragão.71 
 
Este casamento veio a realizar-se em Outubro de 1497, precedido das “Capitulações 
do casamento delRey D. Manuel com a Princesa D. Isabel” Podemos ler neste 
acordo pré matrimonial que “…es consertado y asentado, que plaziendo al dicho 
serenissimo Rey de Portugal nuestro fijo, de echar fuera de todos sus Reynos, Y 
Señorios a todos los que fueron condenados por herejes, que estan en los dichos 
Reynos e Señorios…”.72 Note-se que este comprometimento formal de D. Manuel na 
expulsão dos judeus para com os seus futuros sogros e Reis de Castela e Aragão D. 
Fernando e D. Isabel é posterior à sua decisão de expulsar os judeus e mouros pelo 
que alguns autores questionam-se sobre se teria havido um comprometimento oral 
nesse sentido.73 
 
Os historiadores inclinam-se no sentido de que a expulsão dos mouros e dos judeus 
foi uma exigência da futura Rainha D. Isabel e dos seus pais, correspondendo assim 
à necessidade de alinhar a posição relativamente a estas minorias religiosas pela 
política seguida por Castela e Aragão.74 
 
 

 
69  Osório, D. J. (1944). Da vida e feitos de El-Rei D. Manuel (Vol. 1). (F. Elísio, Trad.) Porto, 

Portugal: Livraria Civilização - Editora, pág. 30.  
70  Góis, D. d. (1949). Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (7.ª Edição ed., Vol. I). Coimbra, 

Portugal: Universidade de Coimbra, pág. 39. 
71  Costa, J. P. (2005). D. Manuel I - 1469-1521 - Um Principe do Renascimento. Lisboa, Portugal: 

Círculo dos Leitores e Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da 
Universidade Católica, págs. 82 e 83.  

72  Sousa, D. A. (1946-54). Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa (2.ª ed., 
Vol. II). Coimbra, Portugal: Atlântida - Livraria Editora, pág. 490.  

73  Sá, I. d. (2012). Rainhas Consortes de D. Manuel I. (I. Guerreiro, Trad.) Lisboa: Círculo dos 
Leitores, pág. 88. 

74  Saraiva, J. H. (2013). História de Portugal (Vol. II). Lisboa, Portugal: Europa-América, págs. 
42 e 53; Ramos, R. (2009). História de Portugal (1.ª Edição ed.). Lisboa, Portugal: A Esfera 
dos Livros, pág.237; Garcia, J. M. (2010). História dos Reis de Portugal (Vol. I). Lisboa, 
Portugal: Quid Novi, págs. 644 e 645 
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Os Sefarditas 
 
Os Judeus da diáspora75 distinguem em sefarditas76 e asquenazitas77, os primeiros 
são os judeus da Península Ibérica, os segundos são os judeus do norte e do leste da 
Europa.78 
 
Os judeus sefarditas desenvolveram uma cultura assinalável na península ibéria 
publicando obras de grande importância como Chovot ha-Levavot (deveres do cora-
ção) de Bachya ibn Pakuda, Keter Malchut (coroa real) de Salomon ibn Gabirol, 
Mishne Torah de Moisés Maimónidas.79 
 
Ao longo do período medieval a comunidade judaica em Portugal manteve a sua 
identidade e autonomia não tendo sofrido os ataques violentos que existiram na 
Europa central.80 Aliás, situação sucede ao tratamento tolerante que o islão na penín-
sula ibérica concedia a judeus e moçárabes.81 
 
Aliás, no Codex Theodosianus (16.8.9) podemos ler que Iudoerum sectam nulla lege 
prohibitam satis constat pelo que apesar das discriminações o judaísmo mantinha o 
direito a existir.82 
 
Entre os séculos XII e XV os judeus eram protegidos do monarca, sendo seu repre-
sentante máximo o rabi mor, com competências judiciais e fiscais na comunidade 
sefardita portuguesa. O primeiro rabi mor foi Yahía aben-Yaisch, que se declarava 

 
75  A diáspora é a dispersão dos judeus ao longo dos séculos, desde o regresso do exílio da Babiló-

nia de acordo com a AAVV. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Vol. VIII. Lisboa: 
Editorial Enciclopédia, pág. 950 e 951. 

76  De acordo com Machado, J. P. (1995). Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (7.ª 
Edição ed.). Lisboa, Portugal: Livros Horizonte, Volume V, pág. 170, 1.ª coluna,  este adjetivo 
tem a sua origem no vocábulo hebraico sepharadhim que designa os naturais de sepharad que 
era a designação atribuída à Hispânia. 

77  Por este vocábulo designamos os judeus da Europa Central, segundo a AAVV. Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Vol. III. Lisboa: Editorial Enciclopédia, pág. 516, 1.ª 
coluna, asquenazim vem do nome próprio referido no Genesis como sendo do filho mais velho 
de Gomer e portanto neto de Jafete.  

78  Abecassis, J. M. (1990-1991). Genealogia Hebraica - Portugal Gibraltar Sécs. XVII e XX (Vol. 
I). Lisboa, Portugal, pág. 5. 

79  Rodrigues, M. A. (1999). Judaísmo. In AAVV, Polis-Enciclopédia Verbo da Sociedade e do 
Estado (2.ª Edição ed., Vol. 3, p. 845 a 849). Lisboa/São Paulo, Portugal: Verbo, coluna 847. 

80  Ramos, R. (2009). História de Portugal (1.ª Edição ed.). Lisboa, Portugal: A Esfera dos Livros, 
pág. 236 

81  Coelho, M. H. (1996). Os Homens ao Longo do Tempo e do Espaço. In J. S. Marques, Nova 
História de Portugal - (Vol. III, p. 166 a 383). Lisboa: Presença. 

82  Lacerenza, G. (2011). Os Judeus. In U. Eco, Idade Média - Bárbaros, Cristãos e Muçilmanos 
(B. Alves, Trad., pp. 266-271). Lisboa: Dom Quixote, pág. 267. No referido texto podemos ler 
a tradução daquela frase latina que é a seguinte: não consta que a seita judaica tenha sido 
alguma vez proibida por lei. 
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descendente da casa real de David, sucedeu-lhe o seu filho Yoseph aben-Yahía, que 
doou uma nova sinagoga à cidade de Lisboa. D. Afonso Henriques doou ao primeiro 
rabi mor várias povoações e permitiu-lhe usar brasão.83 
 
Em muitas vilas e cidades existiam “comunas” que integravam todos os judeus 
moradores numa judiaria, ou fora dela, esta comunidade judaica, também era desig-
nada por aljama.84 A comunidade sefardita em Portugal era muito importante, os 
judeus eram não apenas oficiais mecânicos como predominavam nalgumas artes 
como a de ourives, os judeus eram os prestamistas e exerciam cargos públicos no 
fisco. 
 
A importância destas comunidades revelava-se certamente no seu elevado contributo 
para as receitas fiscais pois cada “comuna” pagava o que os historiadores designam 
por “peitas reais”.85 
 
A comunidade judaica gozava de um estatuto próprio previsto no Livro II das Orde-
nações Afonsinas aprovadas no final do ano de 1446, ainda durante a menoridade do 
Rei Dom Afonso V.86 
 
A comunidade judaica no final de quatrocentos tinha tanta importância em Portugal 
que D. Manuel I, apesar de ter assinado o decreto de expulsão, dificultou o mais que 
pôde a saída dos judeus que então residiam em Portugal. 
 
Os judeus que conseguiram sair de Portugal dispersaram-se então pela bacia do 
mediterrâneo, particularmente pelo Norte de África e pelos Países Baixos, Norte de 
França e Inglaterra. 
 
 
A Quinta Alteração à Lei da Nacionalidade 
 
Desde o século XIX que Portugal procura reparar os efeitos do decreto de 1496 que 
ordenou a expulsão dos judeus. Neste sentido, a 17 de Fevereiro de 1821, um Decre-
to das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa concede não apenas aos 
judeus das famílias expulsas, mas a todos os judeus o direito de regressarem a Por-
tugal. 
 

 
83  Coelho, M. H. (1996). Os Homens ao Longo do Tempo e do Espaço, págs. 366 e 367. 
84  Idem, op. cit. págs. 368. 
85  Idem, op. cit. págs. 366. 
86  COSTA, M. J. (1992). História do Direito Português. Coimbra: Almedina, pág. 274 
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Ainda no século passado, a 11 de Dezembro de 1996, foi aprovada uma Deliberação 
pela Assembleia da República onde se saúda a reaproximação entre o povo judeu e o 
povo português. 
 
Em Espanha, idênticos acontecimentos culminaram em 2008 com uma alteração na 
aplicação das normas relativas à obtenção da cidadania que contempla a possibili-
dade de por carta de naturaleza atribuir a nacionalidade espanhola aos judeus sefar-
ditas. A origem sefardita será certificada pela Federación de Comunidades Judías de 
España. 
 
Em 2010 o grupo parlamentar do CDS-PP foi contactado por representantes da 
comunidade de judeus sefarditas, residente no estrangeiro, que desejam recuperar a 
nacionalidade – portuguesa – dos seus antepassados. Em Maio e Junho desse ano são 
feitas várias “perguntas parlamentares” a membros ao Governo pelos deputados 
daquela bancada. 
 
Em Março e Abril de 2013 são apresentados pelos grupos parlamentares do Partido 
Socialista e do Centro Democrático Social – Partido Popular dois projetos contendo 
alterações à Lei da Nacionalidade no sentido de os que forem havidos como mem-
bros da comunidade de judeus sefarditas expulsos de Portugal possam obter a nacio-
nalidade portuguesa. 
 
É aprovada na Assembleia da República na sessão de 31 de Maio de 2013 a quinta 
alteração à Lei da Nacionalidade que foi publicada como Lei Orgânica n.º 1/2013, de 
29 de Julho.87 
 
Esta alteração consistiu na adição de um novo número ao artigo 6.º da Lei n.º 37/81, 
de 3 de Outubro. Este artigo 6.º consagra a possibilidade de obtenção da nacionali-
dade portuguesa por naturalização exigindo nas várias alíneas do seu n.º 1 um con-
junto de requisitos: maioridade; residirem legalmente no território português há pelo 
menos seis anos; conhecerem suficientemente a língua portuguesa e ausência de 
condenação, transitada em julgado, por crime punível com pena de prisão de máxi-
mo igual ou superior a três anos segundo a lei portuguesa. 
 
Porém, nos termos do n.º 6 daquele artigo 6.º da Lei da Nacionalidade, para os que 
forem havidos como descendentes de portugueses esses requisitos ficam reduzidos à 
maioridade e à ausência de condenação, transitada em julgado, por crime punível 

 
87  Por lapso foi inicialmente publicada como Lei n.º 43/2013, de 3 de Julho, posteriormente foi 

publicada a Declaração de Retificação n.º 33/2013, de 29 de Julho, onde se anula aquela publi-
cação, republicando o diploma agora como Lei Orgânica. Recorde-se que revestem a forma de 
lei orgânica – que são leis de valor reforçado - a aquisição a perda e a reaquisição da nacionali-
dade portuguesa por força dos artigos 166.º n,º 2 e 164.º alínea f) da Constituição da República.  
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com pena de prisão de máximo igual ou superior a três anos segundo a lei portu-
guesa. 
 
A Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29 de Julho, adita um n.º 7 ao artigo 6.º dedicado à 
naturalização dos descendentes de judeus sefarditas portugueses. 
 
De acordo com a norma introduzida por esta quinta alteração à Lei da Nacionalidade 
os descendentes de judeus sefarditas podem naturalizar-se com dispensa dos 6 anos 
de residência em Portugal e do conhecimento da língua portuguesa. 
 
Esta descendência terá de ser demonstrada através da prova da pertença a uma 
comunidade sefardita de origem portuguesa. Sendo esta demonstração feita com 
base em requisito objetivos comprovados de ligação a Portugal, nomeadamente 
apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Vejamos detalhadamente 
cada um destes elementos indicadores de ligação a Portugal. 
 
Quanto ao apelidos existe bibliografia sobre nomes sefarditas, designadamente um 
“Dicionário Sefaradi de Sobrenomes”88 que incluí “…Cristãos-novos, Conversos, 
Marranos, Italianos, Berberes e a sua História na Espanha, Portugal e Itália”. Nestes 
textos será sempre possível encontrar os indícios existentes relativos a uma eventual 
pertença à comunidade sefardita de origem portuguesa. Quanto à origem portuguesa 
da comunidade sefardita deve ter-se presente que parte dos judeus expulsos de Espa-
nha em 1492 vieram para Portugal. 
 
No que se refere ao idioma familiar o nosso legislador teve presente que os sefardi-
tas portugueses, bem como os sefarditas espanhóis, tinham uma língua própria, o 
ladino.89 Em Março de 1996, o Knesset (Parlamento de Israel) estabeleceu a Autori-
dade Nacional do Ladino. 
 
Quanto à descendência direta deve entender-se o parentesco em linha reta a que se 
refere a primeira parte do n.º 1 do artigo 1580.º do Código Civil, onde se determina 
que “A linha diz-se reta, quando um dos parentes descende do outro…”. 
 
Quanto à linha colateral deve ter-se presente a senda parte daquela norma segundo a 
qual se diz “… colateral, quando nenhum dos parentes descende do outro, mas 
ambos procedem de um progenitor comum.”. 
 

 
88  Trata-se do Guilherme FAIGUENBOIN, P. V. (2003). Dicionário Sefaradi de Sobrenomes - 

Dictionary os Sephardic Surnames". São Paulo: Fraiha. 
89  Ver no Anexo III a página de rosto de uma obra em hebraico, ladino e espanhol publicada em 

Amesterdão. 
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O nosso legislador terá usado a palavra “descendência” de modo impreciso, na parte 
final do n.º 7 do artigo 6.º da Lei da Nacionalidade. Na verdade, não há descendentes 
colaterais, o que pode haver é parentes colaterais.  
 
Porém, há que tirar o sentido útil daquela norma. Assim devemos ter em atenção que 
o legislador no n.º 6 deste artigo 6.º da Lei da Nacionalidade se refere, designada-
mente, “…aos que forem havidos como descendentes de portugueses, aos membros 
de comunidades de ascendência portuguesa” e que neste n.º 7 se refere não apenas a 
descendentes mas também a colaterais, pelo que se deve concluir que o nosso legis-
lador quis dizer mais do que no referido n.º 6. 
 
Ou seja, partindo desta interpretação sistemática, o nosso legislador pretende abran-
ger não apenas os descendentes de judeus sefarditas portugueses, ou da comunidade 
sefardita de origem portuguesa, mas também os seus parentes colaterais, o que signi-
fica que um membro da comunidade sefardita que tenha um antepassado comum 
com um descendente de judeus sefarditas portugueses pode requerer a naturalização 
como cidadãos português. 
 
Haverá também que proceder a uma interpretação não apenas numa dedução a partir 
da lei, mas proceder a uma fundamentação “valorativa” e “não dedutiva”.90 E, anali-
sando os valores em presença ressalta da norma em causa que o valor presente é o da 
reparação à comunidade sefardita. 
 
É esta a interpretação mais adequada tanto mais que estamos perante um direito 
fundamental que não admite, sem mais, uma interpretação restritiva, antes carece de 
uma interpretação concretizadora. 
 
 
Nota conclusiva final 
 
A expulsão dos judeus e a conversão forçada de muitos deles, no reinado de D. 
Manuel I, foi um grave erro que afetou profundamente a evolução da sociedade 
portuguesa, independentemente das considerações que se queiram fazer sobre as 
alianças internacionais ao tempo.  
 
Esse terrível erro constituiu em primeiro lugar uma terrível injustiça para os mem-
bros da comunidade sefardita e por outro lado, empobreceu a sociedade portuguesa 
privando-a de um dos seus grupos mais importantes.  
 

 90  QUEIROZ, C. (2010). Direitos Fundamentais - Teoria Geral (2.ª edição ed.). Coimbra: 
Wolters-Kluwer/Coimbra Editora, pág. 225 e segs. 



HENRIQUE DIAS DA SILVA 282 

Houve outros momentos, em que portugueses foram privados da sua cidadania, 
recorde- se a privação da cidadania portuguesa dos cidadãos residentes no Brasil 
aquando da independência deste território, ou os alemães e austríacos naturalizados 
portugueses durante a 1.ª Guerra Mundial, ou os cidadãos portugueses nascidos no 
ultramar após a independência dos países africanos de língua oficial portuguesa, 
porém nenhuma dessas medidas teve uma expressão tão grave como a expulsão da 
comunidade sefardita portuguesa e a posterior discriminação e perseguição a que 
foram sujeitos os cristãs novos. 
 
Desde o início do século XIX, com o advento do liberalismo e do constitucionalismo 
que Portugal tem procurado reparar esta terrível injustiça, não surpreendendo que já 
no século XXI continue a legislar no sentido de reparar os erros cometidos há mais 
de quinhentos anos. 
 
Note-se que a redação anterior da Lei da Nacionalidade já permitia que os membros 
de comunidades de ascendência portuguesa obtivessem a nacionalidade portuguesa 
em condições mais favoráveis. 
 
A lei prevê agora essa possibilidade de naturalização para os descendentes e parentes 
da comunidade sefardita de origem portuguesa. 
 
A presente alteração da lei da nacionalidade é um exemplo do que atrás se afirma, é 
como se os representantes do povo português na Assembleia da República declaras-
sem que os sefarditas de origem portuguesa integram o elemento humano do Estado 
Português e devem ser considerados como cidadãos portugueses. 
 
Com a entrada em vigor desta lei que altera o modo de aquisição da cidadania portu-
guesa encerra-se simbolicamente o ciclo em que Portugal se afastou de um modelo 
de sociedade multicultural. O modelo agora retomado faz jus à vocação universalista 
de Portugal. 
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Anexo I - Cronologia 
 
1454 Ordenações Afonsinas onde se consagram diversas disposições favoráveis aos judeus face ao 

contexto da época (artigos LXV e LXVI do Livro II) 
1482,  
31 de Março 

D. Isabel e D. Fernando, Reis de Castela e de Aragão, expulsão os judeus  

1482 D. João II, Rei de Portugal, acolhe os judeus que fogem de Castela e de Aragão, pelo prazo de oito 
meses 

1493 Os filhos dos judeus que ficaram em Portugal, não cumprindo o prazo para sairem do Reino, foram 
tirados aos pais, batizados e enviados para a ilha de S. Tomé com o propósito de a povoar 

1821, 
17 de Fevereiro 

Decreto das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa que renova os direitos, faculda-
des, liberdades e privilégios que constam das Ordenações Afonsinas, artigos 65.º e 66.º do L.º 2.º 
n.º 7, e dá, não apenas aos descendentes das famílias expulsas, mas a todos os judeus o direito de 
regressarem a Portugal 

1981, 
3 de Outubro 

Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, que contém o regime jurídico da nacionalidade 

1994, 
19 de Agosto 

Lei n.º 25/94, de 19 de Agosto, que procede à 1.ª alteração da Lei da Nacionalidade, no sentido de 
que os estrangeiros casados com portugueses só adquirem a nacionalidade após três anos de 
casamento. 

1996, 
6 de Dezembro 

Sessão evocativa dos 500 anos do Decreto de Expulsão dos Judeus de Portugal promovida pela 
Assembleia da República91 

1996, 
11 de Dezembro 

Deliberação (da Assembleia da República) n.º 27-PL/96, de 11 de Dezembro de 1996, que saúda a 
reaproximação entre o povo judeu e o povo português92 

2003, 
23 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 194/3003, de 23 de Agosto que altera o Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de 
Dezembro e “revoga o artigo 20.º da Lei da Nacionalidade”, alegadamente constitui a 2.ª alteração 
à Lei da Nacionalidade. 

2004, 
15 de Janeiro 

Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15 de Janeiro que procede à 3.ª (?) alteração da Lei da Nacionalidade, 
permite ao estrangeiro em união de facto com português à mais de três anos adquirir a nacionali-
dade portuguesa  

2006, 
17 de Abril 

Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril, que procede à 4.ª (?) alteração da Lei da Nacionalidade, 
no sentido de permitir a aquisição da nacionalidade portuguesa por filhos de estrangeiros que 
residem em Portugal 

2008 A Espanha adota a possibilidade de por “carta de natureza” atribuir a nacionalidade espanhola aos 
judeus sefarditas 

2010 No decurso da XI Legislatura o Grupo Parlamentar do CDS-PP foi contatado por “representantes 
da comunidade de judeus sefarditas, residentes no estrangeiro, que desejam recuperar a nacionali-
dade [portuguesa] que foi a dos seus antepassados”93 

2010,  
Maio e Julho 

“Perguntas parlamentares” do CDS-PP relativas à aquisição da nacionalidade portuguesa por 
descendentes dos judeus sefarditas portugueses 

2010,  
14 de Julho 

Resposta do Ministério da Justiça referindo a possibilidade de aquisição de nacionalidade portu-
guesa aos que forem havidos por descendentes de portugueses e aos membros de comunidades de 
ascendência portuguesa 

2013,  
7 de Março 

É apresentado por deputados do Partido Socialista o Projeto de Lei n.º 394/XII (2.ª), relativo à 
Quinta Alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade), nacionalidade portu-
guesa de membros de comunidades de judeus sefarditas expulsos de Portugal 

2013, 
4 de Abril 

É apresentado por deputados do CDS-PP o Projeto de Lei n.º 394/XII (2.ª), relativo à 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 

2013, 
29 de Julho 

Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29 de Julho, que procede à quinta (?) alteração da Lei 37/81, de 3 de 
Outubro (Lei da Nacionalidade) 

 
 

 
91  Diário da Assembleia da República I.ª Série - número 15, de 10 de Dezembro de 1996, pág. 531 

e seg. 
92  Diário da Assembleia da República II.ª Série - A, número 9, de 11 de Dezembro de 1996, pág. 

116. 
93  Diário da Assembleia da República II.ª Série - A, número 118, de 10 de Abril de 2013, pág. 4. 
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Anexo II – Quadro relativo à atribuição da nacionalidade portuguesa 
 
 
Atribuição da Nacionalidade Portuguesa e critério utilizado 
 
 
Alíneas do n.º 1 do 
artigo 1.º da Lei da 
Nacionalidade 
 

 
Previsão 
 
Adquirem a nacionalidade portuguesa: 

 
Critério  
Utilizado 

 
a) 

 
Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no território 
português 

Ius sanguinis e Ius soli 

 
b) 
 

 
Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estran-
geiro se o progenitor português aí se encontrar ao serviço do Estado 
português 

 
Ius sanguinis 
 

 
 
c) 
 

 
Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estran-
geiro se tiverem o seu nascimento inscrito no registo civil português aí 
se encontrar ao serviço do Estado português ou se declararem que 
querem ser portugueses 

 
 
Ius sanguinis 
 

 
 
d) 
 

 
Os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros, 
se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido e aqui 
tiver residência, independentemente de título, ao tempo do nascimento 
 

 
Ius soli 

 
e) 
 

 
Os indivíduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros 
que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, se declararem 
que querem ser portugueses e desde que, no momento do nascimento, 
um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos cinco anos 
 

 
 
Ius soli 

 
f) 
 

 
Os indivíduos nascidos no território português que não possuam outra 
nacionalidade 
 

 
Ius soli 
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Anexo III – Página de rosto de uma obra trilingue em hebraico e ladino 
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