
REGISTO DE NASCIMENTO DE MAIOR DE 18 ANOS 

 

Existem 2 situações: 

 se o interessado já tiver outra nacionalidade 

 se o interessado não tiver outra nacionalidade 

 

MAIOR COM OUTRA NACIONALIDADE 

 

Pais casados entre si antes do nascimento, ambos portugueses 

 

Documentos necessários: 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” emitida há menos de 3 meses pela 

Mairie; 

 Documento de identificação da primeira nacionalidade; 

 Certidão de nascimento do pai emitida para fins de atribuição da 

nacionalidade portuguesa (poderá ser obtida pelo Consulado); 

 Certidão de casamento, se o casamento não estiver averbado na certidão de 

nascimento (poderá ser obtida pelo Consulado); 

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com a morada) 

 

Pais casados entre si antes do nascimento, um português e o outro 

estrangeiro 

 

Documentos necessários: 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” emitida há menos de 3 meses pela 

Mairie; 

 Documento de identificação da primeira nacionalidade; 

 Certidão de nascimento do pai português emitida para fins de atribuição da 

nacionalidade portuguesa (poderá ser obtida pelo Consulado); 

 Certidão de casamento, se o casamento não estiver averbado na certidão de 

nascimento (poderá ser obtida pelo Consulado); 

 Certidão de Nascimento do pai estrangeiro; 

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com a morada). 

 

Pais não casados entre si aquando do nascimento, ambos portugueses 

 

Documentos necessários: 

 Documento de identificação da primeira nacionalidade 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” emitida há menos de 3 meses pela 

Mairie com a assinatura do pai português 

Ou, se não foi ele o declarante 

 Fotocópia certificada conforme de “ l’acte de reconnaissance” do pai 

português por ser indispensável figurar a assinatura deste 

 Certidão de Nascimento do pai português (poderá ser obtida pelo 

Consulado) 

 Certidão de Nascimento do pai estrangeiro 

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com a morada) 

 

Pais não casados entre si aquando do nascimento, um português e o outro 

estrangeiro 

 

Documentos necessários: 

 Documento de identificação da primeira nacionalidade 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” emitida há menos de 3 meses pela 

Mairie com a assinatura do pai português 

Ou, se não foi ele o declarante 



 Fotocópia certificada conforme de “ l’acte de reconnaissance” do pai 

português por ser indispensável figurar a assinatura deste; 

 Certidão de Nascimento do pai português (poderá ser obtida pelo 

Consulado); 

 Certidão de Nascimento do pai estrangeiro; 

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com a morada). 

 

MAIOR SEM OUTRA NACIONALIDADE 

 

Pais casados entre si antes do nascimento, ambos portugueses 

  

Documentos necessários: 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” emitida há menos de 3 meses pela 

Mairie; 

 Certidão de Nascimento do pai português (poderá ser obtida pelo 

Consulado); 

 Certidão de casamento, se o casamento não estiver averbado na certidão de 

nascimento (poderá ser obtida pelo Consulado); 

 Justificativo de domicìlio (qualquer fatura com morada); 

 2 testemunhas de maioridade e credíveis, não forçosamente de 

nacionalidade portuguesa, munidas de documento de identificação válido e 

justificativo de domicílio; 

 

Pais casados entre si antes do casamento, um português e o outro 

estrangeiro 

 

Documentos necessários: 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” emitida há menos de 3 meses pela 

Mairie com a assinatura do pai português 

Ou, se não foi ele o declarante 

 Fotocópia certificada conforme de “ l’acte de reconnaissance” do pai 

português por ser indispensável figurar a assinatura deste 

 Certidão de Nascimento do pai português (poderá ser obtida pelo 

Consulado) 

 Certidão de Nascimento do pai estrangeiro 

 Justificativo de domicílio 

 2 testemunhas de maioridade e credíveis, não forçosamente de 

nacionalidade portuguesa, munidas de documento de identificação válido e 

justificativo de domicílio 

 

Pais não casados entre si antes do nascimento, ambos portugueses 

 

Documentos necessários: 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” emitida há menos de 3 meses pela 

Mairie 

 Certidão de Nascimento dos pais (poderão ser obtidas pelo Consulado) 

 Justificativo de domicìlio (qualquer fatura com morada) 

 2 testemunhas de maioridade e credíveis, não forçosamente de 

nacionalidade portuguesa, munidas de documento de identificação válido e 

justificativo de domicílio 

 

Pais não casados entre si antes do nascimento, um português e o outro 

estrangeiro 

 

Documentos necessários: 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” emitida há menos de 3 meses pela 

Mairie com a assinatura do pai português 



Ou, se não foi ele o declarante 

 Fotocópia certificada conforme de “ l’acte de reconnaissance” do pai 

português por ser indispensável figurar a assinatura deste; 

 Certidão de Nascimento do pai português (poderá ser obtida pelo 

Consulado); 

 Certidão de Nascimento do pai estrangeiro; 

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com morada); 

 2 testemunhas de maioridade e credíveis, não forçosamente de 

nacionalidade portuguesa, munidas de documento de identificação válido e 

justificativo de domicílio. 

 


