
REGISTO DE NASCIMENTO PARA MENOR COM MAIS DE 14 ANOS E MENOS 

DE 18 ANOS 

Pais casados entre si, ambos de nacionalidade portuguesa 

A presença de ambos os pais é obrigatória, podendo ser dispensada a presença de 

um deles se o outro apresentar a declaração destinada ao registo e que pode 

ser aqui descarregada. 

Documentos necessários: 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” do menor emitida há menos de 3

meses pela Mairie

 Se o menor já tiver outra nacionalidade, documento de identificação desta

nacionalidade

 Se o menor não tiver documento de identidade estrangeiro, são necessárias

2 testemunhas de maioridade e credíveis, não forçosamente de

nacionalidade portuguesa, munidas de documento de identificação válido e

justificativo de domicílio

 Documento de Identificação válido de ambos os pais (bilhete de identidade

ou cartão de cidadão)

 Certidão de nascimento do pai com casamento averbado e emitida para fins

de atribuição da nacionalidade portuguesa (poderá ser obtida pelo

Consulado)

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com a morada

Pais casados entre si, um português e o outro estrangeiro 

A presença de ambos os pais é obrigatória, podendo ser dispensada a presença de 

um deles se o outro apresentar a declaração destinada ao registo e que pode 

ser aqui descarregada. 

Documentos necessários: 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” do menor emitida há menos de 3

meses pela Mairie

 Se o menor já tiver outra nacionalidade, documento de identificação desta

nacionalidade

 Se o menor não tiver documento de identidade estrangeiro, são necessárias

2 testemunhas de maioridade e credíveis, não forçosamente de

nacionalidade portuguesa, munidas de documento de identificação válido e

justificativo de domicílio

 Documento de Identificação válido de ambos os pais

 Certidão de nascimentos do pai português com casamento averbado e

emitida para fins de atribuição da nacionalidade portuguesa (poderá ser

obtida pelo Consulado)

 Certidão de Nascimento do pai estrangeiro se o documento de identificação

não tiver a filiação e o estado civil

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com a morada)

Pais não casados entre si, ambos de nacionalidade portuguesa 

É obrigatória a presença de ambos os pais 

Documentos necessários: 

https://www.consuladoportugalparis.org/docs_upl/Proc-Nasc-pais-casados.pdf
https://www.consuladoportugalparis.org/docs_upl/Proc-Nasc-pais-casados.pdf


 “Copie intégrale de l’acte de naissance” do menor emitida há menos de 3 

meses pela Mairie 

 Se o menor já tiver outra nacionalidade, documento de identificação desta 

nacionalidade 

 Se o menor não tiver documento de identidade estrangeiro, são necessárias 

2 testemunhas de maioridade e credíveis, não forçosamente de 

nacionalidade portuguesa, munidas de documento de identificação válido e 

justificativo de domicílio 

 Documento de Identificação válido de ambos os pais 

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com a morada)   

 Certidões de nascimentos dos pais (poderão ser obtidas pelo Consulado) 

 

Pais não casados entre si, um português e o outro estrangeiro 

 

É obrigatória a presença de ambos os pais. 

 

Documentos necessários: 

 

 “Copie intégrale de l’acte de naissance” do menor emitida há menos de 3 

meses pela Mairie 

 Se o menor já tiver outra nacionalidade, documento de identificação desta 

nacionalidade 

 Se o menor não tiver documento de identidade estrangeiro, são necessárias 

2 testemunhas de maioridade e credíveis, não forçosamente de 

nacionalidade portuguesa, munidas de documento de identificação válido e 

justificativo de domicílio 

 Documento de Identificação válido, de ambos os pais 

 Certidão de nascimento do pai português (poderá ser obtida pelo Consulado) 

 Certidão de Nascimento do pai estrangeiro se o documento de identificação 

não tiver a filiação e o estado civil 

 Justificativo de domicílio (qualquer fatura com a morada) 

 


