
Você é neto de Português? 

 

Ariane Vettorazzi 

 

Diante do cenário de instabilidade econômica e social vivido pelos brasileiros 

nos últimos anos, a migração para Portugal vem aumentando gradativamente.  

Em 2018 havia 105.423 brasileiros vivendo no país europeu, e em 2019 o 

número disparou: 151.304, quase 50% a mais, de acordo com o último 

Relatório apresentado pelas autoridades portuguesas lançado em 20201. A 

última vez que houve um aumento semelhante foi em 2008 (61,2%). 

Nessa onda migratória, o perfil dos brasileiros que buscam um novo recomeço 

no país dos lusíadas são jovens qualificados, famílias de renda média alta e 

investidores de diferentes setores. 

O incentivo à imigração qualificada proposto pelo Governo do socialista António 

Costa, facilitou os tramites para a obtenção dos vistos de emprego para 

profissionais e empreendedores. Trata-se de uma estratégia para combater o 

envelhecimento dos portugueses, que ficam atrás apenas do Japão e da Itália, 

países com as maiores porcentagens de habitantes com mais de 65 anos, 

segundo dados do Banco Mundial. E os novos migrantes do Brasil se encaixam 

perfeitamente nessa equação. 

 

FORMAS DE AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE 

                                                           
1 Indicadores de Integração de Imigrantes RELATÓRIO ESTATÍSTICO ANUAL 2020.  Disponível 
em: 
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/383402/Relat%C3%B3rio+Estat%C3%ADstico+A
nual+2020+-+Indicadores+de+Integra%C3%A7%C3%A3o+de+Imigrantes/472e60e5-bfff-40ee-
b104-5e364f4d6a63 

https://brasil.elpais.com/noticias/antonio-costa/
https://brasil.elpais.com/noticias/antonio-costa/


O direito à nacionalidade pode ocorrer de duas formas: 

a) Originária: permite a sua transmissão às gerações seguintes, sem 

restrições; ou 

b) Derivada:  só pode ser transferida para a geração seguinte, 

relativamente aos descendentes se estes forem menores ou incapazes. 

Até meados de 2020, os netos de portugueses podiam obter a naturalização 

portuguesa pela via da nacionalidade derivada, mediante a prova da 

ascendência portuguesa. 

Em 23 de julho de 2020, foram aprovados os Projetos de Lei nºs 117 e 118, 

que alteraram a Lei da Nacionalidade (Lei n.º 37/81), permitindo que os netos 

de portugueses obtenham a cidadania portuguesa de forma originária, ou seja, 

podendo transmitir o direito aos seus sucessores de forma irrestrita. 

Os requisitos mínimos para requerer a cidadania portuguesa são a prova da 

ascendência portuguesa e da ausência de condenação criminal por crime 

grave, conforme art. 1º, da Lei da Nacionalidade. 

 

E OS BISNETOS? 

A Lei da Naturalização (art. 6º) traz algumas hipóteses residuais de cidadania 

portuguesa que podem ser aplicadas aos bisnetos de português por meio da 

aquisição derivada, que tenham prestado ou sejam chamados a prestar 

serviços relevantes ao Estado Português. 

Trata-se de uma possibilidade presente para o bisneto que precisa se valer do 

salto de geração, ou seja, cujo pai/mãe e avô faleceram sem antes ver 

conferido o direito à cidadania portuguesa. 

 

Se precisa de apoio jurídico em pedidos de nacionalidade portuguesa, o 

escritório Oscar Dias Correa oferece o serviço de naturalização em parceria com 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/150464/lei-117-77


o escritório português Mario Teixeira, facilitando os trâmites para você obter a 

sua cidadania. 


