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A matéria de atribuição e aquisição da nacionalidade portuguesa encontra 

se regulada na denominada “Lei da Nacionalidade” (aprovada pela Lei n.º 

37/81, de 3 de Outubro e sucessivamente alterada pela Lei n.º 25/94, de 19 

de Agosto, pela LeiOrgânica n.º 1/2004, de 15 de Janeiro e pela Lei Orgânica 

n.º 2/2006, de 17 de Abril) e no chamado “Regulamento da Nacionalidade 

Portuguesa”, aprovado Decreto-Lei n.º 237- A/2006, de 14 de 

Dezembro.Nos termos dos aludidos diplomas legais, a nacionalidade 

portuguesa pode ser “atribuída” ou “adquirida”, sendo a primeira reservada 

aos denominados “portugueses de origem”, nos termos do artigo 1.º da Lei 

n.º 37/81, de 3 de outubro, e a segunda através de três meios distintos, a 

saber: (i) por efeito da vontade; (ii) pela adoção, (iii) por naturalização, à luz 

do artigo 2.º e seguintes do mesmo diploma legal. 

A presente Lei Orgânica n.º 9/2015 de 29 de Julho, que altera a Lei n.º 37/81, 

de 3 de Outubro, retomou as propostas do Partido Social Democrata 

datadas de 2006 (PJL 170/X/1ª) e 2009 (PJL 30/XI/1ª), no sentido de 

estender a atribuição da nacionalidade originária aos netos de portugueses 

nascidos no estrangeiro, o que, até agora, não sucedia. 
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em 2006, na última revisão da Lei da Nacionalidade, tinha sido proposto por aquele partido político, que fossem 

considerados portugueses de origem os indivíduos nascidos no estrangeiro com, pelo menos, um ascendente de 

nacionalidade portuguesa até ao 2.º grau na linha reta e que não tivessem perdido essa nacionalidade, bastando, para 

tanto, que declarassem querer ser portugueses ou, em alternativa, inscreverem o respetivo nascimento no registo 

civil português. 

Tal proposta foi novamente discutida, tendo sido agora aprovada em Plenário da Assembleia da República, com base no 

Projeto de Lei N.º 382/XII. 

Um dos principais motivos que subjaz à presente alteração legislativa prende se com a necessidade de 

acautelar a situação de inúmeros netos de portugueses anteriormente privados de aceder à nacionalidade 

portuguesa originária, pelo simples facto de os seus progenitores diretos nunca terem declarado querer ser 

portugueses. 

Com efeito, a anterior versão do artigo 1.º da Lei da Nacionalidade previa, entre outras alíneas, a atribuição da 

nacionalidade originária apenas aos “filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estrangeiro se 

tiverem o seu nascimento inscrito no registo civil português ou se declararem que querem ser portugueses”. 

Acontece que, ainda anteriormente à Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril, não havia nenhuma regra 

específica para os netos dos portugueses. Assim, sendo descendentes de portugueses, apenas poderiam 

aceder à nacionalidade portuguesa, por naturalização, com eventual dispensa dos requisitos relativos à 

residência em território português, ao conhecimento suficiente da língua portuguesa e à comprovação da 

existência de uma ligação efetiva à comunidade nacional, desde que fossem maiores ou emancipados, tivessem 

idoneidade cívica e possuíssem capacidade para reger a sua pessoa e assegurar a sua subsistência – cfr. 

artigo 6º, n.º 1 e 2, da Lei da Nacionalidade, na redação anterior à Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril. 

Apesar da faculdade de atribuição da nacionalidade portuguesa por naturalização aos inúmeros netos de 

portugueses – estes com inequívocas ligações à comunidade portuguesa – até à data de aprovação da 

presente alteração à lei da nacionalidade, viam-se aqueles desprovidos de aceder à nacionalidade portuguesa 

originária apenas porque os pais não solicitaram a atribuição da nacionalidade portuguesa. Para contrariar a 

esta situação, a presente alteração retoma a proposta de estender a atribuição da nacionalidade originária aos 

netos de portugueses nascidos no estrangeiro, apresentada pelo PSD em 2006 (PJL 170/X/1ª) e em 2009 (PJL 

30/XI/1ª) 
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com a presente alteração possibilitasse a atribuição da nacionalidade originária aos emigrantes de segunda e das 

seguintes gerações (filho, neto, bisneto, etc.), desde que as sucessivas gerações manifestem vontade em querer 

ser portugueses. Acresce, porém, que foi aditado um n.º 3 ao artigo 1.º, o critério de “ligação afetiva”, que deverá 

ser demonstrado através, nomeadamente, dos seguintes fatores:i) conhecimento suficiente da língua portuguesa; 

(ii) existência de contactos regulares com o território português; (iii) e anão condenação, com trânsito em 

julgado da sentença, pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, 

segundo a lei portuguesa. 

Por último importa apenas referir que, tal como resulta do artigo 4.º da Lei Orgânica 9/2015 de 29 de Julho, a 

mesma apenas entrará em vigor na data de início da vigência da nova redação do Regulamento da Nacionalidade 

Portuguesa, aprovado pelo Decreto-Lei n.º237 -A/2006, de 14 de dezembro, a qual deverá ter lugar no prazo de 

30 dias a contar território português,e depende de não condenação, com trânsito em julgado da sentença, pela 

prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa.” 

 Para mais informações sobre o tema entre em contacto com os nossos escritórios em Faro e Lisboa . 
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O BEM -ESTAR ORGANIZACIONAL  NA HOTELARIA DE CINCO ESTRELAS 

:O PAPEL DA LIDERANÇA PROMOTORA DE BEM ESTAR 

1ªEdição NOVO  

Autor:Doutor Fernando Messias 

 Este livro (em todas as suas versões em língua portuguesa, inglesa e francesa) 

procura dar a conhecer os primeiros resultados e conclusões a que se chegou no 

estudo que conduziu à tese de doutoramento intitulada “Liderança e bem-estar: o 

caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve” (discutida e defendida em 9 de 

fevereiro de 2015, na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, Portugal, 

tendo o autor sido aprovado com “Muito Bom”), tendo em vista os resultados e 

conclusões finais apresentados. A tese apresentada acabou por distanciar-se 

significativamente deste livro quer na revisão de literatura, quer na metodologia, 

quer nos resultados e conclusões. Ambos constituem as duas faces da mesma 

moeda: este livro relacionado com os trabalhos preliminares que conduziram ao 

robustecimento da redação final da tese e a tese como o pensamento 

científico  amadurecido sobre todo o percurso de investigação científico realizado. 

 Assim, pretende-se despertar o leitor para a complexidade do processo de 

investigação onde surgem diversos caminhos para se atingir resultados, sem que 

nenhum, objetivamente, se possa considerar melhor que outro, desde que todos 

sejam cientificamente sustentados. O estudo que conduziu à tese de doutoramento 

mencionada foi muito longo e sofreu diversas adaptações até à redação final da 

tese. 

        Este livro procura explicar a liderança promotora de bem-estar, mostrar o que 

diferencia os líderes promotores de bem-estar dos não promotores de bem-estar e 

explicar o bem-estar na hotelaria de cinco estrelas, através da ação dos seus 

líderes, no sentido de compreender e caraterizar o bem-estar neste segmento de 

alojamento turístico. A metodologia qualitativa aqui utilizada (análise de conteúdo) é 

diferente da metodologia qualitativa utilizada na tese de doutoramento (framework 

analysis).. 
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