
 

 

Documentos necessários para o pedido de aquisição de nacionalidade 

portuguesa por casamento 

通過婚姻申請葡萄牙國籍所需文件 
 

● Assento de nascimento estrangeiro do(a) requerente *(1; 2; 3) 

◦ 申請人的出生登記證明書 *(1; 2; 3) 

 

● Atestado da Residência de Macau/ Hong Kong do(a) requerente *(3) 

◦ 申請人的澳門/香港居住證明書 *(3) 

 

● Passaporte e BIR do(a) requerente (original e cópia) 

◦ 申請人的有效護照及身分證 (正本及副本) 
 

● Certificados de registo criminal emitidos pelo país da naturalidade e da nacionalidade, bem 

como dos países onde o requerente viveu mais de 6 meses depois dos 16 anos de idade *(1; 2; 

4; 5) 

◦ 申請人出生地(國家或地區), 國籍所屬國家及年滿十六歲後曾居住超過六個月的國家

的刑事紀錄證明書 *(1; 2; 4; 5) 

 

● Assento de casamento português *(3; 6)  

◦ 葡萄牙結婚登記證明書 *(3; 6) 

 

● Assento de nascimento do cônjuge português *(3; 6)  

◦ 葡籍配偶的出生登記證明書 *(3; 6) 

 

● Passaporte ou Cartão de Cidadão do cônjuge português (original e cópia) 

◦ 葡籍配偶的有效公民證或護照 (正本及副本) 

 

● Assento de nascimento português dos filhos *(3; 6)  

◦ 子女的葡萄牙出生登記證明書 *(3; 6) 

 

● Passaporte ou Cartão de Cidadão dos filhos (original e cópia) 

◦ 子女的有效公民證或護照 (正本及副本) 

 

● Cheque de 250 euros – Banco Nacional Ultramarino, endereçado à “Instituto dos Registos e 

do Notariado, I.P. (IRN, IP)” *(3) 

◦ 250 歐元匯票 – 由大西洋銀行發出, 抬頭為 “Instituto dos Registos e do Notariado, I. 

P. (IRN, IP)” *(3) 

 

● Prova de ligação à comunidade portuguesa *(7) 

◦ 與葡人社群存在連繫的證明 *(7) 

 

● Documento que comprove a natureza das funções públicas ou do serviço militar não 

obrigatório, eventualmente prestados a Estado estrangeiro *(2) 

◦ 如申請者曾任或現職業為外國公務人員或外國非強制性軍事人員需提交相關工作證

明 *(2) 



 

 

 

 

Nota: * 

註釋: * 

 

(1) –Devidamente legalizada pela representação diplomática Portuguesa do local da 

emissão do documento. 

須辦理葡萄牙駐當地使領館的認證  

 

(2) –Traduzido para português (tradução de chinês para português de preferência feita 

pelos SAFP do governo da RAEM) 

文件必須翻譯成葡文(中葡翻譯建議由澳門特區政府行政公職局翻譯) 

 

(3) – 180 dias de validade desde a data de emissão 

文件有效期為發出日起的 180 天 

 

(4) – 90 dias de validade desde a data de emissão 

文件有效期為發出日起的 90 天 

 

(5) – O requerente está dispensado de apresentar o certificado do registo criminal do país 

de naturalidade e/ou do país da nacionalidade sempre que comprove que, antes de ter 

completado os 16 anos, residiu noutro país. 

申請人如年滿 16 歲前一直居住於其他國家的情況下，可獲豁免提交出生地及/或國籍

所屬國家的刑事紀錄證明書。 

 

(6) – Pode solicitar através do Consulado Geral de Portugal em Macau 

可向葡萄牙駐澳門總領事館申請 

 

(7) – Pode ser dispensada para casal com filhos comuns ou casados há mais de seis anos 

育有共同子女或已婚滿六年或以上可獲豁免. 

 

 

 

***************************************************************************** 

 

Forma de apresentação do pedido no Consulado-Geral de Portugal em Macau: 

 - marcação prévia através do email: registocivil.macau@mne.pt 

 

向葡萄牙駐澳門總領事館遞交申請方式： 

-電郵預約：registocivil.macau@mne.pt  
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