
No acto de inscrição de nascimento de indivíduo nascido do casamento dos 

pais, qualquer destes pode fazer-se representar pelo outro, mediante procuração 

lavrada por documento particular, assinado pelo representado, com a 

indicação feita pelo signatário, do número, data e entidade emitente do 

respectivo bilhete de identidade ou documento equivalente. 

 

MINUTA DE PROCURAÇÃO 

Situação: 

MENOR 

Pedido de Atribuição da nacionalidade, unicamente pela via da inscrição de 

nascimento, quando o menor seja filho de pais casados entre si e um dos 

pais seja representado pelo outro. 

 

P R O C U R A Ç Ã O 

 
F (nome completo – pai/mãe) __________________, natural da freguesia de 

___________concelho de _____________, com residência habitual 

em________________ de nacionalidade___________ titular do bilhete de 

identidade (ou outro documento de identificação equivalente) n.º___________ 

emitido em (data de emissão) ___/______/____, por (entidade emissora) 

___________, casado (a) com _____________, ambos representantes legais de 

seu filho (nome completo) __________ , nascido em __________, no dia_____, 

de (mês) ____, de (ano) _____, constitui seu procurador o referido 

cônjuge,________________(nome completo do outro cônjuge), consigo residente 

(ou residente em ___________________), natural da freguesia de 

___________concelho de _____________, de nacionalidade___________ , a 

quem concede poderes especiais para requerer, na Conservatória dos Registos 

Centrais, a inscrição do nascimento do referido filho de ambos, com efeitos 

atributivos da nacionalidade portuguesa, praticando e assinando tudo o que 

seja necessário ao indicado fim._________________________________________ 

Em (local) ___________aos (dia) ___________, de (mês) ___________de (ano)  

____________________________________ 

(Assinatura, devendo ser mencionado pelo signatário o número, data, e 

entidade emitente do respectivo bilhete de identidade ou documento 

equivalente)  



A procuração pode ser outorgada por instrumento público ou por 

documento escrito e assinado pelo representado, com reconhecimento 

presencial da letra e assinatura, salvo se for passada a advogado ou 

solicitador. 

 

 

MINUTA DE PROCURAÇÃO, por documento escrito e assinado pelo representado, 

devendo conter o reconhecimento presencial da letra e assinatura. 

MENOR 

Pedido de Atribuição da Nacionalidade 
 

P R O C U R A Ç Ã O 

F (nome completo – pai/mãe)__________________, no estado de 

(casado/solteiro/divorciado/viúvo)____________ natural da freguesia de 

___________concelho de _____________, com residência habitual em 

________________, de nacionalidade___________ portador do bilhete de 

identidade (ou outro documento de identificação equivalente) n.º___________ 

emitido em (data de emissão)  ___/_____/___, por (entidade emissora) 

___________, constitui seu procurador, o Senhor _____________________(nome 

completo do procurador), portador do bilhete de identidade (ou outro documento 

de identificação equivalente) n.º___________ emitido em (data de emissão)  

___________, por (entidade emissora) ___________,com residência habitual 

em_____________, a quem confere poderes especiais para registar como 

português, na Conservatória dos Registos Centrais, o seu filho (nome 

completo) __________ , nascido em __________, no dia_____, de (mês) ____, de 

(ano) _____, filho dele outorgante e de______________(identificação completa), 

praticando e assinando tudo o que seja necessário ao indicado fim, nomeadamente 

a declaração para fins de inscrição do nascimento ou de atribuição de 

nacionalidade, podendo, se necessário, substabelecer os poderes que lhe foram 

conferidos._________________ 

Em (local) _____aos (dia) ___________, de (mês) ___________de 

(ano)_________. 

(Assinatura) 

__________________________________________________ 

 



A procuração pode ser outorgada por instrumento público ou por 

documento escrito e assinado pelo representado, com reconhecimento 

presencial da letra e assinatura, salvo se for passada a advogado ou 

solicitador. 

 

 

MINUTA DE PROCURAÇÃO, por documento escrito e assinado pelo representado, 

devendo conter o reconhecimento presencial da letra e assinatura. 

MAIOR 

Pedido de Atribuição da nacionalidade 

 
P R O C U R A Ç Ã O 

F (nome completo)__________________, no estado de 

(casado/solteiro/divorciado/viúvo)____________ natural da freguesia de 

___________concelho de _____________, filho de _______________e de 

________________, com residência habitual em___________, de  

nacionalidade___________ portador do passaporte (ou outro documento de 

identificação equivalente) n.º___________ emitido em (data de emissão)  

____/____/_____, por (entidade emissora) ___________, constitui seu procurador 

o Senhor _____________________(nome completo do procurador), portador do 

bilhete de identidade (ou outro documento de identificação equivalente) 

n.º___________ emitido em (data de emissão)  ___________, por (entidade 

emissora) ___________, com residência habitual em ___________, a quem 

confere poderes especiais para o registar como português, na 

Conservatória dos Registos Centrais, podendo para o efeito declarar, praticar e 

assinar tudo o que seja necessário ao indicado fim, nomeadamente a declaração 

para fins de inscrição de nascimento ou de atribuição da nacionalidade, podendo, se 

necessário, substabelecer os poderes que lhe forem 

conferidos.__________________________________________ 

Em (local) ___________aos (dia) ___________, de (mês) ___________de (ano)  

 

__________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 


