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Introdução # 18
O Observatório das Migrações dedica este mês de junho ao tema do Acesso à Nacionalidade Portuguesa
para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de junho. Esta ênfase nas
comunidades portuguesas e nos “novos cidadãos” portugueses é bastante atual, não apenas porque se
assinalam os dez anos da revisão do regime de cidadania português (regulamentação em vigor desde
2006), como porque Portugal tem cada vez mais se destacado entre os países que melhor promovem o
acesso à nacionalidade: e.g. segundo dados publicados a 21 de abril pelo EUROSTAT Portugal é o 2º país
europeu com mais elevadas taxas de naturalização do contexto europeu e, desde 2007 (confirmado em
2011 e novamente em 2015), o país assume o primeiro lugar no MIPEX – Migrant Integration Policy Index –
entre os 38 países analisados, com o melhor enquadramento legal no acesso à nacionalidade.
Neste mês de junho o OM promoveu o Seminário Dez anos da Lei da Nacionalidade (2006-2016) na
Assembleia da República, no dia 6 de junho, tendo lançado o seu primeiro Caderno Estatístico Temático,
intitulado Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da Lei em números (com coordenação e autoria de
Catarina Reis Oliveira e coautoria de Natália Gomes e Tiago Santos).
Para recentrar o conhecimento e a reflexão acerca do tema do acesso à nacionalidade, esta newsletter
sintetiza algumas das dimensões analisadas nessa nova publicação do OM, revisitando os conceitos
enquadradores, algumas recomendações de estudos internacionais, as respostas institucionais e legais
nacionais e europeias, e destacando o que a academia tem vindo a estudar mais recentemente sobre o
tema. Esperamos deste modo contribuir também para o dissipar de mitos e estereótipos que surgem por
vezes associados ao tema. À semelhança de outros fenómenos sociais ligados à imigração, a aquisição da
nacionalidade tem sido objeto de alguns mitos, nomeadamente associados à narrativa centrada no receio
de instrumentalização da nacionalidade da sociedade de acolhimento pelos imigrantes e seus
descendentes. Contrapõem-se-lhe várias outras leituras que salientam o acesso à nacionalidade como um
direito humano, mas também o seu papel na integração dos imigrantes, na manutenção de laços com as
comunidades emigrantes, ou no mitigar do declínio demográfico.
Estes e outros conteúdos poderão ser consultados no Centro de Documentação do ACM em Lisboa, que
promove até 21 de junho uma quinzena temática acerca do acesso à nacionalidade. Publicações
relevantes – nomeadamente o mais recente Caderno Estatístico Temático Acesso à Nacionalidade
Portuguesa: 10 anos da Lei em Números – e outras das várias linhas editoriais do OM, bem como dados
estatísticos trabalhados pelo OM (desde logo os dados acerca das aquisições e atribuições da
nacionalidade portuguesa dos últimos dez anos), estarão disponíveis para consulta.
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O debate científico sobre o acesso à nacionalidade
Como se posiciona Portugal na diversidade dos regimes de cidadania no mundo?
Regime de cidadania em Portugal: o que muda a partir de 2006?
Seminário Dez anos da Lei da Nacionalidade (2006-2016), na Assembleia da República, 6 de junho
Cidadania e Nacionalidade nas Coleções do OM
Novidades bibliográficas
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1. O debate científico sobre o acesso à nacionalidade
Texto adaptado do capítulo 1. de Oliveira et al. (2017), Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da Lei
em números
A cidadania é um princípio organizacional da vida política que define membros e participantes, assumindo se como o estatuto que cria a ligação legal entre um indivíduo e um Estado e estabelece direitos e
obrigações para o indivíduo nesse Estado. Sem os indivíduos que pertencem a um Estado (em função da
sua nacionalidade), o Estado não pode existir, tornando-se por isso a cidadania a instituição a partir da qual
cada Estado se constitui e se reconstitui. Reconhecendo a importância significativa da cidadania e,
inerentemente, do principio de admissibilidade incondicional de residência no território do Estado, os
Estados enquadram este estatuto e os direitos que lhe estão inerentes de forma privilegiada nos seus
enquadramentos legais (Vink e Baubock, 2013: 622).
No mundo há inúmeras formas, modalidades e tipos de acesso à nacionalidade: pode ser obtida por
nascimento ou depois do nascimento, ou ainda retrospetivamente ao local de nascimento do próprio ou de
ascendentes; pode ser automática ou por pedido - depois de um conjunto de requisitos verificados, das
condições estarem cumpridas, e as autoridades competentes tomarem uma decisão. Quando a concessão
da nacionalidade não é automática, pode estar na responsabilidade discricionária das autoridades
competentes, ou estar dependente que a pessoa reúna um conjunto de condições. Por sua vez, são
salvaguardadas várias modalidades de acesso à nacionalidade: por descendência, por nascimento, por
legitimação, por casamento, por adoção, por idade (chegar à maioridade), ou por estabelecer residência
regular num determinado país. Os procedimentos podem ser chamados de ‘aquisição’ ou de ‘atribuição’
em função de se se trata de uma “nacionalidade derivada” ou “nacionalidade original”, respetivamente. Em
suma, são inúmeras as matrizes a considerar para enquadrar o acesso à nacionalidade, contudo nenhuma
destas distinções tornam claras todas as condições que os indivíduos têm de cumprir para se tornarem
elegíveis nos processos de aquisição ou de atribuição de uma nacionalidade, variando esses bastante de
país para país (Waldrauch, 2006: 105).
As migrações internacionais são uma das principais causas da complexificação das regulamentações de
cidadania (Vink e Bauböck, 2013: 623). Num mundo sem mobilidade, no qual o território e a população
nele residente dariam uma correspondência direta a um Estado e a um território, a concessão de
nacionalidade seria direta ao nascimento das pessoas no território, e não seriam necessários
enquadramentos para a naturalização de cidadãos. A mobilidade humana causa, porém, desconexões entre
os territórios e a população que a esses territórios pertence ou que neles reside.
Os enquadramentos legais de acesso à nacionalidade assumem, portanto, um importante impacto tanto na
perspetiva da integração das populações imigrantes e da manutenção de ligações às populações
emigrantes, como na perspetiva da atenuação de fenómenos de quebra populacional ou envelhecimento
demográfico por interferirem diretamente no universo dos nacionais de cada país. Ao longo do tempo os
países da OCDE que incentivaram o acesso à nacionalidade das suas populações imigrantes, verificaram o
aumento da sua população nacional residente e, consequentemente, a diminuição da sua população
estrangeira. A experiência migratória de cada país – na sua componente tanto da imigração como da
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emigração – infere, pois, nos diferentes enquadramentos legais em função da expectativa e da definição
que cada Estado assume para enquadrar quem são os seus nacionais. Em diferentes momentos da história
de cada país, alguns Estados reagiram aos problemas de integração dos seus imigrantes residentes,
promovendo a naturalização e a concessão da nacionalidade às segundas e terceiras gerações de
imigrantes. Já outros Estados tornaram o acesso à nacionalidade mais difícil aos imigrantes e seus
descendentes, promovendo mais as ligações aos seus emigrantes, permitindo que esses se naturalizassem
no estrangeiro sem perderem a nacionalidade de origem (Bauböck et al., 2006: 15). Outras políticas de
cidadania têm assumido também objetivos de caráter misto, assumindo-se como inclusivas de ambos os
universos de imigrantes residentes e de emigrantes (Vink e Bauböck, 2013: 640).
Resulta, pois, que não há um modelo único à escala mundial (ou mesmo europeia) quanto à política de
cidadania, e é difícil definir grupos coerentes de países com regimes de acesso à nacionalidade
semelhantes, atendendo à complexidade das regras, das regulações e dos procedimentos que definem o
acesso à nacionalidade em cada Estado, e às suas respetivas mudanças e evolução ao longo do tempo.
É consensual, porém, reconhecer que a lei da nacionalidade e as políticas de cidadania dos diferentes
países são determinantes no acesso à nacionalidade dos imigrantes e residentes estrangeiros nos
diferentes países. Os enquadramentos legais criam as condições a partir das quais a nacionalidade pode ser
obtida ou perdida, assumindo vários objetivos na construção e constituição da população de um Estado.
Como é realçado em vários estudos internacionais (Huddleston et al., 2015: 62; OCDE, 2011; Bauböck et al.,
2006), a aceitação da dupla nacionalidade é uma das mais importantes dimensões das políticas de
cidadania por afetar diretamente (e positivamente) as taxas de naturalização. A aceitação da dupla ou
múltipla nacionalidade tem-se assumido como uma tendência na maioria dos Estados (nomeadamente os
europeus, entre os quais Portugal), embora alguns países continuem na atualidade a requerer a renúncia
da nacionalidade de origem na aquisição de uma nova nacionalidade (Bauböck et al., 2006: 24), afetando
assim tanto as suas populações imigrantes residentes como a sua população emigrante.
Noutra vertente, verifica-se também que alguns Estados têm evoluído para assumir nas suas
regulamentações da nacionalidade uma dimensão humanista, na qual o direito da cidadania é assumido
como um direito humano fundamental. Embora seja explicitado no artigo 15.º da Declaração Universal dos
Direitos Humanos que todas as pessoas têm direito a uma nacionalidade, esta provisão não indica de que
forma cada pessoa tem acesso ou adquire uma nacionalidade, intersectando-se por isso a soberania dos
Estados com a liberdade de escolha dos indivíduos em determinarem a sua nacionalidade (Hailbronner,
2006: 37). Resulta que, nesta tendência mais humanista, os Estados atendem não apenas à ligação dos
indivíduos ao Estado, mas também aos interesses individuais dos cidadãos e à sua ligação ao
enquadramento legal internacional.
A explicação da diversidade dos regimes de cidadania e da evolução do volume de concessões de
nacionalidade, que difere de país para país, tem atendido na literatura a duas naturezas de fatores
explicativos: os endógenos e os exógenos.
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Desde logo inúmeros autores têm realçado (Bauböck et al., 2006) a relevância de se atender aos impactos
da política de cidadania e aos enquadramentos legais que estabelecem as condições de acesso e perda de
uma nacionalidade (fatores endógenos) – a estrutura de oportunidades da sociedade de acolhimento
(Oliveira e Carvalhais, 2016). Alguns autores têm, neste âmbito, definido tipologias de regimes de cidadania
(Bauböck et al., 2006; Vink e Bauböck, 2013: 623) atendendo às características específicas de cada país e
que explicam as suas opções na definição do seu regime de cidadania. A diversidade de políticas de
cidadania é múltipla, devendo porém perceber-se os obstáculos ou as oportunidades que podem estar
subjacentes nos enquadramentos dos países e, assim, na evolução das concessões de nacionalidade.
Mas a dimensão da estrutura de oportunidades definida pelo enquadramento legal de cidadania dos
Estados não é suficiente. Se assim fosse todas as nacionalidades residentes num mesmo Estado teriam
iguais propensões para adquirirem a cidadania do país de acolhimento. Neste âmbito, como realçam
inúmeros autores (Dronkers e Vink, 2012: 391; Vink et al., 2013: 15), é fundamental atender não apenas ao
regime de cidadania do país de acolhimento, mas também à política de nacionalidade dos países de origem
dos cidadãos e às características de quem procura obter a nacionalidade de um Estado para, assim, se
compreender a maior ou menor motivação e propensão de determinadas populações migrantes para
adquirirem a nacionalidade dos países de acolhimento. Os fatores exógenos resultam, pois, de os países
não terem populações imigrantes idênticas do ponto de vista demográfico ou de outras variáveis pessoais
(e.g., níveis educacionais, tempo de imigração, anos de residência na sociedade de acolhimento, situação
familiar, falar a língua do país de acolhimento, emprego/desemprego) e que influem na decisão de
indivíduos acederem ou não a outra cidadania. Complementarmente devem considerar-se as variáveis que
dizem respeito ao país de origem (e.g., desenvolvimento económico, situação política e, sobretudo
tolerância à dupla nacionalidade) (Dronkers e Vink, 2012: 407; Vink, et al., 2013).
A bibliografia que se segue, sem pretensão de exaustividade, ilustra bem como estes e outros temas
associados ao acesso à nacionalidade têm sido analisados. Se conhecer outras referências relevantes, por
favor não deixe de partilhá-las connosco através do email om@acm.gov.pt
Artigos, capítulos de livros e Working Papers:
BAGANHA, Maria Ioannis e Sousa, Constança Urbano (2006), “Portugal”, in BAUBÖCK, Rainer; ERSBØLL,
Eva; GROENENDIJK, Kees e WALDRAUCH, Harald (eds.), Acquisition and Loss of Nationality Policies
and Trends in 15 European States. Volume 2 Country Analyses, Amsterdam: Amsterdam University
Press, pp. 435-476.
BAUBÖCK, Rainer (2015), "The Three Levels of Citizenship in the European Union", in Phenomenology and
Mind, 8, pp. 66-76.
BAUBÖCK, Rainer e HELBLING, Marc (eds.) (2011), “Which indicators are most useful for comparing
citizenship policies?”, EUI Working Papers RSCAS 2011/54.
BAUBÖCK, Rainer; HONOHAN, Iseult; HUDDLESTON, Thomas; HUTCHESON, Derek; SHAW, Jo e VINK,
Maarten Peter (2013), Access to Citizenship and its Impact on Immigrant Integration: European
Summary and Standards, Florença, Instituto Universitário Europeu.
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BLATTER, Joachim; SCHMID, Samuel D.; e BLÄTTLER, Andrea C. (2015), “The Immigrant Inclusion Index
(IMIX): A Tool for Assessing the Electoral Inclusiveness of Democracies with Respect to Immigrants”,
Working Paper Series “Glocal Governance and Democracy”, WP 08, 2nd edition.
CARVALHAIS, Isabel Estrada (2010), “Cirizenship Policy Making in Europe”, EUDO - Citizenship Observatory,
Robert Schuman Centre for Advanced Studies and European University Institute.
DRONKERS, Jaap e VINK, Maarten (2010), “Explaining immigrant citizenship status. First and second
generation immigrants in fifteen European states”, MPRA Paper N.º 26198.
DRONKERS, Jaap e VINK, Maarten (2012), "Explaining access to citizenship in Europe: How citizenship
policies affect naturalization rates", in European Union Politics 13(3), pp. 390-412.
DUNCAN, Natasha T., e WALDORF, Brigitte S. (2009), “Becoming a US citizen: the role of immigrant
enclaves” in Cityscape: A Journal of Policy Development and Research, 11(3), pp. 5-28.
GOODMAN, Sara Wallace (2015), "Conceptualizing and measuring citizenship and integration policy: Past
lessons and new approaches", in Comparative Political Studies 48(14), pp. 1905-1941.
HABERMAS, Jürgen (1992), "Citizenship and national identity: some reflections on the future of Europe", in
Citizenship: Critical Concepts, 2, pp. 341-358.
HAILBRONNER, Kay (2006), “Nationality in Public International law and European law”, in BAUBÖCK, Rainer;
ERSBØLL, Eva; GROENENDIJK, Kees e WALDRAUCH, Harald (eds.), Acquisition and Loss of Nationality
Policies and Trends in 15 European States. Volume 1 Comparative Analyses, Amsterdam: Amsterdam
University Press, pp. 35-104.
HELBLING, Marc (2011), “Which indicators are most useful for comparing citizenship policies?”, in
BAUBÖCK, Rainer e HELBLING, Marc (eds.) (2011), Which indicators are most useful for comparing
citizenship policies?, Florença, Instituto Universitário Europeu, pp. 1-5.
HUDDLESTON, Thomas (2013), “The naturalisation procedure: measuring the ordinary obstacles and
opportunities for immigrants to become citizens”, RSCAS Policy Paper 2013/16, Florença: Instituto
Universitário Europeu.
ITZIGSOHN; Jose (2000), "Immigration and the boundaries of citizenship: the institutions of immigrants'
political transnationalism", in International Migration Review, pp. 1126-1154.
JEFFERS, Kristen; HONOHAN, Iseult e BAUBÖCK, Rainer (2012), CITLAW Indicators: How to Measure the
Purposes of Citizenship Laws. Florença.
JONES‐CORREA, Michael (2001), “Under two flags Dual nationality in Latin America and its consequences
for naturalization in the United States”, in International Migration Review, 35(4), 99.
KOOPMANS, Ruud; MICHALOWSKI, Ines (2017), “Why Do States Extend Rights to Immigrants? Institutional
Settings and Historical Legacies Across 44 Countries Worldwide”, in Comparative Political Studies,
50(1), pp. 41-74.
LIEBIG, Thomas (2011), “Main findings of the joint EC/OECD seminar on Naturalization and the Socioeconomic Integration of Immigrants and their Children”, in OCDE, Naturalisation: A Passport for the
Better Integration of Immigrants?, Paris: OCDE, pp. 15-20.
LOGAN, John R.; OH, Sookhee e DARRAH, Jennifer (2012), “The Political and Community Context of
Immigrant Naturalisation in the United States”, in Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(4), pp.
535-554.
OLIVEIRA, Catarina Reis e CARVALHAIS, Isabel Estrada (2016), “Immigrants’ political claims in Portugal:
confronting the political opportunity structure with perceptions and discourses”, in Ethnic and Racial
Studies, pp. 787-808.
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OLIVEIRA, Catarina Reis (coord.) e GOMES, Natália (2014), “Capítulo 8.1. Acesso à nacionalidade
portuguesa” in Oliveira e Gomes, Monitorizar a integração de Imigrantes em Portugal. Relatório
Estatístico Decenal, Coleção Imigração em Números do Observatório das Migrações, Lisboa: ACM, IP,
pp. 164-171.
OLIVEIRA, Catarina Reis (coord.) e GOMES, Natália (2016),”Capítulo 7. Acesso à Nacionalidade Portuguesa”
in Oliveira e Gomes, Indicadores de Integração de Imigrantes. Relatório Estatístico Anual, Coleção
Imigração em Números do Observatório das Migrações, Lisboa: ACM, IP, pp. 145-152.
OLIVEIRA, Catarina Reis e INÁCIO, Andreia (1999), “Nacionalizações em Portugal (1985-1996)”, Working
Paper n.º 11, Lisboa: Socinova – FCSH/UNL.
PIÇARRA, Nuno e GIL, Ana Rita (2012), EUDO Citizenship Observatory: Country Report – Portugal, Florença:
Instituto Universitário Europeu.
THOMAS, Elaine (2006), "Immigration and Changing Definitions of National Citizenship in France, Germany,
and Britain", in French Politics 4(3), pp. 237-265.
TJADEN, Jasper (2010), Acesso à Cidadania e o seu Impacto sobre a Integração dos Imigrantes. Guia para
Portugal, Florença: Instituto Universitário Europeu.
VINK, Maarten (2011), “Naturalisation rates and rejection rates measure different phenomena, and have
different problems”, BAUBÖCK, Rainer e HELBLING, Marc (eds.) (2011), Which indicators are most
useful for comparing citizenship policies?, Florença, Instituto Universitário Europeu, pp. 11-14.
VINK, Maarten e BAUBÖCK, Rainer (2013), "Citizenship configurations: Analysing the multiple purposes of
citizenship regimes in Europe", in Comparative European Politics, 11(5), pp. 621-648.
VINK, Maarten; PROKIC‐BREUER, Tijana e DRONKERS, Jaap (2013), “Immigrant naturalization in the context
of institutional diversity policy matters, but to whom”, in International Migration, 51(5), pp. 1-20.
WALDRAUCH, Harald (2006), “Methodology for comparing acquisition and loss of nationality”, in BAUBÖCK,
Rainer; ERSBØLL, Eva; GROENENDIJK, Kees e WALDRAUCH, Harald (eds.), Acquisition and Loss of
Nationality Policies and Trends in 15 European States. Volume 1 Comparative Analyses, Amsterdam:
Amsterdam University Press, pp. 105-182.

Livros e Relatórios:
BAUBÖCK, Rainer (1994), Transnational citizenship: membership and rights in international migration.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
BAUBÖCK, Rainer; ERSBØLL, Eva; GROENENDIJK, Kees e WALDRAUCH, Harald (eds.) (2006), Acquisition and
Loss of Nationality Policies and Trends in 15 European States. Volume 1 Comparative Analyses,
Amsterdam: Amsterdam University Press.
BAUBÖCK, Rainer; ERSBØLL, Eva; GROENENDIJK, Kees e WALDRAUCH, Harald (eds.) (2006), Acquisition and
Loss of Nationality Policies and Trends in 15 European States. Volume 2 Country Analyses,
Amsterdam: Amsterdam University Press.
BERTOSSI, Christophe e HAJJAT, Abdellali (2012), EUDO Citizenship Observatory – Country Report: France.
Florença, Instituto Universitário Europeu.
CARVALHAIS, Isabel Estrada e OLIVEIRA, Catarina Reis (2015), Diversidade étnica e cultural na Democracia
portuguesa: não-nacionais e cidadãos nacionais de origem migrante na política local e na vida dos
partidos políticos, volume 56 do Observatório das Migrações, Lisboa: ACM.
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CASTLES, Stephen, e DAVIDSON, Alastair (2000), Citizenship and migration: Globalization and the politics of
belonging, Nova Iorque: Routledge.
HEALY, Claire (2011), Cidadania Portuguesa: A Nova Lei da Nacionalidade de 2006, volume 45 da Coleção
de Estudos do Observatório da Imigração, Lisboa: ACIDI.
HORTA, Ana Paula Beja (2008), A construção da alteridade. Nacionalidade, Políticas de Imigração e Acção
Colectiva Migrante na Sociedade Portuguesa Pós-Colonial, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
HOWARD, Marc Morjé (2009), The Politics of Citizenship in Europe, Cambridge: Cambridge University Press.
HUDDLESTON, Thomas, e TJADEN, Jasper (2012), Immigrant Citizens Survey. Brussels: King Baudoin
Foundation and Migration Policy Group.
HUDDLESTON, Thomas; BILGILI, Özge; JOKI, Anne-Linde e VANKOVA, Zvezda (2015), Migrant Integration
Policy Index, MIPEX, CIDOB e MPG: Barcelona e Bruxelas.
KOSTAKOPOULOU, Dora (2008), The future governance of citizenship, Cambridge: Cambridge University
Press
KYMLICKA; Will (1995), Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights, Oxford: Clarendon Press.
MATIAS, Gonçalo Saraiva (2014), Migrações e Cidadanias, Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos.
OCDE (2011), Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants?, Paris: OCDE.
OCDE (2016), International Migration Outlook, Paris: OCDE.
SILVA, Jorge Pereira da (2004), Direitos de Cidadania e Direito à Cidadania: Princípio da equiparação, novas
cidadanias e direito à cidadania portuguesa como instrumentos de uma comunidade constitucional
inclusiva, volume 5 da Coleção de Estudos do Observatório da Imigração, Lisboa: ACIME.
SOYSAL, Yasemin (1994), Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe, Chicago:
University of Chicago Press.
TAYLOR, Paul; GONZALEZ-BARRERA, Ana; PASSEL, Jeffrey S. e LOPEZ, Mark Hugo (2012), An awakened
giant: The Hispanic electorate is likely to double by 2030, Washington: Pew Research Center.
VINK, Maarten (2013), Immigrant integration and access to citizenship in the European Union: the role of
origin countries, INTERACT Research Report 2013/05, Florença: Instituto Universitário Europeu.
VINK, Maarten; DE GROOT, Gerard-Rene e LUK, Ngo Chun (2015), “MACIMIDE Global Expatriate Dual
Citizenship Dataset: Extended Codebook. Metadata and Country Explanations”, Version 2.00.
Maastricht Center for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE), Maastricht: Maastricht
University.
ZAPATA-BARRERO, Richard (org.) (2009), Citizenship Policies in the Age of Diversity: Europe at the
Corssroads, Barcelona: CIDOB Foundation.
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2. Como se posiciona Portugal na diversidade dos regimes de cidadania no
mundo?
Texto adaptado do capítulo 1.1. de Oliveira et al. (2017), Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da Lei
em números
O grau de restritividade das políticas de cidadania e dos contextos legais assume-se como um obstáculo
fundamental na evolução das concessões de nacionalidade de um país. Globalmente a literatura tem
realçado que se observam importantes diferenças nas opções de políticas de cidadania em função das
características e história do próprio país. Tipicamente o contexto norte-americano (Estados Unidos da
América e Canadá), povoado desde sempre por gerações de imigrantes, tem privilegiado o principio do ius
soli, no qual o nascimento no território dá acesso automático à nacionalidade pela segunda geração e
assume-se a naturalização como um patamar importante do processo de integração dos imigrantes. Por
sua vez no contexto europeu – bastante mais complexo pela variedade de características dos países,
respetiva antiguidade de cada Estado nação, e diversidade de experiências migratórias e passados coloniais
– a aquisição de nacionalidade foi durante muito tempo marcada pela transmissão por descendência (ius
sanguinis) de uma geração para outra, e por isso tendeu a ser um contexto menos acessível para os
imigrantes adquirirem a nacionalidade (Dronkers e Vink, 2012: 392-393).
A criação de indicadores e índices de políticas de cidadania tem permitido a inúmeros investigadores medir
e comparar políticas de diferentes países e os seus impactos na aquisição de nacionalidade pelos imigrantes
(Huddleston, 2013: 1). Vários estudos internacionais têm procurado extrair os determinantes e os impactos
das opções políticas subjacentes aos enquadramentos legais para o acesso à nacionalidade, comparando
diferentes países.
Para tornar mais evidentes estes contrastes entre países quanto às suas políticas de nacionalidade e de que
forma os enquadramentos legais induzem a oportunidades ou bloqueios para a aquisição de nacionalidade,
recorreu-se aos indicadores de leis da nacionalidade (CITLAW), produzidos pelo Observatório da União
Europeia sobre Democracia e Cidadania (EUDO CITIZENSHIP). Com estes indicadores é sistematizada
informação relativa aos graus de inclusão e de escolha individual dos imigrantes em função dessas leis,
permitindo comparações entre diferentes países e em momentos distintos (Tjaden, 2010). O procedimento
adotado para converter a informação qualitativa em 45 indicadores quantitativos passou pela atribuição de
valores próximos de 1 a todas as disposições que resultem numa prática mais inclusiva ou liberal e, por
contraste, de valores nulos ou residuais (próximos a 0) a todas a disposições de sentido contrário (Jeffers,
Honohan e Bauböck, 2012). Assim, nestes indicadores resulta, pois, que a valoração 1 indica que as regras
legais e os procedimentos inerentes são relativamente inclusivos ou permitem mais escolhas para aceder à
nacionalidade; enquanto a valoração 0 ou próxima desse valor indica mais exclusão e falta de liberdade de
escolha dos indivíduos poderem obter a nacionalidade do país.
Recusando-se simplificar abusivamente uma realidade complexa, este sistema não produz um índice
compósito final, unidimensional, mas sim – após uma etapa intermédia de agregação – seis indicadores
gerais, ou índices, que sistematizam informação em áreas-chave, sendo cada uma destas concebida como
uma dimensão autónoma. Destacam-se aqui os resultados de quatro desses índices projetados em mapa: o
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ius sanguinis (princípio de acesso à nacionalidade com base na linhagem), o ius soli (princípio de acesso à
nacionalidade com base no local de nascimento), a naturalização comum (com base sobretudo na
residência, o que leva a que este princípio de acesso à nacionalidade seja por vezes referido como ius
domicilii), a naturalização com fundamentos específicos.
O ius sanguinis permite aos países manterem a relação com as suas diásporas, assumindo-se, como mostra
o mapa 1.1., como o princípio de acesso à nacionalidade mais consensual no continente europeu. A
predominância da cor verde no mapa resulta de os valores do índice variarem entre 0,47 (em Malta) e 1,00
(na Albânia, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estónia, França, Lituânia, Moldávia, Noruega,
Polónia, Roménia, Suécia e Ucrânia). A este grupo de países com valor máximo, seguem-se a Bélgica e pela
Irlanda (ambos com 0,97) e Portugal (0.94), ex aequo com vários outros países, ainda com valores acima da
média europeia (que é de 0.92).
Mapa 1.1. Índice de ius sanguinis da CITLAW, em 2016

Fonte: EUDO CITIZENSHIP (2016). Publicado em Oliveira et al. (2017: 25).

Por sua vez, relativamente ao ius soli salienta-se o facto de ser assegurado o acesso à nacionalidade para a
segunda e terceira geração de imigrantes. Como se pode observar no mapa 1.2., a amplitude da variação
efetiva do índice é bastante maior do que a observada relativamente ao ius sanguinis. Nenhuma cor ocupa
a quase totalidade do mapa e, embora o azul, associado a valores baixos, domine, há também uma mancha
verde. Fica assim claro que este não é um princípio muito adotado nas políticas de cidadania europeias. Na
prática, os valores variam entre 0,00 (Chipre) e 0,79 (Albânia, Irlanda e Portugal). Destacam-se ainda com
valores relativamente altos a Moldávia (0,76), a França (0,73), a Bélgica (0,70) e a Espanha (0,68). No
conjunto dos 42 países europeus, Portugal assume-se, pois, juntamente com a Irlanda e Albânia, como o
país mais favorável na promoção do princípio do ius soli.

10

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
Mapa 1.2. Índice de ius soli da CITLAW em 2016
11

Fonte: EUDO CITIZENSHIP (2016). Publicado em Oliveira et al. (2017: 26).

Quanto ao índice de naturalização comum, para o seu cálculo são considerados os requisitos solicitados em
cada país para a naturalização e cuja formulação pode configurar enquadramentos mais restritivos (azuis)
ou liberais (verdes). As diferenças patentes entre o mapa 1.3., que retrata este índice de naturalização
comum, e o mapa 1.2., relativo ao princípio do ius soli, sugerem que as dinâmicas que regulam, por um
lado, a maior ou menor generosidade na aquisição da nacionalidade e, inerentemente, a preocupação em
integrar os nascidos nos respetivos territórios nacionais (ius soli) não encontram tradução automática
numa facilitação generalizada do acesso à naturalização por parte dos imigrantes. No conjunto dos 42
países europeus considerados, os valores assumidos por este índice variam entre 0,22 (Lituânia) e 0,95
(Portugal). Apenas mais oito países europeus surgem no grupo com mais de 0,75 no índice: Albânia (0,93),
Suécia (0,87), Irlanda (0,85), Chipre (0,83), Malta (0,83), Bósnia (0,79), Sérvia (0,78) e Polónia (0,78). No
extremo oposto, próximos da Lituânia, surgem a Áustria (0,27) e a Suíça (0,27).
Portugal assume, assim, o primeiro lugar como o país mais inclusivo na naturalização comum no
continente europeu. Tjaden (2010) defende que é a forma como cada país define os requisitos de
naturalização que induz a maiores ou menores obstáculos à naturalização, realçando Portugal como o
exemplo das práticas mais inclusivas de naturalização comum, afirmando que o regime de cidadania
português é muito mais inclusivo do que o da maioria dos países UE-15 por apresentar o menor número de
obstáculos legais para a aquisição de nacionalidade por via do nascimento, naturalização comum, e não
induzir à renúncia ou perda de nacionalidade (Tjaden, 2010: 9), imputando a responsabilidade deste
resultado à reforma da política de cidadania de 2006 (idem: 11).
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Mapa 1.3. Índice de naturalização comum da CITLAW em 2016
12

Fonte: EUDO CITIZENSHIP (2016). Publicado em Oliveira et al. (2017: 28).

O último índice criado pelo EUDO CITIZENSHIP que considera-se nesta newsletter é relativo à naturalização
de pessoas com ligações especiais ao país. Neste índice, composto de 16 indicadores, retratam-se regimes
especiais definidos pelos Estados europeus para certas categorias de pessoas que têm uma ligação especial
ou afinidades culturais com o país (Bauböck et al., 2013: 10). A performance de Portugal neste índice está
desde logo limitada pela sua excelente pontuação no índice de naturalização comum, dado que as duas
grandezas estão, por definição, negativamente correlacionadas (idem, ibidem). Há contudo, no conjunto de
16 indicadores que compõem este índice, alguns nos quais Portugal se destaca. É o caso do indicador de
naturalização por afinidade cultural. Como se pode observar no mapa 1.4, os valores dos países neste
indicador são bastante heterogéneos, variando entre 0 (Albânia, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslovénia, Estónia,
Finlândia, Holanda, Islândia, Itália, Kosovo, Letónia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedónia, Malta,
Moldávia, Montenegro, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Reino Unido) e 0,75 (Bósnia, Bulgária,
Hungria, Irlanda, Polónia e Portugal). No caso português, a naturalização por afinidade cultural pode
resultar quer da ascendência portuguesa do(a) candidato(a), da sua pertença a uma comunidade
portuguesa no estrangeiro, ou da sua ascendência remontar aos judeus sefarditas expulsos no século XV
(este tema é desenvolvido no capítulo 4.1. de Oliveira et al. (2017), Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10
anos da Lei em números).
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Mapa 1.4. Indicador de naturalização por afinidade cultural da CITLAW em 2016
13

Fonte: EUDO CITIZENSHIP (2016). Publicado em Oliveira et al. (2017: 29).

Para explicar a evolução das concessões de nacionalidade, há ainda a considerar na estrutura de
oportunidades dos regimes de cidadania a aceitação da dupla nacionalidade, tanto no país que acolhe os
imigrantes como no país de origem dos imigrantes. A relevância deste fator será majorada na medida em
que o abdicar da cidadania de origem possa levar a consequências negativas (e.g., rompimento de ligações
familiares, afetivas ou de investimento no país de origem). O mapa 1.5. indica a azul os 54 países do mundo
nos quais em 2015 a aquisição de uma nova nacionalidade implicava a perda automática da nacionalidade
de origem. Dezanove desses países encontram-se em África (África do Sul, Botswana, Camarões, Costa do
Marfim, Etiópia, Guiné, Guiné Equatorial, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, Malawi, Mauritânia, República
Centro-Africana, República Democrática do Congo, Senegal, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe). Outros 16
estão na Ásia (Bangladesh, Brunei, Butão, Cazaquistão, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emiratos
Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Japão, Kuwait, Myanmar, Nepal, Sri Lanka e Tailândia). Na Europa, é no
Norte (i.e., Alemanha, Áustria, Dinamarca, Holanda, Lituânia, Eslováquia, Estónia e Noruega) e no Leste
(i.e., Ucrânia, Geórgia) que mais países tendem a inibir a dupla nacionalidade. São ainda de ref erenciar
alguns estados da Europa do Sul (Andorra, Bósnia e Herzegovina, Mónaco e Espanha), da América (Cuba,
Suriname e Trindade e Tobago) e da Oceânia (Ilhas Salomão e Papua-Nova Guiné).
Os demais países, aceitando a dupla nacionalidade, podem permitir ou não a renúncia da cidadania de
origem. Para Bauböck et al. (2006: 33) o melhor enquadramento é aquele em que os cidadãos podem
adquirir mais que uma nacionalidade e ainda optar ou não pela renúncia da nacionalidade de origem. Os
autores defendem que os cidadãos devem ter a liberdade de decidir se querem renunciar à nacionalidade
de origem, mas não devem ser obrigados a fazê-lo. Na sistematização de 2015 elaborada por Vink, Groot e
Luk, (2015), Portugal encontra-se precisamente no grupo dos 121 países que permitem a dupla
nacionalidade sendo opcional a perda da nacionalidade de origem (representados no mapa a verdeescuro). Para além de Portugal, encontram-se também nesta categoria um grande número de países
europeus (Albânia, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Chipre, Croácia, Eslovénia, Finlândia, França, Grécia,
Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedónia, Malta, Moldávia,
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Montenegro, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, San Marino, Sérvia, Suécia e Suíça).
Neste grupo mais favorável encontram-se também outros países de língua oficial portuguesa, como o
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau (com este posicionamento desde 2010), São Tomé e Príncipe e Angola.
Este facto deverá refletir-se favoravelmente na liberdade dos imigrantes destas origens residentes no país
em adquirirem a nacionalidade portuguesa .
Finalmente, um grupo de 18 países, representado a verde-claro, concede aos cidadãos a possibilidade de
adquirirem uma segunda nacionalidade, sem contudo aceitarem a renúncia da sua nacionalidade. A maior
concentração destes países surge na América (Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras,
México, Nicarágua, Panamá, República Dominicana e Uruguai), seguindo-se a África (Eritreia, Marrocos,
Níger e Tunísia). São ainda de referenciar alguns países da Península Arábica (Qatar e Iémen).
Mapa 1.5. Possibilidade de dupla nacionalidade em função do enquadramento previsto para a perda da
nacionalidade de origem, por país do mundo em 2015

Fonte: Adaptado de MACIMIDE Global Expatriate Dual Citizenship Dataset (Vink, Groot e Luk, 2015).
Publicado em Oliveira et al. (2017: 33).
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3. O regime de cidadania português: o que muda a partir de 2006?
Texto adaptado do capítulo 2.1. de Oliveira et al. (2017), Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da Lei
em números
A evolução da concessão da nacionalidade portuguesa desde a viragem do século em Portugal reflete uma
importante mudança legislativa a partir de 2006 (Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de abril, complementada
pelo Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro, que aprovou o Regulamento da Nacionalidade
Portuguesa e revogou o regulamento que vigorava desde 1982 através do Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de
agosto), aprovada na Assembleia da República com base num amplo consenso político, reunindo 91% de
votos a favor e nenhum voto contra.
Desde 2006 o regime de cidadania português, embora tenha recebido algumas revisões pontuais (com o
Decreto-Lei n.º 43/2013, de 1 de abril, Decreto-Lei n.º 30-A/2015, de 27 de fevereiro), tem merecido a
atenção e o reconhecimento internacional, tendo Portugal passado a constar entre os países com melhor
enquadramento legal para a aquisição da nacionalidade (encontrando-se em primeiro lugar no ranking
apurado no Índice de avaliação das políticas de integração de imigrantes – MIPEX para os enquadramentos
legais de cidadania, desde 2007, tendo reforçado a sua posição em 2011 e 2015, distanciando -se em 13
pontos do score obtido pelo país que ocupa o segundo lugar, a Suécia) e entre os países com melhores
resultados na atribuição de nacionalidade por total de residentes estrangeiros (em terceiro lugar entre os
países da OCDE em 2014, apenas ultrapassado pela Suécia e a Hungria, e em segundo lugar a partir de
2015, segundo dados do EUROSTAT, logo depois da Suécia).
Desde a viragem do século, Portugal surge em contraciclo com a maioria dos países da União Europeia: se a
maioria dos países se tornou mais liberal para os seus emigrantes acederem à nacionalidade e mais
restritiva para os imigrantes residentes no território (Bauböck et al., 2006: 26); Portugal conseguiu definir
uma política de cidadania concertada e liberal para os dois universos – dos emigrantes e dos imigrantes.
Globalmente, Portugal tem sido destacado internacionalmente pelo seu regime de cidadania desde 2006. O
seu enquadramento legal desde a última década é assumido como o mais inclusivo entre os restantes
países da União Europeia (Huddleston, 2015; Tjaden, 2010: 9). O país é também destacado porque a
mudança na regulamentação da lei da nacionalidade induziu a uma diminuição dos obstáculos processuais,
nomeadamente para a obtenção de nacionalidade por cidadãos nascidos em Portugal, para a naturalização,
e para a renúncia e perda de cidadania (Tjaden, 2010: 9).
Para compreender o que realmente mudou a partir de 2006, importa recuar um pouco mais e comparar
este com o enquadramento legal de Portugal do século passado. O regime de cidadania portuguesa recua
ao século XVII, tendo sofrido sucessivamente inúmeras revisões ao longo dos séculos (Ordenações do Rei
Filipe de 1603, Constituição de 1822, Código Civil de 1867, Lei n.º 2098 de 1959, Decreto-Lei n.º 308-A de
1975, Lei n.º 37 de 1981, Lei n.º 25 de 1994), como detalham vários autores nacionais (Baganha e Sousa,
2006: 437-447; Piçarra e Gil, 2012: 2-13), embora tenha mantido sempre a primazia do princípio do ius soli
até 1981.
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O processo de descolonização e revolução em Portugal na década de 1970 despoletou uma mudança
profunda na abordagem do Estado face à concessão da nacionalidade portuguesa. A independência dos
novos países africanos (Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique) conduziu à
publicação do Decreto-Lei n.º 308-A/75, de 24 de junho de 1975, que determinou a perda de nacionalidade
portuguesa para os indivíduos nascidos ou domiciliados nos “novos” países africanos, embora tenham
ficado salvaguardados alguns casos excecionais, nomeadamente para os naturais do antigo estado da Índia
(Oliveira e Inácio, 1999: 10, 25). A publicação deste decreto foi precipitada por a Lei da Nacionalidade que
vigorava (de 1959) definir o acesso à nacionalidade portuguesa a todos os nascidos no território português
(território que incluía nessa altura ainda os novos países africanos da década de 1970), bem como o direito
de mobilidade para a metrópole (território correspondente ao atual Portugal). Embora este decreto tenha
sido revogado através da Lei n.º 113 /88, de 29 de dezembro, a orientação política que esteve na sua base,
conduziu a importantes mudanças naquela que era a prática dominante até então associando a política de
cidadania ao princípio do ius soli. Este decreto trouxe ainda consequências negativas para milhares de
cidadãos nascidos ou residentes nos novos países africanos que perderam a nacionalidade portuguesa sem
o saber, não tendo sido atendidas as suas motivações e ligações efetivas com Portugal, sendo por isso ainda
hoje muito criticado pelos efeitos incalculáveis a que conduziu (Baganha e Sousa, 2006: 444).
A partir de 1981 (Lei n.º 37/81, de 3 de outubro), Portugal estabelece a sua Lei da Nacionalidade,
quebrando formalmente aquela que era a orientação dos enquadramentos anteriores (do ius soli),
privilegiando o princípio do ius sanguinis para atender ao fluxo emigratório do país das décadas anteriores,
embora conjugado com o princípio do ius domicili para integrar os processos de naturalização de novos
residentes estrangeiros no país. O país passava a assumir um caracter misto, dando mais importância ao ius
sanguinis nas decisões de concessão de nacionalidade, e restringindo o acesso à nacionalidade por ius soli.
O objetivo subjacente a estas mudanças foi, por um lado, dificultar os estrangeiros de obterem a
nacionalidade com o nascimento em território português e, depois do nascimento, por via da naturalização
ou casamento; reformando substancialmente a Lei da Nacionalidade no que diz respeito aos direitos dos
nascidos em território português (Baganha e Sousa, 2006: 445). Por outro lado, a lei procurava revitalizar a
relação com a emigração portuguesa, promovendo a reaquisição da nacionalidade por emigrantes e seus
descendentes, tentando aproximar-se em particular das gerações mais jovens e dos descendentes
(Carvalhais, 2010: 14).
Com este enquadramento, enquanto a obtenção da nacionalidade através do ius sanguinis diminuiu o
número de requisitos, tornando-os mais flexíveis (desaparece, por exemplo, o requisito de residência em
Portugal para crianças nascidas de pais portugueses residentes no estrangeiro, passando a bastar apenas
uma declaração de vontade do registo da nacionalidade portuguesa no registo civil); a obtenção através do
ius soli passou a estar no extremo oposto, ganhando requisitos novos e mais burocráticos para a obtenção
de nacionalidade (e.g. filhos de imigrantes passam a poder só obter a nacionalidade se os pais residiram em
Portugal legalmente pelo menos durante 6 anos, passam os imigrantes a ter de demonstrar efetiva ligação
à comunidade portuguesa, terem “idoneidade”, meios de subsistência no país).
Os processos de naturalização passam também a ter de ser requeridos ao Ministério da Administração
Interna, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), passando a distinguir-se os processos
acompanhados pelo Ministério da Justiça através da Conservatória dos Registos Centrais (todos os outros
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canais de obtenção da nacionalidade portuguesa) desses processos de naturalização, baseados em provas
de residência em território nacional concedidos e apreciados pelo próprio SEF. Com esta mudança, não
apenas aumentou a discricionariedade das autoridades (conforme vários autores caracterizaram – Baganha
e Sousa, 2006; Carvalhais, 2010; Piçarra e Gil, 2012), como se tornou evidente que a aquisição da
nacionalidade por imigrantes passava a ser um assunto de segurança interna e não um direito associado a
algumas premissas de tempo de residência em Portugal como até à década de 1980.
A lei de 1981 veio aumentar também os requisitos associados à naturalização: dos 3 anos de permanência
em Portugal (que a Lei de 1959 previa), passa a requerer-se 6 anos de residência, e a considerar-se como
critério a real inserção do estrangeiro na comunidade portuguesa, considerando-se a atividade profissional
desenvolvida durante o tempo de permanência no país, a frequência em estabelecimentos de ensino
portugueses e a existência de filhos já nascidos em Portugal (Franco, 1991: 129).
Estas mudanças na década de 1980 refletiram invariavelmente o contexto político e demográfico do país. O
território do Estado português tinha diminuído substancialmente, passando unicamente a corresponder a
um país europeu, em processo de descolonização e em transição para se aproximar cada vez mais da
Europa. Adicionalmente, o país sentia a necessidade de recuperar ou se aproximar da grande diáspora
portuguesa que havia saído do país na década de 1960, assumindo de grande importância o princípio do ius
sanguinis como forma de preservar a nacionalidade portuguesa nos emigrantes espalhados pelo mundo.
Este foco na emigração das décadas anteriores fez, porém, o país esquecer durante alguns anos a crescente
imigração que recebia e os saldos migratórios muito positivos (entre 1974 e 1981).
Já na transição para a década de 1990, a imigração ganha no país uma centralidade sem precedentes na
agenda política portuguesa, nomeadamente associada à imigração em situação irregular no país que
induzia às medidas associadas às regularizações extraordinárias de milhares de imigrantes (nomeadamente
de alguns oriundos dos novos países africanos que haviam perdido a nacionalidade portuguesa com o
decreto de 1975). Esta realidade do país, acompanhada de sucessivas mudanças nas políticas de imigração
em vários países europeus, assumia na retórica oficial a associação direta entre imigração e segurança
nacional, estendendo-se às questões de cidadania (Horta, 2008: 96-97).
A Lei n.º 25/94 trouxe ainda importantes revisões que restringiram mais o acesso à nacionalidade por
estrangeiros de origem. A partir de 1994 é introduzida na lei a distinção entre os estrangeiros de origem de
países lusófonos e os restantes estrangeiros, passando-se em processos de naturalização a requerer seis
anos de residência para os primeiros e dez anos de residência para os segundos. As provas de anos de
residência passam também a ser assumidas por autorizações de residência, o que viria a complexificar o
acesso de um crescente universo de imigrantes chegados ao país durante a década de 1990 e transição
para o século XXI com outro tipo de títulos de permanência no país (e.g. vistos de trabalho, autorizações de
permanência) ou em situação irregular (como viriam a atestar as regularizações extraordinárias de 1992/93
e 1996, e mais tarde em 2001). As revisões de 1994 passaram também por limitar mais o acesso à
nacionalidade por via do casamento, em resultado de inúmeros escândalos associados a falsos casamentos,
deixando de se atribuir a nacionalidade portuguesa por declaração de vontade no dia do casamento para
requerer três anos de casamento e provas de ligação à comunidade portuguesa antes de ser solicitada a
nacionalidade.
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A partir de 1994 é ainda mais restringido o acesso à nacionalidade para estrangeiros de origem por o ónus
da prova de ligação à comunidade portuguesa, um dos requisitos para os pedidos de nacionalidade
introduzidos em 1981, passar para os requerentes ao invés de ter de ser o Estado a ter de demonstrar a
inexistente ligação à comunidade nacional (dificuldade que o Estado tinha).
A transição portuguesa para uma lei mais inclinada para o ius sanguinis surge, pois, quando o país entra
num ciclo de imigração e abranda a emigração, e se prepara para a integração europeia. Embora os acordos
bilaterais com os países da CPLP pudessem funcionar como amortecedor no que diz respeito ao maior
número de estrangeiros residentes dessas nacionalidades em Portugal durante a década de 1990,
prevendo-se nomeadamente que esses tivessem de provar menos anos de residência em território nacional
(6 anos) que os restantes estrangeiros nacionais de outros países (10 anos), persistiram algumas inibições
ao pleno acesso à nacionalidade portuguesa pelos imigrantes residentes no país e seus descendentes pela
prevalência do princípio do ius sanguinis em prejuízo da existência de mecanismos (mesmo que
complementares) que acautelassem na lei os princípios do ius soli ou ius domicilii.
No final de 1997 Portugal assina a Convenção Europeia da Nacionalidade (ECN de 1997), facto que
induziria à necessidade de importantes revisões e reforma do regime de cidadania português. Três áreas
fundamentais do enquadramento português passavam a estar em contradição com a Convenção: em
primeiro lugar, a convenção salvaguarda no seu artigo 4º c) e d) que ninguém deve ser arbitrariamente
privado de uma nacionalidade, sendo que nem o casamento nem a sua dissolução entre um nacional de um
país europeu e um nacional de país terceiro deve induzir à perda da nacionalidade do(a) cônjuge – o que
entrava em conflito com algumas das disposições e requisitos previstos no acesso à nacionalidade por via
do casamento no regime português (nomeadamente os introduzidos a partir de 1994) -; em segundo, a
convenção salvaguarda que não devem estar previstos nos regimes de cidadania dos estados-membros
princípios de discriminação, devendo ser abolidas quaisquer formas de distinção baseadas no sexo, religião,
raça, ou origem étnica e nacional (artigo 5, 1, da convenção) – o que conflituava com o princípio de
discriminação positiva estabelecido para os nacionais de países de língua portuguesa (e.g. menos anos de
residência em processos de naturalização) -; e, finalmente, é defendida a salvaguarda dos direitos das
terceiras gerações de imigrantes residentes e nascidos na Europa em adquirirem a nacionalidade (artigo 6,
4 e) da convenção) – dimensão que era completamente omissa do regime de naturalização português
(Carvalhais, 2010: 26).
É já na transição para o século XXI que se assiste a uma mudança da política imigratória, passando a
assumir-se mais preocupações de integração (que securitárias como até aí), e surgindo preocupações com
o alargamento dos direitos de cidadania pelas comunidades imigrantes fixadas em Portugal (Horta, 2008:
106). Esta mudança de discurso, mais focado no acolhimento e integração dos imigrantes, e reconhecendo
os contributos positivos dos imigrantes para o país (e.g. para a demografia, para a economia, e para as
contas públicas), viria a ganhar eco também nas revisões da lei da nacionalidade em 2006 e na defesa
desses cidadãos como indivíduos de plenos direitos no Estado em que residem ou já nasceram. A partir de
2006, com a quarta alteração à Lei n.º 37/81 (com a Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de abril), e a aprovação
do novo Regulamento da Nacionalidade Portuguesa (Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro), o
quadro de referência da aquisição da nacionalidade portuguesa altera-se, ganhando nova importância o
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princípio do ius soli para estrangeiros nascidos em Portugal e tornando-se mais flexível e mais tipificado o
acesso à naturalização para estrangeiros, nomeadamente para estrangeiros com ascendentes portugueses
de segundo grau. Os processos de naturalização também regressam para o Ministério da Justiça (deixando
de estar no Ministério da Administração Interna), passando o SEF apenas a ser consultado para parecer
quanto às provas de residência dos imigrantes em Portugal (que deixam de ser apenas autorizações de
residência, alargando-se a outros títulos e meios de prova).
Com este reforço do princípio do ius soli, Portugal passou a ser o país europeu com melhor enquadramento
para as crianças nascidas no país adquirirem a nacionalidade (Tjaden, 2010: 9). A forma como este princípio
foi operacionalizado no regime de cidadania também tem recebido alguma atenção internacional, uma vez
que conciliou a proteção das segundas e terceiras gerações de imigrantes residentes no país, definindo
provisões que salvaguardam mesmo a proteção de imigrantes indocumentados há gerações nascidos no
país.
O enquadramento de 2006 veio introduzir o direito subjetivo à naturalização geral, introduzindo novas vias
de naturalização que o enquadramento anterior não atendia, diminuindo ainda algumas das exigências que
eram feitas para a naturalização, extinguindo a discriminação em razão do país de origem (previsto
anteriormente) e determinando igual período de residência para todos os imigrantes (6 anos), neste caso
passando o conceito de residência a associar-se a qualquer título válido (à exceção do visto de curta
duração). A lei veio igualmente permitir a aquisição da nacionalidade por naturalização aos cidadãos
descendentes de imigrantes, maiores de idade, nascidos em Portugal, que aqui permaneceram nos últimos
dez anos, mesmo que em situação irregular. Há ainda mudanças substantivas do enquadramento de 2006
face ao anterior quanto a adjacentes requisitos: deixa de ser feita a referência à necessidade de
comprovação da existência de meios de subsistência ou da existência de uma ligação à comunidade
portuguesa, requerendo-se a demonstração de conhecimentos suficientes de língua portuguesa (nível A2 –
Utilizador Elementar). Por outro lado, a exigência de idoneidade é eliminada do enquadramento, sendo
substituída pela necessidade de apresentação de registo criminal limpo sob determinadas especificidades
(Carvalhais e Oliveira, 2015: 48). Assim, resultou que o novo enquadramento do regime de cidadania
eliminou um conjunto de requisitos que eram destacados como fonte de discricionariedade das
autoridades e de demora processual, entre os quais desaparecem: as provas de meios de subsistência,
provas de existência de ligação à comunidade (passa a ter de ser o Estado a ter de demonstrar se essa
relação não existe), e idoneidade (substituída pelo registo criminal).
Entre as novidades do enquadramento de 2006 estão também novas vias de aquisição por declaração de
vontade, integrando nomeadamente as uniões de facto (para além do casamento) entre heterossexuais e
homossexuais, deixando de estar na responsabilidade dos cônjuges ou parceiros ter de dar provas da
existência de relação à comunidade portuguesa, cabendo ao Ministério Público demonstrar se tal relação
não existir. Por outro lado, os recursos de indeferimentos de obtenção da nacionalidade deixaram de estar
no tribunal judicial (Tribunal da Relação de Lisboa), passando para os tribunais administrativos.
Embora reforçando o ius soli desde 2006, o regime português não descurou o direito de nacionalidade por
ius sanguinis, sendo Portugal também destacado internacionalmente por as provisões que assume no
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âmbito do ius sanguinis serem mais liberais e inclusivas, por comparação aos demais países europeus
(Tjaden, 2010: 9).
Relevante ainda é considerar que a nova regulamentação da nacionalidade portuguesa de 2006 foi
aprovada com forte consenso político na Assembleia da República Portuguesa, reunindo 91% dos votos a
favor no Parlamento e nenhum voto contra. Neste âmbito o caso português também se mostra particular e
único por aliar a sua política de cidadania a um consenso político, não obstante a regulamentação da
nacionalidade ter subjacente o princípio fundamental do vínculo legal entre os cidadãos e o Estado
português (Oliveira e Carvalhais, 2016). Assumindo este enquadramento uma forma bastante avançada de
cidadania com conjugação do caráter do ius soli (atendendo às necessidades dos imigrantes e seus
descendentes residentes em Portugal), sem todavia perder o caráter do ius sanguini anterior (integrando os
laços com a emigração portuguesa), o mesmo assentou num entendimento político sobre a importância de
libertar os cidadãos, em particular os imigrantes, das restrições legais que os impediam de um uso pleno da
cidadania em Portugal (Carvalhais e Oliveira, 2015: 45).
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4. Seminário Dez anos da Lei da Nacionalidade (2006-2016), na Assembleia da
República, 6 de junho

Para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (dia 10 de junho), o
Observatório das Migrações (OM) promoveu no dia 6 de junho de 2017, entre as 14h30 e as 18h30, no
Auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República, o Seminário Dez anos da Lei da
Nacionalidade (2006-2016), onde foi lançado o primeiro volume do Caderno Estatístico Temático do OM Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da lei em números na presença de mais de meia centena de
participantes, entre os quais académicos, decisores políticos e representantes da sociedade civil.
SESSÃO DE ABERTURA
A sessão de abertura ficou a cargo do senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em representação do Presidente da Assembleia da
República, Deputado Bacelar de Vasconcelos e do Ministro-Adjunto Eduardo Cabrita, que realçaram a
atualidade do tema nomeadamente face aos recentes debates quanto a revisões pontuais do regime de
cidadania portuguesa.
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A Regulamentação da Lei da Nacionalidade, revista e aprovada na Assembleia da República em 2006 com
base num amplo consenso político, fez dez anos. Foi destacado o facto deste enquadramento legal ter
colocado o país nos lugares pioneiros de avaliações internacionais. Portugal passou rapidamente a constar
no grupo de países com melhor enquadramento legal de acesso à nacionalidade e entre os países com
melhores resultados na concessão de nacionalidade por total de residentes.
Nas palavras do Ministro-Adjunto, a revisão de 2006 da Lei da Nacionalidade revelou-se de extrema
importância, fizeram uma diferença profunda, num país que hoje é indicado como um dos melhores a
acolher e integrar imigrantes. Se a aquisição da nacionalidade era antes residual ficou marcada, desde
então, por um novo tempo com o aumento significativo do número de estrangeiros que solicitaram a
nacionalidade portuguesa.
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O Ministro destacou ainda os números divulgados no primeiro Caderno Estatístico do OM e que retratam
bem o que muda a partir de 2006: entre 1996 e 2006 foram 61 mil os que fizeram o pedido de
nacionalidade portuguesa, representando uma média de 5,6 mil concessões por ano; ora entre 2007 e 2016
cerca de meio milhão de cidadãos solicitou a nacionalidade portuguesa, com uma média de 40 mil
concessões por ano. “Este é um balanço que nos deve orgulhar”, sublinhou Eduardo Cabrita, acrescentando
ainda a abertura do país: “não aceitamos novos muros no contexto europeu. Precisamos de novos cidadãos
para a construção de uma sociedade inovadora, criativa e aberta a novas ideias”. Uma maior participação
política dos imigrantes é, para o Ministro, um fator crucial de avanço, que deve “ser plenamente
incentivado”.

REGIMES DE CIDADANIA: PORTUGAL NO CONTEXTO INTERNACIONAL
Portugal mereceu alguns elogiou da parte do responsável pelo Índice de Políticas de Integração de
Imigrantes (MIPEX): Thomas Huddleston destacou o primeiro lugar do país no acesso à nacionalidade, num
estudo em que são comparados 38 países (entre os quais da União Europeia, EUA e Canadá).
A nacionalidade, destacou o especialista, “é o maior investimento na promoção da integração dos
imigrantes”, na medida em que as portas abrem-se à continuação dos estudos até ao nível superior, a
melhores oportunidades no mercado de trabalho, à “residência fixa”, a uma maior proteção contra a
discriminação e ainda à participação política.

A política de cidadania portuguesa é uma referência para Huddleston, apresentando “um dos mais
coerentes modelos de cidadania e integração”, colocando-o na liderança dos novos destinos da imigração.
As fragilidades existem também e o especialista aponta a burocracia existente no processo de obtenção da
nacionalidade, que acaba por criar mais barreiras do que a própria Lei.
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Huddleston deixou elogios, mas também duas recomendações ao país: a possibilidade das autoridades
portuguesas passarem a aceitar a entrega online dos pedidos de nacionalidade e a realização de cerimónias
públicas para assinalar a obtenção da cidadania portuguesa por “novos cidadãos”.

DEZ ANOS DA LEI DA NACIONALIDADE PORTUGUESA EM NÚMEROS: LANÇAMENTO DO CADERNO
ESTATÍSTICO OM1
A sessão ficou marcada pelo lançamento do primeiro Caderno Estatístico Temático do OM intitulado
Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da Lei em Números, coordenado e da autoria de Catarina Reis
Oliveira, Diretora do OM, que apresentou o estudo.

Como foi explicitado na intervenção, nem sempre são explícitos ou imediatos os efeitos dos
enquadramentos legais nos dados administrativos e estatísticos disponíveis. No entanto, no caso dos
processos de concessão da nacionalidade portuguesa, verifica-se de forma evidente e precisa os efeitos das
mudanças da regulamentação da nacionalidade portuguesa a partir de 2006: entre 2007 e 2016, quase
meio milhão de cidadãos pediu a nacionalidade portuguesa, tendo, em média, por ano, 40 mil indivíduos se
tornado cidadãos portugueses; enquanto na década anterior à regulamentação de 2006, registaram-se
cerca de sete vezes menos concessões de nacionalidade portuguesa, decidindo-se em média apenas cerca
de 5,6 mil processos ao ano.
Este primeiro Caderno Estatístico Temático, da Coleção Imigração em Números do Observatório das
Migrações, permite compreender a progressão muito rápida do país face aos restantes países europeus e
fazer um balanço – em números – dos impactos da primeira década deste enquadramento, sistematizando
os dados administrativos disponíveis no país e identificando as principais tendências e canais adotados
(entre as aquisições e atribuições) pelos cidadãos para acederem à nacionalidade portuguesa.
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O regime de cidadania que vigorou até 2006, tendo constrangido o acesso à nacionalidade aos imigrantes
residentes e privilegiado a ligação à comunidade portuguesa da diáspora, determinou também os canais
privilegiados de acesso à nacionalidade portuguesa: contrastando muito com o que se verifica desde 2006,
até 2005 (especialmente durante a década de 1980 e meados da década de 1990) a principal forma de
acesso à nacionalidade para imigrantes era o casamento (doze vezes mais do que a naturalização). A partir
de 2006 verifica-se exatamente o inverso: a aquisição de nacionalidade por declaração de vontade perde
substantivamente a sua importância relativa, representando apenas cerca de 19% do total de concessões
entre 2007 e 2016, passando a naturalização a assumir o papel de principal canal de acesso à nacionalidade
portuguesa (42,1% entre 2007 e 2016 do total de concessões). O regime de 2006 mostra ainda importantes
impactos na concessão de nacionalidade às segundas e terceiras gerações de imigrantes, demonstrando os
efeitos positivos da aplicação do ius soli e o ius domiciliis.
Em suma, percebe-se o porquê de Portugal estar desde 2007 a ser tão destacado internacionalmente, tanto
pelo seu regime de cidadania (considerado o melhor pelo MIPEX), como pelo aumento substantivo da
importância relativa da aquisição de nacionalidade por total de residentes estrangeiros (em segundo lugar
nos países da OCDE a partir de 2015), revelando o papel do regime de cidadania como uma política efetiva
de integração de imigrantes.

DEBATE
O momento de debate da intervenção internacional (de Thomas Huddleston) e da intervenção focada nos
resultados nacionais (de Catarina Reis Oliveira) contou com a moderação e intervenção inicial do Alto comissário para as Migrações, Pedro Calado.

25

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt

O Alto-Comissário recordou o lugar de destaque alcançado por Portugal no IV MIPEX – o estudo
comparativo que avalia as políticas e medidas em matéria de migrações, implementadas em países da
Europa e da América do Norte. Para além de ter conseguido manter o lugar conquistado em 2011, na III
edição, Portugal aumentou o score Global: “a posição de Portugal não se manteve apenas, foi reforçada”. O

Alto-comissário deixou ainda questões relevantes aos dois oradores, estimulando depois o debate com a
audiência de forma mais alargada. Desde logo, desafiou Huddleston a comentar se considera que Portugal
se tem destacado tanto em rankings internacionais porque o país apresenta o melhor modelo de regime de
cidadania ou é, complementarmente, porque os outros países têm tornado o seu regime mais restritivo. À
Diretora do Observatório das Migrações, o Alto-comissário pediu para relacionar a diminuição global da
imigração nos últimos anos com o aumento substantivo dos “novos portugueses” que desaparecem dos
dados oficiais em função da nacionalidade. Foi destacado ainda no debate os ganhos para Portugal e para
as comunidades imigrantes com o aumento das concessões e acesso à nacionalidade portuguesa nos
últimos anos, tendo alguns participantes da plateia realçado ainda como este enquadramento de 2006 foi
aprovado com um forte consenso político exatamente na casa que acolheu o seminário – a Assembleia da
República.
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO
A Sessão de Encerramento da sessão ficou marcada pela intervenção da Secretária de Estado para a
Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, e a Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso.
A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade realçou a pertinência deste estudo, num contexto em
que “conhecer a realidade é fundamental”. A realização deste encontro por ocasião do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades, a celebrar no dia 10 de junho, “fazia todo o sentido”, na medida em
que “devemos celebrar todas as comunidades que escolheram o nosso país para viver e trabalhar”.
Considerando que “os grandes avanços civilizacionais acontecem quando as nossas fronteiras se abrem”,
Catarina Marcelino, ressaltou o facto de todos os partidos políticos estarem envolvidos no mesmo
compromisso de acolher e integrar migrantes e refugiados: “temos que nos orgulhar disso!”. Para a
Secretária de Estado, a nova proposta de revisão à lei irá permitir a descoberta de “um país ainda mais
multicolorido e multicultural “.

A nacionalidade é aquilo que nos liga enquanto nação”, afirmou a Secretária de Estado da Justiça,
apontando a este nível as alterações propostas, a aguardar ainda pela promulgação do Presidente da
República. Anabela Pedroso destacou a possibilidade de Portugal dar a nacionalidade originária aos netos
de emigrantes que vivam no estrangeiro e a simplificação dos procedimentos da realização da Prova de
Conhecimento de Língua Portuguesa, deixando esta de ser requisito obrigatório. “Portugal está aberto, sem
dogmas e medos”, assegurou, frisando que o país “e é já um local onde se gosta de estar e ficar”.
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EQUIPA OM NA ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO

Notícias relacionadas:
"A cada hora há cinco estrangeiros que se tornam portugueses", Expresso
"Portugal ganha 40 mil novos cidadão por ano, maioria de países onde se fala português", Público
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5. Cidadania e Nacionalidade nas Coleções do OM
Coleção de Estudos OM

Cidadania Portuguesa: A nova Lei da Nacionalidade de 2006, Claire Healy, Estudos OM 45, abril de 2011:
Neste estudo, a autora procede a uma análise detalhada dos impactos da lei da nacionalidade aprovada no
Parlamento Português em Fevereiro de 2006, examinando as suas consequências não só em Portugal mas
também no contexto europeu à luz das teorias da cidadania e da nacionalidade. A metodologia a que a
autora recorre para estudar a relação entre a integração e a naturalização baseia-se na análise da literatura
recente e também no trabalho de campo, nomeadamente em entrevistas individuais e em reuniões focus
group. Para a autora, a nova lei de 2006 facilita significativamente a naturalização em Portugal, que passa a
representar, tanto para o Estado como para os estrangeiros naturalizados, o acesso a um conjunto de
direitos e a um capital simbólico de integração. Conclui que o reconhecimento do sucesso português no
campo da integração de imigrantes refletido no Migrant Integration Policy Índex III de 2011 se deve, em
grande parte, às novas disposições introduzidas pela Lei de Nacionalidade de 2006, que são na sua maioria
mais igualitárias nos processos de atribuição e aquisição da cidadania nacional portuguesa. Para as
próximas décadas, a autora sugere que os desafios fundamentais passarão por contrariar determinadas
tendências reconhecíveis atualmente no contexto europeu de confundir a política de nacionalidade com a
política de imigração e de questões de segurança. Este estudo pode ser encontrado aqui.

Direitos de Cidadania e Direito à Cidadania: Princípio da Equiparação, Novas Cidadanias e Direito à
Cidadania Portuguesa como Instrumentos de uma Comunidade Constitucional Inclusiva, Jorge Pereira da
Silva, Estudos OM 5, maio de 2004: Este trabalho aprofunda o princípio da equiparação e os regimes legais
da atribuição e aquisição da cidadania portuguesa tendo como ponto de partida a realidade jurídica
portuguesa à altura da sua realização (2004). Neste contexto, o autor analisa o contributo de diversos
instrumentos legais para a construção de uma comunidade constitucional inclusiva, debruçando -se sobre o
princípio da equiparação entre portugueses e estrangeiros, o direito fundamental à cidadania e o regime
legal de atribuição e aquisição da cidadania portuguesa. Uma análise crítica destas leis revela que nelas
subsistem diversas dificuldades interpretativas que podem conduzir a situações de desigualdade, com um
número significativo de direitos fundamentais a que só podem aceder os cidadãos portugueses. O autor
sublinha ainda a insipiência do conceito de cidadania lusófona, considerando-o pouco mais do que um
projeto que ainda depende demasiado de condicionantes constitucionais. No que respeita aos imigrantes
de segunda geração, propõe a revisão do regime legal em vigor no sentido da autonomização de três
categorias de estrangeiros com relevância na atribuição da cidadania portuguesa aos filhos dos imigrantes:
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os cidadãos lusófonos, os cidadãos europeus e os cidadãos de outros Estados. Por sua vez, quanto ao
instituto que a lei portuguesa designa por naturalização, o autor chama a atenção para uma urgente
distinção legal entre a aquisição da cidadania em virtude da residência e a naturalização propriamente dita,
distinção que à altura não encontrava devidamente acautelada na lei. O livro encerra com dois comentários
dos deputados Vitalino Canas e Narana Coissoró, realizados no workshop de apresentação do estudo. Esta
publicação pode ser encontrada aqui.
Coleção Imigração em Números do OM

Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da Lei em Números. Catarina Reis de Oliveira (coord.),
Natália Gomes e Tiago Santos. Caderno Estatístico #1, Coleção Imigração em Números, junho de 2017: A
edição deste primeiro Caderno Estatístico Temático, pretendeu compreender a progressão muito rápida do
país face aos restantes países europeus, em particular quanto ao seu destaque como o país com melhor
enquadramento legal do regime de cidadania e com taxas de naturalização mais elevadas no conjunto dos
países da OCDE. Este estudo faz um balanço – em números – dos impactos da primeira década das revisões
do regulamento da Lei da Nacionalidade de 2006, sistematizando os dados administrativos disponíveis no
país e identificando as principais tendências e canais adotados (entre as aquisições e atribuições) pelos
cidadãos para acederem à nacionalidade portuguesa. Nem sempre são explícitos ou imediatos os efeitos
dos enquadramentos legais nos dados administrativos e estatísticos disponíveis, no entanto, no caso dos
processos de concessão da nacionalidade portuguesa, verifica-se de forma evidente e precisa os efeitos das
mudanças da regulamentação da nacionalidade portuguesa a partir de 2006: entre 2007 e 2016, quase
meio milhão de cidadãos pediu a nacionalidade portuguesa, tendo, em média, por ano, 40 mil indivíduos se
tornado cidadãos portugueses; enquanto na década anterior à regulamentação de 2006, registaram-se
cerca de sete vezes menos concessões de nacionalidade portuguesa, decidindo-se em média apenas cerca
de 5,6 mil processos ao ano. Este Caderno Estatístico pode ser encontrado aqui.

Indicadores de Integração de Imigrantes, Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Relatório
Estatístico anual 2016, Coleção Imigração em Números do OM, outubro de 2016: Nesta publicação, as
autoras analisam os principais indicadores de integração dos imigrantes em Portugal para os anos de
referência de 2013 e 2014, considerando no Capítulo 7 as questões relacionadas com o acesso à
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nacionalidade portuguesa. Os dados disponibilizados pela Conservatória dos Registos Centrais permitem
realçar que, entre o universo de processos findos de concessão de nacionalidade, são as aquisições de
nacionalidade (e não as atribuições) que representam o enquadramento legal da maioria dos ‘novos
cidadãos’ portugueses nos últimos anos. No entanto, continua a ser por naturalização (à semelhança do
observado desde 2006, com a aprovação da nova Lei da Nacionalidade) que a maioria das aquisições de
nacionalidade se efetuou em Portugal em 2013 e 2014. Mantendo a tendência de outros anos, os dados
das atribuições e aquisições da nacionalidade permitem realçar a diversificação dos caminhos possíveis de
acesso à nacionalidade portuguesa. Recorrendo a fontes do Instituto Nacional de Estatística, as autoras
reconhecem que o enquadramento legal em vigor continua a captar e reforçar a aquisição de nacionalidade
portuguesa por um perfil mais jovem de imigrantes e descendentes de imigrantes residentes no país, sendo
diminuta a expressão de ‘novos cidadãos’ portugueses mais envelhecidos e residentes no estrangeiro. Este
relatório pode ser encontrado aqui.

Monitorizar a integração de Imigrantes em Portugal: Relatório Estatístico Decenal, Catarina Reis de
Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em Números do OM, dezembro de 2014: Neste
Relatório Estatístico Decenal, as autoras sistematizam e analisam dados estatísticos e administrativos para
o período de 2001 a 2012, focando no capítulo 8, consagrado à temática “Cidadania Ativa”, a dimensão do
acesso à nacionalidade portuguesa. No intervalo temporal em análise, salienta-se a alteração à Lei da
Nacionalidade ocorrida em 2006, que modificou os regimes de atribuição e aquisição da nacionalidade
portuguesa, alterando o quadro de referência da nacionalidade portuguesa por parte dos estrangeiros.
Estas transformações tiveram um impacto significativo no aumento dos pedidos de aquisição de
nacionalidade portuguesa (processos entrados) e nas atribuições (processos findos) a partir de 2007.
Devido à integração e flexibilização dos princípios do ius soli e ius domicilii contemplada na nova lei, este
aumento deveu-se essencialmente a residentes em Portugal. Outros impactos significativos das novas
disposições jurídicas incluem a diversificação dos caminhos possíveis para a atribuição da nacionalidade
portuguesa, e a progressiva diminuição da expressão relativa da concessão da nacionalidade a
descendentes de imigrantes. Este relatório pode ser encontrado aqui.

O Posters Estatístico OM acerca do Acesso à Nacionalidade Portuguesa, produzido pela equipa do OM e
lançado em setembro de 2016, salienta o reconhecido impacto positivo da mudança legislativa registada
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em 2006 (Lei Orgânicanº2/2006, de 17 de abril) e as suas consequências, por exemplo, ao nível do grande
acréscimo de processos de concessão de nacionalidade a partir de 2007. Revela ainda que as
nacionalidades que se destacam entre os estrangeiros que adquirem a nacionalidade portuguesa refletem
as nacionalidades dos imigrantes numericamente mais representados no país, que é por naturalização que
a maioria dos imigrantes adquire nacionalidade portuguesa, ao fim de vários anos de residência em
Portugal, e que são os estrangeiros com idade entre os 30 e os 49 anos os que mais adquirem
nacionalidade portuguesa. Aceda aqui a este e a outros posters de sensibilização estatística do OM.
Continue a acompanhar estas e outras publicações do Observatório disponíveis para consulta e download
gratuito em http://www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om.
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6. Novidades bibliográficas
Livros

“Skilful Survivals: Irregular Migration to the Gulf”: Com edição do Gulf Research Centre, um instituto
independente de investigação fundado na Árabia Saudita, está disponível online o ebook “Skilful Survivals:
Irregular Migration to the Gulf”, que reúne contribuições para um workshop realizado em 2005 na
Universidade de Cambridge no âmbito do projeto “Gulf Labour Markets and Migration (GLMM)”. O livro,
organizado por Philippe Fargues (European University Institute) e Nasra Shah (Un. Kuwait), analisa o papel
da legislação, das políticas e das práticas públicas na facilitação e manutenção de um fluxo de migrantes
irregulares ou não documentados para a região do Golfo Pérsico. São apresentados estudos de caso que
focam tanto as realidades dos países que recebem esses migrantes (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arábia
Saudita e Emirados Árabes Unidos) quanto os contextos dos países de origem dos fluxos migratórios (mais
concretamente, Bangladesh, Egito, Etiópia, Índia, Paquistão e Filipinas). Outros capítulos abordam as
dimensões conceptuais que subjazem ao fenómeno da migração irregular e proporcionam um
enquadramento teórico e prático que permite delinear estratégias de proteção a este tipo de migrantes.
Este livro encontra-se online em acesso livre neste endereço.

“Immigrant Incorporation in Political Parties: Exploring the diversity gap”: A chancela britânica Routledge
agendou para 2018 a edição em livro do número especial da revista Ethnic and Racial Studies intitulado
“Immigrant Incorporation in Political Parties: Exploring the diversity gap”. Esta publicação é organizada por
Ricard Zapata-Barrero (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), Iris Dähnke (Christliches Jugenddorfwerk
Deutschlands, Hamburgo) e Lea Markard (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, Hamburgo), e
pretende explorar um novo campo de pesquisa no âmbito dos estudos sobre migrações e diversidade, o da
incorporação de imigrantes nos partidos políticos. Neste contexto, o livro examina as realidades de quatro
países europeus – Alemanha, Irlanda, Portugal e Espanha – e apresenta várias propostas de
enquadramento conceptual, fundamentação teórica e abordagem empírica relativamente ao
posicionamento e às estratégias dos partidos políticos nestes países. O caso português encontra-se
refletido no segundo capítulo, intitulado “Immigrants’ political claims in Portugal: confronting the political
opportunity structure with perceptions and discourses”, da autoria de Catarina Reis Oliveira (Diretora do
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Observatório das Migrações) e Isabel Estrada Carvalhais (Universidade do Minho). Mais informações
podem ser encontradas aqui.

"Diasporas and Transnational Entrepreneurship in Global Contexts": A editora norte-americana IGI Global
lançou no início de 2017 um livro organizado por Sanya Ojo (University of East London, UK) que reune
diversos contributos oriundos da investigação sobre o empreendedorismo migrante e as atividades
económicas transnacionas. A obra coletiva, intitulada "Diasporas and Transnational Entrepreneurship in
Global Contexts", assume-se como uma publicação de referência essencial para quem quer estudar a
natureza, o processo e os resultados das atividades económicas dos empreendedores migrantes, desde os
seus países de origem aos seus países de acolhimento. Entre os diversos aspetos do empreededorismo
migrante focados neste livro contam-se a geração de emprego, a globallizaçao dos negócios, o
desenvolvimento industrial, os direitos de propriedade intelectual, os micro-negócios, o crescimento
regional e a transferência de tecnologia. O livro conta com a contribuição de 17 autores provenientes de
áreas científicas distintas e de diferentes contextos geográficos, entre os quais a Nigéria, o Reino Unido, a
Finlândia, a Turquia, a China, a Tailândia e a África do Sul. Mais informações podem ser encontradas aqui.

“Handbook on Migration and Social Policy”: Com organização a cargo de Gary P. Freeman (University of
Texas at Austin) e Nikola Mirilovic (Department of Political Science, University of Central Florida), está já no
mercado editorial o volume coletivo "Handbook on Migration and Social Policy", onde uma equipa
interdisciplinar de académicos analisa as consequências das migrações para as políticas sociais dos países
ricos. Os vários autores, provenientes na sua maioria de centros de investigação britãnicos e norteamericanos, procuram testar argumentos contraditórios sobre os efeitos negativos e positivos das
migrações, alicerçando as suas análises em estudos de caso na Europa, América do Norte, Australásia,
Médio Oriente e Ásia do Sul. Ao longo de oito grandes secções temáticos – "New Analytical Perspectives",
"The Political Economy of Migration", "Trade-Offs Between Immigration and Social Policy", "Opposition to
Imigration, Security and the Limits to Free Movemente in the European Union", "Migrant Integration and
Social Policy" e "Immigrant Rights vs. Immigration Politics" – os autores focam as políticas de integração
criadas para os imigrantes bem como as políticas estatais que surgem como consequência desses fluxos
humanos, explorando de forma aprofundada aspetos como a coesão social, a o posição à imigração, as
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questões de segurança global e a economia do estado social. Mais informações podem ser encontradas
aqui.

Periódicos e Working Papers

REMHU #49 - ”Migrantes no mercado de trabalho: precarização e discriminação”: O Centro Scalabriniano
de Estudos Migratórios, em Brasília, acaba de publicar o nº 49 da sua Revista Interdisciplinar da Mobilidade
Humana (REMHU), onde consta um dossier alargado dedicado ao tema "Migrantes no mercado de
trabalho: precarização e discriminação". Os diversos artigos que abordam esta dimensão do fenómeno
migratório exploram contextos geográficos diversificados nas Américas e na Europa, entre os quais os
Estados Unidos, a Argentina, o Chile, o Brasil, a Bolívia, Espanha e Portugal. O texto sobre a realidade
portuguesa é da autoria de Sónia Pereira e Alina Esteves (IGOT – Un. Lisboa), e intitula-se “Os efeitos da
crise económica na situação laboral dos imigrantes: o caso dos brasileiros em Portugal”. Neste trabalho, as
autoras analisam o impacto da crise económica nos fluxos Portugal-Brasil, bem como na situação laboral
dos imigrantes brasileiros que se encontravam em Portugal entre 2012-2015. Paralelamente, procuram
também averiguar os níveis de satisfação com a experiência migratória em Portugal destes imigrantes,
tendo em conta a sua incorporação diferenciada nos vários segmentos do mercado de trabalho e a sua
origem geográfica. O nº 49 da Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana encontra-se em livre acesso
neste endereço.

Working Paper “Explaining attitudes to immigration in France”: Com autoria de James Dennison e Teresa
Talò, investigadores do Robert Schuman Centre for Advanced Studies, está disponível online mais um
“working paper” da série que o Migration Policy Centre dedica ao escrutínio académico das várias facetas
da mobilidade humana. Neste trabalho, os autores sublinham que as atitudes dos franceses para com as
migrações são bastante estáveis e refletem clivagens entre indivíduos baseadas em diferenças de valores e
de perfis psicológicos. No que respeita às posições anti-imigração, os franceses são ligeiramente mais
adversos à entrada de estrangeiros no país do que a generalidade dos países da Europa Ocidental, embora
essa posição seja ainda bastante mais favorável do que na maior parte dos países da Europa de Leste.
Tendo em conta os dados analisados, Dennison e Taló não encontram quaisquer evidências de um recente
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e repentino crescimento no sentimento “anti-imigração” dos franceses. No entanto, os franceses parecem
destacar-se, entre os outros países europeus, na importância que dão à assimilação cultural dos imigrantes,
em detrimento da assimilação económica. Este trabalho pode ser encontrado aqui.

Teses Académicas

Tese de Doutoramento - “Diver-cidades Empresariais em Portugal: Estratégias de imigrantes em
mercados locais“: O repositório online do ISCTE-IUL disponibiliza em acesso livre a tese de doutoramento
em Sociologia que Catarina Reis Oliveira concluiu em julho de 2016 sob orientação de Ma ria das Dores
Guerreiro (ISCTE-IUL) e Maria Ioannis Baganha (Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra).
Neste trabalho, intitulado "Diver-cidades empresariais em Portugal: Estratégias de Imigrantes em mercados
locais", a autora identifica e demonstra a interferência de vários determinantes no desenvolvimento de
estratégias empresariais de imigrantes em Portugal, dando especial destaque a três dimensões explicativas:
a estrutura de oportunidades, as características e recursos comunitários inerentes ao grupo de pertença
dos imigrantes e os recursos pessoais dos imigrantes que potenciam o seu empreendedorismo. O estudo
assenta numa metodologia mista que concilia dados quantitativos e qualitativos provenientes, por um lado,
da recolha e análise estatística de micro-dados de bases de dados oficiais (dados secundários) e, por outro,
da mobilização de dados primários recolhidos em questionários aplicados a empresários de origem
imigrante, de entrevistas semidirectivas com empresários e líderes associativos e de sessões de focus
groups. Entre as conclusões deste estudo salienta-se que, no contexto do empreendedorismo imigrante em
Portugal, a etnicidade per si não explica a iniciativa empresarial. Ao invés, os empresários imigrantes
parecem definir antes vários tipos de estrategias empresariais - que podem ser comunitárias/grupais,
pessoais, familiares ou estruturais - assumindo-se como agentes reflexivos e criativos que se posicionam
nas estruturas de oportunidades e nas suas esferas de encastramento. A tese de Catarina Reis Oliveira pode
ser encontrada neste endereço.

Dissertação de Mestrado - "Papel dos Pais Moldavos na Manutenção da Língua de Herança dos Filhos em
Contexto de Imigração Portuguesa": Está já disponível online a dissertação de Mestrado em Educação
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(Área de Especialização em Educação Intercultural) que Rodica Iachimovschi concluiu em 2016 no Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa sob orientação de Ana Sofia Reis de Castro e Pinho (Instituto de
Educação - UL) e Sílvia Melo Pfeifer (Universidade de Hamburgo). Neste estudo, a autora procurou
conhecer as representações associadas à Língua de Herança (Romeno) e à Língua Portuguesa, as práticas de
uso e os desafios que os pais moldavos enfrentam na manutenção e aprendizagem da Língua de Herança
(LH) por parte dos seus filhos em contexto português, procurando caracterizar ainda a relação que as
crianças estabelecem com ambas as línguas. Rodica Iachimovschi recorreu ao estudo de caso múltiplo de
natureza qualitativa com a participação das mães e dos filhos de três famílias moldavas, apoiando -se em
termos metodológicos na entrevista semiestruturada e, no caso das crianças, também na elaboração de
desenhos como meio alternativo de representar e comunicar conhecimentos. Os resultados apontam para
três casos diferentes de manutenção da LH: i) numa das famílias os pais sustentam a manutenção da LH e
da cultura de origem, o que se traduz em várias práticas desenvolvidas pelos pais e pela família alargada
que resultam numa família bilingue/ plurilingue e bicultural; ii) noutro caso, os pais sustentam mais a
manutenção da cultura de origem, não investindo muito em estratégias de manutenção da LH; iii)
finalmente, regista-se o caso de uma família trilíngue, em que coexistem o Romeno, o Português e o Russo,
mas onde os pais incentivam a mudança para a LP e o progressivo abandono das duas línguas de herança.
Esta tese pode ser encontrada neste endereço.
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