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Cidadania dos portugueses no estrangeiro 
 

 

 
1) Alteração da Lei do Recenseamento Eleitoral 

Esta medida aprovada pela Assembleia da República, por proposta do Governo, veio 

corrigir uma desigualdade existente entre o recenseamento eleitoral dos portugueses 

residentes em território nacional e os residentes no estrangeiro. 

Com a aprovação do recenseamento automático, não obrigatório, dos portugueses 

no estrangeiro, os cidadãos com cartão de cidadão válido com morada no estrangeiro 

passaram a estar incluídos no recenseamento eleitoral português. O recenseamento não 

é obrigatório, podendo os cidadãos optar pela sua inclusão neste registo.  

Com esta mudança importante em termos políticos e cívicos, o número de eleitores 

portugueses residentes no estrangeiro cresceu de 318 mil para 1 milhão e 431 mil – 

número que vigorou no ato eleitoral de 26 de maio para a eleição dos deputados ao 

Parlamento Europeu1. 

 
2) Novas Leis Eleitorais 

Para além do recenseamento automático dos cidadãos no estrangeiro, a Assembleia 

da República aprovou outras alterações às leis eleitorais para a Assembleia da República 

que reforçam a capacidade de participação cívica destes cidadãos. Para além do voto 

                                                           
1 Neste ato eleitoral verificou-se um crescimento na ordem dos 150 por cento de votos face a eleição eleições europeias 
de 2014: passou-se de 5129 votos no estrangeiro, em 2014, para 12.725 em 2019 
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por via postal, passa a ser possível o voto por via presencial (nos serviços diplomáticos 

e consulares).  

O voto por via postal passa a ter porte pago, ao contrário do que ocorria 

anteriormente, em que o cidadão tinha que pagar para expedir o seu voto para Portugal. 

Os cidadãos com dupla nacionalidade e residentes no estrangeiro podem agora ser 

candidatos à Assembleia da República. 

No que concerne à votação para o Presidente da República, a nova lei permite abrir 

um maior número de mesas de voto, com recurso aos Consulados Honorários com 

poderes de recenseamento. 

 
3) Regulamentação da nova Lei da Nacionalidade 

A Lei da Nacionalidade foi objeto de alterações, que permitiram uma nova 

modalidade de atribuição da nacionalidade para os netos de portugueses nascidos no 

estrangeiro. Esta legislação foi aprovada na XII legislatura e regulamentada pelo atual 

Governo. De acordo com a nova legislação, só pode obter a nacionalidade o neto que, 

entre outros requisitos, possua laços de efetiva ligação à comunidade nacional, sendo a 

sua relevância reconhecida pelo Governo. 
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