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ARTIGb 4.'
o cidadso estrangeiro que casar com cidadao ango

lano adquire a nacionalidade angolana, se pelo facto
do casamento perder a nacionalidade de origem.

ARTIGO 3.·

o cidadao natural de Angola de pais cstrangeiros
que mantenha a sua residencia habitual em Angola
ate a maioridade, pode adquirir a nacionalidade ango
lana desde que rcnuncie a nacionalidade estrangeira.

ARTIGO 2.'
£ cidadac angolano 0 natural de Angola, filho de

pais desconhecidos,de nacionalidade desconhecida ou
apatridas, 0 que nao adquira pela Lei de algum dos
pais a nacionalidade destes.

CAPITULO I
Atrlblli~10da Nacionalidalle

ARTIGO 1.'

E cidadao angolano 0 filho de pai ou mae angolano,

LEI DA NACIONALIDADE

Lei n.c 8/84
de 7 de Fevereiro

ASSEMBLEIA DO POVO



CAPITULO II

Perda e reaquisi~o da NacionaJidade

ARTIGO 7,°

Perdem a nacionalidade angolana:
a) os que voluntariamente adquirem uma nacio-

nalidade estrangeira] .
b) os que sem licenca do Governo aceitem presta!

ftin¢es piiblicas a Estado estrangeiro:

, ,.

j '\ ",

I.;A Assembleia do Povo podera conceder a naciona
li,4~d~~\lgolana a, cidadao .estrangeiro que tenha pres
tado relevantes services ao Pais.

ARTIGO 6,·

ARTIGO 5'-

1. A Assembleia do Povo podera conceder a nacio
nalidade angolana aos estrangeiros que 0 requeiram e.
a data do requerimento, satisfacam cumulativamente
as seguintes condicoes:

a) serem maiores perante a, Lei Angolans e 'a Lei
do Estado de origem;

b) residirem .habitual e regularmente em Angola,
ha pelo menos dez anos:

c) oferecerem garantias politicas e morais de inte
gra9ao na sociedade .angolana;

d) perderem a nacionalidade anterior.

2. Se 0 cidadao estrangeiro .Ior casado com cidadao
angolano, 0 prazo fixado na allnea b) ao inimero ante
terior sera reduzido para cinco anos.

I· .. ..

:5. A nacionalidade angolana P9dera. no proprio acto
da concessao da nacionalidade, set igtialmente conce
dida aos mhos menores e solteiros dos requerentes, se
estes 0 solicitarem, podendo contudo os menores
optar .por outra nacionalidade quando atingirem a
maioridade.
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ARTIGO 10.6
Quando a nacionalidade angolana adquirida por

forca da Lei da Nacionalidade de 11 de Novembro
de 1975, tenha sido perdida em razao de declaracao
d03 pais durante a menor idade, pode 0 cidadao optar
pela nacionalidade angolana ate urn ano apos haver
atingido a maioridade.

ARTIGO 9.·

1. Para efeitos de aplicacjio da presente Lei, consi
deram-se pai ou mae angolano e cidadao angolano os
que tem essa nacionalidade a data da publicacao da
presente Lei, nos terrnos da Lei da Nacionalidade apro
vada pelo Comito Central do M.P .L.A., em 11 de
Novcmbro de 1975.

2. NBO sao, contudo, considerados angolanos os que
a data da publicacso da presente Lei estiverem na afec
tiva tltularidade de nacionalidade estrangeira, salvo se
no prazo de um ano declararem que pretendem· manter
a nacionalidade angolana, renunciando aquela,

ARTIGO 8,·
Quando a nacionalidade angolan a tenha sido perdida

por qualquer das raz6es do artigo 7.°, podera scr read
quirida por decisao da Assembleia do Povo.

c) os filhos menores de nacionais angolanos nas
cidos no estrangeiro e que por tal facto
tenham igualmente outra nacionalidade, se
optarcm por esta ao atingirem a maioridade;

d) os que, por decisao da Assembleia do Povo
forem eonsiderados indignos de continua
rem a ser naeionais angolanos par exerce
rem ou haverem exercido actividades con
trarias aos interesses do povo angolano.

CAP1TULO III
D.isposi~ocs rrransitorias
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ARTIGO 13;·
Fica revogada a Lei da Nacionalidade, aprovada em

H de Novembro de 197.5, sem prejufzo dos efeitos
que sob a sua ,yigencia se .produzitam.

ARTfGO 14.0

o Conselhe de Ministros regulamentara a presente
Lei no prazo de 180.<lias a contar da sua publicacao.

ARTIGO 15.0
Nos cases de tratados intetnaciona'is, a que se vin

cule a Repub~ca Popular de Angola, estabelecerem
normas- diversas 'das fixadas na presente Lei, as nor
mas des tratados internaeionais sobreper-se-ao as da
presente Lei.

Vista e aprovada pela Assemblela do Povo,

Publique-se,
Luanda, aos 6 de Fevereiro de 1984.
o Presidente da Republica, JO$E EDUARDO DOS

SANTOS. '
(Diario da Republican.O 31, 1: serie, de" 1984).

, ,

CAPITULO IV
Dispo~oes gerais e finais

ARTIGO 12.~
Nilo sera reconhecida nem produzira efeitos na

ordem juridica interna angolana qualquer outra nacs»
nalidade atribuida aos cidadaos' angolanos. '

ARTIQO 11."

Os easos de dupla nacionalidade resultantes da apli
cayoo da presente Lei e Lei da Nacionalidade de
11 de Novembro de 1975, .serao resolvidos de acordo
com convenios a 'estabelecer com os ,paises de que os
angolanos tenham igualmente a respectiva nacionali
dade.
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. Regulamente da Lei da Nacionalldade

TITULO I
ATIUBUI(::AO, OPC;AO, AQUlSI~AO, PERDA

E REAQUISI{::AODA NACIONALIDADE

CAPITULO I
ATRmUlQAo DA NAOIONAUDADE POR FlLIAQAO

on NATURALIDA.llE

ARTIGO 1..
(OidaMo nascido COl A~gola)

1. Ao cidadao nascido em Angola de cujo assento
de nascimento conste a nacionalidade angolana de
qualquer des progenitores, e atribuida a nacionalidade
angolana,

Sendo necessario proceder it regulamentacao da
Lei n,? 8/84, de 7 de Fevereiro, da '«Lei da Nacio
nalidade»;

Nos termos da alfnea h) do artigo 58.0 da Lei
Constitucional e 110 uso da faculdade que me e con
ferida pela alfnea i) do artigo 53.0 da mesma lei, 0
Conselho de Minisrros decreta e eu assino e fa90
publicar 0 segulnte:

D.~reto 11.° 1/86
cle 11 de .Janeiro

CONSELHO DE MINISTROS.

.' .I' .
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ARTIGO 4.·
(OldaMomho de pais ~pa.tridas)·

1. Ao cidadao nascido em Angola de cujo assento
de nascimento conste que 0 progenitor au progenitores
sao apatridas e a:t:iibufda a nacionalidade angolana.

2. A qualidade de apatrida dos progenitores 0U pro
genitor devera ser provada pelo declarante e reconhe
cida por despacho do Chefe de Departamento dos
Registos, que sera averbado ao assento de nascimento,

ARTIGO 3.°
(Cidadijo filhQ de p~ desco~ecidos)

Ao cidadao nascido em Angola de cujo assento
de nascimento niio conste a identificacao de qualquer
dos progenitores e atribufda a nacionalidade angolana,

2. 0 declarante devera fazer prova de que pelo
menos urn dos progenitores e cidadao angolano, pre
sumindo-se que 0 seja se for natural de Angola.

2. Presume-sa a nacionalidade angolana do proge
nitor quando este for natural de Angola.
3. Se.o progenitor que se declara ser angolano ntio

. for natural de Angola, devera .0 declarante fazer prova
da nacionalidade. . .

ARTIGO 2.°
«(}idadi.O D3Scido no estrangeiro)

1. Aa cidadao filho de progenitor angolano nascido
no estrangeiro apes a publicacao -deste diploma e atri
bufda a nacionalidade angolana, desde que:

a) seja registado na repi'esentayao consular ou
diplomatica angolana da area da naturali
dade ou,

. b) seja registado na Conservatoria dos Registos
Centrals, podendo 0 registo set transcrito
na Reparticao do Registo Civil da area do
domicflio do requerente que tenha resi
dencia em territorio nacional.

,;~\."
r t.,
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CAP1TULO II
ATRmUI9AO DA NAOIONALlDADE POR OP<;lAO

ARTIGO 6.°
(Perda da nac.lOnaHdade durante a mcnoridade)

1. 0 cidadao que tenha direito ~l cidadania angolana
em virtude cia Lei de 11 de Novembro de 1975 ou da
Lei £1.0 8/84 e que nao tenha adquirido ou tenha
perdido durante a sua menoridadc por declaracao
feita pelo seu represcntante legal, podera optar pels
nacionalidade angolana ate um ano ap6s ter atingido
a maioridade.
2. 0 declarante devers declarar que pretende que

the seja atribuida a nacionalidade angolana e, se for
necessario, fazer prova do dircito a cidadania angolan a
e renunciar exprcssamente a nacionalidade estrangeira.

3. A pretensao do declarante esta sujeita a dcspacho
do Chefe de Departamento de Registos, que reconhcca
como valida a opc;:ao.

ARTIGO 7."
(TituJaddade de naclonaUdade cstrangeira)

1. 0 cidadao maior que tenha di-eito a nacionali
dade angolana pela Lei da Nacionalidade de 11 de
Novembro de 1975, mas que a data de publicacao
da Lei n." 8/84. esteja na efectiva titularidade de
nacionalidade estrangeira e que pretend a manter a
nacionalidade angolana, podera optar por esta dentro
do prazo de tim ano a contar da publicacao deste
diploma.

ARTIGO 5.°
(Oidadio que nAo adqulre nadonalidade dos pals)

1. Ao cidadao nascido em Angola mho de pai e
mae estrangeiros que nao adquira a nacionalidadc dos
pais, e atribufda a nacionalidade angolana.

2. 0 facto de nao aq'ltisi~ao de nacionalidade QOs
pais deve ser provado pelo declarante e reconbecido
por despacho do Chefe de Departamento dos Registos,
que sera averbado ao assento de nascimento.



3. A pretensao devera ser submetida a despacho
do Ministro da Iustica, que declarara a aquisi9ao de
nacionalidade angolana pelo lnteressado.

2. 0 disposto no n,? 1 e aplicavel ao cldadao natu
ral de Angola filho de pais desconhecidos que tenha
perdido a cidadania angoIana em virtude do estabe
lecimento da filiay80 em relacao a cidadfio estrangeiro
durante a menoridade e tenha mantido residencia em
territorio nacional.

16

1. 0 cidadao natural de Angola filho de pais estran
geiros que tenha adquirido a nacionalidade dos pais
e tenha mantido ate a maioridade a sua residencia
habitual em Angola pode adquirir a nacionalidade
angolana desde que:

a). declare que pretende ser angolano e renuncie
expressamente a nacionalidade estrangeira:

b) faca prova de residencia por documento dima
nado do respective Comissarlado Municipal,
que podera colher informacao do facto
junto de outros municipios onde 0 decla
rante tenha residido, ou por documento
dimanado do service de estrangeiros da
Emigracao e Fronteiras de Angola do Mi- /
nisterio da Seguranca do Estado.

CAP1TULO III
AQmSIQ1I..O DE NACIONALIDADE

2. A declaracao de OP980deve ser acompanhada de
prova da nacionalidade angolana, devendo dela cons
tat expressamente a remincia a nacionalidade estran
geira.

3. A declaracjo esta sujeita a despacho do Chefe
de Departamento de Registos que a reconheca como
valida.

ARTIGO 8.°
(OldaMo filho de estrangeiro)
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ARTIGO 11.0
(Aqlll.8I~iiopor sen1~os reJe'Vantes) .

1. A concessao da nacionalidade angolana a cida
dab estrangeiro que tenha prestado services relevantes
a,o Pais devera ser proposta POl', pelo menes, cinco
deputados da Assembleia do Povo. "

2. A pretensao devera ser submetida a despacho
do Ministro da Iustica, que declarara adquirida a na
cionalidade angolan a pelo adoptado.

ARTIGO 10.·
(Aq'll$l~ por adop~o)

1. 0 cidadao estrangeiro que for adoptado por
cldadjio nacional pode adquirir a nacionalidade ango- .
Iana desde que:

a) 0 adoptante, quando a adopgao for unipessoal,
e os adoptantes, quando a adopcso for
dupla, declarem pretender que 0 adoptado
adquira a naclonalldade angolana:

b) 0 adoptado, quando maier de 14 anos, declare
pretender adquirir a nacionalidade ango
lana;

c) sej~ junta cel'tidao da sentenca que constitui
o vinculo da adopcao, proferida POt tri
bunal angolano ou por tribunal estrangeiro,
que .tenha sido objecto de revisao. .

, ~

ARTIGO 9.°
'(AqUi.<,ji~aopor easamento)

1. 0 cidadao estrangeiro que pelo casamento com
,cidadiio angolano perca a nacionalidade de origem
devera fazer prova do facto, para 0 efeito de Ihe set
atribuida a nacionalidade angolana.

2. A perda da nacionalidade de origem devera ser
reconhecida por despacho do Ministro da [ustica, que
declarara a aquisi9iio da nacionalidade angolana pelo
cidadao estrangeiro,
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(AquJsl~ JK)rnatnr~o)

1. 0 cidadaoestrangeiro residente em Angola que
pretenda que lhe seja concedida a nacionalidade ango
lana por naturalizacao devera apresentar petis;ao diri
gida ao Presidente da Assembleia do Povo.

2. A petiyao devera vir acompanhada dos seguintes
documentos: .

a) certidao integral do assento de nascimento:
b) documento comprovativo de que tem mantido

residencia em Angola pelo periodo de dez
au de cinco anos, tratando-se de estran
geiro casado com angolano, documento que
deve ser emanado do Comissariado Muni
cipal da area da residencia, que podera
pedir confirmacso do facto a outros muni
cipios onde 0 interessado tenha resi dido ,
ou do service de estrangeiros do Ministerio
da Seguranca do Estado;

ARTIGO 13.°

ARTIGO 12,"
(Processamento da proposta)

A proposta a que se refere 0 artigo 11.0, acompa
nhada da documentacao, sera dirigida ao Presidente
da Assembleia do Povo e. devera ser apresentada na
Secretaria, seguindo-se as demais disposicoes do Re
gimento da Assembleia do PQVO, quanto a sua apro
vayao.

2. A proposta devera ser acompanhada da completa
identificacao do interessado e Instruida com os seguin
tes documentos:

a) documento emanado .do Secretariado do Co
mite Central do MPLA-Partido do Trabalho
que certifique as factos que servem de
fundamento a proposta;

b) declaracso subscrita pelo interessado em que
declare que pretende adquirir a naciona
lidade angolana e se compromete a renun
ciar a nacionalidade estrangeira:

c) certidao integral de nascimento do interessado.
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A~TIGO 14.'>
(Perda POl' op~4I.o)

1. 0 cidadao angolano que tenha opt-ado por nacio
nalidade estrangeira devera aprescntar declaracao do
facto e fazer prova da atribuicao dessa nacionalidadc,
para 0 efeito de the ser retirada a nacionalidade ango
lana,

2. Njio sera permitida declaracao de opcfio por
nacionalidade estrangeira ao cidadao do sexo masculine
residente em Angola que uao tenha cumprido as obri
ga<;:oes da Lei do SetVi90 Militar.

CAPITULO IV
PERDA DA NACIONALIDADE

!

c) certificado. emanado do Comissariado Provin
cial da area da residencia do interessado
que podera recolher informacao junto de
qualquer 6rgao do Estado, comprovativo
de que .0 requerente ofereoe garantias poli
ticas e morals de integracao na sociedade
angolana;

d) certificado do registo criminal do Pais de
origem '0 angolano; .

e) certidao de casamento, no caso de casamento
COIQ angolano, de aoordo com a 2.a parte
da alinea b) deste artigo:

f) declaracao de que se compromete a renunoiar
a nacionalidade estrangeira.

·3. Se 0 interessado tiver filhos menores a quem
pretenda que seja atribuida a nacionalidade angolana
devera pedir que lhes soja ela atribuida conjuntamente,
fazendo juu9ao da respectiva oo1'tid5.ointegral de nas
cimento,

4. 'Os filhos maioree de 14 anos deverao declarar
que pretendem adquirir a nacionalidade angolana,

•

. I



20

ARTIGO 16,"
(Retlrada oficiosa. da naclo"w;ilda~e)

. L Sempre que haja notfcia de que cidadao ango
lana tenha optado OU adquirido voluntariamente nacio
nalidade estrangeira devera qualquer Iuncionario do
registo civil, de repartlcao consular ou diplomatica
ou °Ministerie Publico, por participacao de qualquer
.entidade ou cidadao, dar conhecimento do facto 80
Ministerio da JUSti9a, para 0 efeito da retirada da
nabionalldade angolana,

2. 0 participante devers fazer prova da aquisi9ao
de. nacionalidade estrangeira per parte do eidaclao
angolano. .

ARTIGO 11.·
(Perda par fun~ p6.blicas a. Estado estrangeiro)

1. 0 cidadao angolano que pretends aceitar prestar
fun~es ptiblicas a Estado estrangeiro devera obter
licenca do Governo, a qual devera ser pedida atraves
do Ministerio das Relacoes Exteriores.
2; Cabe ao Governo decidir sobre a outorga de

licenea e condicionar 0 exercfcio das funcoes.
3. Quando houver noticia que cidadfio angolano se

encontra a prestar fu.uy-oes publicae a Estado estran
geiro, sem para tal estar autorizado, devera 0 Minis
tsrio das Relacoes Exterioree ou 0 Ministerio Publico,
por participa9.ao de qualquer entidade ou cidadae,
dar conhecimento do facto ao Ministerio da Iustig8,
para 0 efeiso cia perda da nacionalidade.

ARTIGO 15,0
(P.erda por casamento ou natura~o)

o cidadiio angolano que adquira voluntariamente,
por casamento btl por' natutalizaylio, nacionalidade
estraugeira, devera apresentar declara9ao do facto;
a qual deve vir acompanhada de documento que prova
a aquisi9ao dessa nacionalidade para 0 efeito de The
ser retirada a nacionalidade angelana-, sendo aplicavel
o n,o 2 do artigo 14~o, . .

! ('
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(Processamento da proposte)

1. A proposta devidamente fundamentada sera sub
metida ao Presidente da Assernbleia do Povo e devers
set: aprcsentada na Secretaria.

2. 0 Presidente mandata ouvir 0 interessado quan
do cste resida em territorio nacional para apreseutar
a Sua resposta no prazo de 30 dias.

3. Se for necessaria proceder a 8verigut:lguo de
factos, 0 Presidente incumbira urn dos deputados da
Assembleia do Povo de proceder ao inquerito e ela
borar relatorio no prazo que the for fixado.

AR'I'IGO 21."
(Decl$io da proposta)

Observadas as formalidades a que se refcre 0 artigo
anterior. seguir-se-ao as disposicoes do Regulamento
da Assembleia do Povo, quanta a decisao da proposta.

ARTIGO 22.·
(Publlcidade)

Em todas as situacdes previstas no presente capi
tulo, uma vez decidida a perda da naclonalidade ango
lana ern relayao a qualquer pessoa, devers 0 facto
ser objecto de publicacao, por urna vez, em [ornal
diario e na Radio Nacional, competindo ao Ministerio
da Jttstiya promover a publicayap.

ARTlGO 20.·

ARTIGO 19.·
(Cidada.os eonsiderados Indtgnos)

Per iniciativa de qualquer dos 6rgaos. e entidades
mencionados no artigo 45.0 da Lei Constitucional
podera ser proposta a Assembleia do Povo a rctirada
de nacionalidade angolana ao cidadao que exerca ou
tenha exercido actividadcs contraries aos interesses do
Povo Angolano,

ARTIGO 18.0
(Despacho do Mlwstro da Justl~.a)

Cabe ao Ministro da Justica decidir dos pedidos
de perda de nacionalidade e retirar a nacionaridade
aos cidadaos nacionais ' nOS termos da lei.
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CAPITULO V
BEAqlJIS1C40 DA NACIONALlJ)ADE

AR'fIGO 23.0
(Petl~ para .l:~i~~)

1. 0 cldadao que tenha perdido a nacionalidade
angolana por remincia efecfuada ao abrigo do disposto
na Lei da Nacionalidade de 11 de Novembro de 1975
ou por qualquer das circunstancias contidas nas all
neas a), b) e c) do .artlgo 7.° da Lei n," 8/84- e pre
tenda que the seja concedida a teaquisi9ao da nacio
nalidade angolana devera dirigir peti~ab ao Presidente
da Assembleia do Povo.

2. A petigao devera vir acompanhada dos seguin
tes documentos:

a) prova da anterior nacionalidade angolana do
interessadot

b) cettidao passada pelo Comisariado MuniCipid
da area da resid~hcia que comprove que 0
interessado tern domicfllo permanente em
Ap.gola. se for esse 9 caso: .

t) certiqao passada pelo.Comlssariado Provincial
4a .area do domicflio, que podet4 colher
info~a95es junto de outras entidades, ou
emitida por representa~ diplomcitica ou
, consular angolana, que ateste que 0 interes
sade oferece garantias de reintegra~ao na
sociedade angolana:

d) declarayao de que se compromete a renunciar
a nacionalidade estrangeira ou a prova de
que nao' adquiriu qualquer nacionalidade.

3. ~ aplicavel ao pedido de reaquisi~ao o disposto
nos n.es 3 e 4 do arrlgo 13.°:.

4. Se a perda da nacionalidade tiver resultado da
aqui.si9ao de nacionalidade por casamento com oidadao
eS,trangeiro que tenha sido anulado ou disselvido, a
peticao devera ser acompanhada dos documentosmen
cionados nas alfneas a). b) e na primeira parte da
alinea d) do n.O" 2 e da prova da anulagao ou disso
Iu~ao do casamento.

,

-~
u
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TiTULO II
DISPOSI(:OES ,PROCESSUAIS

·CAPITULO I
DISPOSIQOES GERAIS

AR'FIOO 25,4
(lnterven~ pes$o~)

1. As peti~oes e declaracoes previstas neste diploma
deverao center a completa idcntifica9iiO do interessado
e deverao ser firmadas pelo pr6prio ou a rogo, no
caso de nao saber escrever ou pelo, seu representante
legal sendo incapaz, com 0 reconhecimnto eta assina
tura.

2. Deverao acompanhar as peticdes e declaracoes a
certidao integral de nascimento ou documento de igual
valor passado por autoridade estrangeira ou certifioado
de notoriedade e uma fotografia, alem da documen
ta9ao especificada neste diploma.

ARTIGO 26."
'(Oompetancla gen6riea para 0 reeebimento)

1. E competente para receber as peticoes e declara
~5esrespeitantes ao processo de nacionalidade que nao
devam ser, presentes na Secretaria da Assembleia do
Povo nos termos deste diploma. a Repartiyao de Re
gisto Civil da area do domicflio do intressado,

III

·.l , r

ARTIGO 24.
(Proposta. cla reaq~isi~)

1. Pede ser proposta par qualquer deputado da
Assembleia . do Povo a reaquisicao de nacionalidade
angolana por cidadjio a quem ela tenha sido retirada
em raziio do exercfcio de actividades contraries aos
interesses do Povo Angeleno, .

2. A proposta, que sera dirigida ao Presidente da
Assembleia do Povo; deverli vir acompanhada dos
documentos mencionados nas alineas a), b) e d) do
n,? 2 do artigo 23.0 e devera seguir 0 processamento
previsto no artigo 12.0 deste diploma. .

/
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ARTlGO 29.9
.(Remessa. a .t\SSembleia do Ppvo)

Quando a decisiio for da competsncia da Assembleia
do Povo, devers 0 processo ser-lhe remetido acompa
nhado do parecer do Ministro da Justic;a.

ARTIGO '27.°

2. Quando _Q Interessado residir ,110 estrangeiro,
deverso elas ser apresentadas na Conservatoria dos
,;Registos Centrals eu na Reparticao Diploraatica ou
consular da"'area do, domioflio. ..

',.

(Rem~,oo Departamento de Regi~to~)

1. As peticoes J e - declaracoes, instrufdas com os
demais documentes devidamente legalizados, deverao
ser informadas e remetidas ao chefe de .Departamento
de Registos,

2 .. Nos. cases da sua competencia, -deve 0 chefe do
Departamento de Registos 'proferir despacho dentro
do prazo de 15 dias, concluidas as' dilig~uc.\?Sde prova
que se entendam necessaries •.

3. 0 despacho deve ser objecto .de notificacao ao
interessado, no prazo de 8 dias, sempre que conhecido
o seu domicflio, .

ARTIGO 28,·
(Remessa. ao Mhlistro (!a,- Jll&ti~)

'1. Quando 0 despacho a proferir 'for -cia compe
tencia' do Minlstro da Iustica, qevera 0 chefe de De
partamento de Registos lavrar informacjio e remeter
o pro~esso a despacho superior. .

2. Se 0 Ministro da rusti9a entender mandar pro
ceder a outras diHg@nciasde prova, assitn 0 ordenara'
e, conclufdas estas, deve lavrar despacho no prazo
de' 30 dias.

3. 0 despacho ,deveri ser notificado ao Interessedo
no prazo de 8 dias, sempre que coahecido 0 seu
domicflio.



25

ARTIGO 34.-
(Bectu:so palOMlnlsUrio Pdbllco)

1. Pode 0 Ministerio Publico reclamar junto do
Mlnisterio da Iustica q~e tenha proferido despacho
nos termos deste diploma quando alegue ter havido
fraude ou falsa declaracao do Interessado ou mani
fests vio1a~ao da Lei.

ARTIGO 33.·
(Becuno pelo lnteressado)

1. Dos despachos proferidos pelo chefe de Depar
tamento de Registos cabe recurso para a Ministro
da Iustlca, a interpol' no prazo de 15 dias a contar
da data de l1ot'ificas:ao ou do conhecimento do facto.

2. Dos despachos proferidos pelo Ministro da Jus
tiya cabe recurso, a intcrper para a Assembleia do
Povo no prazo de 30 dias a contar da data de publi
ca~ao.

ARTlGO 32.0
<i~~bUcit~)

1 , , ~)

As resoluyoes da Assembleia do PQYo e QS despa
chos do Ministro da Justi~a proferidos nos termos
deste diploma serao publicados no Dierio da Repu.
blica.

ARTIGO 30.·
(Dlliginclaa de prova)

Em todos ~s cesos previstos neste. diploma, pode
a entidade que deva proferir despacho 0.\1 reso\t,1~.ao
proceder OU.ma?dar. .proceder as, dmg~.n~i,a~4~prova
que en~eri9:~inecessarias e ouvir 0 interessado em
auto de declaracoes,

ARTIGO :51.·
(Notwcao6es)

As notificacoes a que se refere este diploma po
derao ser feltas por termo nos autos OU por carta
registada.
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ARTIGO 36.0
(ProceS80 de naturaliz~)

1. Registado c autuado 0 requerimento e demais
documentos, sera dado dele conhecimento ao Minis
terio Publico e sera afixado edital a porta da res
pectiva Reparticao do Registo Civil e 0 mesmo sera
objecto de publicacao, por uma vez, em jornal diario
e na Radio Nacional.

2. Qualquer cidadao au 0 Ministerio Publico podera
deduzir oposicao ao pedido ate 15 dias ap6s a publi
ca~o.

3. A oposicao podera ser feita por qualquer forma
e, se for verbal, devera ser reduzida a auto.

4. '0 interessado sera notificado da OpOSiy80e po
dera responder por escrito no prazo de, 15 dias,

ARTIGO 3.5~o
(Prova cia, no.cionaJidade do progenitor)

'Quando surjam duvidas sobre a nacionalidade an
golana do progenitor atravcs do qual 0 interessado
pretenda que lhe seja atribuida a nacionalidade ango
lana, devers seguir-se 0 processo de justUicayao admi
nistrativa prcv isto nas disposicoes do registo civil.

CAPITULO II
PROCEBSODE ATRmUIQAO, AQUlSIQliO,

BEAQUISI~AO E PERDA DE NACIONALIDADE

2. A reclamacac deve ser apresentada dentro do
prazo de 6 meses ap6s 0 conhecimento do facto que
the serve de fundamento.

3. 0 interessado sera notificado para no prazo de
30 dias apresentar a sua resposta,

4. Do despacho de deferimento ou indeferimento
d'l reclamacao cabe recurso para a Assembleia do
Povo a interpor pelo Ministerio Publico ou pelo inte
ressado no prazo de 30 dias a contal' da data da
notificacao,



ARTIGO 38.U
(Processo de l'eaqulsl~o de nnc1onalicIa.de)

1. Registado e autuado 0 requerimento e dcmais
documentos, sera dodo dele conhecimento ao Minis
terio Publico;

2. 0 Ministerio -Ptiblico podcni deduzir oposicao
por escrito no prazo de '15 dins apes a notificacao,
podendo 0 interessado apresentar a sua resposta no
mesmo prazo, sendo logo oferecidas as respectivas
provas.
3. Conc1ufda a instrucao, seguir-se-a 0 disposto no

artigo 29.0 e no n," 6 do artigo 36.0 deste dlploma.

5. Com a oposic;ao. e a .resposta sedio oferecidos
todos as meios de prova, podendo 0 responsavel da
reparticao do registo, mandar proceder as diligencias
que oficiosamente deva entender realizar.

6. Conclufda a instrucao ou findo 0 prazo de oposi- ,
yao sem que esta tenha side deduzida, sera 0 processo I..

remetido ao chefe de Departamento de Regi&fos que
o informara, seguindo-se 0 disposto no artigo 29.0
deste diploma.

ARTIGO 37.0
(Oposl~ pelo Mln1sterio ;PUblico)

1. Quando 0 Ministerio Publico tenha conhecimento
de que foi concedida por naturalizacao a nacionali
dade angolana a cidadao estrangeiro que se revcle
como nao integrado politica e moralmente na socie
dade angolana ou que houve Iraudc ou falsa decla
rsyao do interessado, pode pedir que lhe scja retirada
a nacionalidade.

2. 0 pedido deve ser aprcscntado junto do Ministro
da Iustica dentro de 6 rneses ap6s 0 conhecimento do
facto ou factos em que se fundamenta, mas nao podera
ser apresentado depois de dccorridos 5 anos sobre a
data da resolucao que outorgou a nacionalidadc.

3. 0 interessado pode apresentar a sua resposta no
prazo de 30 dins.

4. Concluida a instrucao, lavrara 0 Ministro da
[ustica 0 seu pareccr no prazo de 30 dias, rcmetendo
o processo para a Assemblcia do Povo.
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~,. 'A.-RrIGO40,~~:1.0<' ,
(Forma .(la~ dOO~((IieIJ}'

As deciarag6es pil~a fin~ d'~ ~tri}jui~a6, ,~q~isi9~O,
reaquisi&~o ou p~rd~ da n~ci.Ona.ll.da,Q,e,que :~ao .sejam
pasa inscri9ao de nasCimentO, deverfio .conte~: .

a) dia, mes, ano 'e lngar em que e liwi:adQ;
b) nome. completo,.-i~acl;1~,~stado.,prc:fissao, natu

taJ1dade" residehcia e nacionalidade actual
do iiiteressadc] ..

c) ntimero e, data do assento de nasciniertto do
Interessado; hem como a Reparti'9ao onde
se encontra .. se fiver sido Iavrado no, regis
to elvil angol~np;

d)" nome complejo; estado, naturalidade e re~l.
, d~ricia des ··P.ai~,.c.8m~Ho;en~a<?,.~Q~ca~o,de

alguin ser falecluo" desta circunstancia;
e) nome complete, estaf!Q" profissao ,e, residen

cia de repr~.sent~rit~l~ga1 do Inieressadc,
'se este for mcapiz; .

TiTULO III
t ~r)_ 'i.d.'.tI.. .~' :Tt., 'V, ~ .. ~ H'r

aEGISTO DA N~CIONAUIDADE

," ~",'., -. "

..•' . ' ARTIGO, 19~·, ,..r(. ,·JF-l ..,.... ~ b') :,,~J, q:."~"'" .~'. $ ~~ ';'II_ ~"-',~.,;r~._.
. (ProQessO cle perd8. da., ~oJialidade)

1. N~s processo~ (le. per4a a~.ri~cioiialida~epor
ihiciativ~ of,icio~a. o. iiit~~essadQ~qtUfhdo rohliecida a
~ti~resiaenc.ia~.devera, set D0tificaCIo P?ra apresentar a
-sua tesposta lip' prazo de ·30 dias~Merecehdo a res~
tv - ",,-. '.r .... .:. ' •pectrva .prova. . ,.....
2:' Se .0 iateressado residir no estrangeiro; ~ praZ~

da resposta, e de 60' C1i~s,. . " '.:. .: > .

3. Sera dado' t~rlI1e~iiiieii'foait respost-a a entidade
qy.e ~l)y,sento4-,9 pedido, a qpal -podera responder no.
pr~o"'Qe 1.5 dias.... ~'. '''' ". "., \"l'" ..,. ," ""'.~" .>"
~ 4••.Cq'Qc~l)ida$.as<~iligepcias· d¥ ,.provi!~..Q,..~CYf~ 49
Qep~rt~ent9 ..de.. 'Re.gi,stp8..,l~YIt\r~~pf\.re&er:..,~sp.bme
tends 0 processo .a despacho do Minitro da ltistiya.
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f) os factos alegados ~,'9 Urn da declara~a9;
g) a men~ao da·'foima Jcomo foi verificada a

. i'denti~adell:do: declardnfe; '~' ,'.,'>
#) ii a,sssinatup 40 decla~'a~te se soqb~~e :e~gei'

assinar e a do funcionario em nome d~quem' foi layiada. ': '", ' ,-

A'~tIOO 4~.o
(Registo d.a$ ~l'olUgoe8)

1. As resohicoee da Assembleia ,do Povo que impor
tern aquisi~ao ou 'reaquisiguo de nacionalidade e os
despachos do Ministro da [ustica que importem aqui
si,9ao ou perda de nacionalidade serao enviados ~'o
Departamento de Registos para serem objecto de
registo na Conservatorsa dos Registos ,
, 2. Ne1'!h~pp fe~is"9. $~ra lavla~o se},})? }nter1~sado
fazer proVa de q~eeft!ctiv'~menfe ~ehtlA1ciQu a, l'i:acio-
nalidade estrangei'ra ..· . ," , ,

! ! l .. , ' • .;

1 ARTIGO 42.0
(Livros da naciolUllidade)

Na Conservatoria dos Registos Centrals havera os
seguintes Iivros d€(nacionalidade:

a) Livro de aquisiyijo de nacionalidadc:
b) Livre d~ reaquisi9ao de naclonalidade,
c) Ljvro de perdg de Q.aqionjiliSiaqe.

, ,
ARTIGO 43.·

(Beg18to da f!quisl~ de naclonaJicJacIe
e carta l!ie~:iiatui'~)

1. As certidoes de, registo de nascimento dos inte
ressados devem ser tr~~cri!~~ a..P-~esde se Iavrar qual
quer assegto de aquisi~o de' iia~lonal~d~de.

:? Todos' oS'a<:~os(f~\;t~gi~tociVil' l'a\rr~db"S'no estran
geiro relatives ao int~ilssad'6l~d~ofit'iosamente trans
critos no registo civil angot?no',· atraves da CO.Qsefva-
t6ria 40s Registos Centrals," ' ,

3.~Ao interesS'1J4ose:a autorgada a carta de natu
r~liza9ao da qual cqnstanl a data 4~ resolu9ao e 0
tespeetivb num:~r'Ode"ordem.' ~ ~'I \ ..•.~ \

t ":)',"".;u;' ,

",
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ARTIGO 47.
(Bectm<:a9&o de registos)

Cabe ao chefe do Departamento de Registos a recti
ficayao de qualquer irregularidade constante de re
gisto de nacionalidade que nao envolva diividas quanto
a nacionalidade do registado,

ARTIGO 46)'
(Oomonl~o)

Todos os registoS que envolvarn aquisi!r8.o, reaqui
sis:ao ou perda de nacionalidade devem ser comuni
cados aos services de estrangeiros do Ministerio da
Seguranca de Estado e ao Ministerio das Relacoes
Exteriores, quando 0 interessado resida no estrangeiro.

ARTIGO 44.-
(Beglsto de reaquisi~ e perda de nac1onalldade)

Os registos de reaquisicao e perda de nacionalidade
serao oficiosameate averbados no assento de nasci
mente do Intereseado.

ARTIGO 45."'
(Legls~ snbsidiarla)

Aos registos de nacionalidade sao aplicaveis subsi
diariamente as disposicoes da Lei do registo civil.
na parte em que nao contr.ariem 0 disposto neste
diploma.

TiTULO IV
EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS

ARTIGO 48.°
(Emolomentos no proeesso de aquisl~

e ~uJsl~o de naciona.l1dade)

Os processos de aquisicao e reaquisicao de naciona
lidade serao isentos de selo mas 0 interessado pagara
emolumentos de acordo com a seguinte tabela:

a) pelo processo de' aquisis:ao previsto no arti
go 8.0.....:...Kz 5.000.00;'
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ARTIGO 51.0
(Outraa despesas)

o interessado devera ainda custear todas as des
pesas efecruadas no processo com publicacoes e noti
flcacoes, devendo as custas das diligencias efectuadas
ser fixadas por despacho da entidade competente para
proferir a decisao, entre 0 minima de Kz 500.00 e
o maximo de Kz 5.000.00.

ARTIGO 50.0
(CutW em cese de reeurse)

1. Em todos os cases em que for admissivel recurso
dos despachos proferidos, 0 interessado devera depo
sitar como garantia de custas a quantia de Kz 5.000.00,
dentro de 5 dias ap6s a apresentayao da peti~ao de
recurso.

2. A quantia sera depositada a ordem da entidade
que proferiu 0 despacho e no caso de provimento
do recurso sera mandada restituir ou sera mandado
reverter a favor do Orcamento Geral do Estado no
caso de improcedimento.

ARTIGO 49!
(Processo de peru de aaclona1Jdade)

No processo de perda de nacionalidade a pedido
do intressado, pagara este de emolumeatos Kz 5.000.00.

b) pelo processo de aquisic;ao previsto nos arti
gos 9.° e 10.0 - Kz 3.000.00;

c) pelo processo de aquisicao por naturalizaceo
previsto no artigo 13.0 - Kz 10.000.00
mais Kz 5.000.00, por cada filho menor:

d) pete processo de reaquisiyiio previsto no n," 1,
2 e 3 do artigo 23.0 - Kz 10.000.00 e mais
Kz 5.000.00 por cada filho menor, sendo
os emolumentos reduzidoe a metade 1)0
case do n," 4 do mesmo artigo,
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I

(Dibio da Republica n,· 3, 1." serie, de 1986),

ARTIGO 54."
(Revog~o c1a l~io anterior)

:£ revogada a Iegislacae que contrarie 0 disposto
neste diploma eo Decreto :0:0,21/76, de 20 de Mar90.

Visto e aprovado l!~]Q,Con~ellw de Ministros.
. ".J,,,.. ,~.tJ ~J '.,.' 1.

Publique-se.
Luanda, aos 11 de Janeiro de 1986.
o Presidente da R~pu:1?lica,JO$E EDUARDO OOS

SANTOS. ~

ARTIGO 53:
(Suprbnento de dtividas)

As dtividas e omissoes suscitadas na aplicacao deste
diploma serao resolvidas por despacho do 'Ministro
da Jttstiya.

TITULO V
DISPOSl~oES TRANSIToRIAS

Os assentos de aquisicao, reaquisicao e perda da
nacionalidade pagarao emolum.entos. de Kz 500.00.

ARTIGO 52.
(EmolumentOs -;dos assentos)." .

·,. c ,;;(,()
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