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Cresce o número de pedidos de nacionalidade portuguesa
Portugal é hoje um destino 

cada vez mais procurado por 
brasileiros, não somente para 
o turismo, mas também para 
morar, estudar e trabalhar, e 
os pedidos de nacionalidade 
portuguesa quase que dobra-
ram nos últimos cinco anos.

Para além dos laços que já 
mantém com o Brasil há sécu-
los, Portugal oferece muitas 
opções aos brasileiros, come-
çando pela facilidade da lín-
gua.

Atualmente um cidadão 
português pode residir e tra-
balhar em qualquer país da 
União Europeia. Ou seja, um 
brasileiro que venha adquirir 
a nacionalidade portuguesa 
pode morar em países como 
Alemanha e Itália, contanto 
que tenha condições financei-
ras para tal. 

Além disso, cidadãos portu-

gueses podem entrar em países 
como Japão e Estados Unidos 
sem a necessidade de visto. 

Esses são dois dos princi-
pais motivos que fazem com 
que brasileiros optem cada vez 
mais pela nacionalidade portu-
guesa.

No entanto, não podemos 
esquecer que há outros moti-
vos que também são relevan-
tes, como o resgate às origens 
lusitanas e o desejo de viver 
em Portugal, que é hoje um dos 
países mais desenvolvidos da 
Europa, oferecendo uma oferta 
de educação, cultura, lazer, 
saúde, mobilidade urbana e 
qualidade de vida muito supe-
rior à do Brasil. 

Filhos, netos, cônjuges e, em 
algumas situações, bisnetos de 
portugueses, podem requerer 
a nacionalidade portuguesa. O 
processo é relativamente sim-

ples e muito menos custoso e 
burocrático que, por exem-
plo, uma cidadania italiana. 

Em razão do aumento 
da demanda de pedidos nos 
últimos anos e da precária 
estrutura, principalmente 
de funcionários, atualmente 
os consulados portugueses 
no Brasil não oferecem um 
atendimento satisfatório, o 
que tem levado muitos inte-
ressados a buscarem asses-
sorias especializadas, como 
é o caso do nosso escritório, 
que conta com unidades no 
Brasil e em Portugal e atua 
na área de nacionalidade 
portuguesa há mais de dez 
anos. No Rio Grande do Sul, 
contamos com filiais em 
Porto Alegre e Lajeado e, 
mais recentemente, com 
uma representação em Pe-
lotas.

Assim é você, professor: com sorriso nos lábios! 
Mostra que és sábio.
Dividindo os bons frutos da ciência, às vezes fica 
sério, simples e objetivo sem mistério!
Todos os professores merecem ser respeitados, dê 
a eles bombons, chocolate de Gramado! Reconhe-
cendo seu valor, do amigo professor!
Não é difícil tratá-lo assim, são só umas horinhas 
que ficamos diante de nosso professor! Desse jeito 
há de rolar carinho, amor e respeito!
Oh! Professores discriminados, mal remunerados, 
onde deveriam ser mais respeitados!
Às vezes fico em silêncio sem nada a dizer, mas 
para que falar? 
Tem coisa que só precisamos aprender! Mesmo 
sem entender e nada fazer!
Disse que não o elogiaria, mas a hora é agora, no 
seu dia professor.
Que cumpre tarefas árduas com tanta dedicação to-
dos os dias, assim é o professor que precisaríamos!
E quem agradece é a sabedoria! Que fala a seus 
ouvidos e veementemente.
Vai ensinando para que o entendam! Entendamos!
Parabéns professor Availton! Gosto de você, não 
vou esquecê-lo, esta é a maneira mais fácil de 
aprender… e agradecer!
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