
PEDIDO PARA REGISTO DE PERFILHAÇÃO JUNTO DO  
CONSULADO-GERAL DE PORTUGAL NO LUXEMBURGO 

 
O abaixo assinado, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Nome completo do pai)_________________________________________________________ 

Nascido(a) aos  ____/_____/__________, em _______________________________________ 

De nacionalidade _____________________________________________________________ 

No estado civil de _____________________________________________________________ 

Filho(a) de ___________________________________________________________________ 

E de ________________________________________________________________________ 

Telemóvel____________________________________________________________________ 

Email _________________________________________@____________________________ 

Residente em ________________________________________________________________ 

identificado(a) pelo C.C./ Passaporte n.º ___________________________________________ 

Solicita proceder ao registo de perfilhação junto do Consulado-Geral de Portugal no 

Luxemburgo, do seu/sua filho(a) menor:------------------------------------------------------------------------ 

Nome_________________________________________________________________ 

Sexo__________________________________________________________________ 

Nascido(a) aos __________________________________________________________ 

Em ___________________________________________________________________ 

1) Com o registo de nascimento lavrado na Conservatória do Registo Civil de/ no 

Posto Consular de Portugal em __________________________________________ 

       Sob o n.º ___________________ do ano de __________________________.-------- 

 
Em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que tomei conhecimento de que os dados pessoais 

aqui solicitados têm por finalidade a instrução do procedimento com vista à decisão do pedido supra referido e consinto a recolha 

dos meus dados pessoais, o seu tratamento e transmissão a terceiros que estejam envolvidos no processo ou operacionalização do 

mesmo, bem como a sua manutenção durante o prazo legal estabelecido pelo referido pedido. ------------------------------ 
 
 

Luxemburgo, ___ de __________ de __________ 
 

 
 

Assinatura, 
 (conforme documento de identificação),  

 
____________________________________ 

 
 

Nota:  

(1) Pode ser preenchido por este Consulado-Geral 

 
 



 

 

 

 

R E Q U E R I M E N T O  P A R A  A L T E R A Ç Ã O  D E  

N O M E  P O R  E F E I T O S  D E  P E R F I L H A Ç Ã O  
 

Exmo. Senhor Ministro da Justiça 

 

Os abaixo assinados:--------------------------------------------------------------------------------- 

Nome do pai ___________________________________________________________, 

Estado civil ____________________________________________________________ 

Nacionalidade __________________________________________________________ 

Data de Nascimento ______________________________________________________ 

Local de Nascimento_____________________________________________________ 

Telemóvel____________________________________________________________________ 

Email _________________________________________@____________________________ 

filho de _______________________________________________________________ 

e de___________________________________________________________________,  

portador do C.C. nº/Pass. N.º __________________________________, emitido em 

________________________________, válido até _____________________________, 

com residência habitual em ________________________________________________ 

______________________________________________________________________,  

E  

Nome da mãe __________________________________________________________, 

Estado civil ____________________________________________________________ 

Nacionalidade __________________________________________________________ 

Data de Nascimento ______________________________________________________ 

Local de Nascimento_____________________________________________________ 

Telemóvel____________________________________________________________________ 

Email _________________________________________@____________________________ 

filha de _____________________________________________________________ e 

de____________________________________________________________________,  

portadora do C.C. nº/Pass. N.º __________________________________, emitido em 

________________________________, válido até _____________________________, 

com residência habitual em ________________________________________________ 

______________________________________________________________________,  

Os quais, na sua qualidade de legais representantes e no exercício das responsabilidades 

parentais, do(a) filho(a) comum, menor: 

Nome_________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Sexo__________________________________________________________________ 

Nascido(a) aos __________________________________________________________ 

Em ___________________________________________________________________ 

1)Com o registo de nascimento lavrado na Conservatória do Registo Civil de/ no Posto 

Consular de Portugal em __________________________________________________ 

Sob o n.º ___________________________ do ano de __________________________, 

Vêm junto de Vª Exa. requerer a alteração do nome do(a) referido(a) menor, nos termos 

do n.º 1 do artigo 104º do Código do Registo civil para:------------------------------ 

______________________________________________________________________ 

Por entenderem que ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que tomei conhecimento de que os dados pessoais 

aqui solicitados têm por finalidade a instrução do procedimento com vista à decisão do pedido supra referido e consinto a recolha 

dos meus dados pessoais, o seu tratamento e transmissão a terceiros que estejam envolvidos no processo ou operacionalização do 

mesmo, bem como a sua manutenção durante o prazo legal estabelecido pelo referido pedido. ------------------------------ 

 

 

Luxemburgo, _______ de __________ de __________ 

 

Pedem deferimento,  

     _____________________________________ 

            _____________________________________ 

                (assinaturas idênticas aos documentos de identificação) 

 

O assinalado em 1) pode ser preenchido pelo consulado-Geral; 


