ثبت وقايع حياتي در پرتغال

محل ثبت :اداره ثبت احوال
اطالعات حياتي شامل وقايع زير است(.اغسل تعميد-ازدواج-مرگ)
اطالعات مندرج در سند غسل تعميد :
نام ،تاريخ و محل تولد ،نام والدين ،اجداد ،پدرخوانده و اصليت اجدادي
اطالعات مندرج در سند ازدواج :نام،تاريخ و محل ازدواج ،سن ،نام والدين ،اجداد،
پدرخوانده واصليت اجدادي
اطالعات مندرج در سند مرگ :نام ،تاريخ و محل فوت

نحوه ي دسترسي به اسناد حياتي

محل :بايگاني ثبت احوال
قدمت  90:سال
شما مي توانيد خودتان اسناد را بررسي کنيد در حدود  %80از طريق
ميکروفيلم در دسترس مي باشد .اگر محل تولد را بشناسيد سريعتر به
نتيجه مي رسيد.
هزينه ي فتوکپي ناچيز است.

براي درخواست آنالين به موارد زير نياز است:

نام
حداقل سال تولد ،مرگ ،ازدواج
محل
نام والدين ( اگر شناخته شده اند)
هزينه  65/16يورو ( در حدود  25دالر )

ثبت تولد
ويژه ي متولدين پرتغال(اعم از والدين غير شهروند)
مهلت 20:روز
محل :ثبت احوال(برابر مقررات فعلي در برخي از بيمارستانهاي محل تولد)
مدارک مورد نياز:
 – 1کارت شناسايي والدين
 – 2کارت اقامت وگذرنامه براي اتباع ثالث
 – 3گواهي تولد صادر شده توسط بيمارستان

اعالم کننده:
 –1پدر و مادر
 – 2نماينده قانوني پدر و مادر
 – 3خويشاوند نسبي
 – 4مديريت مکان تولد

ثبت ازدواج

محل :ثبت احوال
سن ازدواج :حداقل 16
مدارک الزم :
رضايت نامه کتبي پدر و مادر براي ازدواج زير  18سال
ارائه گواهي طالق (اگر شخص قبالً ازدواج کرده )
ارائه گواهي فوت( اگر همسر قبلي فوت کرده)
در پرتغال ازدواج مدني و ازدواج در کليساي کاتوليک مجاز است.

مدارک مورد نياز:
 – 1گواهي طالق يا گواهي فوت براي کسي که قبالً ازدواج کرده است.
 – 2گواهي غسل تعميد ( براي کسانيکه مايل به ازدواج در کليساي
کاتوليک مي باشند)
 – 3گواهي عدم وجود موانع ازدواج
 – 4گواهي اثبات اقامت يا گذرنامه براي کسانيکه در پرتغال ساکن هستند
(اين سکونت نبايد کمتر از  30روز باشد و مدرک بايد به زبان پرتغالي باشد.
هزينه هاي مربوط به ازدواج بسيار ناچيز است و از اداره اي به اداره ديگر فرق
مي کند.
تذکر:مدارک مربوط به ازدواج در ثبت احوال مرکزي نگهداري مي شود.

ثبت طالق
نحوه :الکترونيکي (از مارس ) 2008
انواع طالق:
مبتني بر تقصير و عدم تقصير .
در حوزه قوانين مربوط به طالق ،قوانيني مربوط به اموال  ،بدهي ،دوران
زندان ،فرزندان مدت انتظار براي طالق وجود دارد.
داليل طالق :
با رضايت متقابل
بدليل مشاجره
مهلت ازدواج مجدد  :مرد 180 :روز،زن 300:روزبعد از ثبت
اعالم کننده  :طرفين

ثبت وفات
شرط :
صدور گواهي فوت پزشک
اطالعات مندرج در گواهي فوت:
مکان وزمان و علت فوت
مهلت اعالم 2روز بعد از واقعه
محل :اداره محلي واقع در محل فوت

افراد زير مي توانند گزارش کننده فوت باشند
 – 1نزديکترين خويشاوند و يا بردي از خويشاوندان که در زمان وقوع فوت
حاضر باشد
 – 2کشيش کليسا
 – 3مسئول کفن و دفن
 – 4اداره يا پليس داراي مجوز
 – 5اگر مرگ در بيمارستان ،خانه سالمندان ،زندان رخ داده است مسئولين
مربوطه مي توانند مرگ را گزارش کنند.

مدارک مورد نياز براي ثبت فوت در ثبت احوال
 – 1گواهي فوت که توسط دکتر صادر شده است
 – 2اثبات هويت فرد متوفي

شماره شناسايي
در پرتغال  4شماره شناسايي وجود دارد
 – 1شماره شناسايي
 – 2شماره گواهينامه رانندگي
 – 3شماره امور مالياتي
 – 4شماره امنيت اجتماعي
اين شماره بصورت اجباري براي هر فرد وجود دارد.

کارت الکترونيکي
کارت هاي مختلف از جمله کارت شناسايي  ،کارت مالياتي ،کارت سالمت،
کارت رأي گيري.
بتدريج بصورت يک کارت خواهد شد که اين کارت حاوي تمام کارت ها
بصورت ادغام شده در يک کارت مي باشد اين طرح تا پايان سال  2012به اتمام
خواهد رسيد.
چاپ کارت الکترونيکي خدمات عمومي را مدرنيزه کرده و همچنين سند
شناسايي با امنيت باال ايجاد مي کند و هدف از صدور کارت الکترونيکي  ،ايجاد
تحولي بزرگ در روابط بين مردم و دولت است .اين کارت ،افراد را قادر مي
سازد تا هويت خويش را در هر مکاني اثبات کنند.
اين کارت در انجام امور اداري مربوط به وزارت کشور ،ازدواج ،پزشکي،
دادگستري مورد استفاده دارد.

کارت شناسايي داراي اطالعات زير است:
 – 1رمز شخصي
 – 2امضاي ديجيتالي ( کد گذاري شده )
 – 3اثر انگشت
 – 4عکس صاحب کارت
چاپخانه پرتغال ( )INCMشرکت  GEMALTOرا به عنوان اولين پيمانکار
صدور کارت شناسايي ملي انتخاب کرد.

تغييرآدرس
پورتال شهروندان به صورت آنالين  ،خدمات تغيير آدرس را ارائه مي
کند اين سيستم کار تغيير آدرس را انجام داده و اطالعات مربرط را در
اختيار ساير سازمانها قرار مي دهد
سازمانهاي مرتبط با تغيير آدرس:
برق ،آب  ،ماليات ،درمان ،بازنشستگي  ،مدرسه
اين تغيير آدرس در کارت شناسايي نيز اعمـــــال مي شود و کارت جديد صــادر
مي گردد (.تغيير آدرس در بعضي موارد هزينه دارد )
محل تغيير آدرس :وب سايت اداره ثبت احوال
فرم مربوط به تغيير آدرس را مي توان از سايت دانلود کرد.
نحوه تغيير:ز طريق آنالين يا از طريق مراجعه به اداره ثبت احوال

چارت سازماني دولت پرتغال
مجلس پرتغال متشکل از  230نماينده است که توسط رأي همگاني هر  4سال يکبار
است

رئيس جمهور
نخست وزير ( با تأئيد مجلس و رئيس جمهور )
شوراي وزيران

