
Com o objectivo de promover a livre circulação dos cidadãos na 
União Europeia, foi aprovado no passado dia 9 de Junho de 2016 
o texto do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à simplificação dos requisitos para a apresentação, num 
Estado-Membro, de certos documentos públicos emitidos pelas 
autoridades de outro Estado-Membro, nomeadamente documen-
tos relativos ao nascimento, vida, óbito, nome, casamento, divór-
cio, separação judicial ou anulação do casamento, parceria regis-
tada, filiação, adopção, domicílio e/ou residência, nacionalidade e 
inexistência de registo criminal.

Estabelece-se, por este meio, a dispensa de legalização (ou seja, o 
reconhecimento da autenticidade da assinatura do titular de um car-
go público, a qualidade em que o signatário do documento actuou 
e a autenticidade do selo ou do carimbo aposto) e de formalidade 
análoga (isto é, a aposição da apostilha da Convenção da Haia de 5 
de Outubro de 1961) bem como a simplificação de outras formali-
dades relativas à exigência de apresentação de cópias certificadas. 

Por fim, são simplificadas as formalidades relativas a traduções 
de documentos públicos através da criação de formulários mul-
tilingues em cada uma das línguas oficiais das instituições da 
União Europeia para acompanhamento dos documentos como 
auxiliares de tradução a preencher pela autoridade emissora do 
documento a que serão apensos, com o objectivo de eliminar, na 
medida do possível, a necessidade de traduzir os documentos.

As disposições do novo regulamento serão postas em prática gradu-
almente, devendo este ser inteiramente aplicável a partir de 2019.
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