
 

 
 
 

A todas as EBI, EBS e ES 

Escolas Particulares 

Escolas Profissionais 

Conservatório Regional de Ponta Delgada 

 
C/C: Direção Regional das Comunidades; Vice-Presidência e Rede Valorizar 
 

 

Sua Referência Sua Comunicação de Nossa Referência 

            Nº. S-DREAE/2022/4913 

  Proc.   DESAP/17.67.1 
 

 
Assunto: Inscrições | Prova de Aquisição de Nacionalidade (PaN) 2022/2023 

 

A Prova do Conhecimento da Língua Portuguesa para Aquisição de Nacionalidade (PaN) tem 

como enquadramento legal o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, aprovado pelo Decreto-Lei N.º 

237-A/2006, de 14 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei N.º 43/2013, de 1 de abril, 

e também pela Portaria N.º 176/2014, de 11 de setembro, e pelo Despacho N.º 12941/2014, de 23 de 

outubro.  

Conforme informação disponível na página da internet do IAVE, o período de inscrição para 

realização da Prova de Conhecimentos de Língua Portuguesa para Aquisição de Nacionalidade 

(PaN) decorre entre os dias 17 de outubro e 04 de novembro de 2022, sendo que a prova realizar-

se-á entre os dias 28 de novembro a 9 de dezembro de 2022.  

Solicita-se assim, aos órgãos de gestão a melhor divulgação desta prova junto da população alvo 

que, eventualmente contactaram a vossa escola, no sentido de obterem informações sobre a mesma. 

Desde já se informa que esta prova se realiza numa só escola, por ilha. 

Para a formalização das inscrições, os interessados deverão aceder ao formulário disponível no 

link https://pan.iave.pt/pub/index.php.  

Poder-se-á consultar toda a informação disponível na página do IAVE em https://iave.pt/pan/.  

Em anexo, remete-se ainda o Aviso N.º 19419/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série 

— N.º 196, de 11 de outubro, relativo à abertura do procedimento de inscrição para a prova do 

conhecimento da Língua Portuguesa para Aquisição de Nacionalidade. 

De acordo com o Aviso, em anexo, a comprovação do conhecimento da Língua Portuguesa pode 

ser feita através de: 

 Prova escrita - É realizada exclusivamente em computador (e-essessment) e tem a duração 

de 75 minutos; 

 Prova oral - Assume a forma de entrevista individual (duração máxima de 15 minutos); 

 Prova adaptada - Adaptada às necessidades específicas dos candidatos. 

 

 

 

 

Correio Eletrónico 

https://pan.iave.pt/pub/index.php
https://iave.pt/pan/


 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais 

Direção Regional da Educação e Administração Educativa 
Paços da Junta Geral - Carreira dos Cavalos 

Apartado 46 

9700-167 Angra do Heroísmo 

Telefone: 295 401 100          E-mail: dre.info@azores.gov.pt 
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