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Learn European Portuguese Online 
 

- Conjuntivo - 
 

In the following pages I will describe how to build and use the different forms of 
Conjuntivo – Presente, Imperfeito and Futuro. 
The different tenses in Conjuntivo, unlike the ones in Indicativo, do not express the 
notion of time so precisely. They normally express an idea of unreality, doubt or 
probability. 

   

Conjuntivo - Presente 
 
FORM: 
 
Go to the first person singular of Presente do Indicativo and change o for e (verbs 
ending with –ar) or for a (verbs ending with –er and –ir): 
 

estudar => Eu estudo beber => Eu bebo abrir => Eu abro 

Eu estude Eu beba Eu abra 

Tu estudes Tu bebas Tu abras 

Ele estude Ele beba Ele abra 

Nos estudemos Nós bebamos Nós abramos 

Vocês estudem Vocês bebam Vocês abram 

Eles estudem Eles bebam Eles abram 

 
USE:  
 
1 - When expressing an opinion or a suggestion 
 
É importante que or Acho importante que (It is important that/ I find it important that) 
É necessário que or Considero necessário que (It is necessary that/ I find it 
necessary that) 
É interessante que or Parece-me interessante que (It is interesting that/ I find it 
interesting that) 
 
If we take out QUE, we can build the same structure using Infinitivo Pessoal: 

 É importante que façam desporto VS É importante fazerem desporto.  
 

2 - When stating a probability 
 
É provável que (It is probable that) 
É possível que (It is possible that) 
 
If we use the adverbs, we can build the same structure using Indicativo.  

 É provável que vá a Lisboa VS Provavelmente vou a Lisboa 

 É possível que seja bom VS Possivelmente é bom 
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3 - With expressions that reflect a clear fact in the negative form 
 
Não é claro que (It is not clear that) 
Não é evidente que (It is not clear that) 
Não é óbvio que (It is not obvious that) 
Não é verdade que (It is not true that) 
 
Example: 

 Não é claro que ele venha amanha.  
 
When these expressions are in the positive form, we use the Indicativo 

 É claro que ele vem amanha. 
 

4 - When it is a verb or an expression that reflects a wish, a doubt, an order, a 
feeling 
 
Verbs:       Expressions: 
Desejar que     Ter dúvidas de que 
Querer que     Ter medo de que 
Preferir que     Ter receio de que 
Pedir que     Ter pena de que 
Duvidar que     Ter gosto em que 
Mandar que     Ter vontade de que 
Ordenar que 
Exigir que 
Proibir que 
Recear que 
Gostar que  
 
Example: 

 Eu gosto que tu saias de casa. Eu tenho gosto em que tu saias de casa. 
 
5 - With “maybe” 
 
Talvez (maybe) 
 
Example: 

 Eles talvez cheguem amanhã. 
 
When we introduce talvez after the verb, the verb comes in Indicativo 

 Eles chegam talvez amanhã.  
 
6 - With certain conjunctions 
 
Embora (although) 
Ainda que (Eventhough) 
Se bem que (Eventhough) 
Mesmo que (Even if) 
 
Examples: 

 Embora esteja a chover, eu vou à praia. 

 Embora esteja a chover, vai à praia. 
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With Apesar de (Although) we use Infinitivo Pessoal. 

 Apesar de estar a chover, eu vou à praia. 
 
7 - When it is an expression related to time  
 
Antes que (Before) 
Até que (Until) 
Logo que (As soon as) 
 
Examples: 

 Antes que o filme comece, ela chega ao cinema. 

 Antes que o filme comece, telefona-me. 
 
With Antes de (Before) we use Infinitivo Pessoal. 

 Antes de o filme começar, telefona-me. 
 

8 - When it is an expression of finality 
 
A fim de que (in order to) 
Para que (So that) 
 
Examples: 

 A fim de que tu aprendas Português, eu trouxe esta gramática. 

 A fim de que tu aprendas Português, estuda esta gramática! (Imperativo)  
 

If we take out QUE, we can build the same structure using Infinitivo Pessoal  

 A fim de aprenderes Português, estuda esta gramática! 
 
9 - When it is an expression of condition  
 
Caso (in case) 
Desde que (as long as) 
Sem que (without) 
A não ser que (unless) 
A menos que (unless) 
 
Examples: 

 Caso tu estejas doente, não vais trabalhar. 

 Caso tu estejas doente, não vás trabalhar. 
 

With No caso de (in case) we use Infinitivo Pessoal  

 No caso de tu estares doente, não vás trabalhar.  
 
10 - When it is an expression of a wish  
 
Deus queira que (Let´s hope that) 
Tomara que (Let´s hope that) 
Oxalá (Let´s hope that) 
Quem me dera que (I wish that) 
 
Examples: 

 Tomara que ele encontre a carteira! 

 Oxalá que ele encontre a carteira! 
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11 - When we are wishing for something general and unspecific that should 
have a specific characteristic 
 
Examples:  

 A Maria quer comprar um livro que seja muito interessante.  (Maria wants to buy 
ANY book that is interesting => + Conjuntivo) 

 
If you know which object / person it is – if it is something we already know – then we 
use Indicativo 

 A Maria está a ler um livro que é muito interessante. (She is already reading a 
book – we already know which book it is! => + Indicativo)  

 
BUT when this comes in the negative form, it also comes with Conjuntivo.  

 A Maria não está a ler nenhum livro que seja interessante (Maria is not reading 
any interesting book). 
 

12 - With expressions that translate negative opinions  
 
Não pensar que (not believe that) 
Não acreditar que (not believe that) 
Não crer que (not believe that) 
Não julgar que (judge, meaning not think that)  
 
Examples: 

 Não penso que tu sejas simpático.  
 
With expressions which translate positive opinions, we use Indicativo 

 Eu penso que tu és simpático.  
 
13 - When it is an expression to make a contrast  
 
Por mais que (as much as) 
Por muito que (as much as) 
Por pouco que (as little as) 
Por maior (as big as) 
Por pior que (as bad as) 
Por melhor que (as good as) 
 
Examples: 

 Por mais que coma, ele não engorda.  

 Por melhor que ele seja, não consegue ganhar. 
 
14 - When it is an expression that reinforces an idea  
 
O que quer que (no matter what)  
Quem quer que (whoever)  
A quem quer que (to whomever) 
De quem quer que (from whomever) 
Com quem quer que (with whomever)  
 
Examples: 

 O que quer que o bebé faça, a avó acha sempre engraçado!  

 Com quem quer que vás, tem cuidado! 
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 Quem quer que venha, será bem recebido.  

 A quem quer que ele dê o presente, a pessoa vai gostar.  

 De quem quer que ele receba o presente, ele vai gostar.  

 Com quem quer que eu jogue, eu jogo bem.  
 
Onde quer que (Wherever) 
Por onde quer que (Whichever way) 
Para onde quer que (To wherever)  
 
Examples: 

 Onde quer que eu esteja, eu estou bem (Wherever I am, I am well).  

 Por onde quer que eu vá, eu vou lá ter (Whichever way I go, I´ll get there).  

 Para onde quer que eu vá passar férias, eu vou gostar (Wherever I go for 
vacation, I will like it). 
 

Qualquer que / Quaisquer que (Whichever) 
 
Example: 

 Qualquer camisola que compre, será sempre bonita.  
 

 
 

Conjuntivo - Imperfeito 
 
FORM: 
 
Go to the third person plural of Pretérito Perfeito do Indicativo and take out the 
ending “ram”. Then, add the endings for the Imperfeito do Conjuntivo as shown in the 
table below.  
 
 

estudar => Eles estudaram beber => Eles beberam abrir => Eles abriram 

Eu estudasse Eu bebesse Eu abrisse 

Tu estudasses Tu bebesses Tu abrisses 

Ele estudasse Ele bebesse Ele abrisse 

Nos estudássemos Nós bebêssemos Nós abríssemos 

Vocês estudassem  Vocês bebessem  Vocês abrissem 

Eles estudassem  Eles bebessem  Eles abrissem 

 
 
USE: 
 
1 - To talk about wishes or hopes that are impossible or unlikely to happen 
 
Era bom (It would have been good) 
Era melhor (It would have been better) 
 
Examples: 

 Era tão bom que me deixassem dormir.  
 
 
 



Learn European Portuguese Online 
www.learn-portuguese.org 

  
 

All rights reserved to © Learn European Portuguese Online 
For any questions, please contact mia@learn-portuguese.org 

6 
 

2 - To show doubts about the subject we are talking about (Imperfeito do 
Conjuntivo shows more intense doubts than Presente do Conjuntivo) 
 
Talvez (Maybe) 
 
Example: 

 Talvez ele devesse ter mais paciência.  
 
3 - To use with Conjunçōes when the main sentence is in the Pretérito Perfeito 
or Pretérito Imperfeito do Indicativo 
 
Embora (Athough) 
A fim de que (So that) 
Antes que (Before) 
Desde que (As long as) 
Caso (In case) 
 
Example: 

 Embora os filhos quisessem, os pais não os levaram ao jardim Zoológico. 
 
If we change these to the conjunctions without “QUE”, Conjuntivo changes to 
Infinitivo. 

 Apesar de os filhos quererem, os pais não os levaram ao jardim Zoológico. 

 Antes de chegarem, eles foram embora. 
 
4 - With “If” to talk about something unreal or hard to get + Imperfeito do 
Indicativo / Condicional 
 
Se (If) 
 
Example: 

 Se pudesse, comprava / compraria um carro. 
 
5 - To wish or to hope for things that are not real (Present was for more real 
wishes) 
 
Tomara (Let´s hope) 
Oxalá (Let´s hope) 
Quem me dera (I hope) 
 
Examples: 

 Tomara que o dinheiro ainda fosse suficiente. (the money is no longer enough, 
we know it for sure – thus, not possible) 

 
6 - When we are wishing for something general and unspecific that should 
have a specific characteristic and the main sentence is in Perfeito or Imperfeito 
do Indicativo 
 
Example: 

 Precisava de comprar um casaco que me ficasse bem e que fosse quente.  
 
If you know which object / person it is – if it is something we already know – then we 
use Indicativo 
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 Encontrou uma casa que era grande e tinha aquecimento. (We know which 
house it is, thus Indicativo) 

 
BUT when this comes in the negative form, it also comes with Conjuntivo. 

 Não encontraram ninguém que o pudesse ajudar. (It is negative, so it is 
Conjuntivo)  

 
Refer to number 11 about Presente do Conjuntivo  It is the same rules, only here 
the main sentence is either in Perfeito or Imperfeito do Indicativo, contrarily to 
what happens when we use Presente do Conjuntivo.) 
 
 

 
Conjuntivo - Futuro 

 
FORM: 
 
Go to the third person plural of Pretérito Perfeito do Indicativo and take out the 
ending “am” (Be aware it is not like in Imperfeito do Conjuntivo, where you take 
“ram”. Here we take only the last two letters).  
Then, add the endings for Futuro do Conjuntivo as shown in the table below. 
 

estudar => Eles estudaram beber => Eles beberam abrir => Eles abriram 

Eu estudar Eu beber Eu abrir 

Tu estudares Tu beberes Tu abrires 

Ele estudar Ele beber Ele abrir 

Nos estudarmos Nós bebermos Nós abrirmos 

Vocês estudarem  Vocês beberem  Vocês abrirem 

Eles estudarem Eles beberem Eles abrirem 

 
Be aware that while with the regular verbs, Futuro do Conjuntivo forms are similar to 
Infinitivo Pessoal, with irregular verbs that does not happen.  
 
Some examples of irregular verbs in Futuro do Conjuntivo: 

 TER => tiver / tiveres / tiver / tivermos / tiverem 

 DAR => der / deres / der / dermos / derem 
 
 
USE: 
 
1 - With “if” to talk about something possible or probable to happen 
 
Se (if) 
 
Example:  

 Se eu for ao cinema, vou comprar pipocas. (It is likely that I am going to the 
cinema, or at least possible). 

 
The main sentence can come in Presente do Indicativo – when we are speaking 
informally – in Futuro do Indicativo – when we want to be more formal – or in 
Imperativo, when we want to give an order, make a recommendation or ask for 
something. 
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Here are some examples: 
 
1.2 - Se + Futuro do conjuntivo + Presente do indicativo (Informal) 

 Se tiver possibilidade, vou ao Brasil. 
 
1.3 - Se + Futuro do conjuntivo + futuro do indicativo (Formal)  

 Se quiserem, poderâo sentar-se.  
 
1.4 - Se + Futuro do conjuntivo + Imperativo  

 Se tiveres tempo, traz-me um copo de água 
 
2 - With certain expressions of time  
 
Enquanto (while) 
Quando (when) 
Logo que (as soon as) 
Assim que (as soon as) 
Sempre que (always when) 
 
Examples:  

 Quando quiser, pode-me telefonar. 

 Enquanto puder, vou viajar. 
These expressions can be used with Presente do Conjuntivo too, but when used with 
Futuro do Conjuntivo, they represent something that it is more likely or possible to 
happen 
 
We can also use these expressions with Indicativo, when we are speaking about 
actions that are usual or that already happened. 

 Quando fui ao bar, vi o Ricardo. (Already in the past) 

 Assim que chego a casa, ligo a televisão. (Usual action) 
 
3 - Sentences with relative pronouns, when we want to speak about a 
possibility in the future 
 
Que (that) 
Onde (where) 
Quem (who/ whom) 
 
Examples: 

 Vou até onde tu fores. 

 Os alunos que quiserem podem sair depois de acabarem o teste.  

 Venha com quem quiser (The relative pronoun can be preceded by a 
preposition). 

 

4 - With repetition of the verb, to reinforce an idea  Presente do Conjuntivo + 
Futuro do Conjuntivo  
 
Venha quem vier (No matter who comes) 
Doa a quem doer (No matter who it hurts / bothers) 
Faça o que fizer (No matter what I do) 
Etc. 
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Examples: 

 Venha quem vier, vai ser alguém simpático (No matter who comes, it will be 
someone nice). 

 Doa a quem doer, vou fazê-lo (No matter who it hurts/bothers, I am going to 
do it). 

 Faça o que fizer, ele é sempre feliz (No matter what he does, he is always 
happy). 

 
 
 
 
I hope you enjoyed this e-Book. If you have any questions or comments about this 
subject, please feel free to contact me at mia@learn-portuguese.org. I am happy to 
answer you as soon as possible. 
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