
اقامت پرتغال
از طریق سرمایه گذاری

اقامت پرتغال از طریق سرمایه گذاری
 برنامه اقامت پرتغال یکی از محبوب ترین برنامه های ویزای طالیی موجود در اروپا میباشد. کشور پرتغال برنامه اقامت از طریق سرمایه

 گذاری را در سال ۲۰۱۲ شروع کرده است و در این مدت با اصالحات قوانین به متقاضیان این فرصت را داده که در مدت ۵ سال

شهروندی خود را بدست بیاورند.در زیر بعضی از مزایای برنامه اقامت پرتغال را میتوانید مشاهده منایید

سرمایه گذاری در بخش ملک و امالک و دریافت سند ملکی

متغیر بودن میزان سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور متناسب با بودجه شما

برای متدید اقامت تنها ۷ روز در سال حضور در کشور زیبای پرتغال نیاز هست

دریافت اقامت برای فرزندان تا سن ۲۶ سال

امکان درخواست اقامت برای پدر و مادر فرد متقاضی

مدرک زبان مورد نیاز منی باشد

با گذشت ۵ سال می توانید شهروندی و پاسپورت ارزشمند پرتغال را دریافت منایید

 در ابتدای کار و دریافت اقامت میتوانید ۱۸۰ روز به کشورهای حوزه شینگن سفر کنید و پس از دریافت شهروندی در کلیه کشورهای

احتادیه اروپا زندگی و کار کنید

  پس از دریافت پاسپورت پرتغال میتوانید به بیش از ۱۶۰ کشور بدون ویزا سفر کنید
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درباره پرتغال

مکان
جنوب غربی اروپا و همسابه غربی کشور اسپانیا

پایتخت
لیسبون

ساعت
UTC 0

مساحت
92,090 sq. km.

نوع حکومت
جمهوری پارملانی

زبان
پرتغالی

ارز
Euro (EUR)

 ارزش پول
1 USD = 0.9214 EUR

جمعیت
10,833,816

%رشد جمعیت: 0.07

 تولید ناخالص داخلی
 297.1 billion USD

کشورهای بدون ویزا
۱۶۰

چه کسی میتواند اقدام کند

به صورت کلی باید شرایط زیر را داشته باشید

سال داشته باشید حداقل ۱۸ 

توانایی مالی برای پرداخت هزینه های سرمایه گذاری را داشته باشید 

بدون سابقه کیفری باشید

از سالمت جسمانی برخوردار باشید

مدارک مورد نیاز برای درخواست اقامت را ارایه منایید
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گزینه های سرمایه گذاری برای دریافت اقامت پرتغال

گزینه های سرمایه گذاری در بخش امالک

خرید ملک به ارزش ۵۰۰ هزار یورو یا بیشتر

خرید ملک به ارزش ۳۵۰ هزار یورو در صورتی که سن ملک باالتر از ۳۰ سال باشد

خرید ملک در مناطق کم جمعیت به ارزش ۴۰۰ هزار یورو یا برای امالک باالتر از ۳۰ سال ۲۸۰ هزار یورو

انتقال سرمایه به ارزش یک میلیون یورو

ثبت شرکت و استخدام ۱۰ نفر

یکی دیگر از راه های دریافت اقامت کشور پرتغال راه اندازی یک بیزینس و استخدام حداقل ۱۰ نفر به صورت متام وقت و در مناطق کم جمعیت ۸ نفر میباشد

فرد متقاضی میتواند ملبغ یک میلیون یورو یا بیشتر را به یکی از بانک های دولتی یا موسسات معتبر در پرتغال انتقال دهد و به مدت ۵ سال این مبلغ را در حساب نگهداری کند این 

مبلغ همچنین میتواند در بخش سهام و اوراق بهادار نیز سرمایه گذاری شود

•

•

•
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مراحل ومزایای دریافت اقامت پرتغال

مراحل دریافت اقامت پرتغال

تکمیل و ارایه فرم های مربوط به اقامت به همراه ترجمه مدارک متقاضی

ارسال پرونده متقاضی به اداره مهاجرت

افتتاح حساب بانکی و واریز مبلغ سرمایه گذاری و دیگر هزینه های دولتی

خرید ملک و انتقال سند به نام متقاضی

ارسال دعوتنامه توسط وکیل برای کلیه افراد خانواده

سفر به پرتغال و اجنام انگشت نگاری در اداره مهاجرت

 اجنام حتقیقات امنیتی و پروسه های مربوط به اقامت

  اعالم قبولی و صدور کارت اقامت

مزایای دریافت اقامت پرتغال
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غربی زندگی در یکی از زیباترین و گرمترین کشور اروپای 

سال امکان درخواست اقامت برای فرزندان تا ۲۶ 

سال همچنین پدر  مادر متقاضی باالتر از  ۶۵

ویزا اجازه سفر به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به 

ملک معافیت مالیاتی برای خرید 

عدم پرداخت مالیات در صورتی کمتر از ۳۸۱ روز در پرتغال زندگی کنید 

سال متدید اقامت تنها با حضور ۷ روز در 

دریافت شهروندی پس از ۵ سال

صورت رایگان استفاده از مزایای سیستم سالمت و درمان به 

صورت رایگان حتصیل فرزندان در پرتغال به 

امکان زندگی در کلیه کشورهای احتادیه اروپا پس از دریافت شهروندی



کشور های بدون ویزا

 اقامت پرتغال به شما این اجازه را میدهد که در دوره ۵ سال اولیه که به صورت اقامت موقت می باشد به کشور های حوزه شینگن بدون ویزا به مدت ۱۸۰ روز در سال سفر 

کنید و با دریافت پاسپورت کشور پرتغال میتوانید به بیش از ۱۶۰ کشور جهان بدون ویزا سفر کنید و از همه مهم تر اجازه زندگی و کار در کلیه کشور های احتادیه اروپا می باشد

Andorra Austria Belgium

Bulgaria Croatia Cyprus

c Czech Republi Denmark Estonia

Finland France Germany

Greece Hungary Iceland

Ireland (Rep.) Italy Latvia

Liechtenstein Lithuania Luxembourg

Malta Monaco Montenegro

Netherlands Norway Poland

Portugal Romania San Marino

Slovakia Slovenia Spain

Sweden Switzerland 

37 COUNTRIES VISA-FREE WITH RESIDENCY

EUROPE

Vatican City
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