
PORTUGAL 
GOLDEN VISA PROGRAM

ل: درباره پرتغا

موقیت جغرافیایى : قرار گرفته بر روى شبه جزیره ایبرى در جنوب غربى اروپا و از شمال و شرق هم مرز با اسپانیا  هم 
ب مرز با اقیانوس اطلس اقیانوس در غرب و جنو

پایتخت : لیسبون و پرجمعیت ترین شهر: پورتو

مساحت : 92212 کیلومتر مربع

جمعیت : حدود 10.7 میلیون نفر

زبان رسمى : پرتغالى – انگلیسى

پول رایج : یورو

اقامت از طریق سرمایه گذارى
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کشور پرتغال عضو اتحادیه اروپا با سیستم سیاسى متداول وبازاراقتصادى کامال آزادانه است.این کشور استانداردهاى باالى زندگى از جمله آموزش و پروش و همچنین بهداشت و درمان را 
ارائه مى دهد. به عنوان یک کشور مدیترانه اى، پرتغال داراى یک فرهنگ غنى و متنوع و همچنین، آب و هواى مدیترانه اى است.

پرتغال از سال 6891 عضو اتحادیه اروپا و از سال 5991 عضو منطقه شینگن شده است.
بازار به سرعت در حال توسعه این منطقه و همچنین دسترسى راحت به مناطق شینگن،مقصدى ایده آل را براى جابه جایى و کسب و کار متقاضیان فراهم مى کند.

برنامه  ویزاى طالیى پرتغال گزینه اى جذاب براى شهروندان غیر اتحادیه اروپاست که تمایل به اقامت،تحصیل و یا کسب و کار دارند این برنامه همچنین راه را براى اقامت دائم و شهروندى 
در اروپا هموار مى سا زد.
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مبناى حقوقى

. اصالحات حقوقى در حال حاضر موجب اقامت شهروندان غیر اتحادیه اروپا مى شود که تمایل به تغییر محل سکونت،تحصیل و یا کسب و کاررا دارند
. این امر به موجب قانون 29/2012 و شماره سفارش A / 2012-11820 امکان پذیر است

اقامت دائم و شهروندى
پس از 5 سال متقاضى میتواند اقامت دائم پرتغال را درخواست کند و پس از 6 سال اقامت قانونى،متقاضى درصورتى که تمام الزامات قانونى را رعایت کرده باشد میتواند درخواست 

. شهروندى در کشور پرتغال را بدهد

وابسته ها
وابستگان واجد شرایط شامل همسر،فرزندان،پدر و مادر و همچنین خواهر و برادر تحت تکفل نیز مى باشد.کودکان بیش از 18 سال باتوجه به موقعیت مالى متقاضى اصلى میتوانند در 

موسسه هاى علمى ثبت نام کنند.

اقامت از طریق سرمایه گذارى
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گزینه هاى سرمایه گذارى
: شرکت در برنامه ویزاى طالیى سه راه را براى اقامت ارائه مى دهد

ت • خرید امالك و مستغال
• انتقال سرمایه

ل • سرمایه گذارى با هدف ایجاد شغل در پرتغا

ت سرمایه گذارى در امالك و مستغال
براى سرمایه گذارى در ملک متقاضى باید بین 280000 یا 500000 یورو با توجه به ملک و یا محل آن سرمایه گذارى کند.حداقل سرمایه گذارى براى امالك جدید در پرتغال 500000 یورو 
و ملک هایى که بیش از 30 سال قدمت دارند 350000 یوروهستند. ارزش ساختمان هایى که باالتر از 30 سال قدمت دارند اما در مناطقى کمتر از 100 کیلومتر مربع واقع شده باشند حداقل 

. 280000 یورو مى باشد

ل ایجاد فرصت شغلى در پرتغا
دد. برنامه ایجاد شغل، مستلزم ایجاد حداقل 10 شغل دائمى در پرتغال است که باید توسط سازمان تامین اجتماعى محلى تایید گر

انتقال سرمایه
. ممکن است متقاضى این برنامه را براى سرمایه گذارى انتخاب نماید

متقاضى میتواند مبلغ 1000000 یورو در یکى از موسسات مالى طى یک دوره 5 ساله سرمایه گذارى کند.روش دیگر میتواند سرمایه گذارى 500000 یورویى در شرکتهاى کوچک و یا 
. متوسط باشد

. معیارهاى مالى براى این برنامه ممکن است از طریق سرمایه گذارى  € 350،000  در فعالیت هاى تحقیقات علمى، و یا سرمایه گذارى € 250،000 در هنر و فرهنگ باشد

معیار هاى دیگر
متقاضى براى بار اول باید با ویزاى معتبر شینگن وارد کشور پرتغال شود و پس از آن براى دریافت اقامت باید سال اول 7 روز و سال دوم 14 روز در آنجا حضور داشته باشد.

منجر به شهروندى  
پس از ۵ سال اقامت

کارت اقامت اتحادیه اروپ تبدیل به اقامت دائمپس 
از 5 سال اقامت موقت 
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حق زندگى در پرتغال مدت 7 روز اقامت در سال شامل تمام اعضاى خانواده
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