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vos do momento atual, assim como um dos mais procurados

de 500.000 € ou mais, oferece acesso a uma autorização de
residência conhecida como golden visa, para o seu investidor
e a família (esposa, filhos dependentes e ascendentes) com a vant-
agem de não necessitar residir em permanência em Portugal.
Empréstimos bancários podem ser obtidos para o pagamento
do imóvel acima dos 500.000 € e poderá ser arrendado para
fins comerciais, agrícolas ou turísticos. 

Após 5 anos mantendo o valor do investimento, poderá optar
entre duas opções: Manter o seu investimento, nesse caso
a autorização temporária de residência pode ser renovada;
ou se candidatar a residência permanente na lei Portuguesa.
Após 6 anos, quer com autorização temporária ou permanente
de residência, o investidor é elegível para a Cidadania. 
Para isto, o investidor tem que ter pelo menos 18 anos (ou
16 anos se for casado ou tiver sido emancipado), provar que não

simples teste da língua Portuguesa.
Outro fator muito importante a ser considerado é o fato de 
Portugal ser reconhecido na comunidade internacional como
um país competitivo para atrair investidores estrangeiros,
devido a fatores que abrangem a segurança, a qualidade de
vida e tendências de mercado. Isto é demonstrado pelos indi-
cativos do país e prêmios recebidos todos os anos desde 2013.

“Um investimento de 500.000 € ou mais 

oferece acesso a autorização de residência 

O programa do golden visa Português é um dos mais atrati-

conhecida como golden visa (...)”

de toda a Europa devido à sua flexibilidade. Um investimento

foi condenado por nenhum crime significativo e fazer um
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PORTUGAL

Investimento 500.000 €

Tipo Residência & Comercial

Prazos 4/6 meses

Europa EU & Schengen

Capital Lisboa

Moeda Euro €

População 10.3 M

PIB por Pessoa USD $ 21,378

PIB Ranking 34/50

PORTUGAL



Segurança

Portugal é o 4º país mais seguro do mundo de acordo com
o ‘Global Peace Index’ em 2018, para o qual foram analisados
um total de 163 países.

Educação

Apesar do seu tamanho em comparação com equivalentes
noutros países, algumas universidades Portuguesas estão
presentes em rankings internacionais, como as de Economia. 
De momento temos 3 universidades Portuguesas entre as
melhores do mundo: Universidade Católica Portuguesa,
Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de Economia
da Universidade do Porto, de acordo com os últimos rankings
do Financial Times.

Esperança Média de Vida

De acordo com o mais recente relatório da OECD, Portugal
é o 14º país com maior esperança de vida, acima da média
nos países da União Europeia. A esperança média de vida nas
mulheres é de 84.30 anos e 78.10 anos para os homens.

estão presentes em rankings internacionais, 

como as de economia. 

De momento estão 3 universidades Portuguesas
entre as melhores do mundo (...)”

“(...) Algumas universidades Portuguesas



R.U. 2,71%

França 2,79%

Alemanha 2,95%

Suiça 3,33%

Malta 3,37%

Grécia 3,97%

Espanha 4,00%

Chipre 4,74%

PORTUGAL 5,45%

0,00% 3,00% 5,00% 6,00%

Rentabilidade do arrendamento

O rendimento anual bruto de aluguel, indicado como uma
percentagem do preço de compra do imóvel. Este será
o valor expectável de retorno para o seu investimento
antes dos custos de manutenção e outros. Os imóveis
têm 120 m2 e estão localizados no centro das cidades.
Fonte: Global Property Guide.



Doing Business

Em 2018, Portugal subiu para a 29ª posição no ranking ‘Doing 
Business’, que estabelece os padrões e as regulações que
favorecem ou não o desenvolvimento econômico.

Prêmios Internacionais de Turismo

Portugal foi premiado pelo segundo ano consecutivo
com o título de ‘Melhor Destino Europeu’ pela ‘World Travel

Lisboa, a Capital de Portugal, venceu a categoria de ‘Melhor
Cidade da Europa’ e também ‘Melhor Porto de Cruseiros Europeu’.

Awards’ assim como ‘Melhor Destino Mundial de Golf’.

Graças a praias fantásticas no Algarve, Portugal conseguiu
o título de ‘Melhor Destino de Praia Europeu’.

‘World Travel Awards’ assim como
como ‘Melhor Destino Europeu’ pela

Parque das Nações \\ Lisbon

“Portugal foi premiado, pelo segundo ano

‘Melhor Destino Mundial de Golf’ (...)”



R.U. 74.10

França 41.56

Grécia 24.87

PORTUGAL 23.96

Espanha 23.24

Malta 22.40

Suiça 17.71

Alemanha 17.37

Chipre 8.91

0.00 22.5 45 67.5 90

Relação preço / rentabilidade

A proporção entre o Preço e a Rentabilidade é calculada
através do custo de um apartamento de gama média
com 100 m2 em comparação com o PIB por pessoa.
Fonte: Global Property Guide.
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Desde 1 de Janeiro de 2022, a legislação portuguesa teve alterações.
De acordo com o que já tinha sido definido pelo Governo português, este 
novo decreto-lei limita as zonas específicas de Portugal onde os investidores 
Golden Visa ainda podem comprar imóveis residenciais.

Segundo esta nova legislação, os investimentos residenciais apenas são 
adequados nas regiões do interior do país, o que significa que as locali-
dades junto à Costa, tais como Lisboa, Porto e partes do Algarve já não 
são viáveis como investimento para o Golden Visa.

No entanto, imóveis comerciais ou de serviços ainda são qualificados em 
todas as regiões de Portugal, incluindo mesmo Lisboa, tais como: hóteis 
e empreendimentos turísticos, lojas, escritórios, restaurantes, etc... 

Desde 1 de Janeiro de 2022, as alternativas possíveis são:

Imóveis Comerciais
• Em qualquer lado, desde 500,000€

• Em zonas de “baixa-densidade”, desde 400,000€

• Projetos de reabilitação, desde 350,000€

• Projetos de reabilitação em zonas de “baixa-densidade” desde 280,000€

Imóveis Residenciais
• Em zonas do interior, desde 500,000€

• Em zonas do interior e “baixa-densidade”, desde 400,000€

• Projetos de reabilitação em zonas do interior, desde 350,000€

• Projetos de reabilitação em zonas do interior e de “baixa-densidade” 

desde 280,000€.

Solução alternativa
• Fiscalmente eficiente, assente em imóveis, desde 500,000€



Douro

REGIÕES DE PORTUGAL

Blue Apenas Comercial

Red Residencial & Comercial



Lisboa

Situada no coração de Portugal se encontra a Capital, Lisboa,
a maior e a mais central das cidades Portuguesas. Conhecida
pela luz e clima ameno durante todo o ano, Lisboa também
é uma cidade de monumentos. Em 2013 e 2014 Lisboa foi eleita
como ‘Melhor Destino de Férias do Mundo’ sendo que em 2017

variedade de distintos restaurantes de topo, assim como lojas.
Lisboa está situada onde o rio Tejo encontra o Oceano Atlâ- 

perto e todo o tipo de atividades de lazer.

Parque das Nações 
(Também conhecida como EXPO)

O Parque das Nações (Expo) é a zona mais moderna da cidade

erenciada pela sua arquitetura contemporânea e espaços
verdes, onde podemos assistir a eventos culturais, caminhar
ao longo do rio, praticar esporte, ir ao shopping, trabalhar e
viver. Realizou-se nesse espaço a Expo 98, sendo depois

encontrar trem, ônibus, metro e taxis. Como foi construido
na margem do rio Tejo, o Parque das Nações também tem
uma marina com bares e restaurantes com esplanadas.
As atividades culturais são bastante variadas. O Oceanário,
um dos maiores aquários da Europa, é uma das principais
atrações mais visitadas, de entre muitas outras.
O Casino Lisboa também se encontra no Parque das Nações,
com 3 espaçosos andares, mais de 1000 slot machines, 22
mesas de jogo e um auditório para 600 pessoas sentadas.
Ao lado do Casino, tem o shopping Vasco da Gama com 170

foi votada ‘Melhor Cidade Destino da Europa’. Descubra uma

lojas, 33 restaurantes, salas de cinema e academia.

ntico, o que claro significa extensas praias de areia branca por

de Lisboa, situada no ponto oriente, esta vasta área é dif- 

transformado numa área multi-funcional onde também pode

“Em 2013 e 2014 Lisboa foi eleita ‘Melhor
Destino de Férias do Mundo’ (...)”



Lisboa



Buying real estate in Portugal attracts certain taxes,
stamp duty and fees. We recommend investors budget
for 9%-10% in total, the main element being Property
Transfer Tax (IMT).

Family

Qualifying family members include spouse and all
children under 18. Children 18 and over can qualify if
dependent. Dependent parents may also qualify

Taxes

Investors will only be taxed on their worldwide income
if they are resident in Portugal for over 183 days in any
Investors will only be taxed on their worldwide income
if they are resident in Portugal for over 183 days in any
year. However, Portugal has a very favourable tax regime
for anyone considering living in the country. No taxes are

those non-resident individuals tax is charged at 28% on
income derived in the country. This can be reduced with
expenses for rental income. Capital gains tax is 28% and
'-&$&.7$&.722%!74*&1.8%$.*%1'1.743.3&#$&*67'6%4".,-&$&
is no inheritance tax in Portugal. Annual property taxes
(IMI) can vary between 0.3% and 0.8% of the property
valuation, but there are a range of exemptions.

Living and Working

Applicants deciding to live full time in Portugal will
require medical insurance. However families will
have access to all public services including state
medical care and schooling. State schooling follows
the Portuguese curriculum but there are many English
international schools also. Applicants also have the right
to work in Portugal and set up a business there.

Travel

Gaining visitor visas to travel to Europe and the Schengen
zone has become problematic from many countries
in the Middle East, Asia and Africa. Once granted, the
/%$')0)&1&.$&163&4*&.#&$+6'.722%!1.8$&&3%+.%8.'$75&2
throughout the EU Schengen zone. Applicants need to
16+#2(.$&4&!.'-&.0%23&4.5617.'%.+764'764.'-61"

Cascais

Cascais é uma cidade situada na costa oeste de Portugal, onde 
o Tejo encontra o Oceano Atlântico. Quando visitamos Cascais,

um destino turístico deu início no século 19, quando a nobreza
começou a construir aqui as suas mansões. Hoje em dia, são as
requintadas praias, vida noturna e a proximidade com Lisboa
tornam Cascais um dos destinos de férias mais apelativos.

Casino Estoril

entretenimento e lazer de Portugal. Este casino localizado na

Situado a 18 km de Lisboa, o Casino Estoril é considerado por
muitos o epítome do turismo em Portugal e até no mundo.
Fiel à sua tradição de casino mais antigo de Portugal, o Casino

de entretenimento, com excepcional qualidade do bom-gosto
e serviço de excelência, o qual é a sua imagem de marca.

e lazer de Portugal. 

tempos uma humilde vila de pescadores. A sua transformação para
se torna difícil imaginar que esta exuberante cidade já foi em

O Casino Estoril é o maior e mais diversificado complexo de

Riviera Portuguesa é um dos maiores de toda a Europa.

Estoril é um magnifico e ultra-moderno centro multifuncional

diversificado complexo de entretenimento
“O Casino Estoril é o maior e mais

É também o maior casino da Europa.” 



Santa Marta e Casa de Santa Maria \\ Cascais



Sintra

da Humanidade desde 1995, já inspirou inúmeros artistas e
poetas ao longo da sua longa história.
A sua paisagem fresca, rica e verdejante é aprimorada pela
arquitetura exuberante das mansões e palácios, envolvendo
Sintra em mistério e romantismo. Apenas a cerca de 25 km
de Lisboa, encontra-se esta encantadora cidade, cheia de
caráter e história, com o Palácio da Vila mesmo no centro.
No cimo dos montes de Sintra, está o Palácio da Pena, que
é considerado o epítome do Romantismo no século 19, um
monumento que as palavras não conseguem descrever.
O Castelo dos Mouros e as suas muralhas apresentam outro
lado de Sintra, o guerreiro, em memória das batalhas do
passado. Igualmente fascinante e digno de visita é o Cabo
da Roca, o ponto mais ocidental não só de Portugal mas de
todo o continente Europeu.

é aprimorada pela arquitetura exuberante

das mansões e palácios, envolvendo Sintra

Sintra, classificada pela UNESCO como Património Mundial

“A sua paisagem fresca, rica e verdejante

em mistério e romantismo.”



Palácio da Pena \\ Sintra



Praias

um longo verão com muitas horas de luz do sol durante todo
o ano, fazem de Portugal um destino de férias perfeito.
A qualidade e a beleza das praias Portuguesas é mencionada
frequentemente nos media internacionais. Portugal é o país
da Europa com mais Bandeiras Azuis, já contando com 320.

Algarve

Foi daqui que os Portugueses partiram em busca de outras 
paragens no século 15… e é no Algarve que damos as boas
vindas a muitas das pessoas que nos visitam. Aqui o clima
ameno e ensolarado é quente ao longo de todo o ano.
Com 320 praias com Bandeira Azul, entre as melhores do
mundo, são delimitadas por incríveis falésias, com ilhas
quase desertas que separam a Ria Formosa do oceano, com
pequenas baías formadas por rochas. O oceano e a sua água
azul turquesa, quase sempre tranquilo, é ideal para longos
mergulhos e esportes. Silves preserva traços do passado Árabe
enquanto Lagos tem lembranças da era dos descobrimentos.
Com uma atmosfera mais cosmopolitana e noturna temos
Portimão e Albufeira, enquanto Faro é a porta de entrada da
região. Tavira um tesouro da arquitetura tradicional. 
Para  poder relaxar, tem inúmeros campos de golf aclamados
internacionalmente, ou pode optar por tratamentos no spa,
não esquecendo a Villa Termal das Caldas de Monchique.
Hóteis e resorts, desde o mais simples ao mais sofisticados,
uma panóplia de variedades oferendo as boas-vindas.
Trilhos para caminhar ou para bicicleta, permitem descobrir
a região, como a interior Via Algarviana ou a Rota Vicentina
ao longo de um litoral dos mais bem conservados da Europa.

de figo, amargos licores de amêndoa e medronho. Um pouco
do sol do Algarve que os visitantes podem levar para casa.

Com um litoral extenso, cada praia contendo areia branca,

As viagens de barco são uma maneira ecológica de observar
a fauna e a flora. Pode contar com peixe fresco e marisco
grelhado ou na cataplana, assim como doces de amêndoa e



Vale do Lobo \\ Algarve

incríveis falésias, com ilhas quase desertas que separam
“(...) praias de excelente qualidade são suportadas por

a Ria Formosa do oceano, com pequenas baías (...)”



Av. Dom João II 35D, 1990-083 Lisboa // Portugal

+351 211 926 016  
+351 969 638 904
+351 918 788 007

Nossa equipe aguarda para o ajudar a selecionar o melhor investimento.

Estamos sempre disponíveis para apoiar sua decisão com nossos serviços.

Nossos clientes são VIPs e nós sabemos disso.

Nos contate para uma reunião.


