
O GOLDEN VISA
IMIGRAÇÃO



VIAJE LIVREMENTE 
POR TODA A EUROPA

O Golden Visa é um programa lançado pelo 
Governo Português, que permite a cidadãos de 
Estados não-membros da União Europeia 
candidatarem-se a um título de residência, que 
os habilita a viajar livremente durante todo o 
ano por toda a Europa, particularmente dentro 
da área abrangida pelo Acordo de Schengen. 

ESPAÇO SCHENGEN 

MEMBROS UE: 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca (excluindo 
Gronelândia e Ilhas Faroé), Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
Estónia, Finlândia, França (excluindo territórios ultramarinos), 
Grécia, Holanda (excluindo territórios Caribenhos),  Hungria, 
Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia,  
Portugal, República Checa e Suécia.

NÃO-MEMBROS UE:
Islândia, Liechtenstein, Noruega (excluindo Svalbard) e 
Suíça. 
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REQUISITOS:

1.
Aquisição de bens imóveis no valor de € 500.000,00, ou € 400.000,00 se
o imóvel se situar numa área de baixa densidade populacional, que podem
ser arrendados posteriormente ou explorados para fins 
comerciais, agrícolas, ou de índole turística, OU

2.
Aquisição de bens imóveis construídos há pelo menos 30 anos,
ou localizados em áreas de reabilitação urbana e realização de obras de 
recuperação, no valor global de pelo menos € 350.000,00, ou € 280.000,00 
se o imóvel se situar numa área de baixa densidade populacional, OU  

3.
Transferência de capital num valor mínimo de € 1.000.000,00 com total 
liberdade de investimento - aplicações financeiras ou aquisição de 
participações sociais, OU

5.
Transferência de fundos de capital num valor mínimo de € 350.000,00, que 
sejam aplicados em actividades de investigação desenvolvidas por 
instituições públicas ou privadas de investigação científica. O valor mínimo 
será de €280.000,00 se estas actividades forem prosseguidas numa área de 
baixa densidade populacional, OU

6.
Transferência de capital num valor mínimo de € 250.000,00, que seja 
aplicado em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou 
manutenção do património cultural nacional. O valor mínimo será de 
€200.000,00 se estas actividades forem prosseguidas numa área de baixa 
densidade populacional, OU

7.
Transferência de capital num valor mínimo de € 500.000,00 destinado à 
aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou de 
capital de risco vocacionados para a capitalização de PMEs. 

4.
Investimentos dos quais resultem a criação de pelo menos 10 postos de 
trabalho, ou 8 postos de trabalho se os mesmos forem criados numa área 
de baixa densidade populacional, OU



FORMALIDADES 
NECESSÁRIAS 

O investimento deve ser feito paralelamente à 
candidatura para o título de residência, e deve ser 
mantido pelo período mínimo de 5 anos desde a 
emissão do Golden Visa. 

CRITÉRIOS ADICIONAIS A PREENCHER:

Satisfazer as condições gerais exigidas para a 
concessão de uma autorização de residência 
temporária

Ser titular de um visto de curta duração para o 
Espaço Schengen 

Regularizar a estadia em Portugal dentro de 90 
dias após a data de entrada no país

O Golden Visa é uma autorização de residência 
temporária válida pelo período de 1 ano, contado a 
partir da data da respectiva emissão, podendo ser 
renovada por períodos sucessivos de 2 anos, desde 
que se mantenham os requisitos necessários para a 
sua concessão.

Ter presente que, para a renovação deste visto, é 
necessário provar que se permaneceu um mínimo de 
7 dias, seguidos ou interpolados, no primeiro ano, e 
14 dias, seguidos ou interpolados, em cada um dos 
subsequentes períodos de 2 anos.
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REAGRUPAMENTO 
FAMILIAR

Os detentores de um Golden Visa e título de residência têm 
direito ao reagrupamento familiar e podem ter acesso a 
residência permanente em Portugal. Após 6 anos de residência 
permanente em Portugal é possível solicitar a cidadania 
Portuguesa, tirando total proveito de uma dupla nacionalidade 
e de um passaporte da UE.  
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COMO PODEMOS 
AJUDÁ-LO

A nossa Sociedade tem uma vasta experiência em lidar 
com todos os aspectos relacionados com a obtenção de 
diversos tipos de vistos, sendo reconhecidos no campo 
do investimento estrangeiro em Portugal, nas áreas de 
aquisição de imóveis e investimentos de capital.

Caso necessite de apoio ou esclarecimentos adicionais, 
não hesite em contactar-nos, teremos todo o prazer em 
ajudá-lo com os procedimentos necessários.
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MADEIRA FIDUCIA MANAGEMENT
Francisco Gonçalves Gomes
Cláudia Freitas
Diogo Freitas

MADEIRA
T +351 291200980
Marina Club - Av. Arriaga 73, 
1º andar, sala 105
9004-533 Funchal, Madeira - Portugal

LISBOA
T +351 933875704
Edificio Castil
Rua Castilho 39 12-B
1250-068 Lisboa – Portugal

valorpt@valorsolutions.org

ADD VALUE
TO YOUR
BUSINESS 

CONTACTOS

www.valorsolutions.org 
Ultima actualização: Janeiro 2018




