
 Os Serviços do Advogado

•	Representar	o	Investidor	no	âmbito	do	processo		
de	conceção	de	Autorização	de	Residência	junto		
do	SEF;	

•	Prestar	aconselhamento	jurídico	no	âmbito		
dos	investimentos	a	realizar;

•	Assessorar	a	criação	de	sociedades	comerciais;	

•	Assessorar	na	criação	de	conta	bancária		 	
em	Portugal;

•	Representar	o	investidor	no	âmbito	de	negócios		
e	contratos	a	celebrar;

•	Certificar,	traduzir	e	autenticar	documentos;

•	Reconhecer	assinaturas;

•	Ser	representante	fiscal	do	Investidor;	

•	Representar	o	Investidor	em	processos	judiciais		
ou	arbitrais;

•	Promover	a	Apostilha	de	documentos;

•	Promover	o	processo	de	reagrupamento		 	
familiar.	

Autorização de Residência para Atividades 
de Investimento (ARI) – VISTO GOLD
É	atribuído	pelo	período	de	5	anos,		 	 	
com	possibilidade	de	prorrogação,	a	cidadãos		
e	Estados	Terceiros	(não	membros	da	UE),		 	
que	exerçam	atividades	de	investimento		 	
em	Portugal,	tais	como:	

•	Aplicação	ou	depósito	de	capital	no	valor	 
de	1.000,000,00€	(um	milhão	de	euros);	

•	Aquisição	de	imóvel	de	valor	igual	ou	superior	 
a	500.000,00€	(quinhentos	mil	euros);

•	Aquisição	de	imóvel	com	pelo	menos	30	anos, 
localizado	em	área	de	reabilitação	urbana		 	
e	realização	de	obras	de	reabilitação	no	imóvel		
adquirido,	no	montante	global	igual	ou	superior		
a	350.000,00€	(trezentos	e	cinquenta	mil	euros).	

Benefícios conferidos pelo Visto Gold
•	Entrada	em	território	nacional	sem	necessidade		
de	solicitar	visto;

Internacional   
GOLDEN VISA
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•	Possibilidade	de	viver,	estudar	e	trabalhar		 	
em	Portugal;
•	Acesso	a	cuidados	de	saúde,	serviços	de	ação		
social	e	proteção	legal;
•	Deslocações	livres	no	espaço	Schengen;
•	Autorização	de	residência	extensível	à	família		
para	reagrupamento	da	mesma;
•	cesso	a	autorização	de	residência	permanente;	
•	Acesso	a	nacionalidade	portuguesa;	 

Como Requerer a Autorização de 
Residência para Atividade  
de Investimento
A	autorização	de	residência	é	requerida	através	 
de	plataforma	informática	e	depende		
da	submissão	de	dados	pessoais	do	requerente/
investidor	e	prova	dos	investimentos	realizados.	
Todos	os	documentos	submetidos	têm	de	ser	
traduzidos	para	língua	portuguesa	e	legalizados/
apostilados.	
A	autorização	é	concedida	sempre	que	se	
verifiquem	as	condições	de	investimento	e	não	
exista	registo	criminal	assinalável	do	Requerente,	
nem	razões	de	ordem	ou	saúde	pública	e	segurança	
que	justifiquem	a	não	atribuição	da	mesma.	

1.	Há	um	período	mínimo	no	qual	o	investidor	
tenha	de	permanecer	em	território	nacional?
No primeiro ano – 7 dias;  
Nos anos seguintes – 14 dias no período   
de dois anos. 
 
2.	É	permitida	a	aquisição	de	imóveis		
em	compropriedade	ou	através	de	sociedade	
comercial?
Sim. No caso de sociedade comercial, a mesma 
tem de ser unipessoal, titulada pelo requerente  
de ARI, sediada em Portugal ou em Estado 
Membro da UE e com estabelecimento estável  
em Portugal.  

3.	Que	tipos	de	imóveis	podem	ser	adquiridos?
Lojas; Apartamentos; Moradias; Quintas; Hotéis… 
para uso pessoal ou comercial;  

4.	Que	tipos	de	investimentos	podem	ser	
realizados?
Depósitos bancários; Aquisição de imóveis; 
Aquisição de ações; Aquisição de dívida pública. 

5.	Que	tipo	de	atividade	bancária	é	requerida?
Abertura de conta em Portugal. É possível contrair 
empréstimo bancário com vista ao investimento  
a realizar.  

6.	São	atribuídos	benefícios	fiscais?
Na aquisição de imóvel para reabilitação existem 
benefícios fiscais que permitem a isenção/redução 
de impostos. 
Mais, o requerente de ARI poderá ter residência 
fiscal em Portugal e requerer a aplicação  
do Estatuto de Residente Não Habitual, o qual 
prevê a tributação a uma taxa única especial  
os rendimentos obtidos em Portugal derivados de 
atividade considerada de “alto valor acrescentado” 
e prevê a isenção de imposto relativamente  
a rendimento obtido em território estrangeiro.  

7.	Quanto	tempo	demora	a	atribuição	 
de	Autorização	de	Residência?
90 dias. 

8.	Quanto	tempo	demora	a	renovação	 
da	Autorização	de	Residência?
60 dias.

Questões frequentes
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