
(v) Transferência de capitais no montante igual ou superior  
a € 250 mil, que seja aplicado em investimento ou apoio 
à produção artística, recuperação ou manutenção do 
património cultural português através de determinadas 
entidades; ou

(vi) Transferência de capitais no montante igual ou superior  
a € 500 mil, destinados à aquisição de unidades de 
participação em fundos de investimento ou fundos de 
capitais de risco vocacionados para a capitalização 
de empresas, que sejam constituídos ao abrigo da 
legislação portuguesa, cuja maturidade, no momento 
do investimento, seja de, pelo menos, cinco anos e, 
pelo menos, 60 % do valor dos investimentos seja 
concretizado em sociedades comerciais sediadas  
em território nacional; ou

 
        Criação de Empregos

(vii) Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho; ou

(viii) Transferência de capitais no valor mínimo de € 500 
mil, para constituição de uma sociedade comercial 
com sede em Portugal, com a criação de 5 postos de 
trabalho permanentes, ou para reforço de capital social 
de uma sociedade comercial com sede em Portugal, já 
constituída, com a criação ou manutenção de postos  
de trabalho, com um mínimo de 5 permanentes,  
e por um período mínimo de 3 anos.

Os montantes relativos aos requisitos quantitativos mínimos 
de investimento podem ser reduzidos em 20% quando o 
investimento for realizado em território português de baixa 
densidade (definido na legislação portuguesa), exceto no que 
respeita às atividades de investimento referidas em iii., vi. e viii.

Golden Visa
Autorização de Residência para Atividades de Investimento em Portugal

Investimentos
O regime de Autorização de Residência para
Atividade de Investimento (ARI) permite que cidadãos
extracomunitários invistam em Portugal e obtenham
uma autorização de residência temporária. Os
requerentes podem solicitar um título de residência
ao abrigo do programa “golden visa” através de uma
das seguintes atividades de investimentos:

        Aquisição de Imóveis

(i) Aquisição de imóveis com valor igual ou superior  
a € 500 mil; ou

(ii) Aquisição e reabilitação de imóveis construídos há, pelo 
menos, 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação 
urbana com valor igual ou superior a € 350 mil.

A aquisição pode ser realizada em nome individual, em 
compropriedade ou através de sociedade unipessoal por 
quotas, desde que cada requerente invista o valor mínimo.

Sempre que os imóveis se destinem a habitação, o 
investimento apenas será elegível para efeitos de obtenção de 
ARI se o imóvel adquirido se situar nas Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira ou nos territórios do interior.

        Transferência de Capitais

(iii) Transferência de capitais no montante igual ou superior 
a € 1,5milhões; ou

(iv) Transferência de capitais no montante igual ou superior  
a € 500 mil, que seja aplicado em atividade de investigação 
desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de 
investigação científica, integradas no Sistema Científico  
e Tecnológico Português; ou
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       Como podemos ajudar?

PwC:

• análise de identificação dos procedimentos necessários 
consoante o investimento escolhido;

• assessoria na preparação da documentação para obtenção 
do Golden Visa do requerente principal e da sua família;

• acompanhamento do requerente ao Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras e seguimento do pedido até o recebimento  
do cartão Golden Visa;

• acompanhamento nas renovações do cartão Golden Visa.

CCR Legal:

• assessoria na negociação, elaboração e celebração  
de Contratos-Promessa de Compra e Venda e na Compra  
e Venda e subsequente registo, bem como, se aplicável,  
nas operações de reabilitação urbana;

• assistência com a constituição de sociedade;

• assessoria na negociação, elaboração e celebração  
de Contratos de Arrendamento;

• assessoria no registo de Alojamento Local e na preparação 
de contratos de alojamento de curta duração.

Vantagens

O titular de Autorização de Residência por
Investimento (ARI) dispõe de excelentesbenefícios,
nomeadamente:

Dispensa de Visto
Possibilidade de entrar em território português 
com dispensa de visto e circular livremente  
no Espaço Schengen, constituído por 26 países 
europeus.

Permanecer em Portugal
Residir e trabalhar em Portugal.

Estadias Mínimas em Portugal
Obrigatoriedade reduzida de estadia mínima  
em Portugal, uma vez que o requerente terá  
de permanecer um mínimo de 7 dias durante  
o primeiro ano após a obtenção da residência,  
e 14 dias nos dois anos subsequentes.

Reunificação Familiar
Beneficiar do reagrupamento familiar, incluindo  
o cônjuge; filhos menores; filhos maiores 
solteiros que estejam a cargo; ascendentes em 
1º grau do requerente ou do cônjuge que estejam 
a cargo; e irmãos menores que se encontrem 
sob tutela do residente.

Residência Permanente
Tornar-se elegível à residência permanente ao 
fim de cinco anos de residência temporária, 
bedecendo as exigências legais ora em vigor.

Cidadania
Tornar-se elegível à nacionalidade portuguesa  
ao fim de cinco anos de residência, obedecendo 
as exigências legais ora em vigor.

A CCR Legal - Sociedade de Advogados, SP, RL é uma sociedade de advogados independente e membro do conjunto de entidades que presta 
serviços jurídicos no âmbito da network internacional das firmas PwC . É uma firma full service que oferece um serviço integrado com elevada 
qualidade e especialização e que tem escritórios em Lisboa e no Porto.
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