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TAX & BUSINESS 

A presente Informação Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a 
informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para 
qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 
concreto. O conteúdo desta Informação Fiscal não pode ser reproduzido, no seu todo ou em 
parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais 
sobre este assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação Fiscal é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 
7/2004, de 7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso 
pretenda ser removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, 
por favor envie um email com “Remover” para o endereço email
newsletter@rffadvogados.com. 
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" G O L D E N  V I S A "  E M  P O R T U G A L                       

( P O N T O  D E  S I T U A Ç Ã O )  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 
International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 

IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    
 
Atendendo à necessidade de atrair 
investimento estrangeiro para Portugal, o 
Governo criou, em Agosto de 2012, um regime 
para a concessão e renovação dos 
denominados "vistos dourados" (golden visa), 
a cidadãos de países terceiros dispostos a 
investir em Portugal. 
 
Este regime, designado como "ARI - 
Autorização de Residência para Actividade de 
Investimento", está actualmente previsto na 
Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, alterada nos 
termos da Lei n.º 29/2012, de 9 de Agosto. 
 
Os procedimentos e requisitos para a 
aplicação deste regime estão, por sua vez, 
previstos no Despacho n.º 11820-A/2012, de 4 
de Setembro, recentemente alterado pelo 
Despacho n. º 1661-A/2013, de 28 de Janeiro, 
que simplificou a sua aplicação.  
 
Este regime permite que os cidadãos de 
países terceiros - que não sejam membros da 
União Europeia ou membros da Convenção 
que implementou o Acordo de Schengen - 
obtenham uma autorização de residência em 
Portugal, com o objectivo de permitir que 
desenvolvam uma actividade de investimento 
em território português. O regime aplica-se, 
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também, a cidadãos de países terceiros que 
detêm participações no capital social de uma 
empresa com sede em Portugal, ou noutro 
Estado-Membro da União Europeia e com 
estabelecimento estável em território 
Português. 
 

ACTIVIDADE DE INVESTACTIVIDADE DE INVESTACTIVIDADE DE INVESTACTIVIDADE DE INVESTIMENTOIMENTOIMENTOIMENTO 
 
Para efeitos da atribuição dos “vistos 
dourados”, exige-se actualmente que uma 
actividade de investimento seja desenvolvida, 
directamente por um indivíduo ou através de 
uma sociedade, por um período mínimo de 
cinco anos. 
 
A actividade de investimento a desenvolver 
poderá corresponder a uma das seguintes 
opções: 
• transferência de capital num montante igual 
ou superior a € 1.000.000,00, incluindo 
investimentos no capital social de sociedades; 
• criação de, pelo menos, 10 postos de 
trabalho, sendo necessário demonstrar a 
inscrição de todos os trabalhadores na 
Segurança Social; ou 
• compra de imóveis com um valor mínimo de 
€ 500.000,00, o que inclui as seguintes 
situações: 

(i) a compra em regime de 
compropriedade, desde que cada 
comproprietário tenha investido um valor 
mínimo de € 500.000,00, ou a assinatura 
de contrato-promessa de compra e venda, 
com pagamento de sinal igual, ou superior, 
a € 500.000,00, sendo necessária a 
apresentação do respectivo titulo de 

aquisição, antes do pedido de renovação da 
autorização de residência em causa; 
(ii) oneração sobre imóveis num valor 
superior a € 500.000,00; 
(iii) imóveis arrendados para fins 
comerciais, agrícolas ou turísticos. 

 
AAAA    PRESENÇAPRESENÇAPRESENÇAPRESENÇA    EM TERRITÓRIO PORTUGEM TERRITÓRIO PORTUGEM TERRITÓRIO PORTUGEM TERRITÓRIO PORTUGUÊSUÊSUÊSUÊS 

 
Para efeitos de renovação da autorização de 
residência, exige-se ao investidor, para além 
do período de investimento mínimo de cinco 
anos, contado a partir da data da concessão da 
autorização de residência, que comprove, por 
exemplo, através do respectivo passaporte, 
que cumpriu o período mínimo de 
permanência no território português exigido, 
de sete dias consecutivos ou interpolados no 
primeiro ano, ou catorze dias consecutivos ou 
interpolados no período subsequente de dois 
anos. 
 

OOOOS PEDIDOSS PEDIDOSS PEDIDOSS PEDIDOS    
 
Actualmente, o pedido para a concessão ou 
renovação dos "vistos dourados" deve ser 
realizado pessoalmente, no Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras – SEF -, da área de 
residência do requerente. 
 
Nesta fase, é necessário demonstrar, 
mediante a apresentação dos documentos e 
declarações legalmente exigidos para o efeito, 
que se verificam os requisitos mínimos 
temporais e quantitativos exigidos. 
Adicionalmente, torna-se necessária a 
apresentação de um documento no qual o 
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candidato declare, sob compromisso de honra, 
o cumprimento dos requisitos mínimos 
quantitativos e temporais da actividade de 
investimento a desenvolver, ou desenvolvida, 
em território Português.  
 

OOOO    GGGGRUPO DE RUPO DE RUPO DE RUPO DE AAAACOMPANHAMENTOCOMPANHAMENTOCOMPANHAMENTOCOMPANHAMENTO 
 
Para efeitos de execução e aplicação do 
presente regime, foi criado um grupo de 
acompanhamento, actualmente constituído 
pelo Director-Geral dos Assuntos Consulares e 
das Comunidades Portuguesas, bem como 
pelo Director Nacional do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras e, bem assim, pelo 
presidente da Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP). 
 

AAAALARGAMENTO DA ACTIVILARGAMENTO DA ACTIVILARGAMENTO DA ACTIVILARGAMENTO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTODADE DE INVESTIMENTODADE DE INVESTIMENTODADE DE INVESTIMENTO    
 
Na sequência da abertura de um inquérito, em 
Novembro de 2014, relacionado com a 
atribuição de “vistos dourados”, o Governo 
entendeu que deveria reformular o regime de 
autorização de residência para actividade de 
investimento (ARI) até então vigente. 
 
Neste sentido, tanto quanto foi já anunciado, a 
alteração legislativa proposta pelo Governo, 
ainda sujeita a discussão e a aprovação na 
Assembleia da República, assentará, 
essencialmente, em dois pilares: 
 
• no alargamento do conceito de “actividade 
de investimento”; e 
• no incremento da fiscalização e controlo no 
processo de atribuição de “vistos dourados”. 

A titulo preliminar, recorda-se que o regime 
actualmente em vigor exige, para efeitos de 
atribuição de visto, que uma actividade de 
investimento seja desenvolvida, directamente 
por um indivíduo ou através de uma sociedade, 
por um período mínimo de cinco anos. 
 
De acordo com as linhas gerais apresentadas 
pelo Governo, serão agora estabelecidos 
critérios adicionais de atribuição dos “vistos 
dourados”, os quais têm por objectivo o apoio 
à investigação científica, à produção cultural, à 
recuperação e manutenção de património 
nacional e, ainda, a obras de reabilitação 
urbana. 
 
Assim, para além do regime vigente, o 
investidor poderá, ainda, optar pelas seguintes 
alternativas de investimento para beneficiar 
deste regime: 
• transferência de capital num montante igual 
ou superior a € 350.000,00, para aplicação 
em actividades de investigação científica 
desenvolvidas por instituições públicas ou 
privadas, integradas no quadro do sistema 
científico nacional; 
• transferência de capital num montante igual 
ou superior a € 350.000,00, para aplicação 
em investimento ou apoio à produção artística, 
ou à manutenção ou recuperação do 
património cultural; e 
• transferência de capital num montante igual 
ou superior a € 500.000,00, para aquisição de 
bem imóvel e obras de reabilitação urbana. 
 
Prevê-se, por outro lado, uma discriminação 
positiva, através de redução em 20% dos 
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quantitativos mínimos de investimento, para o 
investimento em territórios de baixa densidade 
(NUTS III com menos de 100 habitantes por 
km² ou PIB per capita inferior a 75% da média 
nacional). 
 

RRRREFORÇO DA EFORÇO DA EFORÇO DA EFORÇO DA FISCALIZAÇÃO E CONTRFISCALIZAÇÃO E CONTRFISCALIZAÇÃO E CONTRFISCALIZAÇÃO E CONTROLOOLOOLOOLO    
    

Nos termos da divulgação efectuada pelo 
Governo, de que o processo de atribuição de 
vistos, em sede de instrução e decisão, carece 
de um reforço de fiscalização, foram 
propostas, designadamente, as seguintes 
alterações ao regime: 
• a auditoria regular da Inspecção-Geral da 
Administração Interna ao procedimento do 
ARI, com emissão de conclusões e 
recomendações que serão comunicadas à 
Assembleia da República e publicadas no 
portal do Governo; 
• a criação, pelo Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), de manual de procedimentos 
interno sobre tramitação do processo de ARI; 
• a clarificação das competências do Grupo de 
Acompanhamento dos processos de ARI; 
• a descentralização da instrução do processo 
de atribuição de ARI, passando a mesma 
instruída nas direcções regionais do SEF 
territorialmente competentes; 
• a decisão final de atribuição do ARI pelo 
director nacional do SEF, precedida de 
proposta efectuada pelo respectivo director 
regional; 
• a possibilidade formal de verificação consular 
de meios de prova quando o SEF entenda 
relevante; e 

• a apresentação obrigatória da caderneta 
predial, nos casos de investimento imobiliário, 
para comparar o valor de aquisição com o 
valor patrimonial. 
 

CCCCONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃO    
 
Apesar da recente polémica em torno deste 
regime, o Governo vem, por via das alterações 
anunciadas, reconhecer a importância desta 
medida na atracção de investimento para 
Portugal, sendo certo que, através da forte 
componente de fiscalização da proposta 
legislativa, o Governo pretende mitigar os 
riscos de abusos por parte dos intervenientes 
e, assim, salvaguardar o objectivo que lhe é 
subjacente e que é, a final, o de atrair 
investimento para Portugal. 
 
Lisboa, 5 de Março de 2015 
 
Rogério Fernandes Ferreira 
Francisco Carvalho Furtado 
Mónica Respício Gonçalves 
Marta Machado de Almeida 
Miguel Afonso Archer 
 


