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LLLLEGISLAÇÃOEGISLAÇÃOEGISLAÇÃOEGISLAÇÃO

� Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho

(alterada);

� Lei n.º 29/2012, de 9 de

Agosto;

� Despacho n.º 11820-A/2012,

de 4 de Setembro (alterado), e

� Despacho n.º 1661-A/2013, de

28 de Janeiro.

As recentes 

alterações advém de 

um conjunto de 

medidas 

administrativas que 

têm como fim a 

captação de novos 

fluxos de 

investimento e 

oportunidade de 

negócios. 
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NNNNOÇÃOOÇÃOOÇÃOOÇÃO EEEE OOOOBJECTIVOSBJECTIVOSBJECTIVOSBJECTIVOS

� Desenvolvimento de uma

actividade de

investimento em

território português;

� Desalavancagem da

economia portuguesa;

O Regime dos Vistos Dourados visa a concessão de uma 
Autorização de Residência, a cidadãos de países terceiros, para 

efeitos de exercício de uma actividade de investimentos. 

O pedido de concessão deve ser submetido junto do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e, bem assim, deve ser decidido 

no prazo de 60 dias.

� Crescimento do mercado

imobiliário;

� Captação de novos fluxos e

oportunidades de negócios;

� Fim da recessão
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RRRREQUISITOSEQUISITOSEQUISITOSEQUISITOS EEEESSENCIAISSSENCIAISSSENCIAISSSENCIAIS

Desenvolvimento de 

actividade de 

investimento

Duração de 5 anos

� Transferir capitais no

montante igual ou superior a €

1 milhão;

� Criação de, pelo menos, 10

postos de trabalho, ou

� Aquisição de bens imóveis de

valor igual ou superior a € 500

mil.

Período mínimo de 

permanência ( 7 ou 

14 dias, consecutivos 

ou interpolados)

Outros documentos
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VVVVANTAGENSANTAGENSANTAGENSANTAGENS

Direitos 

do titular 

de ARI:

Circular 

livremente no 

espaço 

Schengen

Residir e 

trabalhar em 

Portugal

Reagrupamento 

familiar
Iniciar o 

processo de 

obtenção de 

cidadania

Após 5 anos, podem 

requerer a 

Autorização de 

Residência 

Permanente, ou a 

nacionalidade 

portuguesa
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•No acto da assinatura da escritura ou 
contrato definitivo de compra e venda, o 
comprador deverá liquidar o imposto de selo, 
à taxa de 0,8%.

•Prédios Urbanos para fins de habitação própria e 
permanente: taxa de 6% a 6,5% para imoveis de valor 
superior € 500.000;

•Prédios Urbanos para fins comerciais ou terreno para 
construção: taxa de 6,5%

•Prédio Rústico: taxa de 5%

•Prédios Urbanos: taxa entre 0,3% e 0,5% 
(Fixado anualmente pelo município)

•Prédios Rústicos: taxa de 0,8%

IIIIMPLICAÇÕESMPLICAÇÕESMPLICAÇÕESMPLICAÇÕES FFFFISCAISISCAISISCAISISCAIS

ISISISIS

IMTIMTIMTIMT

IMIIMIIMIIMI
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Obrigado.Obrigado.Obrigado.Obrigado.
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