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*** 

Para além do Golden Visa, existem outras oportunidades de residência em Portu-
gal. O Tech Visa é um programa de certificação de empresas com o propósito de 
tornar mais eficaz o processo de concessão de vistos e autorizações de residência 
a nacionais de Estados Terceiros altamente qualificados que pretendem exercer a 
sua atividade em Portugal. 
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O Tech Visa é um programa de certifi-

cação de empresas com o propósito de 

tornar mais eficaz o processo de con-

cessão de vistos e autorizações de 

residência a nacionais de Estados Ter-

ceiros altamente qualificados que 

pretendem exercer a sua atividade em 

Portugal. 

Este programa foi criado em janeiro de 

2019 e destina-se a empresas que pre-

tendem contrata nacionais de Estados 

Terceiros altamente qualificados. 

As empresas portuguesas que preten-

dem realizar a sua inscrição neste 

programa serão avaliadas e seleciona-

das com base nos seguintes critérios: 

i. Estar legalmente constituida. 

ii. Não ter dívidas perante segurança 

social e à administração fiscal. 

iii. Não ser considerada uma em-

presa em reestruturação. 

Adicionalmente, as empresas que pre-

tendem receber a certificação devem 

obter avaliação positiva nos seguintes 

critérios de avaliação: 

i. Desenvolver uma atividade de 

produção de bens e serviços inter-

nacionalizáveis. 

ii. Potencial de mercado. 

iii. Orientação para os mercados ex-

ternos. 

iv. No caso de empresas constituí-

das há mais de 3 anos, devem 

possuir uma situação líquida posi-

tiva, evidenciado pela última 

Informação Empresarial Simplifi-

cada (IES). 

Após esta primeira fase do processo, as 

empresas certificadas pela Agência 

para a Competitividade e Inovação 

(IAMPEI) estão obrigadas ao seguinte:  

i. Não possuir mais do 50% dos 

trabalhadores contratados em si-

multâneo ao abrigo dos Tech 

Visa (poderá ser alargado para 

80% caso as empresas desenvol-

vam a sua atividade no interior); 

ii. Comunicar ao IAMPEI, I.P, Servi-

ços de Estrangeiros e Fronteiras, 

Direção Geral dos Assuntos Con-

sulares e Comunidades 

Portuguesa qualquer facto ou al-

teração relevante que ponha em 

causa os critérios de aceitação. 

No mais, as empresas certificadas de-

vem assegurar que os trabalhadores 

altamente qualificados cumprem os se-

guintes requisitos: 

i. Ter a situação contributiva regu-

larizada perante a Administração 

fiscal e segurança social, se apli-

cável. 
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ii. Não possuir antecedentes crimi-

nais e ser maior de idade (ter mais 

de 18 anos). 

iii. Ter um vencimento anual mínimo 

equivalente a 2,5 vezes o Inde-

xante de Apoios Sociais (IAS). 

iv. Possuir um contrato de trabalho 

ou promessa de contrato de tra-

balho com duração mínima de 12 

meses. 

v. Possuir domínio da língua portu-

guesa ou inglesa adequada às 

funções a desempenhar. 

As empresas que pretendem ser certifi-

cadas ao abrigo deste regime e receber 

cidadãos nacionais de Estados Tercei-

ros terão de apresentar candidatura, ao 

abrigo das regras estabelecidas em 

Portaria e pelo IAPMEI. 

A certificação da empresa manter-se-á 

ativa durante 2 anos e poderá ser reno-

vada por iguais períodos. 

Lisboa, 19 de abril de 2021 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Filipa Gomes Teixeira 

Duarte Ornelas Monteiro 

Joana Marques Alves 

Yasser Tavares Vali 

Ricardo Miguel Martins 

Raquel Cabral Duarte 
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