
برنامه ویزاى طالیى پرتغال

پایتخت :
لیسبون

منطقه زمانى :
زمان اروپاى غربى
UTC+00:00

مساحت کل :
92,212  کیلومتر مربع

ن: زبا
 پرتغالى

عضو اتحادیه اروپا
کشور عضو اتحادیه اروپا، و منطقه شنگن

واحد پول
€

جمعیت :
 10,304,434

کشورهاى بدون ویزا
26 کشور شینگن 

اقامت پرتغال توسط سرمایه گذارى

یورو

www.bahargate.info

ایاالت متحده آمریکا ، کانادا ، انگلستان 

استرالیا

http://bahargate.info/


مزایا ویزاى طالیى پرتغال

منجر به شهروندى 
پس از 6 سال اقامت

کارت اقامت اتحادیه اروپا 
سفر آزاد در داخل شنگن

پایین حداقل مورد نیاز اقامت
 7 روز در سال 1

تبدیل به اقامت دائم 
پس از 5 سال اقامت موقت

7
Residence 

Card

حق زندگى در پرتغال شامل تمام اعضاى خانواده

پرتغال
کشور پرتغال عضو اتحادیه اروپا با سیستم سیاسى متداول 

وبازاراقتصادى کامال آزادانه است.این کشور استانداردهاى باالى 
زندگى از جمله آموزش و پروش و همچنین بهداشت و درمان را ارائه 

مى دهد. به عنوان یک کشور مدیترانه اى، پرتغال داراى یک فرهنگ 
. غنى و متنوع و همچنین، آب و هواى مدیترانه اى است

پرتغال از سال 1986 عضو اتحادیه اروپا و از سال 1995 عضو منطقه 
. شینگن شده است

بازار به سرعت در حال توسعه این منطقه و همچنین دسترسى راحت 
به مناطق شینگن،مقصدى ایده آل را براى جابه جایى و کسب و کار 

. متقاضیان فراهم مى کند
برنامه  ویزاى طالیى پرتغال گزینه اى جذاب براى شهروندان غیر 

. اتحادیه اروپاست که تمایل به اقامت،تحصیل و یا کسب و کار دارند
این برنامه همچنین راه را براى اقامت دائم و شهروندى در اروپا هموار 

زد. مى سا

اصالحات حقوقى در حال حاضر موجب اقامت شهروندان غیر 
اتحادیه اروپا مى شود که تمایل به تغییر محل سکونت،تحصیل 

. و یا کسب و کاررا دارند
این امر به موجب قانون 29/2012 و شماره سفارش 11820-

. A / 2012 امکان پذیر است

مبناى حقوقى

اقامت دائم و شهروندى

پس از 5 سال متقاضى میتواند اقامت دائم پرتغال را درخواست کند 
و پس از 6 سال اقامت قانونى،متقاضى درصورتى که تمام الزامات 
قانونى را رعایت کرده باشد میتواند درخواست شهروندى در کشور 

. پرتغال را بدهد

 کمترین نیاز به حضور در 
سال براى دریافت اقامت  
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واجد شرایط بودن

الزامات 

شهروندان غیر اتحادیه اروپا
7

مدت 7 روز اقامت در سال 
سرمایه گذارى در پرتغال از طریق؛ هم 

امالك، ایجاد فرصت هاى شغلى
ورود به پرتغال با ویزاى شینگن

Schengen 
Visa€€

گزینه هاى سرمایه گذارى

شرکت در برنامه ویزاى طالیى سه راه را براى اقامت ارائه 
: مى دهد

• انتقال سرمایه
• خرید امالك و مستغالت 

• سرمایه گذارى با هدف ایجاد شغل در پرتغال

وابستگان واجد شرایط شامل همسر،فرزندان،پدر و مادر و همچنین خواهر و برادر تحت تکفل نیز مى باشد.کودکان بیش از 18 سال 
که از نظر مالى وابسته و یا در حال تحصیل هستند شامل دریافت اقامت نیز مى باشند.

سرمایه گذارى در امالك و مستغالت

.

براى سرمایه گذارى در ملک متقاضى باید بین 280000 یا 
500000 یورو با توجه به ملک و یا محل آن سرمایه گذارى 

کند.حداقل سرمایه گذارى براى امالك جدید در پرتغال 
500000 یورو و ملک هایى که بیش از 30 سال قدمت دارند 
350000 یوروهستند. ارزش ساختمان هایى که باالتر از 30 
سال قدمت دارند اما در مناطقى کمتر از 100 کیلومتر مربع 

واقع شده باشند حداقل 280000 یورو مى باشد.

ایجاد فرصت شغلى در پرتغا ل

برنامه ایجاد شغل، مستلزم ایجاد حداقل 10 شغل دائمى در پرتغال است که باید توسط 
دد. سازمان تامین اجتماعى محلى تایید گر

انتقال سرمایه

. ممکن است متقاضى این برنامه را براى سرمایه گذارى انتخاب نماید
متقاضى میتواند مبلغ 1000000 یورو در یکى از موسسات مالى طى یک دوره 5 ساله 
سرمایه گذارى کند.روش دیگر میتواند سرمایه گذارى 500000 یورویى در شرکتهاى 

. کوچک و یا متوسط باشد
معیارهاى مالى براى این برنامه ممکن است از طریق سرمایه گذارى  € 350،000  در 
. فعالیت هاى تحقیقات علمى، و یا سرمایه گذارى € 250،000 در هنر و فرهنگ باشد

معیار هاى دیگر

متقاضى براى بار اول باید با ویزاى معتبر شینگن وارد کشور پرتغال شود و پس از آن براى 
. دریافت اقامت باید سال اول 7 روز و سال دوم 14 روز در آنجا حضور داشته باشد
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مدت زمان درخواست

برنامه ویزاى طالیى پرتغال

چهار ماه : زمان پردازش 

اداره مرزى  توسط  اقامت  بررسى در خواست 
و مهاجرتى پرتغال 

سفر به پرتغا ل 
امضاى قرار داد و 
انجام آزمایشات 

بیومتریک و انگشت 
نگارى 

اعطاى پاسپورت بعد 
از  6 سال افامت دائم 

یک ماه : زمان آماده سازى

اقامت • محل  کشور  در  پرتغال  سفارت  از  بازدید 
خود چهت ارائه اسناد 

آماده سازى و  ارائه مدارك براى ویزاى شینگن •

پیش ثبت نام براى ویزاى طالیى •

انتقال صندوق هاى سرمایه گذارى و حق الوکاله •

  5 ماه

Schengen 
Visa

تایید اقامت

شرکت دروازه افق بهار ( مسئولیت محدود ) در سال 1390 در اداره ثبت شرکت هاى تهران ثبت گردیده است. شرکت ما با همکارى وکالى قانونى و

.

.

در در سراسر جهان  میتواند شما در راه دریافت اقامت و مهاجرت یارى نماید  شرکت هاى معتبر سرمایه گذارى

شرکت Bahar Gate LTD انگلستان نماینده رسمى شرکت Arton Capital مى باشد

شرکت ما با سالها تجربه در زمینه مهاجرت و اقامت کشور هاى مختلف مفتخر است به شما هموطنان عزیز مشاوره دهد . 

براى دریافت اطالعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید

آدرس : تهران خیابان شریعتى باالتر از پل صدر کوچه سیمیارى پالك 28 طبقه 4 واحد 7

تلفن : 22394398 – 02126657406  همراه : 09127924505
دفتر ایر ان

آدرس : تهران خیابان شریعتى باالتر از پل صدر 

کوچه سیمیارى پالك 82 طبقه 4 واحد 7 

تلفن :02126657406 - 22394398 

همراه :09127924505 

info[at]bahargate.com :ایمیل

دفتر انگلستان

Address : 20-22 Wenlock Road

London/England N1 7GU

Telephone : +44 203 286 0509

Email : info[at]bahargate.co.uk

دفتر  آمریکا
 Address : 155 North Wacker

 Dr, Suite 4250 ,Chicago, IL

60606 USA

Telephone : +1-646-480-0041

Email : info[at]bahargate.us
www.bahargate.info

اقدام به وسیله 
Bahar Gate Ltd

http://cclex.com/citizenship 
www.bahargate.info

	www.bahargate.eu



