


 کشور پرتغـــــال

 

ترین کشور سرزمنی اصلـی ارپپـاسـه کـه  میلیون نفر، غربی  11پرتغال با جمعیتی نزدیک به 
پ پاحد پول این کشور یورپ اسه. این کشور از   پایتخه آن لیسبون، زبان رسمی آن پرتغالی

بـادـد. دیـن  مـی  اعضای اتحادیه ارپپا پ ناتو اسه که رپش حکومتی آن جمهوری پـارلـمـانـی
 اسه.  رپمی مردم این کشور مسیحیه از داخه کاتولیک

از دالیل درخواسه باالی مهاجرت به پرتغال پ اقـامـه پـرتـغـال  ـرمـوـص یـرم پ صـمـیـمـی 
مای صمیمانه متمرکز دـده اسـه. عـ په بـر  سه که حول محور خانواده پ دپستی پرتغالی

مای اقامه پرتغال پ زندیی در این کشور نسـبـه بـه سـایـر کشـورمـای ارپپـا ـی  این، مزیوه
سومـنی  9102بسیار مواسب اسه. ممچونی در نظر دادته بادید که کشور پرتغال در سال 

کشور امن جهان، لیسبون برای دپ سال پیاپی به عووان یکی از بهترین دـهـرمـای دنـیـا بـرای 
اند. ممچونی دـهـر  انتخاب دده 9102پ  9102مای  زندیی پ پورتو بهترین دهر ارپپا طی سال

تـریـن  برایا به عووان پایتخه  رموگی ارپپا پ دانشگاه کـویـمـبـرا بـه عـوـوان اپلـنی پ قـدیـمـی
ای که پرتغال با سایر کشورمای ارپپـایـی دارد،  دود. تفاپت عمده دانشگاه ارپپا دواخته می

این اسه که بسیار پرجوب پ جوش بوده پ برخ ف کشورمایی مانود آلمان پ اتریش، مـراکـز 
دب برای عموم باز مستـوـد. در کـوـار  00مای آن تا ساعه  ما پ رستوران خرید، مایپرمارکه

یذاری )رتبه اپل چنی پ رتـبـه  مزار داپطلب در صف سرمایه 01این موارد، پرتغال با بیش از 
دپم رپس با بیشترین تعداد متقاضی(، بهترین مقصد سرمایه یذاری پ زندیی نیز دوـاخـتـه 

 دود. می



 چرا کشور پرتغال؟

 مای معقول پ با صر ه زندیی مزیوه

 مردمی خونگرم پ مهربان

 کشوری در حال ردد پ توسعه

 درایط آب پ موایی خیلی خوب

 حضور پرتغال در اتحادیه ارپپا پ حوزه دوگن

 بهداده پ امویه عالی

 پرپازمای متووع پ یونایون در مسیرمای مختلف جهانی

 دب  00ما تا ساعه  باز بودن مراکز خرید پ مایپرمارکه

 تسلط اکثر مردم پرتغال به زبان انگلییس



 مای مهاجرت به پرتغال انواع رپش

 (D7خودحمایتی پرتغال )

ممان تمکن مالی اسه که ا راد با درآمد ثابه   D7پیزای
توانود  یورپ در ماه، می ۰11یا حقوق بازنشستگی حداقل 

  دریا ه کوود.  D7پیزای

 یلدن پیزای پرتغال

با سرمايه یذاري در پرتغـال تـحـه بـرنـامـه یـلـدن پیـزا، 
مای  یذاری دهرپندان غیراتحادیه ارپپا بسادیی با سرمایه

قانونی پاجد درایط مهاجرت به پرتغال مستـوـد. در ایـن 
 نوع اقامه درط حضور پجود ندارد.

 ثبه درکه در پرتغال

ثـبـه دـرکـه در ایـن اخذ اقامه کشور پرتغال از طـریـ  
نفر پرتغـالـی امـکـان  0پ استخدام  €001،111کشور به ارزش 

 پذیر اسه.

 بادد. ماه می 6مدت زمان مورد نیاز برای اخذ پیزا پ اقامه از زمان تکمیل تمامی مدارک نهایتًا 

 پیزای تحصیلی پرتغال

مـای اخـذ  اخذ پیزای تحصیلی پرتغال یکی از بـرتـریـن راه
دـود کـه مـر سـالـه  اقامه دا م این کشور محسوب مـی

  مورد توجه دانشجویان ایرانی قرار یر ته اسه.



 میزان درآمد مورد نیاز برای اخذ اقامه خودحمایتی پرتغال
  ———————————————–——  مامه  09برای دپره  —————————–—————— 

 € 2،111متقاضی بزریسال: 

 € 0،111متقاضی بزریسال دپم یا بیشتر: 

 € 9،011سال پ پابسته به خانواده:  02کودک زیر 

 



 مزایای اخذ اقامه پ زندیی در
 پرتغـــــــــال

 امکان زندیی پ اجازه کار به عووان نیرپی متخصص پ مستقل در طول دپران اقامه •

 دسترسی رایگان به بیمه س مه سراسری پ خدمات تامنی اجتماعی •

 دسترسی به تمامی حقوق قضایی پ دهرپندی •

 ای پ آ تابی آب پ موای مدیترانه •

 بدپن نیاز به یر نت پیزا برای سفر در ارپپا )موطقه دوگن( به صورت نامحدپد •

 امکان اخذ اقامه برای اعضای خانواده  •

 سال 0اخذ تابعیه پ پاسپورت پرتغال پس از  •

 سال برای نوزادی که در پرتغال متولد دده 9اخذ تابعیه پ پاسپورت پرتغال بعد از  •

 دسترسی به خدمات رایگان دپلتی آموزش پ پرپرش پرتغال •

 مای باردار بعد از سه مامگی   مای بارداری پ بیمارستان پ تخصیص کمک مزیوه برای خانم   رایگان بودن مزیوه    •

 سال به باال نسبه به درآمد خانواده   9 سالگی پ پول توجیبی برای کودکان    9 تخصیص کمک مزیوه برای نوزاد تا     •
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)سرمایه یذاری در دهرمای بزریتر مـانـوـد   € 011،111سرمایه یذاری در ام ک با ارزش 
 امکان پذیر اسه(. 9190لیسبون، پورتو پ دهرمای ساحلی  قط تا ماه جوالی 

 €001،111سال به ارزش  01سرمایه یذاری در ام ک با عمر باالی 

مای محلی )سرمایه یذار می تواند بعد  نزد یکی از بانک €0،111،111دیپوزیه مبلغ 
 سال پ اخذ تابعیه، سرمایه خود را از بانک دریا ه نماید.( 0از 

 €001،111مای تحقیقاتی در پرتغال به ارزش   سرمایه یذاری در  عالیه

سرمایه یذاری برای حفاظه پ مرمه میراث  رمـوـگـی پ مـوـری پـرتـغـال بـه ارزش  
901،111€ 

 نفر در پرتغال  01ایجاد ادتغال حداقل برای 

 €001،111نفر پرتغالی به ارزش  0تاسیس درکه تجاری در پرتغال با استخدام 

 €001،111مای سرمایه یذاری به ارزش  انتقال سرمایه برای خرید سهام صودپق

 یذاری برای اخذ یلدن پیزای پرتغال انواع سرمایـه

مای تجدیدپذیر پ زیسه  مای کشاپرزی، اکوتوریسم، انرژی سرمایه یذاری در پرپژه
 تحه عووان پیزای سبز €011،111محیطی به ارزش 

2 

 در مواط  کم جمعیه €921،111خرید ملک به ارزش 

 €921،111راه اندازی استارت آپ به ارزش 

01 

00 

 مود نخوامد دد. سال ملک خود را بفرپدد، از مزایای یلدن پیزا بهره 0در رپش خرید ملک، ایر  رد تا 



 مای جهان پاسپورت پرتغال در رتبه دشم پاسپورت

مـای  ( مر سال رتبه بودی پاسپورتHenley Passport Indexداخص یذرنامه مولی )
توانود بـدپن پیـزا بـه  جهان را با توجه به تعداد کشورمایی که دارندیان یذرنامه می

مای جـهـان در  ترین پاسپورت کود. قدرتمودترین پ ضعیف آنها سفر کوود، اع م می
موتـشـر  9191مای جهان در  بودی پاسپورت دود. لیسه رده این لیسه مشخص می

 قرار دارد. رتبه دشمدر  پاسپورت پرتغالدد که طب  این  هرسه، 
سفر کوود. با توجه بـه  کشور 026توانود بدپن پیزا به  دارندیان پاسپورت پرتغال می
پاسپورت اپل لـیـسـه یـذرنـامـه مـوـلـی اسـه، از  01ایوکه یذرنامه این کشور جزپ 

آید. الزم به ذکر اسه که پـاسـپـورت  مای جهان به دمار می قدرتمودترین پاسپورت
مـای رتـبـه  پرتغال از لحاظ تعداد کشورمای بدپن پیزا  قط چود رقم بـا پـاسـپـورت

( اخـتـ ف 020( پ اپل )021(، دپم )022کشور(، سوم ) 022کشور(، چهارم ) 02۰پوجم )
دارد. پاسپورت پرتغال از کشورمایی مانود آمـریـکـا، انـگـلـسـتـان، کـانـادا پ آلـمـان 

 تر اسه. قوی



توانید بدپن پیزا سفر  کشورمایی که با پاسپورت پرتغال می

• Bangladesh 

• Brunei 

• Cambodia  

• Hong Kong  

• Indonesia  

• Japan  

• Kazakhstan  

• Kyrgyzstan  

• Laos  

• Macao  

• Malaysia  

• Maldives  

• Mongolia  

• Nepal  

• Philippines  

• Singapore  

• South Korea  

• Sri Lanka  

• Taiwan  

• Tajikistan  

• Thailand  

• Timor-Leste  

• Uzbekistan  

• Albania  

• Andorra  

• Austria  

• Belarus  

• Belgium  

• Bosnia and Herzegovina  

• Bulgaria  

• Croatia  

• Cyprus  

• Czech Republic  

• Denmark  

• Estonia  

• Faroe Islands  

• Finland  

• France  

• Germany  

• Gibraltar  

• Greece  

• Greenland  

• Hungary  

• Iceland  

• Ireland  

• Italy  

• Kosovo  

• Latvia  

• Liechtenstein  

• Lithuania  

• Luxembourg  

• Malta  

• Moldova  

• Monaco  

• Montenegro  

• Netherlands  

• North Macedonia  

• Norway  

• Poland  

• Romania  

• San Marino  

• Serbia  

• Slovakia  

• Slovenia  

• Spain  

• Sweden  

• Switzerland  

• Ukraine  

• United Kingdom  

• Vatican City  

• Botswana  

• Burkina Faso  

• Cape Verde Islands  

• Comores Islands  

• Egypt  

• Eswatini (Swaziland)  

• Ethiopia  

• Gabon  

• Gambia  

• Guinea-Bissau  

• Kenya  

• Lesotho  

• Madagascar  

• Malawi  

• Mauritania  

• Mauritius  

• Mayotte  

• Morocco  

• Mozambique  

• Namibia  

• Reunion  

• Rwanda  

• Sao Tome and Principe  

• Senegal  

• Seychelles  

• Sierra Leone  

• Somalia  

• South Africa  

• St. Helena  

• Tanzania  

• Togo  

• Tunisia 

• Uganda 

• Zambia 

• Zimbabwe  

• American Samoa 

• Australia 

• Cook Islands  

• Fiji 

• French Polynesia 

• Guam 

• Kiribati 

• Marshall Islands 

• Micronesia 

• New Caledonia 

• New Zealand 

• Niue 

• Northern Mariana Islands 

• Palau Islands 

• Papua New Guinea 

• Solomon Islands 

• Tonga 

• Tuvalu Samoa  

• Vanuatu  

• Anguilla 

• Antigua and Barbuda 

• Aruba 

• Bahamas 

• Barbados 

• Bonaire; St. Eustatius and 
Saba 

• British Virgin Islands 

• Cayman Islands  

• Curacao 

• Dominica 

• Dominican Republic 

• French West Indies 

• Grenada 

• Haiti  

• Jamaica 

• Montserrat 

• Puerto Rico 

• St. Kitts and Nevis 

• St. Lucia 

• St. Maarten 

• St. Vincent and the Grena-
dines 

• Trinidad and Tobago  

• Turks and Caicos Islands 

• US Virgin Islands 

• Argentina 

• Belize 

• Bermuda 

• Bolivia 

• Brazil 

• Canada  

• Chile 

• Colombia 

• Costa Rica 

• Ecuador 

• El Salvador 

• Falkland Islands 

• French Guiana 

• Guatemala 

• Guyana 

• Honduras 

• Mexico  

• Nicaragua 

• Panama 

• Paraguay 

• Peru 

• United States 

• Uruguay 

• Venezuela  

• Armenia 

• Bahrain 

• Georgia 

• Iran 

• Israel 

• Jordan 

• Kuwait  

• Lebanon 

• Palestinian Territory 

• Qatar 

• Saudi Arabia 

• Turkey 

• United Arab Emirates  



 مای اخذ دده تعدادی از آخرین پیزاما پ اقامه

 9191در سال 




