
 

 

 جرت به پرتغال شرایط مها

 و شرایط و مدارک موردنیاز برای مهاجرت به پرتغال 

شرایط مهاجرت به پرتغال و انواع ویزاهای کشور پرتغال را در این مقاله ی علمی مورد تحلیل و بررسی جامع  

پاسپورت   قرار خواهیم داد. شرایط مهاجرت به پرتغال چیست؟ مدارک مورد نیاز برای دریافت اقامت و

کدام است؟ بهترین روش اخذ اقامت پرتغال کدام است؟ و غیره از جمله سواالتی است که در ادامه این   پرتغال

ر پرتغال که در اروپای غربی قرار دارد و هم مرز کشور  نوشتار علمی به پاسخ آنها خواهیم پرداخت. کشو

اسپانیاست همواره یکی از محبوب ترین کشورها برای مهاجرت افراد مختلف از نقاط مختلف دنیا از جمله ایران  

بوده است و هر ساله تعداد زیادی از مهاجرین برای دریافت انواع ویزا به این کشور خوب اروپایی مهاجرت 

های گذشته  ین کشور دارای آب و هوای بسیار معتدلی می باشد و واحد پولی آن یورو است. طی سال کنند. امی 

های مهاجرتی بسیار مناسبی ارائه داده و این دلیلی شده که امروزه یکی از مجبوب ترین  در کشور پرتغال طرح 

با انواع ویزاهای کشور پرتغال   مقاصد مهاجرین در دنیا محسوب شود. شما عزیزان می توانید جهت آشنایی بیشتر 

تماس برقرار نمایید تا این عزیزان   اتریش  MIEموسسه حقوقی ملک پور و شرایط مهاجرت به پرتغال با مشاورین

د اقدامات الزم  شرایط مهاجرت به پرتغال را برای شما توضیح دهند و در صورت دارا بودن شرایط مساعد، بتوانی

 .را انجام دهید و از مشاوره رایگان و تلفنی مشاورین موسسه بهره مند شوید 

 انواع ویزا و شرایط مهاجرت به پرتغال 

همانطور که میدانید انواع روش های مهاجرتی برای دریافت اقامت کشور پرتغال وجود دارد.اما برای کسب  

موفقیت بیشتر پرونده ی شما باید به صورت حقوقی و علمی بررسی شود تا مشخص شود که شرایط شما برای  

به هدف مهاجرتی تان نزدیک  کدام یک از انواع روشهای مهاجرتی مناسب است و کدام نوع از ویزاها شما را 

روش مهاجرتی برای دریافت اقامت در کشورهای مختلف وجود دارد که شامل روش   ۷سازد. به طور کلی می 

های مهاجرت از طریق: تحصیل، کار، سرمایه گذاری، ازدواج، تولد، پناهندگی و ویزا های خاص مانند ویزاهای  

ستفاده از روش های تحصیلی و سرمایه گذاری که خود شامل  هنرمندان می باشد؛ اما در طی سالهای گذشته ا

طرح های مختلفی مانند خود حمایتی )که به نوعی یک روش سرمایه داری محسوب می شود و در ادامه بیشتر  

با آن آشنا میشویم( خرید ملک و یا ثبت شرکت پرطرفدارترین روش های اخذ اقامت کشور پرتغال بوده است.  

هایی مانند پناهندگی در پرتغال یک  منجر به دریافت پاسپورت پرتقال می شود، اما روش  بیشتر این روش ها

ای در این خصوص  روش غیر قانونی محسوب می شود که موسسه حقوقی ملک پور هیچگونه اطالعات و مشاوره 

طریق کار و   تواند ارائه دهد و پیشنهاد می کند که افراد از طرق قانونی مانند مهاجرت به پرتغال ازنمی
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اقدام نمایند. در ادامه به معرفی بیشتر این روش های مهاجرتی می   مهاجرت به پرتغال از طریق تحصیل یا

 .پردازیم

 هزینه های اقامتی و زندگی در کشور پرتغال 

هزینه های اقامتی و زندگی در کشور پرتغال از جمله مواردی است که افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را  

هستند باید مد نظر داشته باشند. کشور پرتغال از جمله  دارند و به دنبال دانستن شرایط مهاجرت به پرتغال 

کشورهای خوب اروپایی محسوب می شود که هزینه های اقامتی و زندگی در آن مقرون به صرفه است. عمده  

های افراد بابت اجاره ملک و یا خرید ملک می باشد. البته بیشتر افراد که از ابتدا اقامت می گیرند به غیر از  هزینه 

نماید بیشتر به دنبال اجاره ملک در این کشور هستند. در  ی که مستقیما از طریق خرید ملک اقدام می افراد

هایی که برای داشتن یک زندگی خوب در این کشور مورد نیاز است را مالحظه  توانید حدود هزینه جدول زیر می 

 :نمایید 

 یورو  7.50 یک وعده غذایی در رستوران های ارزان قیمت 

 یورو  30.00 ی دو نفر در یک رستوران متوسط غذا برا

 Mc Meal در McDonalds  یورو  6.00 یا یک غذای کمبو 

 یورو  0.89 % آب معدنی 0.33بطری 

 یورو  1.27 کاپوچینو بطور منظم 

 یورو  1.24 % کوکا/پپسی 0.33بطری 

 یورو  0.63 یک لیتر شیر 

 یورو  gr 1.09 500یک قرص نان سفید تازه 

https://miemohajerat.net/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84/


 

 

 یورو  0.87 یک کیلو برنج سفید 

 یورو  1.67 عدد تخم مرغ  12

 یورو  7.10 یک کیلو پنیر محلی 

 یورو  5.43 یک کیلو سینه مرغ بدون پوست و بدون استخوان 

 یورو  9.40 یک کیلو گوشت گوساله 

 یورو  1.55 یک کیلو سیب 

 یورو  1.13 یک کیلو موز 

 یورو  1.18 یک کیلو پرتقال 

 یورو  1.39 یک کیلو گوجه فرنگی 

 یورو  0.80 یک کیلو سیب زمینی 

 یورو  0.91 یک کیلو پیاز 

 یورو  0.89 کاهو ) یک سر ( 

 یورو  0.55 لیتری  1.5بطری آب 

 یورو  1.55 بلیط یک طرفه حمل و نقل محلی 



 

 

 یورو  36.00 رفت و آمد معمول ماهانه 

 یورو  0.47 ( کیلومتر ) تعرفه عادی  1تاکسی 

 یورو  14.80 ساعت انتظار ) تعرفه عادی (  1تاکسی 

 یورو  1.53 یک لیتر بنزین 

 یورو 350.88 هزینه یک روز کامل مهدکودک برای یک ماه 

 یورو  7.507.20 مدرسه ابتدایی بین المللی ساالنه برای یک کودک 

 یورو  2.667.68 قیمت هر متر مربع خانه در مرکز شهر 

 یورو  1.448.86 قیمت هر متر مربع خانه در غیر مرکز شهر 

 مهاجرت به پرتغال از طریق خودحمایتی

از جمله بهترین روش های مهاجرت به پرتغال استفاده از روش خود حمایتی و یا مهاجرت به پرتغال از طریق  

نیز معروف است. این نوع از ویزا در واقع یک روش سرمایه داری   D7 گی می باشد، که به ویزایبازنشست

محسوب می شود نه سرمایه گذاری زیرا در این روش فرد متقاضی صرفاً باید اثبات نماید که از نظر مالی دارای  

 :د مدارک زیر را ارائه نماید شرایط و تمکن مالی مناسبی می باشد برای اثبات این تمکن مالی مناسب فرد بای

هزار یورو، برای همسر   ۹ارائه تمکن مالی در حساب فرد متقاضی اصلی که باید به ازای نفر اصلی حدودا مبلغ 

هزار یورو در حساب خود    ۳درصد این مبلغ یعنی حدود  ۳۰هزار یورو و برای هر کدام از فرزندان  ۵خود حدوداً 

ضی اصلی در کشور پرتغال افتتاح می شود؛ در  ارائه نماید. توجه داشته باشید که این حساب به نام فرد متقا

 .نتیجه این مبلغ در ید و اختیار خود متقاضی است نه دولت یا وکیل

 سند ملکی داشته باشند  ۳تا  ۲شرط دوم ارائه اسناد ملکی است که افراد باید حداقل  



 

 

اثبات درآمد ثابت یا اصالحا پسیو متقاضی اصلی، یعنی درآمدی که به حضور او در ایران وابسته نباشد که می   

 .توان از طریق اجاره ملک، دریافت حقوق بازنشستگی و یا موارد اینچنینی باشد 

 :در لیست زیر برخی دیگر از نکات مثبت استفاده از این روش را مالحظه میفرمایید 

 جرت همزمان تمام اعضای خانواده امکان مها

 بدون نیاز به مدرک تحصیلی 

 تحصیل رایگان فرزندان 

 بدون نیاز به ارائه ی مدرک زبان

 امکان دریافت اقامت دائم و پاسپورت

 امکان کار تمام وقت متقاضی اصلی 

 امکان اخذ اقامت حتی برای والدین شما و همسرتان 

 


