
 

 

 اقامت پرتغال و مقدمه  

هستند که   یموضوعات  یگذار   هیسرما  قیاقامت پرتغال، کارت اقامت پرتغال و اقامت پرتغال از طر

به   م یکه تصم   یانینکات را راجع به آنان به متقاض  نیتر  ت یو حائز اهم   نی تر  یتخصص   م،یقصد دار

 طع، به طور ق   ی موضوعات  نی چن  زی. آنالمیمحبوب پرتغال را دارند، ارائه ده   اریدر کشور بس  یزندگ

 ی ریچه مس ق یخواهد شد. از طر ی مهاجرت ی رهایسطح معلومات شما در خصوص مس ت یسبب تقو

 یبرا  یتمکن مال  قیامکان اقامت پرتغال از طر  ایبه کشور پرتغال سفر کرد؟ آ  یتوان به آسان  یم

ا  هیسرما شرا  یرانیداران  دارد؟  چ  طیوجود  پرتغال  اقامت  کارت  بعد  ست؟یاخذ  موضوعات   ، ی در 

کشور   دینکات قرار داده شده است. طبق آمار جد  نیبخش به همراه مهمتر  نیسواالت ذکر شده در ا

ارائه داده است.   ی خارج  انی از متقاض  ی زبانیو م  یی را به منظور خوشامدگو  ی خاص  ی پرتغال پلن ها

به  توجه  با  مردم  م  طیشرا  عموم  خود  طر  یخاص  از  که   ، ی گذار  هیسرما  ل، یتحص   ق یتوانند  کار 

بر  یحیصر  دیپرتغال سفر کنند. اگر تاک ی از شهرها ی کیهستند، به   یو همه پسند ی اصل ی مسرها

 ی م هی توص د، ییکشور را از آن خود نما نیو اقامت ا د ییکه به پرتغال مهاجرت نما دیموضوع دار نیا

 ی ملک پور، موسسه ام آ  یکه در موسسه حقوق  ی نیمشاور  یها  ییاز راهنما  گانیبه صورت را  م؛یکن

 .دیحضور دارند، استفاده کن شیاتر  یا
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    یعموم طیشرا یاقامت پرتغال و بررس 

 یاز اشخاص دوست دارند، بدون تجربه استرس، اقامت پرتغال را به دست آورند. برا  ی ریجمع کث

 ر یمس  زیکارت اقامت دائم الزم است که ابتدا به آنال  افتیپرتغال و در  یاز شهرها   یکیدر    یزندگ

دو   ر، یمس  کیمختلف وجود دارد که ممکن است،    ریمس  ۷. در حال حاضر  دیخود بپرداز  یانتخاب

که   د ینیرا برگز  یریمس  ی ستیشما با  ی اکنون شما سازگار باشد، ول  طیبا شرا  ر یمس  ن یچند  ا یو    ریمس

با رزومه اکنون تان داشته   ی شتریب  یسازگار  رهایمس  گریداشته باشد و نسبت به د  یکمتر  سکیر

 د، یینما  لیتحص   یپرتغال  دیدر کنار شهروندان و اسات   دیکه دوست دار  دی هست  یریباشد. اگر فراگ

 ن یتر  آن در کوتاه  ی هااز استان  ی کیحضور خود را در پرتغال و    ل یتحص   ق یاز طر  م یکن  یم  ه یتوص

خاص به اقامت پرتغال   ی از پلن ها دیتوان ی م د،ی گذار هست هیاگر سرما ایو   د یبزن کیزمان ممکن ت

 یعد موضوعات ب  ، یمهاجرت  ی رها یمس  ینکات تخصص  زیمطلع شدن از ر  ی . برادیکن  دایپ  یدسترس

نما مطالعه  تمام  دقت هرچه  با  را  پرتغال  اقامت  ق   دییمقاله  و  مهم  نکات  برنامه و  در  را  توجه   ابل 

سکونت   ی ورود به کشور همه پسند و پر درخواست پرتغال و برا  ی . برادییخود وارد نما   ی مهاجرت

مشورت   رتغالمهاجرت به پ  لیمقاله با وک  نیپرتغال، بهتر است پس از مطالعه ا  تختیپا  سبونیدر ل

 .  دیکن



 

 

 کار قیاقامت پرتغال از طر

پارامترها  یکی ارز  ی تخصص   ی از  پرتغال  ارزش کشور  با  اقامت  کارت  اخذ  نرخ   یکل  ی ابیبه جهت 

نرخ   ایکه آ  د یچک کن  ی ستیبا  ی باشد. در واقع شما م  ی کشور در چند سال گذشته م  نیا  ی کاریب

 ش یکشور افزا  نیا  یکاریبا گذشت زمان نرخ ب  ای است و    افته یپرتغال باگذشت زبان کاهش    یکاریب

 کیکشور، در    نیمختلف ا  یدر استان ها   یپرتغال  مانیاست. خوشبختانه، اکثر شهروندان و مق  افتهی

  نییشان هستند. پا  طیمشغول به انجام کار متناسب با شرا  یپرتغال  یشرکت خاص و در کنار کارفرما

 شیاکشور هر ساله رو به افز  نیپرتغال سبب شده تا صدور کارت اقامت دائم ا  ی کار یبودن نرخ ب

 ی کنند و تبعه کشورها  یم   یقاره اروپا زندگ  ی از کشورها  ی کیکه در    یانیمتقاض  ی. معموالً تمامباشد

را پشت   یکار  یزایندارند که مرحله پر کردن فرم و  ازیوارد شدن به پرتغال ن  یباشند، برا  یم  ییاروپا

وارد پرتغال شوند.    یابیو بدون استرس در صورت کار  یآنان اجازه دارند، به راحت  رایسر بگذارند، ز

پرتغال قرار   ط یتوانند در مح  ی نم   ی کار  ی زایو  افت یاروپا بدون در  هیاتحاد  ر یو غ  یرانیاتباع ا  یول

صورت است که کارفرما ابتدا   ن یبه ا  ی کار  قیپروسه اخذ اقامت پرتغال از طر  ، ی. به طور کلرندیگ

اگر کارفرما پس   ی منعقد کند. ول  رارداد و با او ق  اورد یر کار مدنظر برا بر س  ی شهروند پرتغال  یستیبا

ب  ۳استخدام به مدت    یاز چاپ آگه بر سر کار  نتواند شخص مورد نظر را  با   یم   اورد، یماه  تواند 

 ی . حضور فرد خارجاوردی را به استخدام شرکت خود در ب  ی فرد خارج  ژهیمراحل و  ی سر  کیگذراندن  

به   ی اقامت کار  رییامکان تغ  یباشد. از لحاظ اقامت  یابیموسسات کار  قیتواند از طر  یدر پرتغال م

مدت   نیدر ا  دیکه شما با  دیسال وجود دارد. لطفاً توجه کن  ۵پرتغال پس از گذشت    یشگیاقامت هم 

 .دی داشته باش  یک یزیپرتغال حضور ف  ی کار  طیدر مح

 

  لی تحص قیاقامت پرتغال از طر

متنوع   یکه در اروپا و کشور پرتغال مشغول به ارائه دوره ها  ییدانشگاه ها  ت ی اهداف مهم و حائز اهم 

 یشغل  طه ی شده شوند و در ح  ن ی شغل تضم   کیدوره وارد    ان یدر پا  رانیاست که فراگ  ن یباشند، ا  یم

را   پرتغال اقامت    لیتحص   ق یاز طر  دیکه بتوان  نیا  ی خود موفق به کسب درآمد مدنظر خود شوند. برا



 

 

 نی. در خصوص ادیقرار ده   یابیابتدا صفر تا صد رزومه اکنون خود را مورد ارز  د یبا  د،یبه دست آور

باشد   یدر پرتغال مناسب م   ل یتحص   ی ها   نه یشما به جهت پرداخت هز  یمال   ل یپتانس  ا یموضوع که آ

 یو برا سانس یل  ه سال ۴  ی ال ۳وارد شدن به مقطع  ی. برادیانجام ده  ی محاسبات ی ستیبا ی م ر، ی خ ای

ساله دکترا   ۴  ا ی  ۳در سطح    ی به جهت ثبت نام و اپال  ن یو همچن  سانس یساله فوق ل  ۲ورود به مقطع  

از مدارک مهم خود   یکی را به عنوان    یسیمدرک زبان انگل  ایو    یالزم است که، مدرک زبان پرتغال

 ی و راض  ژهیو  یها   شیگرا   لپرتغا  کیمطرح و شماره    ی. اکثر دانشگاه هادیبه دانشگاه مربوطه بفرست

  یبرا  انیباشند که گاهاً دانشجو  ی متنوع م  یارائه شده به قدر  ی ها   شیدهند. گرا  یارائه م  یکننده ا

م  یکیانتخاب   سردرگم  ها  آن  هز  یاز  مبحث  به  راجع  گفت؛   ی م  لیتحص   یا ه   نهیشوند.  توان 

  ران یکامالً استرس را از فراگ  ه باشند ک  ی م  ز یناچ  یدر پرتغال به قدر   لیتحص   ی ها   نه یخوشبختانه، هز

 یم  افتیاز محصالن در  وروی  ۸۵۰۰  یال  ۳۵۰۰  انه یها، سال  بر نامه  یدر ازا  نی کند. مسئول  یدور م

به منظور وارد شدن   ستیبا  ی م   ریارشد باشد، فراگ  ی کنند. اگر برنامه ارائه شده در سطح کارشناس

مبلغ   وروی  ۳۰۰۰  ی ال  ۱۸۰۰مدنظر مبلغ    ی ها  به کالس پرداخت  بپردازد.  دانشگاه مربوطه  به  را 

که   نیا ی. براستیدکترا در پرتغال الزام یها شیبه منظور مطالعه گرا زین وروی ۱۵۰۰۰  یال ۵۰۰۰

 ه یو اجازه پر کردن فرم درخواست بورس  رد یقرار گ  ارتان یدر اخت  یلیتحص   هیفرم درخواست بورس

 ی باشد. ول  ی تان قو  یل یرزومه تحص   د،یهستکه    ی در هر مقطع  ستیبا  یم د، یرا داشته باش یلیتحص 

کنند، مشغول به مطالعه در مقطع دکترا  یکه فرم درخواست را پر م یرانیکه اکثر فراگ د یتوجه کن

که پروپوزال،   یرا به محصالن  یلیتحص   ی ها  نهیپرتغال اکثر کمک هز  ی باشند. در واقع دانشگاه ها  یم

 ی لیتحص   ی زایو  ر ییتوان گفت که تغ  یم ی. از لحاظ اقامت دکنن  یو مقاالت دارند، اعطا م  ی رزومه قو

 .دیرا امضا کرده باش یداد کار وجود دارد که قرار  ی زمان  ی کار  یزایبه و

 

  سرمایه گذاری  قیاقامت پرتغال از طر

پلن   نیا  ق یاخذ اقامت پرتغال از طر  یاست که برا  یمهاجرت قانون  ی رهایمس  گریز دا  یگذار  هیسرما

و به به دولت   دیبودن ارائه ده   طیدال بر واجد شرا  یمدارک  یسر  کیاست که    ی جذاب کاف  اریبس



 

 

با    ، یدار  لیباشد که تما  یم  ی شما به قدر  ینقد  ریغ  ی گذار  هیکه مقدار سرما  د یپرتغال نشان ده 

از   ورویهزار    ۵۰۰. در واقع، اگر شما  دیرا از آن خود کن  یاز آن به کشور پرتغال ملک  یانتقال بخش

محبوب و   یزایو  ک یکه    ییطال  یزایو  د یتوان  یم   د، یخود را به بخش مستغالت انتقال ده   هیسرما

. البته شما به دیشو  یبرخوردار م  یی ایصورت از مزا  ن ی. در ادیپر تقاضا هست را از آن خود کن  اریبس

که دولت پرتغال   یحداقل مبلغ  ی . ولدییرا به نام خود نما  یسند ملک گران تر   دیتوان  یم  اریاخت

اقامت پرتغال   ی مسئله تخصص  ن یا  ی است.  در پ  ورویهزار    ۵۰۰کرده است،    ن ییملک تع  د یخر  یبرا

را   یم یملک قد کیمنطقه متوسطه  کیآورد. البته اگر در  د یملک را به دست خواه  دیخر قیاز طر

. شما در دیرس  یملک م  د یخر  ق یبه اقامت پرتغال از طر  زین  د، یینما  یداریخر  وروی  ۳۵۰۰  مت یبا ق

. آن  دیبزن  ک یخود را ت  ی کیزیهفته در سال حضور ف  کی  د ی موظف  د، ینموده ا  ی داریکه خر  ی ملک  یازا

 دن یو از د  دیپرتغال سفر کن  هبه همراه خانواده ب  الت، یگذراندن تحص   یبرا  دیتوان  ی هفته را هم م  کی

 ی ستیبا  د،یکه در پرتغال حضور دار  یکه شما در مدت  د ی. لطفاً توجه کندی لذت ببر  ریمناظر چشمگ 

 د یتمد  یمراحل را برا  یسر  کیوابسته    یکارت اقامت خود و اعضا  یاز انقضا  یریبه منظور جلوگ

شما را به کارت اقامت   ز ین  رکت ثبت ش  ق ی. اخذ اقامت پرتغال از طردیکارت اقامت پشت سر بگذار

کت پلن نوآورانه که توسط  شر  نسیزیب  ک ی  دیصورت که شما ابتدا با  نیکند. بد  یم  کیپرتغال نزد

را وارد   ورو یهزار    ۲۵خود مبلغ    یو در کنار طرح تجار  د یمعتمد نوشته شده است، را ارائه ده   ی ها

ثبت شرکت   قیاقامت پرتغال از طر  اخذاز آن جا که مراحل    ی. ولدیینما  ی شرکت ثبت شده پرتغال

ما به شما  هیاول ه یباشد، توص یملک م  دیخر قیتر از مراحل اخذ اقامت پرتغال از طر دهیچیپ اریبس

مهاجرت به پرتغال را   لیوک  ی ها ییو حتما راهنما  د یعمل کن  اط ی است که با احت  ن یگذاران ا  هیسرما

که در پرتغال مشغول به ارائه   ییها  . شرکتدی ده   ار قر  ی گذار  هیسرما  قیمهاجرت از طر  ریمس  یالگو

 ه ی) سرمای خصوص  ی ها  آنان شرکت  نیتر  مهم  دارند که،  یباشند انواع متنوع  ی م  انیخدمات به مشتر

ثبت شرکت   یباشد. برا  ی( مورو یهزار    ۵۰  هیاول  ه ی) سرمایعموم   یها   ( و شرکتورویهزار    ۵۰الزمه  

 یعموم  ی شرکت ها  یبرا   یشوند. ول  کیشر  گریکد یبا    راست که دو سهامدا  یکاف  ی خصوص  ی ها

خاص  ی از پلن ها گرید  ی کی زین ، یتمکن مال قی. اقامت پرتغال از طرستی دار الزام ه یسرما ۵وجود  

از لحاظ  د یکه، ثابت کن  ست یتنها کاف قیطر نیمهاجرت از ا یباشد که برا یکشور پرتغال م ژهیو و



 

 

صورت   نیکه سندش به نام شما است. در ا  دیدار   ی ملک  و   د یباش  ی م  یو ثروت غن   یمال   لیپتانس

 . آورد  دیرا به دست خواه   ، یتمکن مال  ق یاقامت پرتغال از طر

 

   ازدواج قیاقامت پرتغال از طر

که با   ابندیروش ازدواج به اقامت پرتغال دست    قیتوانند، از طر  ی م  یتنها در صورت  ی اتباع خارج

دفتر ثبت   ک یدر    یستی . ازدواج آنان باعشق ازدواج کنند  ی و از رو  یبه صورت واقع  ی شهروند پرتغال

الزم است   د،یازدواج برس  ق یکه به اقامت پرتغال از طر  نیا  یثبت شود. برا  ی ازدواج به صورت رسم 

خود   ی همسر پرتغال  یازها ین  یمراحل زندگ  یدر تمام  دیتوان  ی که م  دیکشور ثابت کن  نیبه دولت ا

. در دیباش  یبرخوردار م  یخوب  اریبس  یکه، از پشتوانه مال  دیثابت کن  یستیدر واقع با  دیرا برآورده کن

 ی با گذشت برا  اندتو  یسال م   ۳خانواده و پس از گذشت    ل یپس از تشک  یتبعه خارج  ی حالت کل

پرتغال   ی تواند از حقوق شهروند  ی م  ت یاقدام کند و پس از  گذشت از سد آزمون تابع  ت یآزمون تابع

هر   دیدار  ل یاست و تما  ی شما پرتغال  ی ازدواج  سی شهروندان استفاده کند. حال اگر ک  گر یهمانند د

 ریمدارک ز  د یموظف  د،یبرسانسند مورد ازدواج معتبر به ثبت    ک یدر    ی چه زودتر ازدواج خود را با و

 . دیرا ارائه ده 

 نهیشیارائه نامه عدم سوء پ •

 ازدواج    ی ارائه مدارک الزم برا •

 گذرنامه   ارائه •

 ی تمکن مال  باتاث •

 . که در آن محل سکونت در کشور پرتغال ذکر شده باشد  یارائه نامه ا •

 

 

 



 

 

 تولد قیاز طر اقامت پرتغال

 افت یرا در  ی و پاسپورت پرتغال  د یطفل شما در خاک پرتغال چشم به جهان بگشا  د،یدار  ل یاگر تما

کشور پرتغال را از   نیقوان  ،یموضوع تخصص  نیراجع به ا  ی ریگ  میقبل از تصم   ستیبا  یم  د،ینما

 ستم یکه، کشور پرتغال تابع س  د یکن  یکل  یبررس  یستی. در واقع، بادیچک کن  تیلحاظ اعمال تابع

اطالعات   ستمیبخش قرار است، راجع به دو س  نیخاک. البته در ا  ستمیتابع س  ا یباشد و    یم  ونخ

 ند، یگشا  یم به جهان م که در خاک کشور چش  ی خاک اطفال  ستمی.  طبق سمیرا ارائه ده   ی دیجد

شود. در واقع با توجه   یآنان صادر م   یمعتبر برا   یشوند و پاسپورت  یبه عنوان شهروند محسوب م

کنند،   یم  افتیکه طفلشان در  یتیبر تابع  یریپدر و مادر تاث  ت یتوان گفت تابع  ی م  ستمیس  نیابه  

هر دو   ا یمادرش و    ایرا از پدرش و    ت یآمده، تابع  ا یخون، طفل به دن  ستمیمطابق س   ی گذارد. ول  ینم 

آن ها   ی کنند ول  یخاک عمل م  ستمیو کانادا مطابق س  نیآرژانت  ل،یبرز  کا،ی. امروزه آمرردیگ  یم

معلومات خود در خصوص   تینموده اند. به منظور تقو  ن ییرا تع  یزمان مشخص   تیتابع  یاعطا  یبرا

از   تی. در خصوص اخذ تابعدیما بپرداز  ی تخصص و    یمقاالت علم   گریامر به مطالعه د  نیا پرتغال 

 مت که مجوز اقا  یجمله گفت که کشور پرتغال به طفل اشخاص  کیتوان در    یتولد طفل، م  قیطر

اقامتشان کوتاه مدت و دانشجو  ی پرتغال را داشته باشند، حت البته   ی م  ت یباشد تابع  ییاگر  دهد. 

  ن یا  قیرا پر نموده اند و ورودشان از طر  یستیتور  یزایکشور پرتغال به اشخاص که فرم درخواست و

 دهد.   ی بوده است، اقامت نم   زاینوع و

 

  پناهندگی  قیاز طر اقامت پرتغال

 ق یاخذ اقامت پرتغال از طر  طیاز شرا  زانینکات به جهت مطلع کردن شما عز  نیتر  قبل از ارائه مهم

پروسه افراد پناهنده   یطی شرا  چیملک پور ، تحت ه   ی که موسسه حقوق  دیالزم است بدان ،یپناهندگ

 ایآ ی . ولساندر ی شما را به پرتغال م تاًینها یدهد. درست است که، پناهندگ ی قرار نم  ز یرا مورد آنال

ها را در نظر   پناهندگان حداقل  ی کشورها برا  یکند؟ تمام  یروش عزت و احترام شما را حفظ م  نیا

با   یها   کنند. به عنوان مثال: به آنان اجازه کار کردن در شغل  ینم   ژهیو به آنان توجه و  رندیگ  یم



 

 

فرم   ا یو     ند ریگ  یآدم کمک م  انیپناهنده شدن افراد از قاچاقچ  یدهند. برا  یرا م  ن ییدرآمد پا

و جان خود را به دست   ی و اموال نقد  د یآدم اعتماد کن  ان یکنند. اگر به قاچاقچ  یدرخواست را پر م

جان خود را از دست   ا یو    یبه خاک پرتغال اموال نقد   دن یممکن است؛ قبل از رس  دیآنان بسپار

نژاد   ا یو    ی دیلحاظ عقادر کشور خود از   ه ک  دییو ثابت نما  د یاگر فرم درخواست را پر کن  ی . ولدیده 

استفاده   ی . ولدیصادر نما  تانیممکن است کشور پرتغال اجازه اقامت برا  د،یمورد شکنجه قرار گرفته ا

 باشد.    ینم   یرانیو شهروندان ا  یرانیروش پر خطر در شأن جامعه ا  نیاز ا

 

 هنرمندان و افراد فوق موفق  یاقامت پرتغال برا

افراد خاص  یزایاضافه شد که نام آن و ی مهاجرت یها   یبه  کته گور دیجد ر یمس کی ش یپ ی چند

 ن یا  قیدارند، از طر  تی فعال  یخصوصم  یشغل  طی که در مح  یباشد. امروزه، هنرمندان و اشخاص  یم

ق یبه اقامت پرتغال از طر  ی گفت که امکان دسترس  د یبا  ی توانند به خارج از کشور بروند. ول یم  زایو

را به    ییزایو  نیکانادا و...، چن  ش،یاز کشورها مانند: اتر  ی هنرمندان وجود ندارد و تنها برخ  یزایو

از مقاله اقامت پرتغال که در انحصار   یرقانونیکنند. استفاده غ  یفوق العاده اعطا م  ییافراد با توانا

 باشد، حرام است.  یملک پور م  ی موسسه حقوق

 

 و هزینه های زندگی  اقامت پرتغال

حائز   اریپرتغال بس  ی ها  از استان  ی کیقبل از سفر کردن به    ی زندگ  ی ها  نهیدرباره هز  دنیشیاند

مهاجرت   ریاست، پا در مس  ازیکه مورد ن  یاقالم  نهیاگر بدون محاسبه هز  رای است. ز  ی و ضرور  ت یاهم 

است   ان آن طور که مدنظرت  دینتوان  یممکن است از لحاظ مال  د،یبگذار  رهایمس  گرید  ا یو    یلیتحص 

 ن یا  لیدر پرتغال را در ذ  ی زندگ  ی ها نه ی. به منظور آگاه نمودن شما خوبان، جدول هزدیکن  یزندگ

 . میمتن آورده ا

 



 

 

 قیمت  

 ( یورو)

 هزینه  

 غذا رستوران ارزان قیمت  8.00

 یک لیتر شیر  0.63

 گرم نان   500 1.09

 کیلو گرم   1فیله مرغ  4.5

 گرم کیلو    1پنیر محلی  5/ 78

 کیلو گرم   1گوشت گاو  7.83

 کیلو متر   1تاکسی   0/ 52

 لیتر بنزین   1 1.30

 اجاره آپارتمان یک خوابه در مرکز  500/ 58

 اجاره آپارتمان یک خوابه در خارج مرکز  382/ 12

 

 

 آن   تیاقامت پرتغال و اخذ تابع

روش وجود دارد   ۷کشورها    گر ید  ایپرتغال و    طی در مح  یریقرارگ  یکه برا  دیدان  یبه طور قطع، م 

افراد خاص   ی زایاز روش ها و  ی کیاست.    ی گذار  هیو سرما  ی لیتحص   ، یآن ها روش کار  ن یتر  ی که اصل

کشور   ر،. در حال حاضندینما  یبه افراد خاص اعطا م   زاینوع و  نیاز کشورها ا  ی برخ  ی است که به تازگ

تولد و   ،یچون پناهندگ  ییروش هاو    یکند. هر سه روش اصل  یرا صادر نم   ییزایو  نیپرتغال چن

 یم  یشگیسال شما و خانواده را به کارت اقامت دائم و هم   ۵بعد از    تاًیدارد و نها  یازدواج ، آثار اقامت

 دیتوان  یخود م  یرتکردن مراحل مهاج  لیتکم   یشد، برا   یشگیکه اقامتشان هم   نیرساند و پس از ا

اخذ   ی . در واقع برادیرا در خصوص اخذ پاسپورت پرتغال به انجام برسان   ی اقدامات  ، یطیتحت شرا

 است.  یآن الزام  نیکشور و احترام گذاشتن به قوان  یزبان بوم  ی ریادگیپاسپورت پرتغال  



 

 

 اقامت پرتغال  سواالت متداول درباره

 رساند؟   یرا به اقامت دائم پرتغال م  یالملل نیب  ان یمتقاض  یمهاجرت  ی ها  ریاز مس  کیکدام   

 رساند .  یکشور پرتغال م   ی شگیشما را به کارت اقامت دائم و هم   تیدر نها  رها یمس  یتمام باًیتقر  

 هنرمندان به پرتغال سفر کرد ؟   یزای و  قیتوان از طر  یم  ایآ 

 ست.نکرده ا  یحضور افراد خاص طراح  یرا  برا  یپلن  ن یدر حال حاضر کشور پرتغال چن  ر، یخ

 افت؟ یبه اقامت پرتغال دست    ی پناهندگ  ق یتوان از طر  ی م  ایآ   

 باشد.   ینم   رانیدر شأن جامعه ا  یپناهندگ  ی ول  بله،

 رساند؟   ی را به اقامت پرتغال م یخارج انیمتقاض  ما، یمستق  ی لیروش تحص   ایآ 

توانند پس از مشغول شدن  و  یمدرک به دنبال کار مرتبط باشند ، م  افتیپس از در  انیاگر متقاض

 . ندیامت پرتغال اختصاص داده شده است را پر نماقکه به کارت ا  ی پس از گذشت چند سال،  فرم

 رساند، کدامند؟   ی را به پرتغال م  انی که متقاض  یی رهایمس   

 ی لیو روش تحص   یگذار  ه یسرما  ،یپناهندگ  ، یازدواج، کار  تولد، 

 

   و سخن پایانی اقامت پرتغال

 ق یکشور پرتغال از طر  ت یو اخذ اقامت و تابع  یگذار  ه یسرما  قیاقامت پرتغال، اقامت پرتغال از طر

 MIEملک پور،    یتوسط موسسه حقوق  ،یو اساس  ی مهاجرت به صورت کامالً تخصص   ی ها  ی کته گور

ق ینکات به منظور اخذ اقامت پرتغال از طر  نیتر، مهمتر  ش یقرار گرفت. پ ی کل  یابیمورد ارز  شیاتر

مسئله دارد که   نیبر ا  ی حیصر  دی ملک پور، تاک  ی ارائه داده شد. موسسه حقوق  ز ین  ی گذار  هیسرما

خود انجام   دهیبرگز  ریراجع به مس  ی قاتیکشورها تحق  ریسا  ا یقبل از اقدام به سفر به کشور پرتغال  

است که، حتما از   ی. گفتندیمهاجرت اقدام نکن  ی برا  قیبرنامه درست و دق  کی  م یو بدون تنظ  دیده 



 

 

به طور   زایمهاجرت و و  لی. وکدیمهاجرت به پرتغال استفاده کن  لیوک  یها   ییمشاوره ها و راهنما

شود. حال اگر قصد اخذ اقامت پرتغال از   یاز شما م  یضرور   ری غ  یاسترس ها  یقطع سبب دور

به   از ین  د، یرا دار  گر ید  یرها یمس  ق یاگر قصد اخذ اقامت پرتغال از طر  ا یو    دیملک را دار  د یخر  قیطر

تر  افتیدر اطالعات جامع  و  م   دی خواه   زین  ی مشاوره  واقع شما  با کارشناسان   دیتوان  یداشت. در 

. جهت گرفتن ارتباط دی ریموسسه ارتباط بگ  نیتماس با دفاتر ا  قیملک پور از طر  یموسسه حقوق 

اقامت   وصاطالعات الزم را در خص   دیتوان  ی.  شما خوبان مدیمتقبل شو  یا  نه یهز  ست ین  یازین

 یم  د،یینما  افت یسواالت خود را در   یبه صورت کتب  دی. اگر دوست داردیبه دست آور  گانیپرتغال را

تر به پاسخ   عیهرچه سر  قیطر  نی. از ادی( مقاله استفاده کندگاهی)بخش د  ن یریاز قسمت ز  دیتوان

  . دیرس  دیسوال خود خواه 


