
 

 

 ویزای پرتغال 

 و روش های دریافت اقامت این کشور زیبا

ویزای پرتغال و روش های دریافت اقامت این کشور زیبا را در این مقاله بررسی خواهیم کرد. آیا از مدارک مورد  

از چه   تغالاقامت پر نیاز برای ویزای پرتغال مطلع هستید؟ آیا از شرایط ویزای توریستی پرتغال اطالع دارید؟

روش هایی امکان پذیر می باشد؟ در مقاله ویزای پرتغال به بررسی روش های اقامت برای این کشور زیبای  

اروپایی خواهیم پرداخت. پرتغال یکی از کشورهای اروپایی است که از شرایط بسیار خوبی برای اخذ اقامت حتی  

انواع ویزای پرتغال خواهیم پرداخت و شما   بدون سرمایه گذاری، برخوردار است. ما در این مقاله به بررسی

عزیزان را با شرایط زندگی در این کشور زیبا آشنا خواهیم کرد. شما عزیزان برای دست یابی از آخرین اطالعات  

را دنبال نمایید   ملک پورموسسه حقوقی  در خصوص ویزای پرتغال، می توانید در بخش رسانه سایت، ویدیو های

و یا برای اخذ مشاوره رایگان با کارشناسان ما با شماره تماس های درج شده در این وب سایت تماس حاصل 

نمایید. همچنین می توانید سواالت خود را در فایل ویدیویی کوتاه از استاد ملک پور و کارشناسان موسسه  

 .آپلود کنید  اینجا پرسیده و در

 ویزای سرمایه گذاری پرتغال 

بی شک ویزای پرتغال برای سرمایه گذاری یکی از بهترین انواع اقامت در دنیا برای ایرانیان خواهد بود. ویزای  

ن ویزا اعطا می شود و از مهم ترین مزایای ویزای پرتغال برای سرمایه  سرمایه گذاری پرتغال که در قالب گلد 

، نیاز به خرید ملک به ارزش دویست  سرمایه گذاری در کشور پرتغال گذاری عدم نیاز به شرط حضور است. برای 

و هشتاد هزار یورو می باشد که در این صورت اقامت یک ساله و دو اقامت دو ساله به شخص متقاضی اعطا می  

میزان  شود. البته برای تمدید کارت اقامت نیاز به حضور فیزیکی حداقل یک هفته در سال می باشد که عمال این  

دهه تجربه در زمینه سرمایه گذاری های خارجی،   2حضور ناچیز می باشد. موسسه حقوقی ملک پور با بیش از 

با امکان ریسک سنجی سرمایه گذاری در تمام نقاط دنیا از جمله پرتغال، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان  

ر است و هم مشارکت در ساخت پروژه های  می باشد. سرمایه گذاری در پرتغال هم در امالک شخصی امکان پذی

بزرگ نظیر هتل های زنجیره ای می باشد. از مزایای سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری، می توان به  

 .سال و در برخی مواقع پرداخت سود ماهیانه، اشاره کرد 5تضمین برگشت سرمایه بعد از 

 ویزای استارت آپ پرتغال 

ق ویزای استارت اپ یکی از روش های اخذ اقامت بدون شرط حضور می باشد. استارت آپ  اقامت پرتغال از طری

در معنای واقعی کلمه به معنی ایده جدید است. ایده ای که تا به حال در آن کشور وجود نداشته باشد و با ارائه  
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. در این راستا موسسه  ایده اولیه و تهیه طرح تجاری، می توان تایید مقامات دولتی پرتغال را دریافت نمود

حقوقی ملک پور با مدد از وکالی خبره و همکاری با دانشگاه های مطرح پرتغال، طرح های جدید و کارشناسی  

شده را برای پیشنهاد به شما عزیزان در نظر می گیرد. از مزایای سرمایه گذاری در نوع از ویزای پرتغال، داشتن  

، دانشگاه و  استارت آپ پرتغال یل تمام اعضای خانواده است. در طرحاقامت بدون شرط حضور، امکان کار و تحص

سال پس از شروع، تمامی   3ا شرکت های زیر مجموعه آن، مجری اجرای طرح استارت آپ می باشند و حتی ت

سال شرکت و تمامی   3امور اعم از ثبت شرکت تجاری و راه اندازی بیزنس را به عهده خواهند داشت. پس از 

درصد مالکیت   100متعلقات به آن را در اختیار متقاضی قرار می دهند. الزم به ذکر است از بدو شروع کار، 

 .دشرکت و طرح تجاری متعلق به شما خواهد بو 

 ویزای خود حمایتی پرتغال 

خود حمایتی یا تمکن مالی واژه ای است که برای اولین بار توسط موسسه حقوقی ملک پور به شما عزیزان  

معرفی شد. اقامت تمکن مالی برای اشخاصی مناسب است که دارای شرایط مالی خوبی باشند اما تمایل به  

اقامت، شخص متقاضی به همراه اعضای خانواده و فرزندان زیر  سرمایه گذاری نداشته باشند. از طریق این نوع 

ملزم به سرمایه گذاری نیست و   ، شخص خود حمایتی پرتغال سال امکان دریافت اقامت را خواهند داشت. در 24

از تمام حق و حقوق شهروندی مانند تحصیل و اجازه کار برخوردار خواهد بود. این روش که در بعضی دیگر از  

 .شرط اصلی است 4کشورهای اروپایی نظیر اتریش و و سوئیس هم قابل انجام است، دارای 

 پرتغالارائه نامه تمکن مالی برای هزینه های یک سال زندگی در  

 ارائه اسنادی که نشان دهنده درآمد شخص در کشور مبدا باشد به طوری که به حضورش وابسته نباشد 

 ارائه اسناد محل اقامت در پرتغال ) اجاره یا خرید ملک( 

 ارائه مدارک بیمه 

 ویزای کار پرتغال

ویزای پرتغال از طریق کار یکی از روش های پر تقاضای شما بوده است. ویزای کار با ارائه یک پیشنهاد رسمی از  

سوی کارفرمای پرتغالی همراه خواهد بود. بنابراین برای اینکه بتوانید ویزای کار این کشور را اخذ نمایید، می  

یکی از روش هایی که برای کاریابی در پرتغال استفاده    بایست نظر یک کارفرمای پرتغالی را به خود جلب نمایید.

  پرتغال، کار  ویزای  دریافت برای   می شود، استفاده از سایت ها و موسسات کاریابی در پرتغال است. روش دیگر

  با  حضوری مصاحبه  برای را پرتغال  کشور  در شما حضور  برای  شرایط  که  است تحصیلی  ویزای از  استفاده
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ر، فراهم می کند. با در دست داشتن مدرک تحصیلی معتبر از پرتغال و حضور فیزیکی در این  نظ مورد کارفرمای 

کشور، می توانید به یافتن شغل مورد نظر خود امیدوار باشید. موسسه حقوقی ملک پور با برخورداری از مجوز  

باشد. فقط کافی است در   کاریابی در اتریش می تواند در زمینه کاریابی به صورت رایگان در خدمت شما عزیزان

 .سایت موسسه حقوقی ملک پور ثبت نام به عمل آورید و رزومه خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید 

 


