
 

 

 مقدمه ای بر موضوع اقامت نوآفرینی پرتغال

 تیمردمان آن با آرامش و امن ان یدر م ی توان بعد از مهاجرت به راحت یاست که م ی پرتغال کشور

هستند که بدون پرداختن به   یکنند، مردمان  یم  ی کشور زندگ  ن یکه در ا  ی مردمان  راینمود. ز  یزندگ

  ی مدارد. اگر    یوصف نشدن  یها   ییبایباشند. پرتغال ز  یخود م  یمشغول ساخت زندگ  تیجرم و جنا

است که،   ن یما ا  ه یتوص  د یبزن  کیکشور ت  ن یها در ا  ر یاز مس  ی کی  ق یکه حضور خود را از طر  د یخواه 

خود را   نس یزیخواهند ب  ی که م  یداران  هی. ما به سرمادیپرتغال اقدام کن  ینیاقامت نوآفر  قیاز طر

ا  یلیخ برسانند،  سود  به  خ  نیزود  پ  یلیروش  را  نوآفرمیکن  یم   شنهادیخوب   پرتغال  ینی.اقامت 

 هی نوع اقامت توص  نیباشد. در رابطه با ا  یاخذ اقامت دائم و پاسپورت پرتغال م  یبرا  نهیگز  نیبهتر

. آنان درباره اقامت دیریارتباط بگ  گانیرا شی رات  یا   ی موسسه ام آ  نیاست که حتما با مشاور  ن یما ا

را ارائه   شنهادیپ  نیبهتر  طتان یبر اساس شرا  تاًیدهند و نها  ی را ارائه م  یدیپرتغال نکات جد   ینینوآفر

 دهند.  یم

 به بررسی موضوعات زیرین خواهیم پرداخت:

 راه اقامت اروپا   نیعتریپرتغال و سر  ینیاقامت نوآفر

 پرتغال   ینیاقامت نوآفر  افتیدر  راهکار 

  بانیپشت  ی ا  حرفه  میپرتغال و ت  ینیاقامت نوآفر

 پرتغال  ینیاقامت نوآفر  ی ها نه یو هز  ایمزا

 پرتغال و پاسخ به سواالت متداول    ینیاقامت نوآفر

 ی انیپرتغال و سخن پا  ینینوآفر  اقامت

 

 

 



 

 

 راه اقامت اروپا   نیعتریپرتغال و سر ینی اقامت نوآفر

انگ  یپرتغال را م  ینیاقامت نوآفر حضور در   یفرصت برا  نیو بهتر  نیتر  زیتوان به عنوان شگفت 

 ی اقامت برا  نیمناظر را دارد، دانست. ا  ن یرتریو چشم گ  نیکشور پرتغال که به نوبه خود بهتر  طیمح

اروپا،   متاقامت اروپا را به دست آورند، مناسب است. منظورمان از اقا  عیخواهند سر  یکه م  یاشخاص

قبل از اخذ اقامت   ی من خارج  نس یزیبه عنوان ب  دیباشد. شما با  ی آن پاسپورت م  ی اقامت دائم و در پ

که در   دی. اگر دوست داردیکن  ز یموضوع را آنال  نیپرتغال و قبل از مهاجرت به پرتغال ا  ینینوآفر

 ینیاقامت نوآفر  قیاست که از طر  نیما ا  هی توص  د،یبه اقامت دائم برس  عایو سر  دیار کنکشور مقصد ک

رسانند. همان   ی به اقامت دائم و پاسپورت م  اتیمال  ی. مقامات شما را بعد از اعطا دیپرتغال اقدام کن

و در کشور مقصد کار   د یریپاسپورت بگ  ع یسر  دیتوان  ینم   یتیشما با خود حما  د یدان  ی طور که م

 رتر یشود تا شما د  ی امر سبب م   ن ی و هم   د یکن  یاعطا نم  ی بخصوص  ات یروش مال  ن یدر ا  رای. زدیکن

 .دیبه پاسپورت برس

 پرتغال ینی اقامت نوآفر افتیدر راهکار

قرار است شما   رایگرفت. ز  می زود درباره آن تصم   ی لیکه بتوان خ  ستین  یموضوع   ی گذار  هیسرما

درباره آن   ه ی. پس بهتر است قبل از انتقال سرمادیخود را وارد کشور مقصد کن  ه یاز سرما  یمقدار

 ی ستیزود به اقامت دائم و پاسپورت برسند، با  یل یکه دوست دارند خ  ی. افراد دیکن  قیتحق  اریبس

کرده   رییروز اقدام آنان تغ  کشور مقصد در  نیممکن است قوان  رای. زندیحتماً اطالعاتشان را به روز نما

خود را وارد   ه یسرما  یو اطالعات کاف  ی به علت عدم آگاه   ی شده است که برخ  دهیباشد. متاسفانه د

از خانه   یکی  ندتوان س  یهزار دالر م  ۲۵۰با    دیدان  یکنند. همان طور که م  یم  هیچون ترک  یکشور

را  به   ه ی در ترک  یگذار  ه یملک پور سرما  ی موسسه مشاوره ا  ی را به نام خود نمود. ول  ه یترک  ی ها

زود به اقامت دائم و پاسپورت برسند،   ی لیخود را رشد دهند و خ  نسیزیکه دوست دارند ب  یاشخاص

پرتغال آمده است،  ینیقسمت از مقاله اقامت نوآفر ن یکه در ا ی خوب ی لیکند. راهکار خ ی نم  ه یتوص

در پرتغال   ی گذار  هی. شما با سرمادینو به پرتغال برو  دهیبا ارائه ا  هی ترک  یباشد که، به جا   یم  نیا



 

 

تواند در   یاقدام کند، م  عیکه دوست دارد، سر  یشخص  .دیبه سود خوب برس  دیتوان  یراحت م  یلیخ

 .ردی ارتباط بگ  شی اتر  یا  ی موسسه ام آ  ن یاسرع وقت با مشاور

  بانیپشت یا حرفه میپرتغال و ت ین یاقامت نوآفر 

پرسند.   ی در پرتغال از ما م  ی گذار  ه یسرما  ان یسوال را اکثر متقاض  ن یارائه دهم؟ ا  ی تجار   دهیچگونه ا

 یموسسه مشاوره ا  رای. ز دینداشته باش  ی تجار  دهیاز بابت ارائه ا  یگفت که، نگران  د یبا  ی در پاسخ م

که   دیگو  یو م  د ده   یم  یتجار  دهیکند به شما ا ی م  افت یکه از شما در  یملک پور براساس رزومه ا

 د یتخصص داشته باش  نه یدر آن زم  دی. البته شما بادیکن  یانداز  خود را راه  نسیزیب  یا  نهیدر چه زم

پرتغال را   ینیکه اقامت نوآفر  ی . اشخاصدیموفق را در کشور مقصد رشد ده   نس یزیب  کی  دیو بتوان

 ی ا  یراحت در کنار موسسه ام آ   الیتوانند با خ  ی م  ند،ینما  یکشور انتخاب م  نیحضور در ا  یبرا

امور  یکند و تمام  ی شما ثبت م ی را برا یرا ثبت کنند. در واقع موسسه خود شرکت ی شرکت شیاتر

 ۳به مدت   دیتوان  ی که م  دی. جالب است بداندینما  ی م  تیریشما مد  یرا به جا   رهیو غ  مهیاز جمله ب

دهد، استفاده   یارائه م  سسهمو  نیکه ا  یها  سیسرو  ی ملک پور از تمام  ی حقوق  میسال در کنار ت

موسسه   ن یکه ا  د ییذهن خود نما  مه ی موضوع را ضم   نی. ادینکرده باش  یرگذا  ه یاگر سرما  ی . حتدیکن

را  ی اقامت خدمات نیدهد، بلکه در کنار ا یپرتغال ارائه نم ی نیدر رابطه با اقامت نوآفر یتنها خدمات 

بعد از انتخاب کشور مقصد   د یتوان  ی. شما مدهد  ی کشورها ارائه م  ر یسا  ینیدر رابطه با اقامت نوآفر

 .دییآن کشور ذهن خود را مملو از اطالعات تازه و به روز نما  ینیدر رابطه با اقامت نوافر

 پرتغال ینی نوآفراقامت  یها نهیو هز ایمزا

. سوال دیپرتغال را درخواست ده   ینیاقامت نوآفر  دیتوان  یم  د،یداشته باش  هیسرما  وروی  ۱۷۰اگر  

 زایو  جه یکشد تا نت  یاست که چقدر طول م  نیپرسند ا  ی از ما م  نیموکل  ی که به تازگ  یپرتکرار

 ار یموسسه بس  کیکه اگر با    دییشود. لطفا توجه نما  یمشخص م  زایو  جهیروزه نت  ۳۰مشخص شود؟  

 ی که وارد کشور پرتغال م  ییمن ها  نسیزی. بدیرس   یم  زایبه و  ادیبه احتمال ز  د، ییاقدام نما  وبخ

شرکت   اتیو مال  مهیمربوط به ب  یها  نهیرا صرف هز  ورویهزار    ۱۷۰از مبلغ    یشوند، موظفند بخش

 د یبا  یلباشد. در حالت ک  ی . دانستن زبان، الزمه ورود به پرتغال مندینما  یخود و کارمندان استخدام



 

 

ماه کارت اقامت   ۴کشد و شما بعد از    یگفت که، کل پروسه شما از ابتدا تا انتها چهار ماه طول م

که سه سال   دیاجازه دار  سال  ۲  انیسال اعتبار دارد. بعد از پا  ۲. کارت اقامت شما ابتدا  دیریگ  یم

کشور پرتغال را از آن   ائم که اقامت د دیسال بعد اجازه دار ۵ یو به طور کل دیکن دیآن را تمد گرید

 :میمقاله حاضر ارائه داده ا  ریپرتغال را در ز  ینیاقامت نوآفر  یای. مزادیخود کن

 عدم وجود شرط حضور   

 یاز خدمات پزشک   استفاده

 فرزندان   گانیرا  ل یتحص   

 پرتغال و پاسخ به سواالت متداول  ین یاقامت نوآفر 

 ما صادر شود؟   یپرتغال برا  ینینوآفر  یزایبرد تا و  ی چقدر زمان م    

 برد.  یروز زمان م  ۳۰تنها   زایشود تا زمان اخذ و  یکه مدارک شما کامل م  یروز  از

وارد   نهیر هزچقد  یستیبا  ینیاقامت نوآفر  قیدر پرتغال از طر  نسیزیو رشد ب  یراه انداز  یبرا     

 م؟ ییکشور مقصد نما  هیبازار سرما

 ورو ی  ۱۷۰ یال  ۱۰۰  

 مناسب تر هستند؟   ی گذار  هیسرما  یبرا  کیو پرتغال کدام    هیدو کشور ترک  ان یم  از    

 ی گذار  ه یکند که در پرتغال سرما  ی م  شنهاد یپ  زانیهمواره به شما عز  ش یاتر  ی ا  ی موسسه ام آ  

 . ستیمناسب ن  نسیزی رشد ب  ی برا  هی. ترکدیکن

 پرتغال کدامند؟   ینینقاط مثبت اخذ اقامت نوآفر     

 اجازه کار   افتیدر •

 فرزندان   گان یرا  لیتحص  •

 وجود شرط حضور   عدم •



 

 

 یاستفاده از خدمات پزشک  •

 پرتغال   تیبه تابع   دنیرس  تایبه کارت اقامت دائم و نها  دنیرس •

 ی انیپرتغال و سخن پا ینی نوآفر قامتا

 ی ادیز  هیبه انتقال سرما  از یشما ن  شرفتهیپ  ی در کشورها  یگذار  هیسرما  یبرا  دیدان  یهمان طور که م

پ  یگذار  هیسرما  یبرا  یول  د،یدار ن   یا  شرفتهیدر کشور  پرتغال شما   ورویهزار    ۱۷۰به    ازیچون 

باشد.   یم خود را دارد، باال ن  نسیزیکه قصد رشد ب  یگذار  هیسرما  یمبلغ برا  نی. ادیدار  ینگینقد

 ی لیخ  دیتوان  یاست که شما م  ن یپرتغال وجود دارد ا  ینیکه در رابطه با اقامت نوآفر  ی نکته مهم 

 ن یبهتر  نیو ا  د یبزن  کی حضورتان را در کشور مقصد ت  د، ی کن  ی زودتر از آن چه که در ذهنتان تصور م

 ن یبا مشاور  قامتنوع ا  نیباشد. بهتر است در خصوص ا  ی و روشن م  یآفتاب  ندهیساخت آ  یبرا  نهیگز

را  ش یاتر  MIEموسسه   نوآفردیریبگ   گانیارتباط  اقامت  کامل  آنان  برا  ی نی.  را  م  یپرتغال   ی شما 

البته می توانید سواالت   دهند..  یشکافند و بعد از ارائه اطالعات مهم به تمام سواالت شما پاسخ م

 رو و در قسمت دیدگاه ثبت نمایید.خود را در قسمت زیرین مقاله پیش  

 


