
 

 

 گلدن ویزای پرتغال و مقدمه

اخذ اقامت کشور سازمان   ی برا  ز یآل، قابل توجه و شگفت انگ  دهیخاص، ا  ییزایپرتغال و  یزایگلدن و

را   طیشرا  یسر   کیالزم است که    ییزایو  ن یاخذ چن  ی چون پرتغال است. برا  یا  شرفته یو پ  افتهی

 ۲۸۰د  یتوان  ی و اگر م  دیدار  ی مشخص   ه یاست. اگر سرما  ه یآن، داشتن سرما  ن یکه مهمتر  د یبرآورد کن

 نی اخذ چن  ی برا  د،یامالک و مستغالت کشور خاص پرتغال کن  ی ایخود را وارد دن  هیاز سرما  ورو یهزار  

پرتغال را    یزایکه گلدن و  ی شخص   یپرتغال برا  یها   تیمز  ن یاز مهمتر  یکی.  دیعجله کن  ییزایو

 کی  که  ستین  یازین  یعنیگرفته است، اقامت بدون حضور پشت سر هم و مداوم در پرتغال است.  

. دیکشور شو  نیهفته در سال وارد ا  ک ی  ست،ی. فقط کافدیسال را کامل در پرتغال حضور داشته باش

توانند   یم  ی چه کسان  ست؟یپرتغال چ  یزای: گلدن ولیاز قب  یپرتغال سواالت  یزایدر مقاله گلدن و

 م یخواه   پاسخپرتغال چقدر است؟ را    یزایگلدن و  یها  نه یکنند؟ هز  افتیپرتغال را در   ییطال  یزایو

ما توجه به نکات آورده شده در مقاله حاضر است بهتر است، بعد از مطالعه مقاله   د یاک  ه یداد. توص

در   گانی. آنان رادیبپرس  ش یرات  MIEموسسه    نی نکات از مشاور  زیپرتغال راجع به ر  یزایگلدن و

 .ندده   ی قرار م  زانیشما عز  ار یرا در اخت  زاینوع و  نینکات ا  زیر  ه یارتباط اول

 پرتغال  زایگلدن و  یمراحل قانون •

 افتتاح حساب در پرتغال  نیقوان •

 ؟ ستی پرتغال چ  ییطال  یزایو •

 در پرتغال   یگذار  ه یسرما  یاستانداردها •

 ملک   د یخر  ق یاخذ اقامت پرتغال از طر  طیشرا •

 ملک   دی خر قیپرتغال از طر  ییاخذ اقامت طال  ی ها نهیهز •

 پرتغال   یزایگلدن و  یبرا  رانیمهاجرت در ا  لیوک •

 پرتغال  ییاخذ اقامت طال  یموسسه ملک پور برا  خدمات  •

 پرتغال   یزایگلدن و  افتیدر  یایمزا •

 کشد؟   یپرتغال چقدر طول م   یزایگلدن و  گرفتن •

 در پرتغال   یزندگ  بیمعا •



 

 

 سفارت پرتغال در تهران   آدرس •

 پرتغال   ییطال  یزایمتداول در مورد و  سواالت •

 ی در زمینه گلدن ویزای پرتغال انیپا  سخن •

 

 پرتغال زای گلدن و یمراحل قانون

مقاله   ی بعد  ی ها  تر یکه درباره آن در ت  زایو  لیپرتغال توسط وک  یی طال  یزایاخذ و  یحل قانونه  را

 یا  ی موسسه ام آ  م یبه همراه ت  ن یآنال  ،ی پرتغال  ل یشود. وک  یم  موده یکرد، پ  م یحاضر صحبت خواه 

  نیاپرتغال    یزایاخذ گلدن و  یکند. به عنوان مثال، مرحله اول برا  یم  یمراحل را ط  کیکای  شیاتر

خواهد. در مدارک   یاز شما مدارک درست م  یپرتغال   ل یوک  رای. زدیاست که مدارک کامل ارائه ده 

 ی حقوق  لیکه وک  نیبه مبلغ ذکر شده قرار گرفته شده باشد. بعد از ا  ینامه تمکن مال  یستیشما با

 ی برا  دیاراز امالک پرتغال را به نام شما اخذ نمود، اجازه د  ی کیمراحل را پشت سر گذاشت و سند  

حضورتان را به   یستیتور   یزایو  ق یمراحل از طر  گریو د  ی پشت سر گذاشتن مرحله انگشت نگار

 د یتوان  ی م  د،یمراحل را پشت سر گذاشت  یکه تمام  نیو بعد از ا  دیبزن  کیمدت مشخص در پرتغال ت 

 د،یداشت  وست . البته اگر ددیبه کشور خود بازگشته و به همراه خانواده آماده مهاجرت به پرتغال شو

پرتغال قابل مشاهده   یزایاخذ گلدن و  ی مدارک الزم برا  ر ی. در زدیکشور شو  نیوارد ا  یگاه  د یتوان  یم

 باشد.  یم

 پرتغال  یشناسنامه مال  اخذ  و  پرتغال  یزایگلدن و

 ارائه سابقه سفر به اروپا   و  پرتغال   یزایگلدن و  

  یتمکن مال  اثبات  و  پرتغال  یزایگلدن و

  یتیمدارک هو  ارائه  و  پرتغال  یزایگلدن و

 عکس   ارائه  و  پرتغال  یزایگلدن و

 زایو  یها  نهیهز یپرداخت  د یرس  ارائه  و  پرتغال  یزایگلدن و



 

 

  یدرمان  مهیارائه ب  و  پرتغال   یزایگلدن و  

 ی اتی مال  ی تعهدها  اثبات  و  پرتغال  یزایگلدن و

 ورویهزار   ۲۸۰داشتن مبلغ حداقل   و  پرتغال   یزایگلدن و  

 

 افتتاح حساب در پرتغال  نیقوان

 قسمت آمده است:  نیدر ا  یافتتاح حساب بانک  یالزم برا   طیمدارک و شرا

 گذرنامه شما   ای  ی شناسه معتبر مانند کارت مل  کی

کرده   افت یسه ماه گذشته در نامه در  ی که ط  رینامه اخ   ای، صورتحساب  آدرس )به عنوان مثال  اثبات

 با نام و آدرس شما قابل مشاهده است( ؛   دیا

 اظهارنامه کارفرما(.   ای  ی حقوق شی ف  نی ، آخراشتغال )به عنوان مثال  اثبات

 د یتوان  ی ، شما ممورد  ن یحال، در ا  نی. با ادیدر پرتغال حساب باز کن  دیتوان  یم  ،دیستیشاغل ن  اگر

، مرکز اشتغال پرتغال را ارائه Centro de Empregoبات ثبت نام خود در اث ا یوعده قرارداد کار 

به مراجعه   از یبدون ن  دیممکن است بتوان  د،یستی در قلمرو پرتغال ن  ای  دیهست   می مق  ری . اگر غدیده 

شعبه  یحضور  آنال  کی،  به  کامالً  کن  ن یحساب  معرفدیباز  به  ها  نیبهتر  ی . حال  پرتغال   ی بانک 

 .میپرداخته ا

 هرازه   بانک و  پرتغال  یزایگلدن و

 بانکو  نوو   و  پرتغال  یزایگلدن و

 سانتاندر توتا   بانک  و  پرتغال  یزایگلدن و

بدان معناست که بانک ها در   نیاست. ا  15:۰۰تا    ۸:3۰  ن یپرتغال ب  یکار استاندارد بانک ها   ساعات

 است.  ز یزمان آن ها در طول روز ن  ن یساعات ناهار باز هستند، که شلوغ تر



 

 

 ؟ستیپرتغال چ  ییطال یزایو

است که شما را به عنوان شخص  عالقمند   یخاص اقامت  اریطرح جالب و بس  ک یپرتغال    یزایگلدن و

را   یقبل از حضور در سفارت، خانه ا دیطرح با  نیشرکت در ا ی دهد. برا ی پرتغال قرار م  ط یدر مح

هزار   ۲۸۰خانه    دیقصد خر  د،یکه به مقامات ثابت نکن  ی تا زمان  یعنی.  دییدر پرتغال به نام خود نما

. پرتغال دیریرا بگ  زاینوع و  نیا  دیتوان  ینم   دیرا دار  ییورویهزار    5۰۰  ا یو    ییورویهزار    35۰  ،ییوروی

برنامه   نیکند.  ا  یم  لی و به شهروند تبد  رفتهیشهروند را پذ  ریغ  ق یطر  نیسال است که از ا  نیچند

از افراد از   ی اریسب  زیدر کل جهان شناخته شد و هم اکنون ن  ر یبه صورت چشمگ  ۲۰1۲در سال  

اقامت خاص و پر طرفدار را از آن خود   ن یکه ا  دیشوند. اگر دوست دار  یآن وارد پرتغال م   قیطر

پرتغال آمده است.   یزایاست که در ادامه مقاله گلدن و  ی طیکردن شراه  ما برآورد    ه یتوص  ،دیکن

 دیشود تا شما بهتر بتوان  یآنان در ذهن سبب م  ره یو ذخ  نیریز  نیخواندن نکات آورده شده در عناو

 .دیریبگ  م یباشند، تصم   یکه به شما وابسته م   یخود و تمام کسان  ندهیآ  یبرا

 

 در پرتغال یگذار هیسرما یاستانداردها

اموالش   سکیدهد که بدون ر  یفرصت را م  نیگذار ا  هیبه سرما  یگذار  هیسرما  یدانستن استاندارد ها

دارد.   ی خوب  طیپرتغال شرا  ، یگذار  ه یرا وارد کشور مقصد کند. خوشبختانه، از لحاظ استاندارد سرما

موضوع ما   نیدرک بهتر ا  یکشور بخرد. برا  نیدر ا  یا  تواند خانه  یراحت م  الیدار با خ  هیسرما

برا  ن یاز مهمتر  ی کیقانون که    ت ینمودار نرخ حاکم  استاندارد سرما  ی نمودارها   ی گذار  ه یدانستن 

و   _  ۲.5دو عدد    ان یقانون م  ت ی. نمودار نرخ حاکم میا  قرار داده  ن یریباشد را در قسمت ز  ی پرتغال م

عدد  ۲.5 م  _۲.5  قراردارد.  نبا  ینشان  که  کشو  هیسرما  د یدهد  وارد  را  نما  رخود  زدییمقصد   رای. 

خود   هیانتقال سرما  یدهد که برا  ینشان م  ۲.5عدد    یشوند. ول  ینم   تیاستانداردها در آن کشور رعا

 شوند.  یم   ت یاستانداردها در آن کشور رعا  رای. زدیعجله کن



 

 

تا شما   میقانون نمودار کنترل فساد را قرار داده ا  تی در کنار نمودار نرخ حاکم   یشگیهمراهان هم   

 ز یلحاظ ن  ن ی. خوشبختانه پرتغال از ادیآشنا شو  زیپرتغال ن  ه ییفساد در قوه قضا  زانیبا م  زانیعز

 دارد.  یخوب  طیشرا

 

 ملک دیخر قیاخذ اقامت پرتغال از طر طیشرا

از   ی کیکه قبالً سند آن به نام    ییاز خانه ها  یک ی  د یبا خر  دیتوان  یپرتغال را شما م   یزایگلدن و

به نام کردن   ی. برادیکشور شو  ن یوارد ا   ق یطر  نیو از ا  دیبوده است، به دست آور  ی شهروندان پرتغال

 . دیرا انتخاب کن نه یگز  کی    نه، یسه گز  انی از م  دیتوان  یسند شما م

 . دیرا به نام خود کن  ورویهزار   ۲۸۰با حداقل مبلغ   یسند   دیتوان  ی م  شما

 د یخود را وارد بخش امالک پرتغال کن هیسرما  ورویهزار   35۰ دیتوان  ی م  ار یبه اخت  شما

خود را وارد   ه یاز سرما  ورویهزار    5۰۰شهروند،    ریغ   ی خارج  کیو    یرانیا  کی به عنوان    د یشما مختار  

 د یپرتغال کن  افته یامالک کشور همه پسند و سازمان    یایو دن  هیبازار سرما

اقامت هر دو   ن یکه ا  دیر یگ  ی ساله م  ۲ابتدا اقامت    د،یتان را وارد پرتغال کرد  هیکه سرما  ن یبعد از ا  

 تانیبرا  اریموضوع بس  نی. مطمئناً ادیکن  دیآن را تمد  دیتوان  یاست و شما م  دیبار قابل تمد  کیسال  

که وارد   نیبدون ا  دیانتو   یپرتغال و بعد از اخذ اقامت م   یزایز اخذ گلدن وجالب است که شما بعد ا

حفظ آن مقامات پرتغال، شما  یکه برا دیریگ یم یاقامت یعنی. دیدر کشور خود بمان د،یپرتغال شو

هفته در سال وارد   کیاست    ی حفظ آن کاف  یکنند. فقط برا  یرا مجبور به ماندن در پرتغال نم 

 ن یا  یکه برا  یپرتغال شما و تمام کسان  یزایسال گلدن و  5بعد از    ،ی. در حالت کلدیپرتغال شو

بعد از اخذ اقامت دائم   د،ی رساند. همان طور که مستحضر  یطرح اقدام نموده اند، را به اقامت دائم م

و حتما   د یدولت پرتغال داده باشبه    ات یمال  ت یاخذ تابع  ی برا  یستیبا  ی راحت است. ول  تیگرفتن تابع

 .دیسطح زبان خود را ارتقا داده باش

 



 

 

 ملک دیخر  قیپرتغال از طر ییاخذ اقامت طال یها نهیهز

 وروی  5.33۶.۴۰پرتغال  ییطال  یزایدرخواست و  یخانواده برا   یاز اعضا  کی هر    یدولت برا  نهیهز

پردازش   نهیهز  ن یدرصد نرخ ذکر شده است.  عالوه بر ا  5۰هر دو سال،    د یتمد  ی ها  نهیاست. هز

از  کیهر  نهیاست. هز یشخص اصل نهیهز نه،یهز  نیاست. البته ا وروی 533.۹۰دیدرخواست و تمد

 5  باً یکه تقر  زایو  لیوک  نهیهز  یستیباشد. عالوه بر موارد ذکر شده، با  یم  وروی  ۸3.3۰خانواده  یااعض 

شما   یجانب  ی ها  نهیذکر شده هز  ی ها  نهیذکر است که هز  انی. شادیبپرداز  زیاست را ن  ورویهزار  

هزار   ۲۸۰خود    یخانه در پرتغال با توجه به منطقه و پروژه انتخاب  د یخر  ی برا  ی اصل  نهیهستند. هز

 مهی پرتغال ضم   ییطال  یزایو  ی ها  نهیراجع به هز  ی که اطالعات مهم   نیا  ی باشد. برا  یبه باال م   وروی

 شیاتر  MIEموسسه    نی ارتباط با مشاور  یینها  می به تصم   دنیما بعد از رس  د یاک  هی ذهنتان شود، توص

 گذارند.  یپرتغال م   یزایمربوط به اخذ گلدن و  یها   نه یهز  انیاست. آنان شما را در جر

 

 پرتغال  یزایگلدن و یبرا رانیمهاجرت در ا لیوک

 ی که تمام  نی. حتماً بعد از امیدار  دیاک  ه ی توص  کی که قصد رفتن به پرتغال را دارد، ما    ی شخص   یبرا

به دنبال   د،یقرار نمود  زی و رزومه خود را مورد آنال  یزندگ  اتیجزئ  زیر  یو تمام  دیرا چک نمود  طیشرا

بهتر است .  دییرا به نام نما  ی آنان سند ملک پرتغال  قیکه آگاه هستند و از طر  دیباش  ییوکال  ستیل

فرستادن پروسه خود به آنان   یگرفتن ارتباط و برا  ی. برادیریارتباط بگ  رانیمهاجرت در ا  لیبا وک

 ی تجربه خود م  ل یآگاه به امور به دل  لی. وکدیریملک پور  کمک بگ  یاز موسسه مشاوره ا  دیتوان  یم

 ی شما موارد حقوق  ی به جا  ل یوک  واقعمواجه شود. در     یتا با موانع کمتر   دیمایرا بپ  یر یداند چه مس

را دارد، بهتر است، حتماً از   ی ادیز  یخانه امورحقوق  د یکه خر  ن یا  ل یگذارد و به دل  ی را پشت سر م

ملک   یکه، خدمات موسسه مشاوره ا  مینمود  انی. در ادامه مقاله حاضر بدیری آگاه کمک بگ  یوکال

که دوست دارد   یشخص   یباشد و برا  یآگاه م  لیوک  کیبا    که به دنبال ارتباط  یشخص   یپور برا

 . ستیموسسه بسپارد، چ  نیپروسه خود را به ا

 



 

 

 پرتغال  ییاخذ اقامت طال  یموسسه ملک پور برا خدمات 

 ن یشناسند و نام ا  یکنند، م  یکه به مهاجرت فکر م  یرا معموالً همه افراد  شیاتر  ی ا  یوسسه ام آم

 ی که دوست دارند، در پروسه اقامت  یاند. در واقع اشخاص  خود قرار داده  یموسسه را در برنامه مهاجرت

 ق یاز طر  نندتوا  ی مواجه شوند، م  ی که دوست دارند با موانع کمتر  یاشخاص  ایخود موفق شوند و  

پروسه تان را   د یتوان  یم  ز یپرتغال شما ن  یزایاخذ گلدن و  یاقدام کنند. برا  ش یاتر  ی ا  ی موسسه ام آ

. موسسه ما برند دیبسپار  شی اتر  یا  ی به موسسه ام آ  ه یارتباط اول  یو با برقرار  ی تماس تلفن  کیبا  

 ی را برا  ی ا  موسسه  دیتوان  یکه بدون دانستن اطالعات نم   دیدان  یم  زانیاست. قطعاً شما عز  یجهان

 ی م  ی بطه با مهاجرت قانونکه در را  ی تمام خدمات  ش ی اتر  ی ا  ی . موسسه ام آدیمهاجرت انتخاب کن

ا  دیدهد. جالب است بدان  یارائه م  زانیبه شما عز  گانیو مقاله را  ویدیباشد را به صورت و  نیکه 

راحت تر   زانیتا  شما عز  دیافزا  یخود م  زیموسسه هر لحظه بر امکانات فوق العاده و شگفت انگ

 ل یتوانند با کمک وک  یپرتغال هستند، م   یزایکه طالب اخذ و  ی. کساندیوارد کشور مقصد شو  دیبتوان

ت  زایو در  آن  درباره  و  ی قبل  تریکه  گلدن  ارائه    یزا یمقاله  به  پرداخت  یسر  ک یپرتغال   م،یمطالب 

شما پروسه را به دست   یملک پور به جا  یمهاجرت خود را به سرانجام برسانند. موسسه مشاوره ا

 ی عنیهستند.    ین یکند که تضم   یم  یرا به شما معرف  ییپروژه ها  رساند و  یم  یآگاه پرتغال  یوکال

از سود   دیتوان  یرود و در کنار آن ماهانه بسته به مقدار و ارزش ملک خود م  ینم   نیشما از ب  هیسرما

 . دیبهره مند شو  ییوروی  ۲5۰۰ یال  1۰۰۰

 

 پرتغال  یزایگلدن و افتیدر یایمزا

. قبل از مشاهده آنان میپرتغال پرداخته ا  ییطال  یزایو  یها  تیمز  انیبه ب  ترواریقسمت ت  نیدر ا

اخذ   یبرا  ی موظف است مدارک کامل  ی دار خارج  ه یموضوع مهم است که، سرما  نیکردن ا  مه ی ضم 

 ی. بهتر است از ارائه مدرک جعلمیراجع به آن صحبت نمود  یقبل  ی ترهای ارائه دهد که ما در ت  زایو

اقامت   یایمزا  انیبه ب  ترواری. حال تردیگ  یبه شما تعلق نم   زایصورت و  نیدر ا  رای. زدیکن  یخوددار

 .می ا  پرتغال پرداخته  ییطال



 

 

 یی کشورها  طیوارد مح  ی کار و زندگ  ل،یتحص   یبرا  دیتوان  ی م  ی شما بعد از گرفتن اقامت به راحت  

 که در اروپا و حوزه شنگن قرار دارند.   دیشو

روز در دو سال بعد حضور   1۴روز در سال اول و    ۷است    ازی)فقط ن  ستی ن  یکیزی به حضور ف  ازین

 ( دیداشته باش  یکیزیف

را  بابت   ی ادیز  یلیخ  اتی مال  ست، ین  از ین  ل یدل  نی کشور پرتغال جذاب است. به هم   ی اتیمال  ستمیس  

 د یارائه ده   یخانه به مقامات پرتغال دیخر

سال، همسر پدر و مادر   1۸  ریشامل فرزندان ز. خانواده  دیوارد پرتغال شو  دیتوان  ی با خانواده خود م  

 ی ( می سال ) در صورت اثبات وابستگ  ۶5تا    55( و پدر و مادر  یسال )بدون اثبات وابستگ  ۶۶  یباال

 باشد

 قابل توجه است   یزندگ  ی مرفه بودن پرتغال برا  

 باشد  ی کشور باال م  نیا  تیامن  

 

 کشد؟ یپرتغال چقدر طول م یزایگلدن و گرفتن

به   ی توان گفت که، بستگ  ی کشد؟ م  ی پرتغال چقدر طول م  یزایدر پاسخ به سوال گرفتن گلدن و

 ایکرده باشد و    رییتغ  نی شما و زمان اقدام دارد. ممکن است در زمان اقدام شما، قوان  یپروژه انتخاب

 اقدام که شما    یاز زمان  یحالت کلدر    یشود. ول  یپروسه طوالن  ی کم   طتانیممکن است، بر اساس شرا 

 ۶کشد. ممکن است شما    ی طول نم   ی لیخ  د،یکن  ی م  افت یکه کارت اقامت را در  یتا زمان  د یکن  یم

رسد. همراهان   یم  جهیبه نت  عایپرتغال سر  یزایپروسه گرفتن و   نی. بنابرادیبرس  زایماهه به و  ۷  یال

 از ین  یهمگ  یمهاجرت  یکه، برنامه ها   دیموضوع را بدان  نینوع اقامت ا  نیو دوست داران ا  یشگ یهم 

 د یتوان  ینم   د، ینکن  لیکه اطالعات خود را تکم  ی تا زمان  یعنیدارند.    ادیز  ار یبه کسب اطالعات بس

که   ی ز یبه هر چ  دنیرس  ی . برادییدفتر خاطرات خود نما  مه یرا ضم   ینیری مهاجرت موفق و ش  کی

 . دیکن  ق یتحق  اریبهتر است بس  د،یدر ذهن دار



 

 

 در پرتغال یزندگ بیمعا

پرتغال   ی زایگلدن و  قی که از طر  یو شخص  یبه شخص خارج  یزندگ  یرا برا  ی خوب  ل یپرتغال، دال

 نیدارد. ما در ا  زین  یبیمعا   ی زندگ  یبرا  یاز آن جا که هر کشور  ی دهد. ول یوارد شده است، ارائه م

در   یندگز  یایکه، مزا  د یرا بدان  نیا  بیمعا  انی. قبل از بمیکن  انیرا ب  بیتا معا  میقسمت بر آن شد

 آن هستند.   بیپررنگ تر از معا  ی لیپرتغال خ

 در پرتغال:   یزندگ  بیمعا

 ی و با اشخاص  دیوارد پرتغال شو  دیتوان  ی م  زین  یسیدرست است که، شما با ارائه مدرک زبان انگل  

حال در   نیبا ا  ی ول  د،یزبان ارتباط برقرار کن  نیدارند به ا  ها، مغازه ها موزه ها قرار   ابان یکه در خ

را حداقل   ی زبان پرتغال  دیشما با  نیشود. بنابرا  یصحبت م   ی پرتغال  یبه طور کل  ی دولت  ی ها سازمان

 . دیریبگ  ادی  ه یتا سطح مکالمه اول

از افراد با مشکالت پرداخت   ی. برخرندیپذ  یپرتغال مستر کارت را نم   ی که همه بانک ها  نیا  لیدل  به

 . دیپول نقد همراه خود را جا به جا کن  یممکن است گاه   ن، یشوند. بنابرا  یمواجه م

 ن یکه، در ا دیاست. جالب است بدان یکشور پرتغال در تابستان گرم و در زمستان باران یآب و هوا  

ه شدت گرم است. مردمان و در تابستان هوا ب  دی تا شما برف را مشاهده کن  د یآ  یم  شی کشور کم پ

مغازه   و است که، تمام رستوران ها    نیدارند. منظورمان ا  ی آرام  ی هستند که زندگ  ی مردمان  ی پرتغال

باشند و اکثر آن ها در وسط روز بسته   ی در پرتغال فقط چند ساعت در روز باز م   د یها و مراکز خر

 هستند.

 

 سفارت پرتغال در تهران آدرس

سفارت پرتغال که در تهران   قیاز طر  یستیپرتغال را دارند، با  یزایکه قصد اخذ گلدن و  یانیرانیهمه ا

ا  نیقرار دارد و چند اقدام کنند  یم  تیاستان مشغول به فعال  نیسال است در  به    نیبنابرا  باشد، 

پرتغال وارد   ی زاهایو  ریسا  ا یپرتغال و    یزایگرفتن  گلدن و   یکه برا  ستین  ازین  یرانیا  کیعنوان  



 

 

بعضدیشو  یگریکشور د ا  ی.  در  موظف  رانیاز کشورها  و شما  ندارند  و  ی برا  دیسفارت  به   زایاخذ 

پرتغال آدرس سفارت پرتغال را   یزایمقاله و  ری. حال در زدیبرو  هیهمچون ترک  هیهمسا  یکشورها

 ی زایدر اخذ و  یمگا  ییکه خودتان به تنها  نیبهتر است قبل از ا  یشگی. همراهان هم میقرار داده ا

صفر تا صد   ان یارتباط گرفته و آنان را در جر  ش یاتر  ی ا  ی موسسه ام آ   نیبا مشاور  دیپرتغال بردار

. در ستیپرتغال چ  یزایکه هدفتان از اخذ گلدن و  د ییو به آنان بگو  دیبگذار  ی مال  طیرزومه و شرا

به   ی ماندن  اد یک سفر به  ی با کمک آنان    د یکنند مطمئن باش  ی م  ییصورت آنان شما را راهنما  نیا

 داشت.   دی پرتغال خواه 

 1۶کوچه روزبه، پالک   ت،یهدا  ابانی تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خ

 

 پرتغال  ییالط یزایمتداول در مورد و سواالت 

 است؟   ییزایپرتغال چگونه و  یزایگلدن و   

اگر حداقل    ییزایو   باش   ورویهزار    ۲۸۰که  ا  دیداشته  دن  نیو  وارد  را  پرتغال   یایمبلغ  مستغالت 

 . دیبه سفارت برو  یستیاخذ آن با  ی. البته براردیگ  یقرار م  ارتانیدر اخت  د،یینما

  ست؟ یکه طالب اخذ آن است، چ  یشخص  یپرتغال برا  یزایاخذ گلدن و  تیمز  ن یمهمتر   

 به اقامت بدون شرط حضور   دنیرس

 ست؟ یپرتغال چ  ییهدف دولت پرتغال از ارائه طرح اقامت طال   

خود کند و اقتصادش را رشد   ه یسرما  یایرا وارد دن  ی اریداران بس  هیکشور دوست دارد، سرما  نیا  

 دهد.

 است؟   پرتغال چقدر  یزایاخذ گلدن و  یبرا  ی حداقل هیسرما  زانیم   

 ی خانه ا  دیتوان  ی. مثال مدیخانه دار  دیخر  یبرا  یگر ید  یها  نهی. البته شما گزورویهزار    ۲۸۰  باًیتقر  

 .دیبخر  ورویهزار    5۰۰  ایو   ورویهزار   35۰به مبلغ 



 

 

 

 در زمینه گلدن ویزای پرتغال یانیپا سخن

به اقامت دائم   رییاقامت با ارزش قابل تغ  یموضوع که شخص خارج  نیپرتغال ا  یزایدر مقاله گلدن و

است که به اقامت   نیا  یهدف شخص خارج   نیو مهمتر  نیذکر شده است. مطمئنا اول  ردیگ  یرا م

 دائمکه به اقامت    نیو قبل از ا  دیرس  یخانه به اقامت دائم م   د یدائم برسد. خوشبختانه، شما با خر

که ملکتان را به   نیو بعد از ا  دیپرتغال بسپار  یاجاره به بنگاه ها  یملکتان را برا  دیاجازه دار  د،یبرس

 یزای. در مقاله گلدن ود یاز سود ماهانه آن استفاده کن  دیتوان  یم  د،یاجاره داد  میمق  ایشهروند و    کی

 ذهن شما را در رابطه با   ی گری. اگر موضوعات دمی موضوع صحبت نمود  نیپرتغال کامل راجع به ا

 ش ی اتر  MIEموسسه    ن یبا مشاور  گان یما ارتباط را  ه یکرده است، توص  ریپرتغال درگ  یزایگلدان و

در   زاینوع و  نیکنند و اطالعات کامل راجع به ا  یرا از شما دور م  یذهن  ی ها  یریاست. آنان درگ

 دهند.   یقرار م  ارتانیاخت

 

 

 


