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Portugal é cada vez mais um desti-
no de eleição de quem deseja morar 
ou ter uma experiência de vida nou-
tro país. As razões são muitas. Desde 
logo, porque é o 4º país mais pacífico 
do mundo, numa amostra de 163 paí-
ses (Global Peace Index 2021), e o 2º 
da União Europeia, garantindo a pos-
sibilidade de viver com a família num 
ambiente seguro. Além disso, Lis-
boa é uma das cidades com melhor 
qualidade de vida do mundo, sendo 
apontada pela Quality of Life Survey 
da Monocle na 7ª posição (Monocle, 
Quality of Life Survey, 2021).  O cli-
ma mediterrâneo temperado do país 
garante um inverno suave e um ve-
rão ameno, já que graças à influência 
oceânica, as temperaturas raramente 
atingem níveis extremos, oferecendo 
mais de 300 dias de sol por ano.

Portugal is increasingly becoming a fa-
vourite destination for those who wish to 
live or have a life experience in another 
country. The reasons are many. Firstly, be-
cause it is the 4th most peaceful country 
in the world, in a sample of 163 countries 
(Global Peace Index 2021), and the 2nd in 
the European Union, ensuring the possibil-
ity of living with your family in a safe envi-
ronment. Besides, Lisbon is one of the cit-
ies with the best quality of life in the world, 
being pointed out by the Monocle Quality 
of Life Survey in the 7th position (Monocle, 
Quality of Life Survey, 2021).  The country’s 
temperate Mediterranean climate guaran-
tees a mild winter and a mild summer, as 
thanks to the oceanic influence, tempera-
tures rarely reach extreme levels, offering 
more than 300 days of sunshine per year. 

PORQUE ESCOLHER

PORTUGAL?
WHY CHOOSE PORTUGAL?



Portugal é o melhor país da Europa 
para os estrangeiros viverem e tra-
balharem e o 5.º melhor do mundo, 
segundo o relatório Expat Insider 
2021, da Internations, um dos mais 
abrangentes do mundo sobre morar 
e trabalhar no exterior. Com uma car-
ga fiscal abaixo da média europeia, 
o território português permite ainda 
uma fácil e rápida mobilidade por 
toda a Europa. De acordo com o Índi-
ce Global de Reforma da International 
Living, Portugal é o 5.º melhor desti-
no mundial para os estrangeiros des-
frutarem a reforma, tendo em conta, 
designadamente, benefícios ao nível 
do clima, saúde e habitação. De notar 
ainda que Portugal é considerado um 
dos melhores países da Europa para 
investir e que a região da grande Lis-
boa oferece um preço/m2 muito in-
ferior às principais cidades europeias.

Portugal is the best country in Europe for 
foreigners to live and work and the 5th best 
in the world, according to Internations’ Ex-
pat Insider 2021 report, one of the world’s 
most comprehensive reports on living and 
working abroad. With a tax burden below 
the European average, the Portuguese ter-
ritory also allows easy and fast mobility 
throughout Europe. According to the In-
ternational Living Global Retirement Index, 
Portugal is the 5th best destination in the 
world for foreigners to enjoy their retire-
ment, taking into account, namely, climate, 
health and housing benefits. It should also 
be noted that Portugal is considered one 
of the best countries in Europe to invest in 
and that the Greater Lisbon region offers a 
price/sqm much lower than the main Euro-
pean cities.



É um visto de residência destinado 
maioritariamente a reformados/apo-
sentados ou outros titulares de ren-
dimentos próprios passivos e obtidos 
no seu país de origem que queiram 
morar em território português, po-
dendo ainda ser concedido a mem-
bros religiosos. 
Este visto permite obter uma auto-
rização de residência em Portugal e 
desfrutar de tudo o que o país tem 
de melhor. 

Qualquer nacionalidade (fora da União 
europeia e do espaço Schengen) sem 
limite de idade. 

It is a residence visa intended mainly for 
pensioners or other holders of passive in-
come obtained in their country of origin 
who wish to live in Portuguese territory and 
may also be granted to religious members. 
This visa allows the holder to obtain a resi-
dence permit in Portugal and enjoy the best 
that the country has to offer. 

Any nationality (outside the European Un-
ion and Schengen area) without age limit. 

O QUE É O 

VISTO D7?

QUEM PODE  
SOLICITAR?

WHAT IS THE D7 VISA?

WHO CAN APPLY?



As fontes de rendimentos contempla-
das são rendimentos próprios passi-
vos, designadamente os provenientes 
de reformas – públicas ou privadas 
– pensões, rendimentos prediais e 
mais-valias imobiliárias, ações, di-
videndos empresariais, juros, rendi-
mentos com origem em propriedade 
intelectual ou industrial, ou salário 
oriundo de trabalho remoto.
Qualquer fonte de rendimento que se 
enquadre no descrito em cima é acei-
te desde que esteja dentro dos valo-
res exigidos pelo Governo português. 

Deve existir uma vontade real de resi-
dir em Portugal. Como tal, quem reunir 
as condições necessárias, nomeada-
mente possuir os tipos de rendimentos 
mencionados e uma ambição de tornar 
o território português o seu domicílio, 
pode candidatar-se a este visto.

The sources of income considered are pas-
sive income, namely retirement income 
- public or private - pensions, property in-
come and real estate capital gains, shares, 
corporate dividends, interest, income from 
intellectual or industrial property, or salary 
from remote work.
Any source of income that fits the above 
described is accepted as long as it is with-
in the values required by the Portuguese 
Government.

There must be a real will to live in Portugal. 
As such, those who meet the necessary 
conditions, namely having the types of in-
come mentioned above and an ambition to 
make Portuguese territory their home, may 
apply for this visa.

O QUE SÃO RENDIMENTOS   
PRÓPRIOS PASSIVOS?

EM QUE SITUAÇÕES SE PODE/DEVE   
RECORRER A ESTE VISTO?

WHAT IS PASSIVE INCOME?

IN WHAT SITUATIONS CAN/SHOULD ONE APPLY FOR THIS VISA?



Os familiares de uma pessoa com au-
torização de residência (obtida atra-
vés do visto D7) também têm direito a 
autorizações de residência, com base 
no estatuto do reagrupamento fami-
liar. 

Os familiares do requerente que po-
dem pedir reagrupamento familiar 
são o cônjuge ou companheiro, filhos 
menores ou incapazes, menores ado-
tados por um dos requerentes ou pelo 
casal, filhos maiores, solteiros e que já 
estudem em Portugal, pais do residen-
te ou do seu companheiro/cônjuge, se 
estiverem sob sua responsabilidade e 
irmãos menores, que estejam sob res-
ponsabilidade do residente.

The family members of a person with a 
residence permit (obtained through the 
D7 Visa) are also entitled to residence per-
mits, based on the family reunion status.  

The applicant’s family members who may 
apply for family reunion are the spouse or 
partner, minor or incapacitated children, 
minors adopted by one of the applicants 
or by the couple, adult children, unmar-
ried and already studying in Portugal, par-
ents of the resident or of his/her partner/
spouse, if they are under his/her responsi-
bility and minor siblings, who are under the 
resident’s responsibility.

REAGRUPAMENTO

FAMILIAR
FAMILY REUNIFICATION



O principal requisito para obter o Vis-
to D7 é comprovar que o requerente 
detém um rendimento próprio passivo 
fixo mensal suficiente para suportar os 
custos de vida em Portugal, previstos 
na lei portuguesa, que lhe permitam 
a sua residência no país, bem como a 
estadia de dependentes que o acom-
panhem, pelo menos durante 12 meses. 
O valor da renda solicitada varia con-
forme o número de pessoas que com-
põem o agregado familiar do solicitan-
te do visto.

• Com a fixação do salário mínimo 
   nacional em 665€, o requerente do  
  Visto D7 deve ter, pelo menos, um  
    rendimento anual de 7980€ (o equi- 
              valente a um ano de salários mínimos). 
 
• Quanto ao cônjuge – marido ou  
 mulher, se existir – o valor a  
  comprovar, que deve ser auferido 
   pelas mesmas vias, deve ser de, pelo 
    menos, 50% desse valor anual.

The main requirement to obtain the D7 
Visa is to prove that the applicant has 
a monthly fixed passive income of their 
own that is sufficient to support the 
costs of living in Portugal, as set forth 
in Portuguese law, which allows them to 
reside in the country, as well as to have 
dependents accompanying them, for at 
least 12 months. 
The amount of income requested var-
ies according to the number of persons 
that compose the household of the visa 
applicant.

• With the national minimum wage fixed at 
  €665, the D7 Visa applicant must have an 
  annual income of at least €7980 (equiva- 
  lent to one year’s minimum wage).

• As for the spouse - husband or wife, if ap- 
  plicable - the amount to be proved, which  
  must be earned in the same way, must be 
  at least 50% of that annual amount.

REQUISITOS
REQUIREMENTS

COMPROVATIVO 

DE RENDIMENTOS 
PROOF OF INCOME



•  Para eventuais dependentes ou  
    menores de idade, o valor a com- 
   provar será de, pelo menos, 30% 
    desse rendimento.

O requerente deve ter ainda conta 
bancária em Portugal, com o montan-
te anual referido já depositado e pro-
var que conseguirá manter esta fonte 
de rendimento, após sair do país de 
origem ou onde residia anteriormente.  

É também requisito necessário apre-
sentar cadastro criminal limpo.

• For eventual dependents or minors, the  
    amount to be proved will be, at least, 30%  
   of that income.

The applicant must also have a bank ac-
count in Portugal, with the referred annual 
amount already deposited and prove that 
he will be able to maintain this source of in-
come, after leaving the country of origin or 
where he previously resided.  

It is also a necessary requirement to pres-
ent a clean criminal record.

CADASTRO 

CRIMINAL
CRIMINAL RECORD



Quando o requerente se dirige ao con-
sulado português para pedir o Visto D7 
deve entregar comprovativo de aloja-
mento em Portugal, seja através de 
imóvel próprio ou arrendado. 

O procedimento é composto por duas fases.
O interessado deve primeiro recorrer ao con-
sulado ou embaixada de Portugal do seu 
país de residência, onde será emitido um 
visto temporário com a validade de quatro 
meses (120 dias). Dentro desse período, o re-
querente deverá viajar para Portugal e recor-
rer ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF) para obter a o visto de residência.

When the applicant goes to the Por-
tuguese consulate to apply for the D7 
Visa he must submit proof of accommo-
dation in Portugal, either through own 
or rented property.

The procedure is composed of two phases.
The applicant should first go to the Por-
tuguese consulate or embassy in his/her 
country of residence, where a temporary 
visa valid for four months (120 days) will 
be issued. Within this period, the applicant 
should travel to Portugal and apply to the 
SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) 
to obtain the residence visa.

COMPROVATIVO DE

MORADA EM PORTUGAL

COMO

SOLICITAR?

PROOF OF ADDRESS IN PORTUGAL

HOW TO APPLY?



O Visto D7 tem uma validade de quatro 
meses, desde a data da sua emissão, e 
permite duas entradas em Portugal.
Para a obtenção da autorização de resi-
dência em Portugal, depois da entrada 
em território nacional, o visto deve ser 
acompanhado de requisição de reunião 
presencial no SEF onde se poderá con-
verter o visto numa autorização de resi-
dência. Esta será primeiramente tempo-
rária e válida por dois anos, podendo ser 
renovada durante mais três anos.
Após os dois anos é possível renovar 
desde que os pressupostos se mante-
nham, nomeadamente a manutenção 
dos rendimentos exigidos e o cumpri-
mento dos requisitos mínimos de resi-
dência em Portugal. 
A lei diz que durante os 24 meses, os ti-
tulares do cartão de residência devem 
permanecer em Portugal por 16 meses, 
não podendo estar ausentes de Portugal 
durante mais de 6 meses consecutivos.
Em regra, a Autorização de Residência 
pode ser cancelada quando o respecti-
vo titular, sem razões atendíveis, se au-
sentar do país pelo período de 6 meses 
consecutivos ou 8 meses interpolados, 
no período total da validade da autori-
zação. Entretanto, existem algumas ex-
ceções legais.

The D7 Visa is valid for four months, since 
the date it is issued, and allows two entries 
in Portugal.
To obtain the residence visa in Portugal, af-
ter entering national territory, the visa must 
be accompanied by a request for a meet-
ing in SEF where the visa can be converted 
into a residence permit. This will initially be 
temporary and valid for two years and may 
be renewed for a further three years.
After the two years it can be renewed as 
long as the conditions are maintained, 
namely the maintenance of the required 
income and the fulfilment of the minimum 
requirements for residence in Portugal. 
The law states that during the 24 months, 
holders of the residence card must remain 
in Portugal for 16 months and cannot be 
absent from Portugal for more than 6 con-
secutive months.
As a rule, the residence permit may be can-
celled when the respective holder, without 
reasonable grounds, is absent from the 
country for 6 consecutive months or 8 
months interpolated, within the total peri-
od of validity of the permit. However, there 
are some legal exceptions.

QUAL A 

VALIDADE
WHAT IS THE VALIDITY?



Os titulares deste visto beneficiam 
de todas as vantagens equiparadas 
às da cidadania portuguesa, à exce-
ção do direito de voto e livre residên-
cia noutro país da União Europeia.  

• A família é elegível para se juntar ao 
  programa (reagrupamento familiar);

• Acesso a sistema de saúde qualifica- 
  do e acessível;

• Livre circulação no espaço Schen- 
   gen (26 países);

• Custo de vida abaixo da média eu- 
  ropeia, mas qualidade muito supe- 
   rior;

• Regime tributário favorável.

The holders of this visa benefit from 
all advantages equivalent to Portu-
guese citizenship, excerto for the right 
to vote and free residence in anoth-
er country of the European Union.  

• The family is eligible to join the pro- 
   gramme (family reunion);

• Access to qualified and accessible  
   healthcare system;

• Free movement within the Schengen 
  area (26 countries);

• Cost of living below the European av- 
  erage, but much higher quality;

• Favourable tax system.

VANTAGENS
BENEFITS



• Viver em Portugal é viver com segu- 
   rança, comodidade e uma qualidade 
  de vida excecional. Desde a capital 
   Lisboa até às praias de Cascais, aqui  
  poderá experienciar diversos esti- 
   los de vida e escolher o que mais se  
    adequa aos seus dias: passeios à bei- 
    ra-rio, prática de golfe em alguns dos  
 melhores campos da Europa, viagens 
 gastronómicas em restaurantes de 
 excelência, mergulhos na praia ou  
  compras na Avenida da Liberdade, a 
  mais icónica do país. 

Os benefícios elencados são extensí-
veis a todo o agregado familiar do re-
querente
De sublinhar, como já referido, que o 
visto D7 tem apenas duração de qua-
tro meses, sendo depois com a autori-
zação de residência que se adquirem 
a maioria dos direitos/benefícios. 

• Living in Portugal is living with safe- 
  ty, comfort and an exceptional quality 
  of life. From the capital Lisbon to the
 beaches of Cascais, here you can ex- 
 perience different lifestyles and choose  
  the one that best suits your days: river- 
  side walks, golfing in some of the best  
 courses in Europe, gastronomic trips  
  in excellent restaurants, diving on the  
 beach or shopping in Avenida da Liber- 
  dade, the most iconic avenue in the  
   country. 

The benefits listed are extensive to the 
applicant’s entire household.
It should be noted, as already men-
tioned, that the D7 Visa only lasts for 
four months and then it is with the res-
idence permit that most of the rights/
benefits are acquired.



Dependentes do tipo de rendimento 
associado ao visto D7.
Quanto aos reformados, têm o benefí-
cio fiscal do regime do residente não 
habitual, desde que não tenham sido 
residentes fiscais em Portugal nos últi-
mos cinco anos e sejam tributados no 
seu país de origem.
Existe apenas uma tributação única 
de 10% quanto aos rendimentos de 
pensões. 
Quanto a pessoas que vivam de lu-
cros, dos dividendos das empresas 
ou de juros de aplicações financeiras, 
esses rendimentos podem não ser tri-
butados durante este período de 10 
anos que dura o regime de residente 
não habitual. 

Depends on the type of income associated 
to the D7 visa.
As for retirees, they have the tax benefit of 
the non-habitual resident regime, as long 
as they have not been tax resident in Por-
tugal in the last five years and are taxed in 
their country of origin.
There is only a single 10% tax on pension 
income. 
As for people who live off profits, corpo-
rate dividends or interest from financial in-
vestments, such income may not be taxed 
during the 10-year period of the non-habit-
ual resident regime.

VANTAGENS 

FISCAIS 
TAX ADVANTAGES



DÚVIDAS 

FREQUENTES
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

De acordo com a lei, o prazo máximo 
para a emissão do Visto D7 depois de 
ser entregue toda a documentação é 
de 60 dias. 

De quatro a seis meses antes da mu-
dança para Portugal é o tempo ideal 
para se iniciar o processo, acautelan-
do, desta forma, eventuais demoras na 
resposta do consulado ou embaixada 
portuguesa no país de origem ou resi-
dência do requerente. 

According to the law, the maximum time 
period for issuing the D7 Visa after all the 
documents have been submitted is 60 
days. 

From four to six months before moving to 
Portugal is the ideal time to start the pro-
cess, thus avoiding possible delays in the 
response from the Portuguese consulate 
or embassy in the applicant’s country of 
origin or residence. 

QUANTO TEMPO DEMORA A  

OBTENÇÃO DO VISTO?

QUANTO TEMPO DE ANTECEDÊNCIA SE DEVE

COMEÇAR A PREPARAR O PEDIDO?

HOW LONG DOES IT TAKE TO GET A D7 VISA?

HOW LONG IN ADVANCE SHOULD ONE START PREPARING THE APPLICATION?



Tendo em conta que estamos perante 
um processo de elevada responsabili-
dade, já que é um processo de emi-
gração, por estar em causa uma auto-
rização legal para residir noutro país, 
ou seja um processo de emigração é 
aconselhada a ajuda de um advogado, 
que esclareça os respetivos direitos e 
os deveres, e de uma mediadora imo-
biliária que ajude a encontrar o imóvel 
onde o requerente e eventuais familia-
res vão ficar a morar.

Sim, desde que se cumpram os cinco 
anos de residência temporária e sejam 
solicitadas a residência permanente e 
a prova da língua portuguesa.

Bearing in mind that we are dealing with 
a process of high responsibility, as it is an 
emigration process, because it involves 
a legal authorisation to reside in another 
country, it is advisable to have the help of 
a lawyer to clarify the respective rights and 
duties, and a real estate broker to help find 
the property where the applicant and any 
family members will be living.

Yes, as long as the five years of temporary 
residence are completed and the perma-
nent residence and proof of Portuguese 
language are requested.

É IMPORTANTE TER APOIO JURÍDICO OU DE UMA

IMOBILIÁRIA DURANTE ESTE PROCESSO?

O VISTO D7 PODERÁ DAR A

NACIONALIDADE PORTUGUESA?

IS IT IMPORTANT TO HAVE LEGAL OR REAL ESTATE SUPPORT DURING THIS PROCESS?

CAN THE PORTUGUESE NATIONALITY BE OBTAINED WITH THE D7 VISA?



O Golden Visa proporciona uma autoriza-
ção de residência de perspetiva futura, po-
dendo os requerentes não descontarem 
em Portugal e residirem no exterior, sendo 
mais indicado para quem faça investimen-
tos avultados em imoveis em Portugal.
O visto D7 é mais apropriado para quem 
deseja efetivamente residir em Portugal.
É, por isso, necessário ter em conta e pon-
derar o desejo de residência no território 
português e o tipo de investimento em 
perspetiva.

Sim, é possível trabalhar em Portugal com 
o visto D7, pois não existe qualquer impedi-
mento legal. No entanto, como já referido, 
a concessão desse tipo de visto é feita para 
quem comprova que possui rendimentos 
suficientes para viver em Portugal. Assim, 
caso haja vontade de trabalhar em territó-
rio português, o rendimento obtido com o 
mesmo não deve ser considerado para sua 
renda principal, podendo apenas ser uma 
fonte de ocupação ou renda extra.

The Golden Visa provides a residence per-
mit with a future perspective, allowing the 
applicants not to pay taxes in Portugal and 
to reside abroad, and is more suitable for 
those making large property investments 
in Portugal.
The D7 visa is more appropriate for those 
who effectively wish to reside in Portugal.
It is, therefore, necessary to take into ac-
count and consider the desire to reside in 
Portuguese territory and the type of in-
vestment in perspective.

Yes, it is possible to work in Portugal with 
the D7 Visa because there is no legal im-
pediment. However, as already mentioned, 
this type of visa is granted to those who 
prove that they have enough income to 
live in Portugal. Therefore, in case there 
is the will to work in Portuguese territory, 
the income obtained with it should not be 
considered for the main income, but may 
only be a source of occupation or extra in-
come.

EM QUE SITUAÇÕES SE DEVE OPTAR PELO

VISTO D7 AO INVÉS DO GOLDEN VISA?

COM O VISTO D7 É POSSÍVEL

TRABALHAR EM PORTUGAL?

IN WHICH SITUATIONS SHOULD ONE OPT FOR THE D7 VISA INSTEAD OF THE GOLDEN VISA?

IS IT POSSIBLE TO WORK IN PORTUGAL WITH THE D7 VISA?



Discover and live in...



Carga fiscal abaixo da média europeia.

Portugal é o 3º país mais pacífico do mundo numa 
amostra de 163 países (Global Peace Index 2019), 
o que assegura a possibilidade de viver com a sua 
família num ambiente seguro.

Portugal atravessa um momento favorável,com 
evolução positiva, tanto a nível económico como 
financeiro, sendo um dos melhores países da eu-
ropa para investir.

Com clima mediterrâneo temperado, Portugal 
tem um inverno suave e um verão ameno.
Graças à influência oceânica, as temperaturas rar-
amente atingem níveis extremos.

Lisboa tem sido distinguida com diversos prémi-
os de turismo: Melhor Destino Europeu, Melhor 
Destino Curta Duração na Europa, Melhor Desti-
no Europeu para Cruzeiros. Além disso, é uma das 
cidades com maior qualidade de vida no mundo.

Fácil e rápida mobilidade em toda a Europa.

Tax burden below the European average.

Portugal is the 3rd most peaceful country in the world 
in a sample of 163 countries (Global Peace Index 2019), 
which ensures the possibility of living with your family in 
a safe environment.

Portugal is going through a favorable moment, with pos-
itive evolution, both economically and financially, being 
one of the best countries in Europe to invest.

With a temperate Mediterranean climate, Portugal has a 
soft winter and a mild summer.
Thanks to oceanic influence, temperatures rarely reach 
extreme levels.

Lisbon has been honored with several tourism awards: 
Best European Destination, Best Short-Term Destination 
in Europe, Best European Cruise Destination. In addition, 
it is one of the cities with the highest quality of life in the 
world.

Easy and fast mobility throughout Europe.

Quais seriam os  
10 principais motivos
para viver em Portugal?

01 04

02 05

03 06

What would be the top 10 reasons 
to live in Portugal?



Em Portugal, 95% do território nacional tem 
acesso à internet de banda larga.

Em 2016, a Quality of Life Survey da Monocle 
apontou Lisboa como a 16ª cidade com maior 
qualidade de vida do mundo e 10a entre as ci-
dades europeias (Monocle, Quality of Life Survey, 
2016).

A região da grande Lisboa oferece um preço/m2 
muito inferior às principais cidades europeias.

In Portugal, 95% of the national territory has access to 
broadband internet.

In 2016, Monocle’s Quality of Life Survey
named Lisbon the 16th highest quality city in the world 
and 10th among European cities (Monocle, Quality of 
Life Survey, 2016).

The Greater Lisbon region offers a price / sqm much 
lower than the main European cities.

De acordo com especialistas da International Liv-
ing (IL), Portugal é o 9º melhor país do mundo 
para se reformar (Forbes Media LLC., International 
Living’s 10 Best Places to Retire Around the World
in 2017).

According to experts from International Living (IL), 
Portugal is the 9th best country in the world to retire 
(Forbes Media LLC., International Living’s 10 Best Places 
to Pull Around the World in 2017).
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A Porta da Frente Christie’s é uma empresa de mediação imobiliária que 
trabalha no mercado há duas décadas, focando-se nos melhores imóveis e 
empreendimentos, quer para venda quer para arrendamento. A empresa foi 
selecionada em 2012 pela prestigiada marca Christie’s para representar Por-
tugal, nas zonas de Lisboa, Cascais, Oeiras e Alentejo. A afiliação com a Chris-
tie’s International Real Estate conjuga o know-how local da Porta da Frente 
com a reputação e reconhecimento de uma marca global com 250 anos - o 
seu alcance internacional e as estratégias de marketing globais, permitindo 
à empresa ser uma mediadora única e exclusiva no segmento onde opera. A 
Porta da Frente Christie’s integra atualmente uma equipa com mais de 80 
profissionais sediados em escritórios em Lisboa, Cascais e Oeiras, especial-
izados em prestar um serviço integral de apoio aos seus clientes, em todas as 
etapas do negócio. A principal missão da Porta da Frente Christie’s é privile-
giar um serviço de excelência a todos os nossos clientes.

Porta da Frente Christie’s is a real estate brokerage firm that has been working in the 
market for two decades, focusing on the best real estate and developments, both for 
sale and for lease. The company has been selected in 2012 by the prestigious Christie’s 
brand to represent Portugal, in the areas of Lisbon, Cascais, Oeiras and Alentejo. Chris-
tie’s International Real Estate affiliation combines Porta da Frente’s local know-how 
with the reputation and recognition of a 250-year-old global brand - its international 
reach and global marketing strategies, enabling the company to be a unique mediator 
and exclusive in the segment where it operates. Porta da Frente Christie’s is currently 
part of a team of over 80 professionals based in offices in Lisbon, Cascais and Oeiras, 
specializing in providing a comprehensive support service to its clients, at all stages of 
the business. Porta da Frente Christie’s primary mission is to privilege excellent service 
to all our customers.

Quem é a
Porta da Frente  
Christie’s?
Who is Porta da Frente Christie´s?



Avenida da Liberdade, nº204

2º Esq | 1250-147, Lisboa

(+351) 213 806 110

Avenida Marginal, 8648 B

2750-427, Cascais

(+351) 214 826 830

Rua Doutor José da Cunha,

nº20A | 2780-187, Oeiras

(+351) 214 688 891

LISBOA CASCAIS OEIRAS

portadafrente.com

Um privilégio poder atendê-lo
A privilege to be able to serve you 


