
EM PORTUGAL 

INVEST AND LIVE IN



QUAL É O MOMENTO

EM PORTUGAL?
DO MERCADO IMOBILIÁRIO 

Mercado imobiliário altamente desenvolvido e 
maduro, estando à altura dos melhores padrões 
europeus, em termos de qualidade, transparên-
cia e dinamismo, com ampla oferta de imóveis 
a preços apelativos.

Highly developed and mature real estate market, living 
up to the best European standards in terms of quality, 
transparency and dynamism, with a wide property of-
fer at attractive prices.

WHAT IS THE SITUATION IN THE REAL ESTATE 
MARKET IN PORTUGAL?



QUAIS SERIAM OS 

PARA VIVER EM PORTUGAL?
10 PRINCIPAIS MOTIVOS 

WHAT WOULD BE THETOP 10 REASONS TO LIVEIN 
PORTUGAL?

Carga fiscal abaixo da média 
europeia.

Com clima mediterrâneo tempera-
do, Portugal tem um inverno suave 
e um verão ameno. Graças à in-
fluência oceânica, as temperaturas 
raramente atingem níveis extremos.

Fácil e rápida mobilidade em 
toda a Europa.

Portugal atravessa um momento 
favorável, com evolução positiva, 
tanto a nível económico como fi-
nanceiro, sendo um dos melhores 
países da europa para investir.

Portugal é o 4º país mais pacífi-
co do mundo numa amostra de 
164 países (Índice Global de Paz 
2020), o que assegura a possibi-
lidade de viver com a sua família 
num ambiente seguro.

Tax burden below the European 
average.

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

Easy and fast mobility throughout 
Europe.

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

Portugal is the 4th safest country in 
the world in a sample of 164 countries 
(Global Peace Index 2019),  which  en-
sures  the  possibility  of  living  with  
your family in a safe environment.
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Em 2016, a Quality of Life Sur-
vey da Monocle apontou Lisboa 
como a 16ª cidade com maior 
qualidade de vida do mundo e 
10a entre as cidades europeias 
(Monocle, Quality of Life Survey, 
2016).

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

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

De acordo com especialistas da In-
ternational Living (IL), Portugal é o 9º 
melhor país do mundo para se refor-
mar (Forbes Media LLC., International 
Living’s 10 Best Places to Retire Arou-
nd the World in 2017).

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

In Portugal, 95% of the national territo-
ry 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).

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

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

According to experts from International 
Living (IL), Portugal is the 9th best coun-
try 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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O Programa “Golden Visa” foi criado 
pelas autoridades portuguesas em Ou-
tubro de 2012, e é um caminho rápido 
para os investidores estrangeiros de 
países não pertencentes à União Euro-
peia obterem uma autorização de resi-
dência permanente válida em Portugal, 
e que permite também viajar livremen-
te na maioria dos países europeus (Es-
paço Schengen).

No âmbito do programa “Golden Visa”, 
os cidadãos não comunitários só preci-
sam de fazer um dos investimentos pre-
vistos na lei para obter uma autorização 
de residência em Portugal. Com o obje-
tivo de atrair investimento estrangeiro 
para Portugal, o Golden Visa é um pro-
grama muito simples e flexível, com os 
requisitos legais simples e claros.

The “Golden Visa” Program was cre-
ated by the Portuguese authorities 
in October 2012 and is a quick way 
for foreign investors from non-EU 
countries to obtain a valid perma-
nent residence permit in Portugal, 
which also allows them to travel 
freely in most countries. European 
countries (Schengen area). 

Under the Golden Visa program, 
non-EU citizens only need to make 
one of the investments provided for 
by law to obtain a residence permit 
in Portugal. Aiming to attract for-
eign investment to Portugal, Gold-
en Visa is a very simple and flexible 
program with simple and clear legal 
requirements.

O QUE É O 
GOLDEN VISA?

WHAT IS GOLDEN VISA?



QUAIS OS 
BENEFÍCIOS E VANTAGENS?

WHAT ARE THE BENEFITS AND ADVANTAGES?

• Não é necessário obter um visto para entrar em 
   Portugal;
• Não é necessário obter um visto para viajar na Eu- 
   ropa (Espaço Schengen);
• Viver e trabalhar em Portugal, mesmo com residên- 
   cia num país diferente;
• Períodos de estadia mínima extremamente baixos;
• Residência Permanente;
• Residência estendida aos familiares.

• No visa required to enter Portugal;

• No visa required to travel in Europe (Schengen Area);

• Live and work in Portugal, even if you live in a different  

  country;

• Extremely low minimum stay periods;

• Permanent residence;

• Residence extended to family members.



QUAIS OS 
REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO?
WHAT ARE THE REQUIREMENTS FOR OBTAINING?

É necessário fazer um investimento em 
Portugal antes de apresentar o pedido de 
Vistos Gold. Vale dizer que recentemente 
foram decretadas novas regras para o Gol-
den Visa Portugal.
As alterações legislativas ao programa en-
trarão em vigor em janeiro de 2022, impe-
dindo os investidores de comprar imóveis 
em áreas de alta densidade como Lisboa, 
Porto e Algarve, bem como em áreas cos-
teiras como Setúbal e Costa de Prata.
As alterações do Portugal Golden Visa 
destinam-se a impulsionar o investimento 
nas áreas de baixa densidade de Portugal, 
aliviando a pressão das localizações me-
tropolitanas e incentivando o investimento 
estrangeiro em outras áreas do país.

It is necessary to make an invest-
ment in Portugal before submit-
ting the Golden Visa application. It 
is worth mentioning that new rules 
were recently enacted for the Gold-
en Visa Portugal .
Legislative changes to the program 
will take effect in January 2022 , 
preventing investors from buying 
real estate in high-density areas like 
Lisbon, Porto and Algarve, as well 
as coastal areas like Setúbal and 
Costa de Prata.
The changes to the Portugal Gold-
en Visa are intended to boost in-
vestment in the low-density areas 
of Portugal, relieving pressure from 
metropolitan locations and encour-
aging foreign investment in other 
areas of the country.

TRANSFERÊNCIA 
DE FUNDOS
• Investimento mínimo de € 1.500.000;
• Os fundos transferidos do exterior 
   para um banco em Portugal;
• Total liberdade para investir os fundos;
• Possibilidade de utilizar os fundos 
    para investir em ações de empresas.

FUNDS TRANSFER

• Minimum investment of € 1,500,000;

• Funds transferred from abroad to a 

   bank in Portugal;

• Total freedom to invest funds;

• Possibility to use funds to invest in cor- 

   porate stocks.



CRIAÇÃO DE EMPREGO
• Criação de um mínimo de 10 postos 
de trabalho;
• Não há uma quantia mínima de inves-
timento;
• Sem limitação de áreas/atividades; 
• Possibilidade de subsídios/incentivos/ 
benefícios.

JOB CREATION
• Creation of a minimum of 10 jobs;
• There is no minimum investment  
amount;
• No limitation of areas / activities;
•  Possibility of subsidies / incentives /  
benefits.

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
• Investimento mínimo de 280.000€ 
em imóveis para reabilitar no interior 
do país, Madeira, e em zonas de baixa 
densidade populacional (Lisboa e Porto 
estão excluídos);
• Investimento mínimo de 400.000€ 
caso não seja para reabilitação;
• Aquisição de uma ou várias proprie-
dades;
•  Todos os tipos de imóvel;
• Possibilidade de co-propriedade;
• Imóveis destinados a serviços, comér-
cio e turismo, como por exemplo escri-
tórios, lojas, apartamentos turísticos, 
aparthotel e similares, em qualquer lo-
cal do País;
• Habitação própria ou arrendamento.

REAL ESTATE ACQUISITION
• Minimum investment of €280,000 
in properties to be rehabilitated in the 
interior of the country, Madeira, and in 
sparsely populated areas (Lisbon and 
Porto are excluded);
• Minimum investment of €400,000 if 
not for rehabilitation;
• Acquisition of one or several proper-
ties;
• All types of property;
• Possibility of co-ownership;
• Property intended for services, com-
merce
and tourism, such as offices, shops, tour-
ist apartments, aparthotels and the like, 
anywhere in the country;
• Own housing or lease.

ONDE FAZER O PEDIDO DO 
GOLDEN VISA?
• Formular o pedido online em: SEF
• Entregar o pedido nos Postos 
 Diplomáticos e Consulares Portu- 
   gueses no estrangeiro;
• Entregar o pedido nas Direções e De- 
  legações Regionais do Serviço de Es- 
   trangeiros e Fronteiras

WHERE TO ORDER GOLDEN VISA?

• Request online at: SEF;

• Deliver the request to Portuguese Diplo-

matic and Consular Posts abroad;

• Submit the request to the Directorates and  

Regional Delegations of the Foreign and 

Borders Service.



MUDANÇAS DO SETOR IMOBILIÁRIO PARA 2022
REAL ESTATE CHANGES TO 2022
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Área apenas comercial Alta Densidade

High Density

Low Density

Commercial only area

Residential and Commercial Area

Área Residêncial e Comercial Baixa Densidade

ÁREAS DE INTERIOR | INTERIOR AREAS
São zonas possíveis para um investimento imobiliário residencial e comercial.

These are possible areas for a real estate investment residential and commercial.

ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE | LOW DENSITY AREAS
São zonas onde se aplicam uma taxa de desconto de 20% ao seu investimento.

These are areas where a 20% discount rate is applied to your investment.



REGIÕES PARA 
OBTENÇÃO DE GOLDEN VISA
REGIONS TO OBTAIN A GOLDEN VISA

Na sequência da publicação do novo Decreto-Lei no âmbito do Programa de obtenção 
dos Vistos Gold em Portugal, vimos prestar informação detalhada referente às zonas defi-
nidas para investimento em imoveis destinados à habitação. 

Following the publication of the new Decree-Law within the scope of the Golden Visa 

Program in Portugal, we have provided detailed information regarding the areas de-

fined for investment in residential properties.

ZONA DE LEZÍRIA DO TEJO 
• Concelhos: 
Chamusca, Coruche.

ZONA DO MÉDIO TEJO 
• Concelhos:
Abrantes, Constância, Ferreira do 
Zêzere, Mação, Sardoal, Sertã, Vila de 
Rei, Vila Nova da Barquinha.

LEZÍRIA DO TEJO AREA

• Municipalities:

Chamusca, Coruche.

MÉDIO TEJO ÁREA

• Municipalities:

Abrantes, Constância, Ferreira do Zêzere, 

Mação, Sardoal, Sertã, Vila de Rei, Vila Nova 

da Barquinha.



ZONA DO ALENTEJO 
CENTRAL 
• Concelhos: 
Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, 
Évora, Montemor-o-Novo,Mora, Mourão, 
Portel, Redondo, Reguengos de Mon-
saraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo, 
Vila Viçosa.

ZONA DO ALENTEJO
LITORAL 
• Concelhos: 
Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, San-
tiago do Cacém. 

ZONA DO ALTO ALENTEJO 
• Concelhos: 
Alter do Chão, Arronches, Avis, Cam-
po Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, 
Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, 
Nisa, Ponte de Sor, Portalegre, Sousel. 

CENTRAL ALENTEJO ÁREA

• Municipalities:

Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, 

Montemor-o-Novo,Mora, Mourão, Portel, Re-

dondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas No-

vas, Viana do Alentejo, Vila Viçosa.

ALENTEJO COAST AREA

• Municipalities

Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do 

Cacém. 

ALTO ALENTEJO AREA

• Municipalities

Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, 

Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, 

Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portale-

gre, Sousel. 

ZONA DA 
REGIÃO DE LEIRIA 
• Concelhos: 
Alvaiázere, Ansião, Castanheira de 
Pêra, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão 
Grande. 

LEIRIA AREA

• Municipalities:

Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, 

Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande. 



O QUE É O 
RESIDENTE NÃO-HABITUAL?

Portugal tem um dos melhores regimes fiscais 
para pensionistas, high-networth individuals e en-
trepreneurs.
O regime fiscal para residentes não-habituais per-
mite que qualquer cidadão, independentemente 
da nacionalidade, possa desfrutar do clima por-
tuguês enquanto beneficia de um atrativo regime 
fiscal. Se não morou em Portugal nos últimos 5 
anos fiscais, planeia reformar-se ou a sua principal 
fonte de rendimentos são rendimentos de capi-
tais, pode melhorar a sua carga fiscal mudando-se 
para Portugal.

Portugal has one of the best tax schemes for pension-
ers, high-networth individuals and entrepreneurs.
The tax regime for non-habitual residents allows any cit-
izen, regardless of nationality, to enjoy the Portuguese 
context while benefiting from an attractive tax regime. 
If you have not lived in Portugal in the last 5 fiscal years, 
plan to retire or your main source of income is capital 
income, you can improve your tax burden by moving to 
Portugal.

WHAT IS THE NON-HABITUAL RESIDENT?



QUEM PODE BENEFICIAR

DESTE REGIME?
WHO CAN BENEFIT FROM THIS REGIME?

Podem recorrer a este estatuto os 
cidadãos que se tornem residentes 
fiscais em Portugal que não tenham 
sido considerados residentes em ter-
ritório português nos cinco anos an-
teriores ao ano do pedido.

Isto aplica-se quer a cidadãos estran-
geiros, quer a cidadãos portugueses 
que estiverem a viver fora do país e 
pretendam regressar a Portugal. Para 
ser considerado residente em Portu-
gal terá de permanecer mais de 183 
dias em Portugal ou ter uma casa 
que faça supor a intenção de manter 
a casa e ocupá-la como residência 
habitual.

This statute may apply to citizens 

who become tax residents in Portugal 

who were not considered residents of 

Portuguese territory within five years 

prior to the year of application.

This applies to both foreign citizens 

and Portuguese citizens living abroad 

and wishing to return to Portugal. To be 

considered resident in Portugal, you will 

need to stay in Portugal for more than 183 

days or have a home that is intended to 

maintain the home and occupy it as your 

usual residence.



QUAIS SÃO OS 

BENEFÍCIOS?
WHAT ARE THE BENEFITS?

Os rendimentos de trabalho depen-
dente, pensões, rendimentos empre-
sariais e profissionais e outros tipos 
de rendimento obtido no estrangeiro 
poderão ser isentos de IRS dentro de 
certas condições. No entanto, deter-
minados rendimentos isentos serão 
tidos em conta para efeitos de apli-
cação das taxas marginais de IRS.
Os rendimentos de trabalho depend-
ente e os rendimentos empresariais e 
profissionais auferidos em atividades 
de elevado valor acrescentado com 
carácter científico, artístico ou técni-
co (Portaria n.º 12/2010, de 7 de ja-
neiro) serão sujeitos a uma tributação 
autónoma de 20%, à qual acresce a 
sobretaxa extraordinária de 3,5%.

Income from dependent work, pen-

sions, business and professional in-

come and other types of foreign in-

come may be exempt from personal 

income tax under certain conditions. 

However, certain exempt income will be 

considered for the application of mar-

ginal IRS rates.

Income from dependent work and busi-

ness and professional income from high 

value-added activities of a scientific, 

artistic or technical nature (Ordinance 

No. 12/2010 of 7 January) shall be sub-

ject to an autonomous taxation of 20%, 

at which adds the extraordinary sur-

charge of 3.5%.



COMO SOLICITAR

ESTE ESTATUTO?
HOW TO APPLY FOR THIS STATUS?

Para que possa beneficiar da aplicação 
deste regime, a pessoa deve estar re-
gistada no registo de contribuintes da 
AT na qualidade de “Golden Visa”. Para 
o efeito, o contribuinte tem de reque-
rer a aplicação do regime e apresen-
tar uma declaração em como não se 
verificaram os requisitos necessários 
para serem considerados residentes 
em território português, em qualquer 
dos 5 anos fiscais anteriores. No entan-
to, quando existam fundados indícios 
de falta de veracidade dos elementos 
constantes da referida declaração, 
pode ser solicitada a apresentação de 
certificados de residência fiscal e de-
clarações anuais de rendimentos, para 
atestar a residência no estrangeiro.

To be eligible for this regime, a person 

must be registered in the TA taxpayer 

register as a “Golden Visa”. To this end, 

the taxpayer must apply for the scheme 

and provide a declaration that the nec-

essary requirements to be considered 

resident in Portuguese territory were not 

met in any of the previous 5 fiscal years. 

However, where there is evidence of inac-

curacy of the elements contained in that 

declaration, tax residence certificates and 

annual income statements may be re-

quired to attest residence abroad.



QUAIS OS IMPOSTOS 

COM A AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  EM PORTUGAL?

O QUE É O IMT? WHAT IS IMT?

DIRETAMENTE RELACIONADOS 

WHAT ARE THE TAXES DIRECTLY RELATED TO THE ACQUISITION 
OF REAL ESTATE IN PORTUGAL?

IMT (Imposto Municipal sobre Trans-
missões Onerosas de Imóveis)
IS (Imposto do Selo)
IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)

IMT (Municipal Property Transfer Tax)
IS (Stamp Duty)
IMI (Municipal Real Estate Tax)

IMT – MUNICIPAL TAX ON ONEROUS 

TRANSFERS OF REAL ESTATE

This tax is paid by the buyer at the time 

of the transaction. The tax is applicable 

to all real estate transactions, with the 

applicable rate by the Portuguese State, 

varying according to the value of the pur-

chase. For properties worth more than € 

550,000, the applicable rate is 6%. For 

rustic buildings or other types of build-

ings the rates are 5% and 6.5%, respec-

tively.

IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM-
ÓVEIS
Este imposto é pago pelo compra-
dor no ato da transação. O imposto 
é aplicável a todas as transações de 
imóveis, sendo que a taxa aplicável é 
tabelada pelo Estado português, var-
iando em função do valor da compra. 
Aos imóveis de valor superior a € 
550.000, a taxa aplicável em vigor é 
de 6%. Para prédios rústicos ou out-
ros tipos de prédios as taxas são de 
5% e 6,5%, respetivamente.



O QUE É O IS?

O QUE É O IMI?

WHAT IS IS?

WHAT IS IMI?

IS – STAMP TAX

There are two types of stamp duty relat-

ed to the purchase of a property: 

• Stamp tax on the transaction (purchase 

and sale), corresponding to a rate of 0.8% 

on the acquisition value of the property 

as set forth in the Deed;

• Stamp duty on the loan, if you use Mort-

gage to buy the property, which cor-

responds to a rate of 0.6% on the loan 

amount.

IMI - MUNICIPAL PROPERTY TAX 

Annual tax, with reference to the previous 

year based on the calculation of the Tax 

Asset Value (VPT) - value of the property 

attributed by the Finance. It may vary from 

0.3% to 0.5%, a limit that is annually taxed 

by the Municipal Assembly where the prop-

erty is located (Ex. Cascais - 0.34%, Oeiras - 

0.30%, Sintra - 0.30% , Lisbon - 0.30%). The 

IMI for rustic buildings remains at 0.8%.

IS – IMPOSTO DO SELO
Existem dois tipos de imposto do selo 
relacionados com a aquisição de um 
imóvel:
• Imposto do selo sobre a transação 
(compra e venda), correspondente a uma 
taxa de 0,8% sobre o valor de aquisição
do imóvel que consta na Escritura;
• Imposto do selo sobre o empréstimo, 
caso se recorra ao Crédito Habitação 
para comprar o imóvel, que corresponde
a uma taxa de 0,6% sobre o montante do 
empréstimo.

IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS 
Imposto anual, com referência ao ano 
anterior com base de cálculo no Valor 
Patrimonial Tributário (VPT) - valor do 
imóvel atribuído pelas Finanças. Pode 
variar entre 0,3% a 0,5%, limite que é 
taxado anualmente pela Assembleia 
Municipal onde o imóvel está localizado 
(Ex.: Cascais - 0,34%, Oeiras - 0,30%, 
Sintra - 0,30%, Lisboa - 0,30%). O IMI 
relativo aos prédios rústicos permanece 
em 0,8%. 



O QUE SÃO OS 
EMOLUMENTOS NOTARIAIS 
E TAXAS DE REGISTO?

COMO É O IMPOSTO 
SUCESSÓRIO EM 
PORTUGAL (HERANÇAS)?

WHAT ARE NOTARY 
FEES AND 
REGISTRATION FEES?

WHAT IS THE 
INHERITANCE TAX 
LIKE IN PORTUGAL?

Amounts to be paid by the buyer after 

granting a notarial deed, together with 

the registration fees shown in the fixed 

table. The cost of registration is € 250 

and online is € 225.

In Portugal, this tax is not currently 

applicable to inheritances or donations 

that occur between parents and children 

or between spouses, although a stamp 

duty is charged, which amounts to 0.8% 

of the property’s VPT. Other inheritance 

or donation situations are subject to 

stamp duty at the rate of 10% of the VPT.

Valores a serem pagos pelo comprador 
após outorga de escritura notarial, 
juntamente com as taxas de registo 
predial que constam em tabela fixa. O 
custo do registo predial de aquisição é 
de € 250 e online é € 225.

Em Portugal, este imposto não é 
atualmente aplicável às heranças 
ou doações que ocorrem entre pais 
e filhos ou entre cônjuges, embora 
seja cobrado um imposto do selo, 
cujo valor corresponde a 0,8% do 
VPT do imóvel. As demais situações 
de herança ou doação estão sujeitas 
ao imposto do selo à taxa de 10% do 
VPT.



O QUE É O IMPOSTO 
SOBRE RENDIMENTO DE 
CAPITAIS (MAIS VALIAS)?

WHAT IS 
CAPITAL INCOME TAX 
(CAPITAL GAINS)?

Following the transaction of a property, 

the seller is required to declare the sale 

and eventually pay a capital income tax, 

which corresponds to an average of 28% 

for individuals and 25% for legal entities 

(non-residents). This tax is calculated 

based on the difference between the sale 

price and the purchase price, and the tax 

payment can be deducted. If the property 

offered for sale is your primary residence 

and if the proceeds from the sale are re-

invested within 36 months of the acquisi-

tion, construction or renovation of anoth-

er property designated as your primary 

residence, within the territory of the Eu-

ropean Union or in a territory belonging 

to it. The European Economic Area with 

which Portugal has entered into agree-

ments on the exchange of tax information 

may be exempt from all or part of its cap-

ital income tax, depending on the amount 

reinvested.

Após a transação de um imóvel, o 
vendedor é obrigado a declarar a venda 
e, eventualmente, a pagar um imposto 
sobre o rendimento de capitais, que 
corresponde a uma média de 28% para as 
pessoas físicas e de 25% para as pessoas 
jurídicas (não residentes). Este imposto 
é calculado com base na diferença entre 
o preço de venda e o preço de compra, 
havendo forma de deduzir o pagamento 
do imposto. Se o imóvel colocado à 
venda for a sua residência principal e 
se os lucros resultantes da venda forem 
reinvestidos nos 36 meses subsequentes 
da aquisição, construção ou renovação 
de outro imóvel designado como a sua 
residência principal, dentro do território 
da União Europeia ou num território 
pertencente ao Espaço Económico 
Europeu com o qual Portugal tenha 
celebrado acordos relativos à troca de 
informações em matéria fiscal, poderá 
ficar isento da totalidade ou parte do 
imposto sobre o rendimento de capitais, 
dependendo do valor reinvestido.



COMO FUNCIONA EM PORTUGAL 

GERADAS COM IMÓVEIS 
O RENDIMENTO SOBRE RENDAS 

Todos os proprietários que arrendem 
os seus imóveis em Portugal devem 
declarar as rendas às autoridades 
portuguesas, mesmo que ainda não 
tenham recebido os pagamentos 
correspondentes. Do valor das rendas, 
poderão deduzir diversos custos e 
despesas, como impostos (IMI e IS), 
seguros, assim como despesas de 
manutenção e conservação do imóvel. 
Tais custos podem ser deduzidos do 
rendimento bruto de rendas para 
calcular os lucros obtidos, os quais 
serão tributados à taxa de 25% no 
que se refere às pessoas jurídicas, 
e à taxa de 28% no que se refere às 
pessoas físicas (não residentes).

All owners who rent their property in 
Portugal must declare the rent to the 
Portuguese authorities, even if they 
have not yet received the corresponding 
payments. From the value of rents, 
you can deduct various costs and 
expenses, such as taxes (IMI and IS), 
insurance, as well as maintenance and 
conservation expenses of the property. 
Such costs may be deducted from 
gross rental income to calculate profits 
earned, which will be taxed at 25% 
for corporations and at 28% for non-
resident individuals. 

HOW DOES INCOME ON REAL ESTATE 
INCOME IN PORTUGAL WORK?



QUAL É O PRAZO

EM PORTUGAL?
PARA FINANCIAR IMÓVEL

O prazo máximo do empréstimo costuma 
ser de 40 anos desde que a idade máxima 
dos proponentes e o prazo do financiamento 
somados não excedam os 80 anos.

The maximum term of the loan is usually 40 years 
provided that the maximum age of the applicants 
and the term of the sum combined do not exceed 80 
years.

WHAT IS THE DEADLINE TO FINANCE 
PROPERTY IN PORTUGAL?



O mercado de câmbio, em geral, está 
preparado para atender as mais diversas 
modalidades de remessas internacio-
nais. Com uma gestão adequada, pode 
otimizar o seu investimento. Quando a 
decisão de comprar um imóvel para vi-
ver ou mesmo para investir é tomada, é 
fundamental ter uma consultoria com 
expertise, agilidade e qualidade. Deverá 
procurar uma solução de câmbio com 
foco exclusivo no cliente, de forma cus-
tomizada, com taxas inteligentes que 
maximize os resultados e respeite os 
prazos acordados.

The foreign exchange market, in general, 
is prepared to attend the most diverse 
international remittancemodalities. With 
proper management, you can optimize 
your investment. When the decision to 
buy a property to live or even to invest is 
made, it is essential to have a consultan-
cy with expertise, agility and quality. You 
should look for a custom-focused, cus-
tomer-focused exchange solution with 
smart rates that maximize results and 
meet agreed deadlines.

COMO DEVO REALIZAR

DE VALORES PARA A COMPRA DE UM 
A TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

HOW SHOULD I MAKE THE INTERNATIONAL TRANSFER OF 
VALUES FOR THE PURCHASE OF A PROPERTY IN PORTUGAL?

IMÓVEL EM PORTUGAL? 



Desenvolvido pelo Institute for Eco-
nomics & Peace, o Índice Global da 
Paz (GPI) é o principal índice mundial 
para a medição da paz nas nações. 
O índice procura medir o nível de 
segurança no mundo considerando 
aspetos como criminalidade, terroris-
mo, conflitos domésticos e interna-
cionais, grau de militarização, entre 
outros. No ranking que compreende 
163 estados independentes, Portugal 
é destacado como o 3º país mais se-
guro do mundo.

Developed by the Institute for 
Economics & Peace, the Peace Global 
Index (GPI) is the world’s leading index 
for measuring peace in nations. The 
index seeks to measure the level of 
security in the world considering aspects 
such as crime, terrorism, domestic 
and international conflicts, degree of 
militarization, among others. In the 
ranking comprising 163 independent 
states, Portugal is highlighted as the 3rd 
safest country in the world. 

É SEGURO VIVER
EM PORTUGAL?
IS IT SAFE TO LIVE IN PORTUGAL? 



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

Rua Do Secador, 
Celeiro B, 1º Andar 

 7580-648, Comporta

(+351) 213 806 112

Rua Mar Do Norte, 
1E

1990-143, Lisboa

(+351) 213 806 115

LISBOA CASCAIS OEIRAS COMPORTA PQ. DAS NAÇÕES 

portadafrente.com

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


