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PORTUGAL: THE GATEWAY TO EUROPE



Diz-se que “Portugal está na moda”, mas as tendências que ditam as 
modas são efémeras e a afirmação deste canto da Península Ibérica 
como um dos melhores países do mundo para visitar e residir, parece 
ter chegado para ficar.
Apesar do encanto estrangeiro ter sido particularmente evidente nos 
últimos anos, não é segredo nenhum que Portugal reúne há muito 
condições singulares de ordem cultural, social e natural muito atrati-
vas, e que têm vindo a ser cada vez mais reconhecidas. 
Por isso, a Revista Forbes colocou Portugal no topo da lista do ranking 
dos melhores países para viver – a reforma e não só – após o surto da 
Covid-19. Também a International Living Magazine destacou Portugal 
como o 5.º melhor país para viver a reforma, tendo em conta fatores 
como o custo de vida, os benefícios para reformados, clima, saúde e 
habitação. 

It is said that “Portugal is trendy”, but the trends that dictate fashion are ephem-
eral and the affirmation of this corner of the Iberian Peninsula as one of the best 
countries in the world to visit and live in seems to be here to stay.
Although the foreign charm has been particularly evident in recent years, it’s no 
secret that Portugal has long held unique cultural, social and natural conditions 
that are very attractive and have been increasingly recognised. 
For this reason, Forbes Magazine placed Portugal at the top of its ranking of 
the best countries to live - retirement and beyond - after the Covid-19 out-
break. Also the International Living Magazine highlighted Portugal as the 5th 
best country to live the retirement, taking into account factors such as the cost 
of living, benefits for retirees, climate, health and housing. 
And one of the proofs that effectively demonstrates how well foreigners feel 
in Portuguese territory are the results of the Expat Insider 2021 report, which 
ranks the best cities in the world for foreigners to live and work in and in which 
the Portuguese capital reached 5th place, being the European country with the 
best classification. 

UM PARAÍSO À BEIRA-MAR 

PLANTADO
A PARADISE BY THE SEA



E uma das provas que demonstra efetivamente como os estrangeiros 
se sentem bem em território luso são os resultados do relatório Expat 
Insider 2021, que classifica as melhores cidades do mundo para os 
estrangeiros residirem e trabalharem e no qual a capital portuguesa 
alcançou o 5.º lugar, sendo o país europeu com melhor classificação. 
As distinções são muitas e nenhuma delas foi feita por acaso. Senão, 
vejamos: com cerca de 300 dias de sol por ano e temperaturas mé-
dias muito agradáveis – quase sempre na casa dos dois dígitos mes-
mo durante o Inverno –, Portugal consegue ter um dos climas mais 
apreciados na Europa.
Muitas vezes descrito como um país pacífico, a segurança pessoal é 
outra característica indubitavelmente atrativa, principalmente para ci-
dadãos não europeus, sendo que Portugal foi considerado pelo World 
Peace Index (WPI) como o 4.º país mais seguro do mundo.

And one of the proofs that effectively demonstrates how well foreigners feel 
in Portuguese territory are the results of the Expat Insider 2021 report, which 
ranks the best cities in the world for foreigners to live and work in and in which 
the Portuguese capital reached 5th place, being the European country with the 
best classification. 
There are many distinctions and none of them were made by chance. Otherwise, 
let’s see: with around 300 days of sunshine per year and very pleasant average 
temperatures - almost always at double figures even during winter - Portugal 
manages to have one of the most appreciated climates in Europe.
Often described as a peaceful country, personal safety is another undoubted-
ly attractive feature, especially for non-European citizens, with Portugal being 
considered by the World Peace Index (WPI) as the 4th safest country in the 
world.



Também o custo de vida acessível – com índices de preços baixos –, 
o acesso universal gratuito e de qualidade aos cuidados de saúde e 
ao ensino, as boas infraestruturas e transportes, os baixos níveis de 
poluição e a estabilidade política são outros fatores relevantes. Aqui 
os imóveis são baratos, comparativamente com o preço dos restantes 
países da União Europeia. Portugal figura ainda no ‘Top 10’ das cida-
des com melhor qualidade de vida do mundo, com Lisboa a ocupar a 
7.ª posição da tabela lugar no ranking, de acordo com a revista britâ-
nica Monocle. Para selecionar e classificar as cidades foram tidos em 
conta critérios económicos, de segurança, disponibilidade de servi-
ços, a oferta de espaços verdes e alternativas ecológicas, bem como 
ainda fatores históricos e culturais
Com uma economia aberta, competitiva, diversificada e com vocação 
exportadora, muitos produtos nacionais levam o nome de Portugal 
pelo mundo como uma garantia de qualidade. Espanha, França, Itá-
lia, Reino Unido e Alemanha são alguns dos seus principais parceiros 
económicos. A língua portuguesa representa um fator de peso para a 
economia, sendo a quinta língua mais falada do mundo e a sexta mais 
usada em negócios. A grande maioria dos portugueses falam pelo 
menos dois idiomas de forma fluente. 
Mas apesar de Portugal valer por si mesmo, visitar ou morar em Por-
tugal significa ainda ter livre passe para chegar ao resto da Europa.

The affordable cost of living - with low price indexes -, universal free and quality 
access to health care and education, good infrastructures and transport, low 
levels of pollution and political stability are other relevant factors. Here prop-
erty is cheap, compared to the price of the other countries of the European 
Union. Portugal is also in the ‘Top 10’ of cities with the best quality of life in the 
world, with Lisbon in 7th place in the ranking, according to the British magazine 
Monocle. To select and classify the cities, economic criteria were taken into 
account, as well as safety, availability of services, the offer of green spaces and 
ecological alternatives, historical and cultural factors
With an open, competitive and diversified economy and an export vocation, 
many national products carry the name of Portugal around the world as a guar-
antee of quality. Spain, France, Italy, United Kingdom and Germany are some of 
its main economic partners. The Portuguese language represents an important 
factor for the economy, being the fifth most spoken language in the world and 
the sixth most used in business. The vast majority of Portuguese people speak 
at least two languages fluently. 
But although Portugal is worthwhile by itself, visiting or living in Portugal still 
means having a free pass to reach the rest of Europe.



Se olharmos para o mapa da Europa, verificamos que Portugal é a 
nação situada mais a oeste do ‘Velho Continente, estando estrategica-
mente posicionado entre a Europa, África e América. Portugal conta 
ainda com 943 km de costa marítima - 3.ª maior da União Europeia e 
a 11.ª do mundo – e com uma excelente rede de conectividade por via 
marítima, terrestre e aérea. Esta convergência com três continentes e 
outras condições geoestratégicas muito particulares foram também 
decisivas para os antepassados portugueses terem partido em busca 
de novos mundos. Depois dessa missão, o desígnio permanece, pois 
Portugal continua com a capacidade de facilitar a passagem para no-
vas localizações. Seja para viajar, residir ou fazer novos negócios.

If we take a look at the European map, we can see that Portugal is the western-
most nation in the ‘Old Continent’, being strategically positioned between Eu-
rope, Africa and America. Portugal also has 943 km of maritime coastline - 3rd 
largest in the European Union and 11th in the world - and an excellent network 
of connectivity by sea, land and air. This convergence with three continents and 
other very particular geostrategic conditions were also decisive for the Portu-
guese ancestors to set off in search of new worlds. After that mission, the de-
sign remains, as Portugal continues to have the capacity to facilitate passage to 
new locations. Whether for travel, residence or new business.

LOCALIZAÇÃO

ESTRATÉGICA
STRATEGIC LOCATION



Portugal aderiu à União Europeia a 1 de janeiro de 1986, juntamen-
te com Espanha. Atualmente com 27 Estados Membros, a União Eu-
ropeia é uma coligação económica e política. Esta foi criada após a 
Segunda Guerra Mundial e começou por ser uma organização com 
domínios estritamente económicos e símbolo da promoção da paz 
no continente. Hoje em dia, a sua área de intervenção estende-se ao 
ambiente, saúde, clima, emigração, relações externas, justiça e emi-
gração.
Com o objetivo de melhorar a vida dos europeus, a União Europeia é 
um fator de paz, estabilidade e prosperidade. Esta deu origem tam-
bém à moeda única: o Euro. 
Os cidadãos da União Europeia têm a possibilidade de estudar, traba-
lhar, morar ou reformar-se em qualquer um dos 27 Estados Membros. 

Portugal joined the European Union on 1 January 1986, together with Spain. 
Now with 27 Member States, the European Union is an economic and political 
coalition. It was created after the Second World War and started out as an 
organisation with strictly economic domains and a symbol of the promotion 
of peace on the continent. Today, its remit extends to the environment, health, 
climate, emigration, external relations and justice.
Aimed at improving the lives of Europeans, the European Union is a factor for 
peace, stability and prosperity. It has also given rise to the single currency: 
the Euro. 
The citizens of the European Union have the possibility to study, work, live or 
retire in any of the 27 Member States. 

A EUROPA, AO VIRAR DA 

ESQUINA
EUROPE IS JUST AROUND THE CORNER



Residir em Portugal significa fazer parte da União Europeia, pois, em 
regra, os estrangeiros e apátridas que estejam ou morem em Portugal 
gozam dos mesmos direitos e deveres dos cidadãos nacionais, exce-
tuando-se os direitos políticos, os reservados pela Constituição da 
República Portuguesa e pela lei aos portugueses e ainda o exercício 
de funções públicas, não incluindo as que tenham carácter predomi-
nantemente técnico.
Portugal permite também que os investidores estrangeiros acedam a 
uma das maiores zonas de comércio livre a nível mundial: o mercado 
da União Europeia. Este reúne cerca de 500 milhões de consumidores 
de 28 países diferentes.

To live in Portugal means to be part of the European Union, since, generally 
speaking, foreigners and stateless persons who are or live in Portugal enjoy 
the same rights and duties as national citizens, except for political rights, those 
reserved by the Constitution of the Portuguese Republic and by law to Portu-
guese citizens and also the exercise of public functions, not including those of 
a predominantly technical nature.
Portugal also allows foreign investors access to one of the largest free trade ar-
eas in the world: the European Union market. This brings together around 500 
million consumers from 28 different countries.



Outra condição que aproxima e estreita as relações de Portugal com 
outros países europeus é o facto de pertencer ao Espaço Schengen. 
Este é um acordo único no mundo, pois não existe nada semelhan-
te noutro continente ou país, e consiste num espaço sem fronteiras 
internas entre os países aderentes, no âmbito do qual os respetivos 
cidadãos nacionais – tal como serviços, bens e capitais –, ou de outros 
países, caso tenham visto ou residam em Portugal, podem circular 
livremente, em turismo, trabalho ou por outro motivo, sem estarem 
sujeitos a qualquer tipo de controlo fronteiriço. Ou seja, não é, por 
isso, necessário apresentar visto ou passaporte.
A fim de garantir a segurança dentro do espaço sem fronteiras, os es-
tados Schengen trocam informações para combater a criminalidade 
organizada transnacional e o terrorismo. Os países do Espaço Schen-
gen reforçaram a sua cooperação policial, nomeadamente através da 
perseguição transfronteiras, da vigilância transnacional, da criação de 
centros e de equipas policiais conjuntos, bem como da utilização do 
SIS – Serviços de Informações de Segurança. 

Another condition that brings Portugal closer to other European countries is 
the fact that it belongs to the Schengen Area. 
This is a unique agreement in the world, as there is nothing similar on any other 
continent or country, and consists of an area without internal borders between 
the member countries, within the scope of which the respective national citi-
zens - as well as services, goods and capital - or citizens of other countries, if 
they have a visa or reside in Portugal, may circulate freely, for tourism, work or 
any other reason, without being subject to any type of border control. That is, it 
is not necessary to present a visa or passport.
In order to ensure security within the borderless area, the Schengen states ex-
change information to fight transnational organised crime and terrorism. Schen-
gen countries have strengthened their police cooperation, notably through 
cross-border hot pursuit, transnational surveillance, the creation of joint police 
centres and teams as well as the use of the SIS - Security Intelligence Service. 

ESPAÇO 

SCHENGEN
SCHENGEN AREA



Este espaço foi criado em 1985 e tem vindo a expandir-se, engloban-
do, hoje em dia todos os países da União Europeia e ainda alguns 
países associados.
Atualmente, são 27 os países que integram o Espaço Schengen. Além 
de Portugal, são países signatários deste acordo de livre circulação a 
Alemanha, Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islân-
dia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Norue-
ga, Países Baixos, Polónia, Portugal, Suécia e Suíça. 
A Bulgária, a Roménia, o Chipre e a Croácia encontram-se em fase de 
implementação do acordo. 
De qualquer modo, os cidadãos da União Europeia têm o direito de 
livre circulação quando viajam na área geográfica da união, inde-
pendentemente de o país fazer ou não parte do Espaço Schengen. E 
quando chegam a um Estado da União Europeia não pertencente ao 
Espaço Schengen, em princípio, apenas são sujeitos a controlos míni-
mos para a verificação da sua identidade, com base nos documentos 
de viagem (passaporte ou cartão de cidadão).

This area was created in 1985 and has been expanding, encompassing today all 
the countries of the European Union and some associated countries.
Currently, there are 27 countries that integrate the Schengen Area. In addition 
to Portugal, the countries that have signed this free circulation agreement are 
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden 
and Switzerland. 
Bulgaria, Romania, Cyprus and Croatia are in the process of implementing the 
agreement. 
In any case, citizens of the European Union have the right of free movement 
when travelling within the geographical area of the union, regardless of wheth-
er the country is part of the Schengen area or not. And when they arrive in a 
non-Schengen state of the European Union, they are in principle only subject to 
minimum checks to verify their identity on the basis of their travel documents 
(passport or citizen’s card).



O Blue Card consiste numa licença de trabalho que permite ter um 
emprego na Europa, concedendo entrada e residência para trabalha-
dores qualificados. Este Blue Card foi criado com o intuito de atrair 
talentos e destina-se, essencialmente, a quem queira desenvolver as 
suas aptidões ou trabalhar na Europa.
Além do Blue Card Europeu, é possível candidatar-se a um visto 
Schengen para trabalhar em países membros do Espaço Schengen. 
Este consiste numa permissão de estadia de curta duração, ou tem-
porária, com uma duração total não superior a 90 dias por cada pe-
ríodo de 180 dias. Este é emitido por um Estado signatário do acor-
do Schengen e permite viajar em qualquer um dos países membros, 
devendo ser requerido no consulado do país que for o seu destino 
principal ou do país que entre em primeiro lugar, caso não tenha um 
destino principal.  

The Blue Card is a work permit which allows you to have a job in Europe, grant-
ing entry and residence for skilled workers. This Blue Card was created in order 
to attract talent and is essentially aimed for those who want to develop their 
skills or work in Europe.
Besides the European Blue Card, it is possible to apply for a Schengen visa to 
work in Schengen member countries. This is a short-term or temporary permis-
sion to stay, with a total duration not exceeding 90 days per period of 180 days. 
It is issued by a state that is signatory to the Schengen agreement and allows 
you to travel to any of the member countries. You must apply for it at the con-
sulate of the country that is your main destination or the country you enter first, 
if you do not have a main destination.  

BLUE 

CARD
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Viajar de avião pela Europa é muito simples, rápido, cómodo e eco-
nómico. Portugal tem três aeroportos, em Faro, Lisboa e Porto onde 
operam as principais companhias aéreas mundiais, incluindo muitas 
low cost. A oferta é muito variada, o que garante uma frequência de 
voos elevada. A companhia aérea portuguesa mais proeminente é a 
TAP. Existem ainda no território português alguns aeródromos, como 
o de Tires, em Cascais, que recebem essencialmente voos comerciais 
e particulares. 
Portugal é também uma importante ponte aérea, acolhendo vários 
voos de conexão entre a América do Norte, América do Sul e África.

Tempos médios de viagem entre Lisboa e algumas cidades europeias: 
Average travel times between Lisbon and some European cities

• Paris 2h20
• Londres/ London 2h30
• Roma/ Rome 2h45
• Berlim/ Berlin 3h10
• Atenas/ Athens 3h50
• Madrid 1h20

Flying across Europe is simple, fast, convenient and affordable. Portugal has 
three airports, in Faro, Lisbon and Porto, where the world’s main airlines oper-
ate, including many low cost airlines. The offer is very varied, which guarantees 
a high frequency of flights. The most prominent Portuguese airline is TAP. There 
are also some aerodromes on Portuguese territory, such as Tires, in Cascais, 
which receive essentially commercial and private flights. 
Portugal is also an important air bridge, hosting several connecting flights be-
tween North America, South America and Africa.

LIGAÇÕES 

AÉREAS
AIR CONNECTIONS

• Amesterdão/ Amsterdam 3h00
• Bruxelas/ Brussels 2h40
• Viena/ Vienna 3h20
• Budapeste/ Budapest 3h25
• Estocolmo/ Stockholm 4h15



Em alternativa aos voos, a partir de Portugal é possível chegar com 
facilidade e segurança a vários outros países europeus, através de 
autocarro ou automóvel. Mais uma vez, sem qualquer tipo de controlo 
de fronteiras nos países pertencentes ao Espaço Schengen.
De sublinhar que as estradas portuguesas ocupam os lugares cimeiros 
dos rankings internacionais quanto à sua qualidade e segurança. 

As an alternative to flights, several other European countries can be reached 
easily and safely from Portugal by bus or car. Once again, without any kind of 
border control in the countries belonging to the Schengen Area.
It should be noted that Portuguese roads occupy the top places in international 
rankings regarding their quality and safety.
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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 


