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Constituição de Empresa em Portugal por cidadãos de países terceiros à UE 

e aspetos de permanência em território nacional 

O princípio que norteia o quadro normativo português é o da não discriminação do 

investimento em razão da nacionalidade, pelo que não temos restrições à entrada de 

capital estrangeiro. Nesse sentido, não é obrigatório ter um sócio nacional nem existem 

limitações à distribuição de lucros ou dividendos para o estrangeiro; não há imposição de 

necessidade de qualquer registo especial ou notificação a qualquer autoridade; e as 

normas reguladoras do investimento estrangeiro são semelhantes às aplicáveis ao 

investimento nacional. Porém, os titulares de uma participação social de uma sociedade 

portuguesa que não sejam residentes em Portugal terão, para efeitos fiscais, que obter 

um nº de identificação fiscal português (NIF). 

Relativamente a cidadãos de países terceiros à União Europeia, para entrar em Portugal 

devem possuir um visto válido e adequado à sua estada, que deverá ser solicitado numa 

embaixada ou consulado português.  

Nestes termos, para constituir uma sociedade comercial em Portugal, o cidadão 

estrangeiro, sem nacionalidade ou residência europeia, terá que obter um visto para esse 

fim, sendo dois os tipos de vistos com os quais se pode constituir sociedade em Portugal: 

visto de residência ou visto de trabalho para o exercício de atividade profissional 

independente. Além de que, como residentes fora da UE terão que nomear um indivíduo 

ou entidade residente em Portugal para efeitos de representação junto das autoridades 

fiscais portuguesas.  

 

Em 8 de outubro de 2012, a Lei 29/2012 de 9 de agosto, procedeu à alteração do regime 

jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 
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nacional, no âmbito do objetivo de dinamização da economia e que criou o regime de 

Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), a fim de permitir que 

cidadãos nacionais de Estados terceiros, possam obter uma autorização de residência 

temporária para atividade de investimento com dispensa do visto de residência, 

permitindo residir e trabalhar em Portugal; circular pelo espaço Schengen; beneficiar de 

reagrupamento familiar; solicitar a concessão de autorização de residência permanente 

nos termos da Lei de Estrangeiros (Lei nº 23/2007, de 4 de julho, com a atual redação); 

possibilidade de solicitar a aquisição da nacionalidade portuguesa, por naturalização, 

cumprindo os demais requisitos exigidos na Lei da Nacionalidade (Lei nº 37/81, de 3 de 

outubro, com a atual redação). O regime pode ser requerido por todos os cidadãos 

nacionais de Estados terceiros que exerçam uma atividade de investimento, pessoalmente 

ou através de sociedade constituída em Portugal ou noutro Estado da UE e com 

estabelecimento estável em Portugal, que reúnam um dos requisitos quantitativos e o 

requisito temporal previstos na legislação aplicável. Ou seja, este regime é especialmente 

dirigido a pessoas (cidadãos nacionais de estados terceiros) que realizem, uma atividade 

de investimento, por um período mínimo de 5 anos, dando-lhes a possibilidade de, após 

esse período, solicitar uma autorização de residência permanente. Sendo que para efeitos 

de ARI – Autorização de Residência para Atividade de Investimento – qualificam-se como 

atividade de investimento a transferência de capitais; a criação de, pelo menos, 10 postos 

de trabalho; a aquisição de imóveis de valor igual ou superior a 500 000 euros. O 

investimento poderá ser efetuado diretamente ou através de uma sociedade, caso em 

que o montante do investimento será determinado em função da proporção de 

participação do investidor no capital social da sociedade e a ARI é válida por um período 

de 1 ano, podendo ser renovada por períodos subsequentes de 2 anos, devendo o 

investidor provar que permaneceu em território português durante 7 dias no primeiro ano 

e durante 14 dias nos períodos subsequentes de 2 anos. 
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Isto é, Portugal introduziu em 2012 um regime de concessão de Autorização de Residência 

para Investimento (ARI) que permite que cidadãos de países terceiros acedam à livre 

circulação no espaço Schengen, desde que invistam em território português e mantenham 

esse investimento por um período mínimo de 5 anos - golden visa – e destina-se a todos 

os cidadãos nacionais de países terceiros que pretendam exercer uma das atividades de 

investimento e aos cidadãos nacionais de Estados terceiros titulares de capital social de 

uma sociedade com sede em Portugal ou num outro estado membro da UE, e com 

estabelecimento estável em território nacional. Caracteriza-se pela possibilidade de um 

cidadão nacional de Estado terceiro obter uma autorização de residência temporária sem 

necessidade de obter, previamente, um visto de residência.  

Para beneficiar do regime, porém, os cidadãos deverão ser portadores de vistos Schengen 

válidos – vistos de curta duração concedidos para permitir a circulação pelo espaço 

Schengen e, posteriormente, a estada em Portugal, deverá ser regularizada no prazo de 90 

dias a contar da data da primeira entrada em Portugal, e os requerentes terão que reunir 

as condições gerais de concessão de autorização de residência temporária. 

O investimento deverá ser mantido por um período mínimo de 5 anos contados a partir da 

data de concessão da autorização de residência, sendo esta válida pelo período de um ano 

contado na data da respetiva emissão, podendo ser objeto de renovação por períodos 

sucessivos de dois anos. 

Relativamente à tributação dos rendimentos, as pessoas coletivas constituídas que 

aufiram rendimentos serão tributadas em sede de IRC, mesmo não sendo residente pois, 

o IRC – Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas incide sobre o rendimento 

global, correspondente à soma algébrica dos rendimentos das diversas categorias 

consideradas para efeitos de IRS e dos incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito. 
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A matéria coletável dos sujeitos passivos de IRC não residentes e sem estabelecimento 

estável em Portugal é, em regra, tributada a uma taxa de 25%. 

Além disso, os rendimentos obtidos em território português e auferidos por entidades não 

residentes sujeitos a IRC estão, também, sujeitos a retenção na fonte, que assume a 

natureza de pagamentos por conta do imposto devido a final, devendo as entidades não 

residentes, à semelhança das residentes, efetuar 3 pagamentos por conta, no próprio 

período de tributação a que respeita o lucro tributável nos meses de julho, setembro e 

dezembro. 
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