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O programa Golden Visa (Vistos Doura-

dos) ou Autorização de Residência para 

Investimento (ARI), permite à cidadãos 

(de países terceiros, não pertencentes à 

União Europeia ou que não integrem o Es-

paço Schengen) obter um visto em Portu-

gal com o objetivo de desenvolver uma 

atividade de investimentos. O programa 

de visto para investimentos estrangeiros 

na Europa já é um dos mais populares e 

competitivos e permite forte impacto na 

economia portuguesa. 

Foi publicada no dia 30 de junho de 2015, 

a lei 63/2015 que entra em vigor no dia a 

seguir à sua publicação. Este lei procede 

à Terceira alteração à lei n.º 23/2007 de 4 

de julho, que aprova o regime jurídico de 

entrada, permanência, saída e afasta-

mento de estrangeiros do território nacio-

nal, alterada pela lei n.º 29/2012 de 9 de 

Agosto que a republica. 

A lei visa a alargar o portfolio de ativida-

des de investimento elegíveis para a ob-

tenção do golden visa e é mais abran-

gente quanto ao reagrupamento familiar. 

As atividades de investimento elegíveis 

para obtenção do Golden visa são as se-

guintes: 

- Investimento em imobiliário num valor to-

tal mínimo de 500.000€;  

- Depósito de Capital ou Investimento em 

Ações/Obrigações no valor total de 

1.000.000€; 

- Criação de uma empresa com pelo me-

nos 10 postos de trabalho (empregados 

permanentes); 

- Aquisição de bens imóveis, cuja constru-

ção tenha sido concluída há, pelo menos,  
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 30 anos, ou localizados em área de reabili-

tação urbana e realização de obras de re-

abilitação dos bens imóveis adquiridos, no 

montante global igual ou superior a 

350.000€; 

- Transferência de capitais no montante 

igual ou superior a 350.000€, que seja 

aplicado em atividades de investigação 

desenvolvidas por instituições públicas ou 

privadas de investigação científica, inte-

gradas no Sistema científico e tecnológico 

nacional; 

- Transferência de capitais no montante 

igual ou superior a 250 mil euros, que seja 

aplicado em investimento ou apoio à 

produção artística, recuperação ou ma-

nutenção do património cultural nacional, 

através de serviços da administração dire-

ta central e periférica, institutos públicos, 

entidades que integram o setor público 

empresarial, fundações públicas, funda-

ções privadas com estatuto de utilidade 

pública, entidades intermunicipais, en-

tidades que integram o setor empresarial 

local, entidades associativas municipais e 

associações públicas culturais, que pros-

sigam atribuições na área da produção 

artística, recuperação ou manutenção do 

património cultural nacional; 

- vii) Transferência de capitais no montante 

igual ou superior a 500 mil euros, destinados 

à aquisição de unidades de participação 

em fundos de investimento ou de capital 

de risco vocacionados para a capitaliza-

ção de pequenas e médias empresas que, 

para esse efeito, apresentem o respetivo 

plano de capitalização e o mesmo se 

demonstre viável; 

 

Prazo para investir: Todo o investimento 

pressupõe um periodo mínimo de 5 anos 

desde a entrega do visto dourado. 

 

O visto dourado é válido para um periodo 

de 1 ano desde a data da sua entrega e 

renovado por 2 períodos sucessivos de 2 

anos. O pedido de concessão da au-

torização de residência e o pedido de ren-

ovação de autorização de residência 

deve ser decidido no prazo de 90 dias e 60 

dias respetivos. 

 

O candidato ao visto dourado tem de per-

manecer 7 dias consecutivos ou não con-

secutivos em Portugal durante o ano em 

questão, e 14 dias consecutivos ou não 

consecutivos durante os dois anos. 
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Reagrupamento familiar: O detentor do 

visto dourado pode requerer a extenção 

da sua autorização de residência para 

investimento aos membros da sua familia 

(esposa, ascendentes, descendentes, 

menores, ou adultos financeiramente de-

pendents dos pais). A nova lei alarga as 

condições do reagrupamento aos filhos 

menores, a cargo do casal ou de um dos 

cônjuges, que sejam solteiros e se encon-

trem a estudar. 

Espaço Schengen: Como outra au-

torização de residência portuguesa, os 

titulares dos vistos dourados podem viajar 

livremente no espaço Schengen. 

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Law Office  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  
Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

