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SEMINÁRIO “INVESTIR EM PORTUGAL



“DANDO UMA OLHADA” EM PORTUGAL

EVOLUÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

POSITIVA

RESIDENTES NÃO HABITUAIS 

17 MILHÕES

(Fonte : Instituto Nacional de Estatística Portugues)

REDE RODOVIÁRIA PRESENTE NO TOP 5 DE

PAÍSES DO MUNDO

(Fonte: Global Competitiveness 2015-2016, World Economic

Forum)

REGIME FISCAL ATRATIVO

MERCADO IMOBILIÁRIO 

COMPETITIVO

NÚMERO DE VISITANTES 

2015

INFRA-ESTRUTURAS

POSIÇÃO GEO-ESTRATÉGICA PONTE ENTRE AMÉRICA LATINA, EUROPA E

ÁFRICA. PORTA DE ACESSO A UE.
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AMPLA OFERTA DE IMOVEIS 

DE ALTO PADRÃO



PORTA DE ACESSO A EUROPA
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PORTA DE ACESSO A EUROPA

Porta de acesso a União Européia: A EU é a principal investidora direta na América Latina.

Portugal é “porta de entrada natural’” para as empresas da América Latina que desejam

investir em um mercado de aprox. 500 milhões de consumidores de alta renda.

Geograficamente bem localizada com relação à África e o Oriente Médio.

Livre Circulação

• De bens e produtos, que supõe a união aduaneira

• De pessoas e trabalhadores

• De serviços

• De capitais

• Direito de estabelecimento dos nacionais de um Estado Membro sobre o território de

outro Estado Membro distinto
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PORTUGAL COMO DESTINO DE INVESTIMENTO

CONTEXTO PRO-INVESTIDOR:

Marco jurídico consolidado, flexível e estável (Direito Societário e Contratual de longa

tradição e que, em muitos casos, é fonte de direito utilizado nas jurisdições da América

Latina – familiaridade).

Ausência de requisitos complexos para estrangeiros no que se refere à investimentos,

administradores, etc.

Segurança Jurídica: confiável sistema (judicial e extrajudicial) de resolução de

controvérsias.

Conceito de responsabilidade jurídica limitada.

Direito do Trabalho menos protecionista em relação ao Direito do Trabalho brasileiro.
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CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA JURÍDICO PORTUGUÊS

6

Figuras, instituições e tipos contratuais reconhecíveis.

Sistema de registros públicos facilmente acessíveis (propriedade, mercantil) –

transparência informativa.

Medidas para melhorar a competitividade:

• Empresa na hora/Marca na hora;

• Simplificação Administrativa e Legislativa;



CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA JURÍDICO PORTUGUÊS

VEÍCULOS SOCIETÁRIOS:

Sociedades de responsabilidade limitada (Sociedades Anónimas (S.A.) e Sociedades por

Quotas (Limitada ou Lda).

Possibilidade de sociedades unipessoais – veiculo possível para realização de investimento

no âmbito de pedido de Visto Gold.

Ausência de restrições para nomeação de estrangeiros como administradores.

Capital social mínimo apenas nas S.A. (EUR 50.000).

Flexibilidade para contratos de sócios (para-sociais).
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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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SOCIEDADE POR QUOTAS (LDA) SOCIEDADE ANÓNIMA (S.A.)

Capital social mínimo Livremente fixado pelos sócios 50.000€

Número de sócios Dois
Cinco (ou um se for pessoa 

jurídica)

Integralização mínima
A realização de contribuições em 

dinheiro pode ser diferida pelo 

período máximo de 5 anos

30 %

Responsabilidade pelas entradas
Responsabilidade solidária pela 

realização de todas as entradas

Cada acionista é apenas 

responsável pela entrada que 

tiver subscrito

Responsabilidade perante 

credores sociais

Em regra só o patrimônio social 

responde para com os credores 

pelas dívidas da sociedade

Cada acionista limita a sua 

responsabilidade ao valor de 

ações que subscreveu

Transferência de quotas / ações
Em regra carece de 

consentimento da sociedade Livre

Direitos Especiais Permitido Permitido 



SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS

Capital social mínimo Livremente fixado pelo sócio

Integralização mínima
A realização de 50% das contribuições em dinheiro pode ser diferida 

pelo período máximo de 5 anos. 

Número de sócios Um

Responsabilidade pelas entradas

Responsabilidade do sócio único é limitada à realização do capital 

social (sem prejuízo de responsabilidade adicional caso de o sócio 

único ser uma sociedade)

Responsabilidade perante 

credores sociais
Em regra só o patrimônio social responde



SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS SOCIETÁRIOS:

 MÉTODO TRADICIONAL (aproximadamente 2 semanas)

Pedido de Certificado de Admissibilidade de Firma (nome comercial).

Capital Social.

Celebração, pelos sócios, do documento de constituição o qual inclui o contrato social

(estatutos sociais) da nova sociedade.

Registro comercial.

Início de Atividade – Finanças e segurança social.
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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

 REGIME SIMPLIFICADO

(i) Empresa na Hora (constituição em menos de uma hora)

Não existe qualquer tipo de impedimento caso os sócios da sociedade a constituir sejam

pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.

Denominação Social: escolha de nomes pré-aprovados (disponível na internet ou nos 

balcões de atendimento da Empresa na Hora).

Contrato Social (Estatutos): escolha de um dos modelos pré-aprovados (disponíveis na 

internet ou nos balcões de atendimento da Empresa na Hora).

Comparecer presencialmente ao Balcão de Atendimento para outorga do contrato social 

e conclusão de registro comercial (emissão de código de acesso à certidão de registro 

comercial e cartão de empresa (documento de identificação da sociedade).

Capital  Social.

Declaração de Inicio de Atividade.

11



SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

 REGIME SIMPLIFICADO

(i) Empresa On-line

Acesso implica recurso à certificação digital (disponível no cartão de cidadão português).

Denominação Social: escolha de nomes pré-aprovados disponível na internet

Contrato Social (Estatutos): escolha de um dos modelos pré-aprovados (disponíveis na 

internet) ou por um modelo a ser elaborado pelos participantes.

Adesão facultativa ao Centro de Arbitragem.

Validação do Contrato Social

Assinatura e envio (upload) dos documentos.

Retificação de irregularidades.

Após validação da informação disponibilizada será enviada para sede da sociedade a 

certidão de registro e cartão de empresa e notificadas as diversas autoridades.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
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MARCAS PATENTES DESENHOS
DIREITOS 

AUTORAIS

SEGREDO 

COMERCIAL

(KNOW-HOW)

Objeto

Sinais, incluindo:

•Nomes

•Logotipos

•Marcas mistas

•Sons 

•3-D

Novos produtos, 

processos ou 

modelos técnicos 

que resolvam 

problemas no 

estado actual da 

técnica

Aparência de um 

produto: a sua forma, 

padrões e cores (ex. 

design em móveis, 

roupas, aparelhos 

electrónicos, 

símbolos)

Obras originais(obras 

literárias, pintura, 

fotografia, filmes, 

arquitectura, 

software e bases de 

dados)

Qualquer informação 

que proporcione 

uma vantagem 

técnica/comercial 

no âmbito do 

negócio 

Prazo de 

proteção

Indefinida (deve 

ser renovado a 

cada 10 anos)

20 anos

*com 

possibilidade de 

extensão por mais 

2 anos, quando 

requerida

• Não registado: 3 

anos a partir da 

primeira 

divulgação 

pública

• Registado: até 25 

anos

Geral: vida do autor 

+ 70 anos

Após esta data fica 

no domínio público

Indeterminado (até o 

segredo ser 

revelado)

Registro
Instituto Nacional 

de Propriedade 

Industrial (INPI)

Instituto Nacional 

de Propriedade

Industrial

(INPI)

INPI e na IGAC 

(Inspecção Geral 

Actividades Culturais) 

Sociedade 

Portuguesa de 

Autores (SPA

IGAC (Inspecção

Geral das 

Actividades Culturais)

Âmbito

territorial

• EU TM (EUIPO): 

• Marca

nacional

• Marca 

comunitária

• Marca 

internacional

• EP (EPO):  

Estados

membros da UE 

onde a patente

estiver

registada

• Patente

portuguesa

(INPI Portugal)

• Desenhos da UE 

(EUIPO): Toda 

União Européia

• Desenhos

portugueses : 

apenas Portugal 

(INPI)

Portugal

(porém, os princípios 

de “tratamento 

nacional” e 

“independência” 

sob a Convenção 

de Berna são 

aplicáveis)

A nível nacional e 

internacional



TRIBUTOS: VISÃO GERAL
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Tributos Diretos (Rendimento)

a. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (IRS)

b. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (IRC) + Adicional (Derrama)

Estadual e Adicional (Derrama) Municipal

Tributos Indiretos (Consumo e Património)

a. Imposto sobre o Valor  Acrescentado (IVA) 

b. Impostos Especiais sobre o Consumo (álcool, 

tabaco, produtos petrolíferos e energéticos) 

c. Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis (IMT)

d. Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI)

e. Imposto do Selo

f. Outros: contribuições especiais sobre os 

sectores energético, bancário e 

farmacêutico    



TRIBUTOS: VISÃO GERAL
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Tributação do lucro das empresas 

• Alíquota Geral de IRC de 21%

• Adicional (Derrama) estadual – progressivo, aplicável sobre o lucro tributável:

o De mais de 1,5 M€ até 7,5 M€ – 3%

o De mais de 7,5 M€ até 35 M€ – 5%

o Superior a 35 M€ – 7%

• Adicional (Derrama) municipal - Até 1,5% do lucro tributável, fixado anualmente pelos 

Municípios

Benefícios fiscais - Diretivas União Europeia

Acordos de Dupla Tributação em vigor com 67 países (+ 9 já assinados)



REGIME FAVORÁVEL PARA DIVIDENDOS E MAIS-VALIAS
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PARTICIPATION EXEMPTION: Isenção de IRC para dividendos (inbound e outbond) e mais-valias

(inbound): 

• Participação mínima: 10%

• Prazo mínimo detenção: 1 ano 

• Sociedade-mãe ou participada não offshore e sujeita a IRC ou a imposto similar 

ISENÇÃO MAIS-VALIAS NÃO RESIDENTES: Isenção de IRC para mais-valias realizadas por não 

residentes na alienação de participações em sociedades portuguesas, exceto se:

• Alienante é detido > 25%  (directa e directa e indirectamente) por entidades portuguesas

• Alienante domiciliado em off-shore

• Ativo da entidade alienada é constituído > 50% por imóveis situados em PT



ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA – VISTO GOLD
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> ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO:

> Tipos de Investimento:

 Transferências de capitais de montante igual ou superior a 1.000.000,00 de

euros – aplicações financeiras em Portugal ou aquisição de ações ou quotas

de sociedades (Depósitos Bancários, Títulos de Dívida Publica, Aquisição de

Valores Mobiliários e Aquisição de Participações Sociais).

 Investimento imobiliário de valor igual ou superior a 500.000,00 euros por cada

solicitante (possível redução para 400 mil euros caso localização do imóvel seja

em zona de baixa densidade populacional).

 Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho e inscrição dos trabalhadores

na Segurança Social.

 Aquisição de imóveis, cuja construção tenha sido concluída há, pelo menos, 30

anos ou localizados em área de reabilitação urbana e realização de obras de

reabilitação nesses imóveis no montante global igual ou superior a 350.000,00

euros por cada solicitante (possível redução para 280 mil euros caso

localização do imóvel seja em zona de baixa densidade populacional).



ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA – VISTO GOLD
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> Tipos de Investimento:

 Transferências de capitais de montante igual ou superior a:

 350.000,00 euros, que seja aplicado em em atividades de investigação

desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de investigação cientifica,

integradas no sistema científico e tecnológico nacional.

 250.000,00 euros, que seja aplicado em investimento ou apoio à produção

artística, recuperação ou manutenção do patrimônio cultural nacional,

(através de serviços da administração direta central e periférica, institutos

públicos, entidades que integram o setor público empresarial, fundações

públicas, fundações privadas, entre outras).

 500.000,00 euros, destinados à aquisição de unidades de participação em

fundos de investimento ou de capital de risco vocacionados para a

capitalização de pequenas e médias empresas que, para esse efeito,

apresentem o respetivo plano de capitalização e o mesmo se demonstre

viável.



ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA – VISTO GOLD
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> Duração da autorização de residência para investidores: duração inicial de 1 ano

prorrogáveis por períodos sucessivos de 2 anos.

> Renovação: cumprimentos dos prazos mínimos de permanência em território

nacional:

> 7 dias no primeiro ano;

> 14 dias nos subseqüentes períodos de dois anos

> Após 5 anos de titularidade do Visto Gold, o requerente poderá requerer

autorização de residência permanente, nos termos da legislação em vigor

> Acesso à nacionalidade portuguesa, ao fim de 6 anos, nos termos da legislação

em vigor

> Reagrupamento familiar



ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA – VISTO GOLD
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> Requisitos Gerais da Atividade de Investimento:

 Passaporte válido

 Comprovante de entrada e permanência legal em território nacional

 Comprovante de seguro de saúde válido

 Comprovante de alojamento

 Certificados de registro criminal (emitidos respectivamente pelo país de origem

ou país de residência dos últimos dez anos e pelas entidades portuguesas)

 Declarações negativas de dívida

 Compromisso de honra atestando exercício da atividade de investimento em

Portugal por um período mínimo de 5 anos

 Comprovante de pagamento da taxa de análise do pedido de ARI

 Certidão do registro comercial, emitida com uma antecedência máxima de 45

dias, caso o investimento seja feito através de sociedade unipessoal por

quotas, que demonstre ser o requerente o sócio
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Transferências de capitais de montante igual ou superior a um milhão de euros

Depósitos Bancários: 

Declaração de Instituição 
de Crédito atestando a 

titularidade, livre de ônus e 

encargos, de contas de 
depósito com saldo igual 
ou superior a 1 milhão de 
euros, resultante de uma 

transferência internacional 
(e efetiva), ou de quota-

parte no mesmo montante 
quando estejam em 

causa contas coletivas.

Títulos de Dívida Pública 

do Estado Português: 

Declaração da Agência
de Gestão de Tesouraria e

Dívida Pública – IGCP,
E.P.E., atestando a
titularidade, livre de ônus e
encargos, de título de
dívida publica de valor
igual ou superior a 1

milhão de euros.

Aquisição de Valores 

Mobiliários e de 

Participações Sociais: 

Certificado Comprovativo de 

Titularidade, livre de ônus e 
encargos, de valores 

mobiliários; Certidão de 
Registo Comercial e contrato 
por meio do qual se realizou a 

respetiva aquisição, bem 
como declaração de 
instituição de crédito 

autorizada ou registada em 
Território Nacional junto do 

Banco de Portugal, atestando 
a transferência internacional 
(e efetiva) de capitais para a 
realização do investimento.

ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA – VISTO GOLD
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Aquisição de Bens Imóveis de Valor Igual ou Superior a 500 mil euros

Documento que titule a aquisição dos bens imóveis ou contrato-

promessa de compra e venda dos mesmos.

+

Declaração emitida por instituição financeira que ateste a efetiva 

transferência de capitais.

+

Certidão registro de imóveis (Certidão de Registro de Imóveis) atualizada e 

caderneta predial

ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA – VISTO GOLD
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ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA – VISTO GOLD

Aquisição de Bens Imóveis cuja construção tenha sido concluída há, pelo menos, 
30 anos ou localizados em área de reabilitação urbana  e realização de obras de 

reabilitação

Comprovante de (i) apresentação de 

pedido de informação prévia, ou (ii) 

comunicação prévia ou (iii) pedido 

de licenciamento e uma declaração 

da entidade gestora da operação de 

reabilitação urbana competente 

para a realização dessa operação 

urbanística, no caso de imóveis 

localizados em área de reabilitação 

urbana.

Contrato de empreitada para 

realização de obras

+

Recibo de quitação

do preço

ou

Declaração de ter sido efetuado 

depósito de montante igual ou 

superior ao preço, livre de ônus ou 

encargos
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ARI – AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA – VISTO GOLD

Outras Situações de Transferências de Capitais

> 350 mil euros 
(atividades de 
investigação) 

Transferência internacional para conta do requerente
+

Declaração emitida por instituição pública ou privada de 
investigação científica, integrada no sistema científico e 

tecnológico nacional, atestando recepção desses 
capitais

> 250 mil euros (apoio 
produção artística, 
recuperação ou 
manutenção 
patrimônio cultural) 

Transferência internacional para conta do requerente
+

Declaração emitida pelo Gabinete de Estratégia,
Planeamento e Avaliações Culturais, atestando 

recepção desses capitais

> 500 mil euros 
(aquisição de unidades 
de participação em 
fundos de investimento 
ou de capital de risco 
vocacionados para a 
capitalização de 
pequenas e médias 
empresas) 

Aquisição de unidades de participação em fundos de 
investimento ou de capital de risco vocacionados para a 

capitalização de pequenas e médias empresas, que 
apresentem o respectivo plano de capitalização

+
Atestado de viabilidade do plano de capitalização



REGIME FISCAL PARA O RESIDENTE NÃO HABITUAL
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Aplica-se a:

• Residente fiscal em Portugal

• Não tenha sido residente fiscal nos 5 anos anteriores

• Prazo: 10 anos 

Principais critérios de residência fiscal:

• > 183 dias (num período de 12 meses)

• Habitação detida em condições que façam supor intenção atual de manter e 

ocupar como  residência habitual 

No ano de início ou fim – residência parcial
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Rendimentos de fonte estrangeira 

(não offshore)

• Em regra isentos de IRS, embora com 

exceções e.g., mais-valias na alienação de 

participações sociais 

• Não sendo aplicável a isenção, em regra 

rendimento tributado à alíquota de 28% (com 

exceções, incluindo alíquotas gerais 

progressivas até 53%)  

Rendimentos de fonte portuguesa

• Tributados à alíquota de 28% (e.g., mais–

valias e rendimentos de capitais), de 20%

(e.g., rend. trabalho/prestação de serviços 

em atividades de elevado valor 

acrescentado) ou às alíquotas gerais 

progressivas até 53%

REGIME FISCAL PARA O RESIDENTE NÃO HABITUAL



CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

mplopes@cuatrecasas.com



CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

16 ESCRITÓRIOS IBÉRICOS/ 9 ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS

/ 6 DESKS / 20 GRUPOS POR PAÍS
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ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS NA EUROPA
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SPAIN. PORTUGAL. FRANCE. GERMANY AND ITALY



VISÃO GERAL DA CUATRECASAS, GONÇALVES 

PEREIRA
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19  ESPECIALIDADES LEGAIS

970 ADVOGADOS

100  ANOS DE EXPERIÊNCIA

15   GRUPOS DE INDÚSTRIA

25  ESCRITÓRIOS

SPANISH LAW FIRM OF THE YEAR

(Chambers & Partners, 2014)

“MOST INNOVATIVE EUROPEAN FIRM IN THE 

CORPORATE AND COMMERCIAL PRACTICE”

(FT Innovative Lawyers, 2015)

CHAMBERS AND PARTNERS 2016 2015

Capital Markets 1 1

Corporate & M&A 1 1

Dispute Resolution 1 1

Energy 1 1

Public law 1 1

Labor & Employment 1 1

Restructuring and Insolvency 1 1

Tax 1 1

Cuatrecasas é um escritório líder em

Espanha e Portugal e frequentemente

assessora investidores estrangeiros

interessados no mercado ibérico.



OBRIGADA!


