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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da 

República 

 

 

Registo V. Ref.ª  Data 

   15-06-2022 

 

ASSUNTO: Parecer sobre o Projeto de Lei 4/XV/1 (BE) 

 

Para os devidos efeitos, junto se envia o parecer relativo ao Projeto de Lei 4/XV/1 (BE) 

- Elimina os vistos gold (8.ª alteração ao Regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território nacional), tendo as respetivas 

partes I e III sido aprovadas por unanimidade, na ausência da DURP do PAN, na reunião 

de 15 de junho de 2022 da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 

e Garantias. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

 

 

(Fernando Negrão) 

 

mailto:1cacdlg@ar.parlamento.pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121330
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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS 

 

PARECER 

PROJETO DE LEI Nº 4/XV/1ª (BE) 

Elimina os Vistos Gold 

(8.ª alteração ao Regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional) 

 

PARTE I - CONSIDERANDOS 

 

I. a) Nota introdutória 

 

O BE tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 29 de março de 2022, 

o Projeto de Lei nº 4/XV/1ª - “Elimina os vistos Gold” (8.ª alteração ao Regime jurídico de 

entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional). 

Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 156.º 

da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da 

República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124.º desse mesmo Regimento. 

Por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República de 2 de maio de 

2022, a iniciativa vertente baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, para emissão de parecer, enquanto comissão competente, em 

conexão com Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em 1 de junho 

p.p., solicitou pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais, à Ordem dos Advogados e ao Conselho Superior 

do Ministério Público e, em 7 de junho, ao Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais.  



 

 2

 

I. b) Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa 

A Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto (Primeira alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que 

aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 

território nacional) introduziu a figura da “autorização de residência para atividade de 

investimento” (vulgo, visto gold) no Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e 

Afastamento de Estrangeiros do Território Nacional. 

De acordo com a Exposição de Motivos do PJL apresentado pelo Bloco de Esquerda e que 

aqui se resume, o instituto dos vistos gold “tem estado associado a práticas de corrupção, 

tráfico de influências, peculato e branqueamento de capitais, e a outros ilícitos fiscais e 

criminais” e, apesar de “anunciados como mecanismo de apoio ao investimento estrangeiro 

criador de emprego em Portugal, os vistos gold mostraram ser, na prática, um autêntico 

fiasco na criação de postos de trabalho”. 

Neste pressuposto, o Bloco de Esquerda pretende, com a presente iniciativa legislativa, 

revogar a autorização de residência para atividade de investimento (vistos Gold), da Lei n.º 

23/2007, de 4 de julho, que aprova o Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e 

Afastamento de Estrangeiros do Território Nacional, alterada pela Lei n.º 29/2012, de 9 de 

agosto, pela Lei n.º 56/2015, de 23 de junho, pela Lei n.º 63/2015, de 30 de junho, pela Lei 

n.º 59/2017, de 31 de julho, pela Lei n.º 102/2017, de 28 de agosto, pela Lei n.º 26/2018, de 

05 de julho, pela Lei n.º 28/2019, de 29 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 14/2021, de 12 de 

fevereiro. 

Propõe, assim, o BE a revogação da alínea d), do n.º 1, do artigo 3.º, o artigo 90.º-A 

(Autorização de residência para atividade de investimento) e a alínea r), do n.º 1, do artigo 

122.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, com as posteriores alterações.  

c) Enquadramento legal e antecedentes 

A Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto (Primeira alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que 

aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 
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território nacional) introduziu a figura da “autorização de residência para atividade de 

investimento” (vulgo, visto gold) no Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e 

Afastamento de Estrangeiros do Território Nacional. 

O ARI ou Autorização de Residência para Atividade de Investimento, geralmente 

denominado como Vistos Gold, conforme previsto no regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, é a possibilidade 

de investidores estrangeiros (nacionais de Estados terceiros) requererem uma autorização 

de residência para efeitos do exercício de uma atividade de investimento mediante o 

preenchimento de determinados requisitos, nomeadamente a realização de transferência de 

capitais, a criação de emprego ou compra de imóveis. O meio mais utilizado pelos 

interessados tem sido a compra de imóveis. Podem requerer o Visto Gold todos aqueles que, 

sendo cidadãos nacionais de Estados terceiros, exerçam, pelo menos, uma das atividades de 

investimento previstas na lei. 

Nesta matéria específica, a legislação sofreu as alterações introduzidas pela Lei n.º 29/2012, 

de 09/08, Lei n.º 63/2015, de 30/06, Lei n.º 102/2017, de 28/08, e pelo Decreto-lei nº 

14/2021, de 12 de fevereiro1. 

 
1 Versão do artigo 3º da Lei n.º 29/2012, de 09/08 - «Atividade de investimento» qualquer atividade exercida 

pessoalmente ou através de uma sociedade que conduza, em regra, à concretização de, pelo menos, uma das seguintes 

situações em território nacional e por um período mínimo de cinco anos: i) Transferência de capitais no montante igual ou 

superior a 1 milhão de euros; ii) Criação de, pelo menos, 30 postos de trabalho; iii) Aquisição de bens imóveis de valor igual 

ou superior a 500 mil euros; 

Versão do artigo 3º da Lei n.º 63/2015, de 30/06 - «Atividade de investimento» qualquer atividade exercida pessoalmente 

ou através de uma sociedade que conduza, em regra, à concretização de, pelo menos, uma das seguintes situações em 

território nacional e por um período mínimo de cinco anos: i) Transferência de capitais no montante igual ou superior a 1 

milhão de euros; ii) Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho; iii) Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior 

a 500 mil euros; iv) 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 dos bens imóveis adquiridos, no montante global igual 

ou superior a 350 mil euros; v) Transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, que seja aplicado 

em atividades de investigação desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de investigação científica, integradas no 

sistema científico e tecnológico nacional; vi) Transferência de capitais no montante igual ou superior a 250 mil euros, que 

seja aplicado em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do património cultural nacional, 

através de serviços da administração direta central e periférica, institutos públicos, entidades que integram o setor público 

empresarial, fundações públicas, fundações privadas com estatuto de utilidade pública, entidades intermunicipais, 

entidades que integram o setor empresarial local, entidades associativas municipais e associações públicas culturais, que 

prossigam 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 capitalização de pequenas e médias 

empresas que, para esse efeito, apresentem o respetivo plano de capitalização e o mesmo se demonstre viável. 

Versão do artigo 3º da Lei n.º 102/2017, de 28/08 - «Atividade de investimento» qualquer atividade exercida 

pessoalmente ou através de uma sociedade que conduza, em regra, à concretização de, pelo menos, uma das seguintes 
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De acordo com a versão atual da lei (artigo 3º do Decreto-lei nº 14/2021, de 12 de 

fevereiro), considera-se «Atividade de investimento» qualquer atividade exercida 

pessoalmente ou através de uma sociedade que conduza, em regra, à concretização de, pelo 

menos, uma das seguintes situações em território nacional e por um período mínimo de 

cinco anos: 

i) Transferência de capitais no montante igual ou superior a 1,5 milhões de euros; 

ii) Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho; 

iii) Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a (euro) 500 000; 

iv) 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 dos bens 

imóveis adquiridos, no montante global igual ou superior a (euro) 350 000; 

v) Transferência de capitais no montante igual ou superior a (euro) 500 000, que seja 

aplicado em atividades de investigação desenvolvidas por instituições públicas ou privadas 

de investigação científica, integradas no sistema científico e tecnológico nacional; 

vi) Transferência de capitais no montante igual ou superior a (euro) 250 000 euros, que seja 

aplicado em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do 

património cultural nacional, através de serviços da administração direta central e periférica, 

institutos públicos, entidades que integram o setor público empresarial, fundações públicas, 

fundações privadas com estatuto de utilidade pública, entidades intermunicipais, entidades 

 
situações em território nacional e por um período mínimo de cinco anos: i) Transferência de capitais no montante igual ou 

superior a 1 milhão de euros; ii) Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho; iii) Aquisição de bens imóveis de valor igual 

ou superior a (euro) 500 000; iv) 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 dos bens imóveis adquiridos, no 

montante global igual ou superior a (euro) 350 000; v) Transferência de capitais no montante igual ou superior a (euro) 350 

000, que seja aplicado em atividades de investigação desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de investigação 

científica, integradas no sistema científico e tecnológico nacional; vi) Transferência de capitais no montante igual ou 

superior a (euro) 250 000 euros, que seja aplicado em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou 

manutenção do património cultural nacional, através de serviços da administração direta central e periférica, institutos 

públicos, entidades que integram o setor público empresarial, fundações públicas, fundações privadas com estatuto de 

utilidade pública, entidades intermunicipais, entidades que integram o setor empresarial local, entidades associativas 

municipais e associações públicas culturais, que prossigam atribuições na área da produção artística, recuperação ou 

manutenção do património cultural nacional; vii) Transferência de capitais no montante igual ou superior a (euro) 350 000, 

destinados à aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou fundos de capitais de risco vocacionados 

para a capitalização de empresas, que sejam constituídos ao abrigo da legislação portuguesa, cuja maturidade, no 

momento do investimento, seja de, pelo menos, cinco anos e, pelo menos, 60 /prct. do valor dos investimentos seja 

concretizado em sociedades comerciais sediadas em território nacional; viii) Transferência de capitais no montante igual ou 

superior a (euro) 350 000, destinados à constituição de uma sociedade comercial com sede em território nacional, 

conjugada com a criação de cinco postos de trabalho permanentes, ou para reforço de capital social de uma sociedade 

comercial com sede em território nacional, já constituída, com a criação ou manutenção de postos de trabalho, com um 

mínimo de cinco permanentes, e por um período mínimo de três anos. 



 

 5

que integram o setor empresarial local, entidades associativas municipais e associações 

públicas culturais, que prossigam atribuições na área da produção artística, recuperação ou 

manutenção do património cultural nacional; 

vii) Transferência de capitais no montante igual ou superior a (euro) 500 000, destinados à 

aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou fundos de capitais de 

risco vocacionados para a capitalização de empresas, que sejam constituídos ao abrigo da 

legislação portuguesa, cuja maturidade, no momento do investimento, seja de, pelo menos, 

cinco anos e, pelo menos, 60 /prct. do valor dos investimentos seja concretizado em 

sociedades comerciais sediadas em território nacional; 

viii) Transferência de capitais no montante igual ou superior a (euro) 500 000, destinados à 

constituição de uma sociedade comercial com sede em território nacional, conjugada com a 

criação de cinco postos de trabalho permanentes, ou para reforço de capital social de uma 

sociedade comercial com sede em território nacional, já constituída, com a criação ou 

manutenção de postos de trabalho, com um mínimo de cinco permanentes, e por um 

período mínimo de três anos. 

Há ainda outros requisitos que necessitam de ser cumpridos, a saber: ausência de 

condenação por crime que em Portugal seja punível com pena privativa de liberdade com 

duração igual ou superior a 1 ano; não se encontrar no período de interdição de entrada em 

território nacional, subsequente a uma medida de afastamento do país; ausência de 

indicação no sistema de informação Schengen; ausência de indicação no sistema integrado 

de informação do SEF, para efeitos de não admissão; manutenção da atividade de 

investimento por um período mínimo de 5 anos.  

A autorização de residência é concedida por um período inicial de 1 ano, podendo ser 

renovada por períodos de 2 anos (cumprindo-se os requisitos de atribuição). Os titulares de 

Autorização de Residência podem ainda solicitar o reagrupamento familiar. 

Em termos estatísticos, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (dados de 

outubro de 2012 a abril de 2022) foram concedidas 10.636 autorizações de residência para 

investimento (ARI), 17.641 familiares reagrupados, representando um investimento total de 
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6 284 311 472,72.2 

Em termos de antecedentes parlamentares refira-se que sobre a mesma matéria o Bloco de 

Esquerda apresentou na XII Legislatura o Projeto de lei 789/XII/4ª “Elimina os Vistos Gold da 

lei de imigração”, iniciativa que foi discutida na generalidade em 12 de março de 2015, e 

rejeitada com os votos a favor do PCP, BE, PEV e contra do PSD, PS, CDS-PP. 

 

Na atual legislatura, sobre a matéria em apreço, identificam-se as seguintes iniciativas: 

Projeto de Lei n.º 109/XV/1.ª (PCP) - Revoga o regime de atribuição de “Vistos Gold” - 

autorização de residência para atividade de investimento (9.ª alteração à Lei n.º 23/2007, de 

4 de julho que define as condições de entrada, permanência, saída e afastamento do 

território nacional); 

Projeto de Lei n.º 113/XV/1.ª (PAN) - Revoga o programa de autorizações de residência para 

atividade de investimento, alterando a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho; 

Projeto de Lei n.º 114/XV/1.ª (PAN) - Obriga o Governo a elaborar e entregar à Assembleia 

da República um relatório de avaliação do impacto do programa dos “Vistos Gold” no 

período de 2012 e 2021; 

Projeto de Lei n.º 130/XV/1.ª (CH) - Altera o regime jurídico da emissão de Autorização de 

Residência para Investimento (vistos Gold); 

Projeto de Resolução n.º 78/XV/1.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a regulamentação 

urgente do Decreto – Lei n.º 14/2021, de 12 de fevereiro por forma a permitir a 

operacionalização da plataforma online e a submissão de requerimentos online de Vistos 

Gold para fins imobiliários nas Regiões Autónomas da Madeira, dos Açores e no interior. 

 

De referir ainda que esta matéria foi recentemente objeto das seguintes propostas de 

alteração no âmbito do processo legislativo do Orçamento do Estado para 2022 (Proposta de 

Lei n.º 4/XV/1.ª): 

Proposta de alteração do BE (nº 976) "Eliminação dos vistos Gold" - Rejeitada (Votos contra: 

PS; PSD; Chega; IL. Votos a Favor: PCP, BE e PAN); Proposta de alteração do PCP (nº 1231) 

 
2 https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=93 
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"Revogação da atribuição dos Vistos Gold" - Rejeitada (Votos contra: PS, PSD, Chega, IL. 

Votos a favor: PCP, BE, PAN); Proposta de alteração do PAN (nº 62) "Revogação das 

autorizações de residência para atividade de investimento (Vistos Gold)" - Rejeitada (Votos 

contra: PS, PSD, Chega, IL. Votos a favor: PCP, BE, PAN). 

 

  

PARTE II – OPINIÃO DA RELATORA 

 

A relatora signatária do presente relatório exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião 

política sobre o presente Projeto de Lei, a qual é, de resto, de “elaboração facultativa” nos 

termos do n.º 3 do artigo 137.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

PARTE III - CONCLUSÕES 

 

1. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) apresentou à Assembleia da República, 

em 29 de março de 2022, o Projeto de Lei n.º 4/XV/1ª “Elimina os vistos Gold” (8ª alteração 

ao Regime de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros do Território 

Nacional);  

2. Com esta iniciativa legislativa o Bloco de Esquerda pretende revogar a autorização de 

residência para atividade de investimento (“Vistos Gold”), da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 

que aprova o Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros 

do Território Nacional, alterada pelas Lei n.º 29/2012, de 09/08, Lei n.º 56/2015, de 23/06, 

Lei n.º 63/2015, de 30/06, Lei n.º 59/2017, de 31/07, Lei n.º 102/2017, de 28/08, Lei n.º 

26/2018, de 05/07, Lei n.º 28/2019, de 29/03, e Decreto-lei n.º 14/2021, de 12/02. 

3. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

é de parecer que o Projeto de Lei n.º 4/XV/1ª (BE), reúne os requisitos constitucionais e 

regimentais para ser discutido e votado em plenário. 

 

 

 




