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I. A INICIATIVA 

 

A presente iniciativa preconiza a alteração do artigo 90.º-A do regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, aprovado pela 

Lei n.º 23/2007, de 4 de julho1, no sentido de a autorização de residência para atividade 

de investimento, aditada àquele regime pelo artigo 3.º da Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto 

e vulgarmente designada vistos gold, não relevar para o efeito do critério de residência 

previsto na Lei da Nacionalidade.2 

Cumpre assinalar que, no seu artigo 5.º, a Lei da Nacionalidade identifica como um dos 

requisitos para a aquisição da nacionalidade por naturalização a residência legal no 

território português há pelo menos cinco anos, estabelecendo que se entende que 

“residem legalmente no território português os indivíduos que aqui se encontram, com 

a sua situação regularizada perante as autoridades portuguesas, ao abrigo de qualquer 

dos títulos, vistos ou autorizações previstos no regime de entrada, permanência, saída 

e afastamento de estrangeiros e no regime do direito de asilo”.3. 

Por outro lado, a autorização de residência para atividade de investimento, geralmente 

denominada visto gold e prevista na Lei da Imigração, é a possibilidade de investidores 

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.  

 
1 Ligação para o texto consolidado do diploma retirada do sítio na Internet do Diário da República 
Eletrónico (https://dre.pt/). Salvo indicação em contrário, todas as ligações para referências 
legislativas são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico. 
2 Lei da Nacionalidade2, aprovada pela Lei .º 37/81, de 3 de outubro, e alterada pela Lei n.º 
25/2004, de 19 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro, pelas Leis 
Orgânicas n.os 1/2004, de 15 de janeiro, e 2/2006, de 17 de abril, pela Lei n.º 43/2013, de 3 de 
julho, e pelas Leis Orgânicas n.os 1/2013, de 29 de julho, 8/2015, de 22 de junho, 9/2015, de 29 
de julho, 2/2018, de 5 de julho, e 2/2020, de 10 de novembro. Ligação para o texto consolidado 
do diploma retirada do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico (https://dre.pt/). Salvo 
indicação em contrário, todas as ligações para referências legislativas são feitas para o portal 
oficial do Diário da República Eletrónico. 
3 Redação que a presente iniciativa não altera, não obstante nos parecer que a consecução do 
intuito legislativo do proponente o pressuporia. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-67564445
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/29-2012-175291
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/29-2012-175291
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1981-34536975
https://dre.pt/
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1981-34536975
https://dre.pt/
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Invoca o proponente que «não deve haver desigualdade na atribuição da cidadania 

portuguesa, nomeadamente desigualdade financeira, e que a venda - mesmo indireta - 

de nacionalidade deve ser erradicada».  

Recorda ainda que foram rejeitados os projetos de lei que propunham a revogação dos 

vistos gold, que votou favoravelmente, motivo por que propõe a eliminação da 

autorização de residência para atividade de investimento como critério para a aquisição 

da nacionalidade por naturalização.  

Em três artigos preambulares, a iniciativa, cujo início de vigência se propõe ocorra no 

dia seguinte ao da sua publicação, preconiza o aditamento de um novo n.º 4 ao referido 

artigo 90.º-A4 , no sentido indicado. 

 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Deputado único representante do partido 

Livre (L), ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do artigo 167.º da 

Constituição, bem como da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia da República (Regimento),5  que consagram o poder de 

iniciativa da lei. 

Observa o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do Regimento e assume a forma 

de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 119.º do Regimento. 

A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

 
4 Cujo n.º 3 já se encontra revogado 
5  Textos consolidados da Constituição e do Regimento disponíveis no sítio da Internet da 
Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios 

nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem legislativa.6 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 1 de julho de 2022, acompanhado da 

respetiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. Foi admitido e baixou na 

generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias 

(1.ª) a 4 de julho, por despacho do Presidente da Assembleia da República. Foi 

anunciado em reunião plenária no dia 6 de julho. A respetiva discussão na generalidade 

encontra-se agendada para a reunião plenária de dia 21 de julho, por arrastamento com 

a  Proposta de Lei n.º 19/XV/1.ª (GOV) - cfr. Súmula da Conferência de Líderes n.º 9/XV, 

de 29 de junho de 2022. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro.7 

A iniciativa pretende alterar a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 8 que aprova o regime 

jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional. Apesar de não indicar o número de ordem da alteração introduzida ou os 

diplomas que procederam a alterações anteriores, conforme previsto no n.º 1 do artigo 

6.º da lei formulário, esta foi aprovada e publicada num contexto anterior à existência do 

Diário da República Eletrónico, atualmente acessível de forma gratuita e universal. 

Assim, por motivos de segurança jurídica e para tentar manter uma redação simples e 

concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número de ordem de alteração, 

nem o elenco de diplomas que procederam a alterações, quando a mesma incida sobre 

códigos, “leis” ou “regimes gerais”, “regimes jurídicos” ou atos legislativos de estrutura 

semelhante. 

 
6 Não dispomos de dados para aferir eventuais efeitos orçamentais decorrentes da norma que 
se pretende aditar ao artigo 90.º-A da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, para efeitos do princípio 
previsto no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição, designado por «lei-travão». 
7 Texto consolidado da lei formulário disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
8 Diploma disponível no sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595339685a546b354e7a59324e4330354d6d59774c54517a4e6a45744f575534596930334e4755325a544d784e54417a5a5463756347526d&fich=ae997664-92f0-4361-9e8b-74e6e31503e7.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394e52564e424c314e565456564d51564e42636e463161585a764c314e565456564d515638774d446b756347526d&fich=SUMULA_009.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394e52564e424c314e565456564d51564e42636e463161585a764c314e565456564d515638774d446b756347526d&fich=SUMULA_009.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
https://data.dre.pt/eli/lei/23/2007/07/04/p/dre/pt/html
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Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 3.º deste projeto de lei estabelece que a 

sua entrada em vigor ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se 

assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual 

os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, 

o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

▪ Conformidade com as regras de legística formal 

 

A elaboração de atos normativos da Assembleia da República deve respeitar as regras 

de legística formal constantes do Guia de legística para a elaboração de atos 

normativos,9  por forma a garantir a clareza dos textos normativos, mas também a 

certeza e a segurança jurídicas.  

De notar que, na alteração ao artigo 90.º-A da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, constante 

do artigo 2.º do projeto de lei, é revogado o n.º 3, porém o mesmo já se encontra 

revogado, pela Lei n.º 63/2015, de 30 de junho.  

Quanto ao aditamento do n.º 4 do artigo 90.º-A, em eventual fase de especialidade 

poderá ser analisada a sua compatibilização com o artigo 15.º da Lei da Nacionalidade,10 

aprovada pela Lei n.º 37/81, de 3 de outubro. 

 
9 Documento disponível no sítio da Internet da Assembleia da República 
10 «1- Para os efeitos do disposto nos artigos precedentes, entende-se que residem legalmente 
no território português os indivíduos que aqui se encontram, com a sua situação regularizada 
perante as autoridades portuguesas, ao abrigo de qualquer dos títulos, vistos ou autorizações 
previstos no regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no regime 
do direito de asilo.» 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://data.dre.pt/eli/lei/63/2015/06/30/p/dre/pt/html
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1981-34536975
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Aproveitamos ainda para referir que, segundo as regras de legística formal, o título de 

um ato de alteração deve referir o ato alterado,11 pelo que se coloca à consideração a 

seguinte sugestão de redação: «Impede a obtenção de nacionalidade portuguesa por 

via da autorização de residência para atividade de investimento, alterando a 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». 

A iniciativa em apreço não nos suscita outras questões pertinentes no âmbito da 

legística formal, na presente fase do processo legislativo, sem  prejuízo da análise mais 

detalhada a ser efetuada no momento da redação final. 

 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

Autorização de Residência para Investimento (ARI) 

O programa de autorização de residência para atividade de investimento foi criado pela 

Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto12, que alterou o regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, aprovado pela Lei n.º 

23/2007, de 4 de julho13 (versão consolidada). Esta lei foi objeto de oito alterações: pela 

Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto, já referida, e também pelas Leis n.º 56/2015, de 23 de 

junho14, n.º 63/2015, de 30 de junho15, n.º 59/2017, de 31 de julho16, n.º 102/2017, de 

28 de agosto17, n.º 26/2018, de 5 de maio18, n.º 28/2019, de 29 de março19, e o Decreto-

Lei n.º 14/2021, de 12 de fevereiro.  

 
11 DUARTE, David [et al.] – Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos 
normativos. Coimbra : Almedina, 2002. P. 201.  
12 Texto consolidado retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 11/07/2022. Cfr. trabalhos preparatórios.  
13 Trabalhos preparatórios. 
14 Trabalhos preparatórios. 
15 Trabalhos preparatórios. 
16 Trabalhos preparatórios. 
17 Trabalhos preparatórios. 
18 Trabalhos preparatórios. 
19 Trabalhos preparatórios. 

https://dre.pt/application/file/a/175251
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/157353880/202104051431/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/157353880/202104051431/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://files.dre.pt/1s/2015/06/12000/0437104372.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/06/12500/0452104522.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/07/14600/0431304313.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/08/16500/0509205165.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/07/12800/0290202903.pdf
https://dre.pt/dre/analise-juridica/lei/28-2019-121712771
https://files.dre.pt/1s/2021/02/03000/0002100024.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/02/03000/0002100024.pdf
https://dre.pt/dre/home
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17226
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=14716
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18652
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18682
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20194
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20346
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20884
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21476
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A Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto, veio criar um mecanismo que permite a nacionais de 

países terceiros obter uma autorização de residência mediante um investimento em 

Portugal realizado sob determinadas condições.  

A criação do programa de autorização de residência para atividade de investimento 

(também conhecido como vistos gold) consubstanciou-se nas seguintes alterações à 

Lei n.º 23/2007, de 4 de julho: 

➢ O aditamento de uma nova alínea d) ao artigo 3.º2021, contendo a definição de 

«atividade de investimento»; 

➢ O aditamento de uma alínea q)22 ao n.º 1 do artigo 122.º, dispensando de visto 

de residência para obtenção de uma autorização de residência temporária os 

nacionais de Estados terceiros que façam prova da atividade de investimento, 

nos termos a que se refere a alínea d) do artigo 3.º; 

➢ O aditamento de um artigo 90.º-A23, que prevê, no seu n.º 1, os requisitos a 

cumprir para obtenção da autorização de residência para atividade de 

investimento. 

Em 2015, a Lei n.º 63/2015, de 30 de junho, alterou as condições para obter a 

autorização de residência para atividades de investimento, mediante a modificação do 

conceito de «atividade de investimento», passando a impor condições mais favoráveis 

para a obtenção da autorização de residência por esta via. Passaram a prever-se 

também condições especiais para o investimento realizado em territórios de baixa 

densidade, definidos como os de nível III da Nomenclatura de Unidades Territoriais para 

Fins Estatísticos (NUTS III) com menos de 100 habitantes por km2 ou um produto interno 

bruto (PIB) per capita inferior a 75% da média nacional. 

Através da Lei n.º 102/2017, de 28 de agosto, foram de novo introduzidas alterações ao 

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

território nacional favorecendo a obtenção de autorização de residência mediante a 

 
20 Versão atualizada, contendo alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 14/2021, de 12 de 
fevereiro, que entraram em vigor a 1 de janeiro de 2022. 
21 Atualmente, alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, em virtude do aditamento dos n.os 2 e 3 a este 
artigo pela Lei n.º 63/2015, de 30 de junho. 
22 Atualmente, alínea r), devido a alterações introduzidas neste artigo pela Lei n.º 63/2015, de 30 
de junho. 
23 Versão atualizada. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/157353880/202104051458/73984175/diploma/indice?q=lei+23%2F2007
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-67564445-155706536
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-67564445-157352021
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concessão de vistos gold, redefinindo-se a «atividade de residência para investimento 

(ARI)» no sentido de aligeirar ainda mais as exigências relativas aos montantes dos 

investimentos necessários para a obtenção do referido visto. 

Finalmente, a aprovação do Decreto-Lei n.º 14/2021, de 12 de fevereiro, veio trazer 

novas alterações ao regime dos vistos gold, as quais entraram em vigor a 1 de janeiro 

de 2022. No entanto, estas alterações vêm inverter o sentido até aí seguido, 

aumentando as exigências quanto aos montantes e tipos de investimento que dão 

acesso a uma autorização de residência. 

A Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, foi regulamentada pelo Decreto Regulamentar n.º 

84/2007, de 5 de novembro, (versão consolidada), o qual foi alterado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 2/2013, de 18 de março, pelo Decreto-Lei n.º 31/2014, de 27 de 

fevereiro, pelos Decretos Regulamentares n.os 15-A/2015, de 2 de setembro, e n.º  

9/2018, de 11 de setembro, e pelo artigo 348.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro24. 

O artigo 61.º do Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro,  fixa os requisitos 

aplicáveis aos pedidos de autorização de residência com dispensa de visto de 

residência, onde se incluem as autorizações de residência para atividade de 

investimento. Os requisitos específicos relativos aos pedidos deste tipo de autorização 

de residência são depois regulados nos artigos 65.º a 65.º-K, tendo os artigos 65.º-A a 

65.º-J sido aditados pelo Decreto Regulamentar n.º 15-A/2015, de 2 de setembro, e o 

artigo 65.º-K pelo Decreto Regulamentar n.º 9/2018, de 11 de setembro. 

 

Da nacionalidade 

A Constituição da República Portuguesa 25  determina, no seu artigo 4.º, que «são 

cidadãos portugueses todos aqueles que como tal sejam considerados pela lei ou por 

convenção internacional». 

No plano da legislação ordinária, a atribuição, aquisição e perda da nacionalidade é 

regulada pela Lei n.º 37/81, de 3 de outubro 26  (versão consolidada da Lei da 

Nacionalidade), a qual foi, até ao momento, alterada nove vezes, através da Lei n.º 

 
24 Trabalhos preparatórios.  
25 As referências à Constituição da República Portuguesa são feitas para o diploma consolidado 

retirado do sítio na Internet da Assembleia da República. 
26 Trabalhos preparatórios.  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352445/202104051641/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352445/202104051641/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/259815
https://dre.pt/application/file/a/259815
https://dre.pt/application/file/a/572214
https://dre.pt/application/file/a/70144437
https://dre.pt/application/file/a/116378003
https://dre.pt/application/file/a/116378003
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2018-117551927-117556948
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267081/202104051705/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-regulamentar/2007-116373592-116390353
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-regulamentar/2007-116373592-116387455
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art4
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1981-34536975
https://files.dre.pt/1s/1994/08/191a00/48224822.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21310
https://www.parlamento.pt/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=13178
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25/94, de 19 de agosto27, do Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro (na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de agosto)2829 e das Leis Orgânicas 

n.o 1/2004, de 15 de janeiro30, n.º 2/2006, de 17 de abril 31, n.º 1/2013, de 29 de julho32, 

n.º 8/2015, de 22 de junho33, n.º 9/2015, de 29 de julho34, n.º 2/2018, de 5 de julho35, e 

n.º  2/2020, de 10 de novembro36. 

Das alterações introduzidas pela Lei n.º 25/94, de 19 de agosto, destacam-se as 

relativas à distinção entre os requisitos que nacionais de países de língua oficial 

portuguesa e os nacionais de outros países têm de preencher para aquisição da 

nacionalidade portuguesa. 

A revogação do artigo 20.º da Lei da Nacionalidade, operada pelo Decreto-Lei n.º 

194/2003, de 23 de agosto, ex vi alteração do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 322-A/2001, 

de 14 de dezembro37, veio acabar com a exceção de gratuitidade que existia para os 

registos das declarações para a atribuição da nacionalidade portuguesa e os registos 

oficiais, bem como os documentos necessário para uns e outros. 

A Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15 de janeiro, vem introduzir alterações em termos de 

reaquisição da nacionalidade portuguesa. 

As alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de abril, visaram adequar 

a Lei da Nacionalidade às transformações demográficas que ocorreram no país até 

àquela altura, uma vez que Portugal passou de país de emigração a país de imigração. 

Assim, o vínculo de nacionalidade configurou-se como um instrumento de inclusão, 

promovendo uma política de coesão nacional e de integração das pessoas. 

 
27 Trabalhos preparatórios. 
28 Retificado pela Declaração de Retificação n.º 11-I/2003, de 30 de setembro. 
29 A alteração introduzida por este diploma, traduzida na revogação do artigo 20.º da Lei n.º 
37/81, de 3 de outubro, dizia respeito à gratuitidade de atos de registo, não afetando a área de 
reserva absoluta de competência legislativa a que se refere a alínea f) do artigo 164.º da 
Constituição. 
30 Trabalhos preparatórios. 
31 Trabalhos preparatórios. 
32 Trabalhos preparatórios. 
33 Trabalhos preparatórios. 
34 Trabalhos preparatórios. 
35 Trabalhos preparatórios. 
36 Trabalhos preparatórios. 
37 Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado. 

https://files.dre.pt/1s/1994/08/191a00/48224822.pdf
https://files.dre.pt/1s/2001/12/288a01/00020012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2003/08/194a00/54645483.pdf
https://files.dre.pt/1s/2004/01/012a00/02920292.pdf
https://files.dre.pt/1s/2004/01/012a00/02920292.pdf
https://files.dre.pt/1s/2006/04/075a00/27762782.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/07/14400/0443204432.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/06/11900/0429504295.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/07/14600/0509605101.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/07/12800/0289502902.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/11/21900/0000200015.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1981-34536975-55082192
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=2529
https://files.dre.pt/1s/2003/09/226a01/00020003.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art164
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=5035
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=14188
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17712
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18648
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18787
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20883
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22437
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A quinta alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, visou facilitar a concessão da 

nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas portugueses. 

Por sua vez, a Lei Orgânica n.º 8/2015, de 22 de junho, veio fixar novos requisitos para 

a concessão da nacionalidade por naturalização e de oposição à aquisição da 

nacionalidade portuguesa relacionados com o combate à radicalização e ao 

recrutamento para o terrorismo. 

A Lei Orgânica n.º 9/2015, de 29 de julho, estendeu a nacionalidade portuguesa 

originária aos netos dos portugueses nascidos no estrangeiro. As duas alterações 

subsequentes à Lei da Nacionalidade, operadas pelas Leis Orgânicas n.º 2/2018, de 5 

de julho, e 2/2020, de 10 de novembro, alargaram o acesso à nacionalidade com base 

no critério do jus soli, tanto na aquisição da nacionalidade originária como por adoção e 

naturalização. 

A aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização vem prevista no artigo 6.º 

da lei. Nos termos do n.º 1, do artigo 6.º, pode adquirir a nacionalidade portuguesa, por 

naturalização, o cidadão estrangeiro maior ou emancipado face à lei portuguesa, que 

resida legalmente em Portugal há pelo menos cinco anos, que conheça suficientemente 

a língua portuguesa, que não tenha sido condenado, com trânsito em julgado da 

sentença, com pena de prisão igual  ou superior a três anos, por crime punível segundo 

a lei portuguesa e que não constitua perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa 

nacional pelo seu envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo. 

A prova de conhecimento da língua portuguesa é feita de acordo com o previsto no n.º 

2 do artigo 25.º do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro (versão consolidada), cuja realização se 

encontra regulamentada pela Portaria n.º 176/2014, de 11 setembro.  

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem uma página na Internet dedicada à 

autorização de residência para a atividade de investimento38, onde é possível encontrar 

informação diversa, nomeadamente sobre quem a pode solicitar e como, e ainda quais 

os direitos que estes cidadãos podem exercer: para além de entrar em Portugal com 

dispensa de visto de residência (artigo 90.º-A da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho), residir 

 
38 Esta página não refletia, à data da sua consulta (08/07/2022), as alterações no regime de 
concessão de autorizações de residência para investimento resultantes do Decreto-Lei n.º 
14/2021, de 12 de fevereiro. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1981-34536975-148074249
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2006-34442175-180718758
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2006-34442175
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2006-34442175
https://files.dre.pt/1s/2014/09/17500/0488804889.pdf
https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=62
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-67564445-157352021
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e trabalhar em Portugal, devendo, no mínimo, permanecer em Portugal por um período 

não inferior a sete dias no primeiro ano e não inferior a 14 dias nos anos subsequentes; 

circular pelo espaço Schengen, sem necessidade de visto; beneficiar de reagrupamento 

familiar, nos termos do artigo 98.º; solicitar a concessão de autorização de residência 

permanente, nos termos do artigo 80.º; ou solicitar a aquisição da nacionalidade 

portuguesa, por naturalização, cumprindo os demais requisitos exigidos na Lei da 

Nacionalidade (Lei n.º 37/81, de 3 outubro39). A mesma página dá acesso a informação 

estatística sobre a concessão destas autorizações de residência entre 8 de outubro de 

2012 (data de entrada em vigor da Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto) e junho de 2022. 

Também o  Instituto Nacional de Estatística  disponibiliza o documento de Estatísticas 

Demográficas 2020 com dados relativos ao número e tipos de vistos concedidos por 

nacionalidade, género e faixa etária, bem como a população estrangeira que adquiriu 

nacionalidade portuguesa, por tipo de aquisição, sexo e residência em Portugal40. 

 

 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL  

 

▪ Âmbito da União Europeia 

A Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de janeiro de 2014, sobre a cidadania 

europeia à venda, aprovada por larga maioria pelo Parlamento Europeu (PE) 

manifestava a preocupação com os sistemas introduzidos por vários Estados-Membros 

que, direta ou indiretamente, tendiam a conduzir à venda da cidadania europeia a 

cidadãos de países terceiros. O PE apelava, assim, à Comissão Europeia (CE) que 

analisasse o respeito destes sistemas pelos Tratados e regras de não discriminação da 

UE, emitindo recomendações a fim de evitar que estes ferissem os valores em que 

assenta a UE. 

Os direitos concedidos através da cidadania europeia, tais como o direito de circular e 

residir livremente na UE, segundo o PE, não deviam ser adquiridos ou vendidos como 

 
39 Versão consolidada. 
40 Instituto Nacional de Estatística - Estatísticas Demográficas: 2020. Lisboa: INE, 2021. 
Disponível na www: <url: https://www.ine.pt/xurl/pub/442993507>. ISSN 0377-2284. ISBN 978-
989-25-0576-3. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-67564445-155567492
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-67564445-155429512
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148074376/202104051711/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.sef.pt/pt/Documents/JUNHO%20_2022_ARI%20CUMULATIVO.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/JUNHO%20_2022_ARI%20CUMULATIVO.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=530358448&att_display=n&att_download=y
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=530358448&att_display=n&att_download=y
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0038(01)&qid=1575649166827&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0038(01)&qid=1575649166827&from=PT
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140110IPR32392/cidadania-europeia-nao-pode-ser-vendida-a-qualquer-preco-diz-parlamento-europeu
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se de um «bem comercial» se tratasse, sublinhando que «a venda definitiva da 

cidadania europeia desta forma mina a confiança mútua sobre a qual assenta a União, 

e permitem apenas aos cidadãos mais ricos de países terceiros a obtenção de cidadania 

europeia, sem considerar quaisquer outros critérios», afirmaram os eurodeputados, 

manifestando preocupações sobre uma eventual discriminação. 

O PE apelou aos Estados-Membros que «harmonizassem o seu sistema de cidadania 

atual com os valores da UE», salientando que, apesar das questões de residência e 

cidadania serem da competência dos Estados-Membros, estes devem ser cautelosos 

no exercício das suas competências na matéria, devendo estar vigilantes aos seus 

potenciais efeitos colaterais, tais como, distorções nos mercados locais de habitação e 

branqueamento de capitais. 

Em de março de 2018, o PE constituiu a Comissão Especial sobre os crimes financeiros 

a elisão e a evasão fiscais (TAX3), na sequência das revelações do Luxleaks, Panama 

Papers, Football Leaks e Paradise Papers, na expetativa de desenvolver o trabalho das 

suas antecessoras (comissões TAXE, TAX2 e PANA) e de investigar novos temas, tais 

como a tributação digital, os programas de cidadania nacional e a fraude ao IVA. 

O primeiro estudo factual exaustivo sobre todos os regimes de concessão de cidadania 

e concessão de residência («vistos dourados») a investidores na UE foi apresentado 

pela Comissão em janeiro de 2019 no seu Relatório sobre Regimes dos Estados-

Membros para a concessão de cidadania ou de residência a investidores [COM(2019) 

12 final] enumerando as práticas existentes e identificando certos riscos que esses 

regimes implicavam para a UE, nomeadamente em termos de segurança, 

branqueamento de capitais, evasão fiscal e corrupção. Abordou também os problemas 

relacionados com a governação e a transparência desses regimes, analisando formas 

de os resolver e apresentando um quadro para introduzir melhorias. 

O PE na sua Resolução de 26 de março de 2019, reiterou a preocupação de tantos 

Estados-Membros «terem adotado regimes de cidadania pelo investimento ou de 

residência pela atividade de investimento, geralmente designados por regimes de 

“vistos ou passaportes gold” ou de programas de investidores, através dos quais é 

concedida a cidadania ou a residência a cidadãos da UE ou de países terceiros em troca 

de investimento financeiro sem que os requerentes, nomeadamente os nacionais de 

países terceiros de risco elevado, sejam submetidos a um inquérito de segurança, pelo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DP0048&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1575903562054&uri=CELEX:52019DC0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1575903562054&uri=CELEX:52019DC0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1575903562054&uri=CELEX:52019DC0012
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_PT.html
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que representam riscos de segurança para a União», apelando aos Estados-Membros 

«para que revoguem de forma progressiva e célere estes regimes por considerar que 

os riscos graves de segurança, de branqueamento de capitais e de evasão fiscal que 

estes programas representam são superiores aos eventuais benefícios económicos». 

Em julho de 2019, os regimes para a concessão de cidadania ou de residência a 

investidores («passaportes/vistos gold») foram classificados como um setor de risco 

entre os vários produtos /setores analisados pela Comissão expostos em incidentes e 

operações das autoridades policiais e divulgados ao público no Relatório da Comissão 

ao PE e ao Conselho sobre a avaliação dos riscos de branqueamento de capitais e de 

financiamento do terrorismo relacionados com atividades transnacionais a que está 

exposto o mercado interno. 

Em 2020, a Comissão Europeia emitiu um relatório sobre a Cidadania da UE no qual 

que refere que «Comissão continuará a acompanhar a situação relativa aos programas 

de residência para investidores ou aos “vistos gold”, que apresentam riscos 

semelhantes.» 

Por fim, importa destacar que em fevereiro de 2022, o Parlamento Europeu adotou uma 

resolução com recomendações à Comissão Europeia sobre regimes de cidadania e 

residência pelo investimento, tendo a Comissária Ylva Johansson responsável pelos 

assuntos internos, defendido no seu discurso na sessão plenária do Parlamento 

Europeu de 7 de março de 2022, o fim dos programas de cidadania e residência pelo 

investimento nos Estados-Membros UE avançando que a Comissão Europeia iria 

apresentar recomendações nesse sentido. 

 

▪ Âmbito internacional 

▪ Países analisados 

 

A ETIAS, sigla para Sistema Europeu de Informações e Autorização de Viagem, tem no 

seu sítio da Internet uma página onde indica quais são os países que estão na União 

Europeia e/ou no Espaço Schengen que têm “Golden Visas” disponíveis para 

investidores de países-terceiros, assim como os critérios para a sua autorização: 

Áustria, Bélgica, Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal, Espanha, Suíça (país membro 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0730&qid=1617618002198
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0065_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0065_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0065_PT.html
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/commissioner-johanssons-speech-plenary-citizenship-and-residence-investment-schemes_en
https://www.etiasvisa.com/br/noticias/golden-visas-paises-europeus
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do Espaço Schengen, mas que não faz parte da UE) e a República da Irlanda (Estado-

membro da UE, mas que não faz parte do Espaço Schengen). 

 

Fora do âmbito da EU, os EUA autorizam a entrada para investimento a nacionais de 

países com os quais têm tratados comerciais (programa E2, treaty investor visa), mas 

paralelamente também têm o programa de visto para imigrante investidor EB-5, que foi 

alterado em março deste ano pela Public Law n.º 117-103 (03/15/2022) .  

O Reino Unido apresenta diversas opções de vistos, embora já não sendo admitidas 

novas candidaturas aos programas visa investidor (Tier 1) e visa empresário (Tier 1), 

No entanto, permanecem em vigor o visa para inovadores e o visa para start-up.  

O Canadá tem uma política de imigração mais aberta, permitindo a entrada no país ao 

abrigo de vários pretextos, sendo um especificamente o Start-up Visa Program, ao 

abrigo do qual os empresários imigrantes com competências e potencial de empreender 

no Canadá podem requerer o visto, desde que detenham um negócio que cumpra os 

critérios, obtenham uma carta de apoio de uma determinada organização, sejam 

fluentes em Inglês ou Francês e disponham de uma determinada quantidade em 

dinheiro - proporcional ao agregado familiar: 1 elemento = 13.310 dólares canadianos, 

7 elementos = 35,224 dólares canadianos.  

 

O enquadramento internacional é apresentado para os Estados-Membros da União 

Europeia: Espanha, França e Irlanda. 

 

ESPANHA 

 

Em Espanha, a presença de estrangeiros é regulada pela Lei Orgânica n.º 4/2000, de 

11 de janeiro41, “sobre direitos e liberdades dos estrangeiros em Espanha e a sua 

integração social”, na sua redação atual. Esta é regulamentada pelo Real Decreto n.º 

557/2011, de 20 de abril, que “aprova o Regulamento da Lei Orgânica 4/2000, sobre os 

 
41 Diplomas consolidados retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a referências 

legislativas referentes a Espanha são feitas para os referidos portais, salvo referência em contrário. 

Consultas efetuadas a 06/07/2022. 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/eb-5-immigrant-investor-program
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2471
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
https://www.gov.uk/tier-1-investor
https://www.gov.uk/tier-1-entrepreneur
https://www.gov.uk/innovator-visa
https://www.gov.uk/start-up-visa
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/designated-organizations.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&p=20210223&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&p=20210223&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
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direitos e liberdades dos estrangeiros na Espanha e sua integração social, após sua 

reforma pela Lei Orgânica 2/2009”, na sua redação atual. 

A atribuição de vistos é regulada no art.º 25 bis da Lei Orgânica n.º 4/2000, mas a 

atribuição dos denominados “vistos gold” é regulada na Lei n.º 14/2013, de 27 de 

setembro, de apoio aos empreendedores e a sua internacionalização, na sua redação 

atual. A secção 2ª deste diploma, com a epigrafe de “mobilidade internacional”, define 

no artigo 61º os tipos de estrangeiros a quem poderá ser autorizada a entrada e 

permanência em Espanha por razões de interesse económico: investidores, 

empreendedores, profissionais altamente qualificados, investigadores e trabalhadores 

que efetuem movimentos intraempresariais dentro da mesma empresa ou grupo 

empresarial. O artigo seguinte, o 62º, fixa os requisitos gerais para a estada ou 

residência. 

O visto para os investidores é regulado no art.º 63º, dispondo o nº 2 que “um 

investimento de capital significativo será entendido como aquele que atenda a qualquer 

uma das seguintes premissas: 

a) Um investimento inicial de valor igual ou superior a: 

1º Dois milhões de euros em títulos da dívida pública espanhola, ou 

2.º Um milhão de euros em ações ou participações sociais de sociedades de capital 

espanhol com atividade empresarial real, ou 

3. Um milhão de euros em fundos de investimento, fundos de investimento fechados ou 

fundos de capital de risco constituídos em Espanha, incluídos no âmbito da Lei 35/2003, 

de 4 de novembro, sobre as Instituições de Investimento Coletivo, ou da Lei 22/2014, 

de 12 de novembro, que regulamenta as entidades de capital de risco, outras entidades 

de investimento coletivo de tipo fechado e as sociedades gestoras de entidades 

investimento coletivo de tipo fechado, e pela que altera a Lei 35/2003, de 4 de novembro, 

ou 

4º Um milhão de euros em depósitos bancários em instituições financeiras espanholas. 

b) A aquisição de imóveis em Espanha com valor de investimento igual ou superior a 

500.000 euros por cada requerente. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&p=20210223&tn=1#a25bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20211222&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20211222&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20211222&tn=1#s2a
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20211222&tn=1#a61
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20211222&tn=1#a62
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20211222&tn=1#a63
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c) Um projeto empresarial que vai ser desenvolvido em Espanha e que seja considerado 

e acreditado como de interesse geral, para o qual será avaliado o cumprimento de pelo 

menos uma das seguintes condições: 

1. Criação de empregos. 

2.º Realizar um investimento com impacto socioeconómico relevante na área geográfica 

em que a atividade será desenvolvida. 

3º Contribuição relevante para a inovação científica e/ou tecnológica.” 

O procedimento de autorização encontra-se regulado pelo art.º 76º da Lei n.º 14/2013, 

sendo conduzido pela unidade de Grandes Empresas e Coletividades Estratégicas, em 

ligação com a Direção Geral de Migrações. O prazo de resposta é de 20 dias, sendo o 

resultado passível de recurso. A autorização pode ser renovada por períodos de 2 anos, 

desde que se mantenham os pressupostos que levaram à autorização. A Orden 

PRE/1282/2007, de 10 de maio, “sobre meios económicos cuja disposição terão que 

comprovar os estrangeiros para poder entrar em Espanha”, define como se procede a 

essa comprovação perante as autoridades e quais os critérios utilizados por estas. 

Dois anos após o início deste programa, em 2015 os vários Ministérios na sua aplicação 

elaboraram este relatório. 

 

FRANÇA 

Em França, a entrada e permanência de estrangeiros é regulada no Código sobre a 

entrada e estada de estrangeiros e o direito de asilo42. A evolução deste tema em França 

ao longo do tempo é abordado nesta página do sítio da internet Vie-publique.fr. 

A atribuição de vistos é regulada no Capítulo II do Título I do Livro III da Parte Legislativa 

deste Código, não estando prevista a atribuição de vistos por motivo de investimento 

económico. 

IRLANDA 

 
42  Diplomas consolidados retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações 
eletrónicas a referências legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo 
referência em contrário. Consultas efetuadas a 06/07/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20211222&tn=1#a76
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20390-20391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20390-20391.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/UnidadGrandesEmpresas/ley_14_2013/documentacion/Informe_anual_de_la_Seccion_de_Movilidad_de_la_ley_14_2013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070158/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070158/
https://www.vie-publique.fr/eclairage/20165-entree-sejour-travail-eloignement-le-statut-des-etrangers-en-france
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042771144/#LEGISCTA000042777220
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A Irlanda tem em vigor um programa de imigrante investidor, apresentado pelo Governo 

em 24 de janeiro de 2012, o qual permite a autorização de residência a investidores com 

um património de 2 milhões de euros, que invistam um mínimo de 1 milhão de euros 

durante um período mínimo de 3 anos. O investimento pode ser realizado: numa 

empresa, num fundo de investimento, num fundo de investimento em imobiliário. Outra 

possibilidade é uma doação filantrópica de 400 a 500.000 euros para um (ou mais) 

projeto irlandês de benefício público nas áreas das artes, desporto, saúde, cultura ou 

educação. Este guia oficial procura elucidar eventuais candidatos a este programa, que 

em 2018 foi alvo de uma avaliação interna. 

Um Comité de Avaliação Independente composto por altos funcionários públicos é 

responsável por avaliar a adequação do investimento apresentado pelo candidato. O 

Comité reúne-se pelo menos 4 vezes por ano, examinando os documentos dos 

processos de candidatura: os formulários de inscrição do candidato, a documentação 

de apoio, os detalhes das propostas de investimento e as conclusões das verificações 

realizadas pelo Departamento de Justiça. Em caso de dúvidas sobre a candidatura, o 

Comité de Avaliação poderá solicitar mais informações ao candidato. No final deste 

processo, o Comité de Avaliação faz uma recomendação ao Ministro da Justiça, o qual 

decide sobre o deferimento ou indeferimento da candidatura, sendo esta decisão final e 

inapelável.  

O programa e as taxas cobradas foram inicialmente regulados pela S.I. No. 258/2012 - 

Immigration Act 2004 (Immigrant Investor Programme) (Application for Permission) 

(Fee) Regulations 2012, a qual foi em 2017 revogada e substituída pela S.I. No. 10/2017 

- Immigration Act 2004 (Immigrant Investor Programme) (Application for Permission) 

(Fee) Regulations 2017. 

Em fevereiro de 2021 o Ministro da Justiça respondeu a questões relativamente a este 

programa na House of the Oireachtas, fornecendo dados estatísticos recentes sobre os 

candidatos ao mesmo. 

 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR 

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

https://www.irishimmigration.ie/coming-to-live-in-ireland/i-want-to-invest-in-ireland/
https://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR12000012
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/03/immigration-investor-programme-guidelines-for-applicants.pdf
https://www.justice.ie/en/JELR/Interim_Evaluation_of_the_Immigrant_Investor_Programme_(IIP).pdf/Files/Interim_Evaluation_of_the_Immigrant_Investor_Programme_(IIP).pdf
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/si/258/made/en/print?q=Immigrant+Investor+Programme&years=2012
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/si/258/made/en/print?q=Immigrant+Investor+Programme&years=2012
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/si/258/made/en/print?q=Immigrant+Investor+Programme&years=2012
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/si/10/made/en/print?q=Immigrant+Investor+Programme
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/si/10/made/en/print?q=Immigrant+Investor+Programme
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/si/10/made/en/print?q=Immigrant+Investor+Programme
https://www.oireachtas.ie/en/debates/question/2021-02-25/231/
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Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estarem em 

apreciação, conjuntamente com a presente iniciativa, as seguintes: 

 

- Proposta de Lei n.º 19/XV/1.ª (GOV) - Altera o regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território nacional; 

- Projeto de Lei n.º 211/XV/1.ª (L) - Reforço dos procedimentos para atribuição de 

autorização de residência para atividade de investimento; 

- Projeto de Lei n.º 212/XV/1.ª (L) - Estatuto de Apátrida; 

- Projeto de Lei n.º 213/XV/1.ª (CH) - Revê as normas da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 

em matéria de autorização de residência para exercício de atividade profissional e em 

matéria de condutas criminosas de auxílio à imigração ilegal, angariação e utilização de 

mão-de-obra ilegal, agravando as penas respetivas.  

 

Em nova apreciação na generalidade, estão também as seguintes iniciativas 

legislativas, em matéria conexa (alteração à Lei da Nacionalidade): 

 

Projeto de Lei 40/XV/1 (PSD) Décima alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, 
que Aprova a Lei da Nacionalidade, revogando o 
artigo 14.º dessa Lei 

Projeto de Lei 122/XV/1 (BE) Altera a Lei da Nacionalidade e o Regulamento 
Emolumentar dos Registos e Notariado (10.ª 
alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro e 37.ª 
alteração ao Decreto-Lei n.º 322-a/2001, de 14 de 
dezembro) 

Projeto de Lei 126XV/1 (L)  Alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro na sua 
redação atual, que aprova a Lei da Nacionalidade – 
revogação da norma que faz depender os efeitos da 
nacionalidade da filiação estabelecida durante a 
menoridade 

Projeto de Lei 127XV/1 (L)  Alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro na sua 
redação atual, que aprova a Lei da Nacionalidade – 
atualização dos requisitos de que depende a 
concessão de nacionalidade, por naturalização, aos 
descendentes de judeus sefarditas portugueses 

Projeto de Lei 132XV/1 (IL) Décima alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, 
que aprova a Lei da Nacionalidade 

Projeto de Lei 133XV/1 (PS)  Define as circunstâncias em que a filiação 
estabelecida após a menoridade pode produzir 
efeitos relativamente à nacionalidade, procedendo à 
10.ª alteração à Lei da Nacionalidade, aprovada 
pela Lei n.º 37/81, de 3 de outubro 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131670
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131713
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131714
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131715
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121390
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121559
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121563
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121564
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121569
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121570
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Projeto de Lei 134XV/1 (PAN)  Revoga o artigo 14.º da Lei n.º 37/81, de 3 de 
outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade 

  

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a mesma base de dados, verifica-se que, nesta Legislatura, foram já 

apreciadas as seguintes iniciativas legislativas sobre a matéria da regulação dos vistos 

gold, as quais foram rejeitadas: 

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. 

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 (n.º 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) "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) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121571
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121542
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121547
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121548
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121537
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121394
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121394


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 210/XV/1.ª (L)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

 

20 

"Revogação das autorizações de residência para atividade de investimento (Vistos 

Gold)" - Rejeitada (Votos contra: PS, PSD, Chega, IL. Votos a favor: PCP, BE, PAN). 

 Nas anteriores Legislaturas, foram apreciadas as seguintes iniciativas legislativas: 

- Na XIV Legislatura, foram apresentadas as seguintes  iniciativas legislativas sobre 

matéria conexa com o projeto de lei em apreço: 

 

- Projeto de Lei n.º 124/XIV/1.ª (PAN) - Revoga o programa de autorizações de 

residência para actividade de investimento e estabelece a necessidade de elaboração 

de uma avaliação do seu impacto (procede à 7.ª alteração da Lei n.º 23/2007, de 4 de 

Julho), iniciativa caducada em 28 de março de 2022; 

- Projeto de Lei n.º 749/XIV/2.ª (PEV) - Procede à revogação das Autorizações de 

Residência para Atividade de Investimento (vistos gold), iniciativa rejeitada com votos 

contra do PS, DO PSD, do CDS-PP e do DURP do IL, votos a favor do BE, do PCP, do 

PAN, do PEV, da Deputada Cristina Rodrigues (Ninsc) e da Deputada Joacine Katar 

Moreira (Ninsc). 

 

Na XIII Legislatura, foi rejeitada a seguinte iniciativa: 

- Projeto de Lei n.º 920/XIII/3.ª (BE) - Elimina os vistos Gold, iniciativa rejeitada com 

votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP, votos a favor do BE, do PEV, do PAN e do 

Deputado Paulo Trigo Pereira (Ninsc).      

 

O regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 

território nacional aprovado pela Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, resultou do processo de 

discussão e votação conjunta do Projeto de Lei n.º 248/X43 (PCP) e da Proposta de Lei 

n.º 93/X44. 

 

 
43 Altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 
nacional (Quarta alteração do Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, alterado pela Lei n.º 97/99, 
de 26 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 34/2003, 
de 25 de Fevereiro). 
44  Aprova o regime jurídico de entrada, permanência e saída de estrangeiros do território 
nacional. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44197
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110546
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42780
http://dre.pt/pdf1s/2007/07/12700/42904330.pdf#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=32949#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33257#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33257#_blank
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O projeto de lei n.º 248/X preconizava uma profunda alteração do regime jurídico então 

em vigor plasmado no Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de agosto, mas a técnica legislativa 

que veio a ser adotada a final, baseada na estrutura sistemática da Proposta de Lei n.º 

93/X, foi a de criar um novo regime substitutivo integralmente do anterior, com expressa 

revogação deste. O Projeto de Lei n.º 257/X45 (BE) foi também objeto de discussão 

neste âmbito, mas veio a ser rejeitado na generalidade. 

 

Como antecedentes parlamentares, regista-se na Base de dados da Atividade 

Parlamentar a apreciação das Propostas de Lei n.ºs 284/XII (Procede à segunda 

alteração à Lei n.º 23/2007, de 11 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, modificando 

os fundamentos para a concessão e cancelamento de vistos e para a aplicação da pena 

acessória de expulsão) e 288/XII (Procede à terceira alteração à 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), que deram origem, respetivamente, às Leis n.ºs 

56/2015, de 23 de junho (Segunda alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho), e 63/2015, 

de 30 de junho (Terceira alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho). 

 

 

A primeira das citadas propostas de lei (284/XII) foi debatida conjuntamente com o 

Projeto de Lei n.º 797/XII (PSD e CDS-PP) [“Quinta alteração à Lei n.º 25/2008, de 5 de 

junho” (Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao 

Terrorismo).] e as Propostas de Lei n.ºs 297/XII (“Procede à vigésima segunda alteração 

ao Código de Processo Penal, atualizando a definição de terrorismo.”), 280/XII 

(“Procede à sexta alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro (Lei da Nacionalidade), 

fixando novos fundamentos para a concessão da nacionalidade por naturalização e para 

oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa.”), 281/XII (Procede à segunda 

alteração à Lei n.º 101/2001, de 25 de agosto, que estabelece o regime jurídico das 

ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal, permitindo que sejam 

incluídos nas ações encobertas todos os ilícitos criminais relacionados com o 

terrorismo.”), 282/XII (“Procede à quinta alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que 

 
45 Altera o Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, introduzindo mecanismos de imigração legal, 
de regularização dos indocumentados e de reagrupamento familiar mais justo, na defesa de uma 
política de direitos humanos para os imigrantes. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=303&tabela=lei_velhas&nversao=1&so_miolo=
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33084#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39065
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39094
https://dre.pt/application/file/a/67541954
https://dre.pt/application/file/a/67640060
https://dre.pt/application/file/a/67640060
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estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, de 

modo a abranger todos os ilícitos criminais relacionados com o terrorismo.”), 283/XII 

(“Procede à quarta alteração à Lei n.º 52/2003, de 22 de agosto (Lei de combate ao 

terrorismo), criminalizando a apologia pública e as deslocações para a prática do crime 

de terrorismo.”), 284/XII (“Procede à segunda alteração à Lei n.º 23/2007, de 11 de julho, 

que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional, modificando os fundamentos para a concessão e 

cancelamento de vistos e para a aplicação da pena acessória de expulsão.”), 285/XII 

(“Procede à terceira alteração à Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, que aprova a Lei de 

Organização da Investigação Criminal, de modo a abranger todos os ilícitos criminais 

relacionados com o terrorismo.”) e 286/XII (“Procede à primeira alteração à Lei n.º 

53/2008, de 29 de agosto, que aprova a Lei de Segurança Interna, modificando a 

composição do Conselho Superior de Segurança Interna e a organização e o 

funcionamento da Unidade de Coordenação Antiterrorista.”). 

 

A segunda das referidas propostas de lei (288/XII) foi discutida em conjunto com os 

Projetos de Lei n.ºs 789/XII (BE) [“Elimina os Vistos Gold da lei de imigração”] e 810/XII 

(BE) [“Regularização de trabalhadores imigrantes e menores nascidos em Portugal ou 

a frequentar o sistema de ensino”.]. 

 

Este regime jurídico foi ainda alterado pelos seguintes atos legislativos: 

• Lei n.º 59/2017, de 2017-07-31 - Quarta alteração à 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, com origem no  Projeto de Lei 

n.º 240/XIII/1.ª e no Projeto de Lei n.º 264/XIII/1.ª; 

• Lei n.º 102/2017, de 2017-08-28, Procede à quinta alteração à 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 e transpõe as Diretivas 

2014/36/UE, de 26 de fevereiro, e 2014/66/UE, de 15 de maio de 2014, e 

2016/801, de 11 de maio de 2016 - com origem na  Proposta de Lei n.º 

86/XIII/2.ª;  

• Lei n.º 26/2018, de 2018-07-05, Regularização do estatuto jurídico das crianças 

e jovens de nacionalidade estrangeira acolhidos em instituições do Estado ou 
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equiparadas (quarta alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

e sexta alteração ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional) – com origem no Projeto de 

Lei n.º 683/XIII/3.ª; 

• Lei n.º 28/2019, de 2019-03-29, Estabelece uma presunção de entrada legal na 

concessão de autorização de residência para o exercício de atividade 

profissional, procedendo à sétima alteração à 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 – com origem no  Projeto de Lei 881/XIII/3.ª; 

no Projeto de Lei 928/XIII/3.ª e  no Projeto de Lei 1035/XIII/4.ª; 

• Decreto-Lei n.º 14/2021, de 2021-02-12. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

 

• Consultas obrigatórias e facultativas 

Em 6 de julho de 2022, a Comissão promoveu a consulta escrita das seguintes 

entidades: Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos 

Advogados e Alto Comissariado para as Migrações. 

Os pareceres serão disponibilizados no site da Assembleia da República na página 

eletrónica da iniciativa. 

 

VII. AVALIAÇÃO PRÉVIA DE IMPACTO 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração maioritariamente neutra do impacto de género. 
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HARTWIG - PEILLON, Rose – Citizenship and residency by investment in the EU 

[Em linha]. Praga : EUROPEUM Institute for European Policy, 2021. [Consult. 07 jul. 

2022]. Disponível em WWW:<URL: https://www.europeum.org/data/articles/policy-

paper-rhp.pdf> 

Resumo: Embora a concessão de direitos de cidadania e residência continuem a ser 

uma competência nacional, representam um desafio para toda a União Europeia. De 

facto, além de eticamente questionável, a residência e cidadania por investimento 

(RCBI) representa uma séria ameaça à segurança da União Europeia como um todo. 

As evidências sugerem que as empresas especializadas em consultoria de cidadania 

se tornaram especialistas em explorar as fraquezas nos sistemas existentes para, em 

nome de seus clientes, contornar as regras da UE. A falta de transparência dos 

programas permite que a corrupção floresça e prospere. Este documento apela a uma 

grande reformulação dos programas existentes e a um debate à escala da UE. 

SCHERRER, Amandine ; THIRION, Elodie — Citizenship by investment (CBI) and 

residency by investment (RBI) schemes in the EU [Em linha] : state of play, issues 

and impacts. Brussels : European Parliament, 2018. [Consult. 26 mar. 2021]. Disponível 

em WWW:<URL:  

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129350&img=

14796&save=true> ISBN 978-92-846-3375-3 

Resumo: Este estudo do Parlamento Europeu analisa os incentivos para atrair 

investimento estrangeiro por parte de cidadãos oriundos de países terceiros, nos 

Estados-Membros da União Europeia: cidadania por investimento (CBI) ou esquemas 

de residência por investimento (RBI), conhecidos como passaportes gold e vistos gold, 

que fornecem acesso a residência ou cidadania em troca de investimento. Obter uma 

autorização de residência e/ou cidadania através desses esquemas pode dar acesso a 

regimes fiscais favoráveis e acarreta riscos em relação à corrupção, branqueamento de 

capitais e evasão fiscal. O estudo também analisa os impactos económicos, sociais e 

políticos de tais esquemas e explora o potencial de ação da UE neste campo. Os 

referidos esquemas oferecem uma ampla gama de vantagens e são operados em 

diversos países, tais como: Bulgária, Chipre, Estónia, Irlanda, Itália, Letónia, Malta e 

Portugal.  
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL ; GLOBAL WITNESS — European getaway [Em 

linha] : inside the murky world of the golden visas. Berlin ; London : Transparency 

International : Global Witness, 2018. [Consult. 26 mar. 2021]. Disponível em 

WWW:<URL:  

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=125671&img=

10860&save=true> ISBN 978-3-96076-110-5 

Resumo: Os direitos de residência e cidadania podem ser comprados em países da 

União Europeia, como se fossem bens de luxo. Até agora, a resposta da UE tem sido 

limitada e os Estados-Membros foram fazendo uso dos seus amplos poderes 

discricionários quando se trata de questões de cidadania e residência. Este relatório 

destaca os riscos de corrupção representados pela venda de cidadania e residência e 

a forma como estes esquemas ameaçam a integridade da UE. Procede à análise de 

casos concretos, designadamente: Chipre, Malta e Portugal. 

De acordo com este relatório as políticas de vistos gold dos Estados-Membros da UE 

atraíram cerca de 25 mil milhões de euros em investimento direto estrangeiro na última 

década. Espanha, Hungria, Letónia, Portugal e Reino Unido foram os países que 

concederam o maior número de vistos gold — acima de 10.000 cada—- a investidores 

e suas famílias, seguindo-se a Grécia, Chipre e Malta. Ainda segundo os dados 

apurados, Espanha, Chipre, Portugal e Reino Unido parecem ser os que mais 

ganharam, cada um recebendo em média, anualmente, cerca de € 976 milhões, € 914 

milhões, € 670 milhões e € 498 milhões, respetivamente.  

VALES, Edgar – Nacionalidade e estrangeiros. Coimbra : Almedina, 2022. 261 p. 

ISBN 978-989-40-0319-9. Cota: 12.36 52/2022 

Resumo: «Este livro é composto por três partes. A primeira versa sobre os modos de 

acesso à nacionalidade portuguesa (atribuição e aquisição por efeito da vontade, por 

adoção e por naturalização), a segunda sobre a entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros de Portugal e a terceira sobre os conexos procedimentos 

administrativos e contenciosos. Portugal é um eldorado, havendo milhares de 

estrangeiros a querer entrar e permanecer, sendo a aquisição da nacionalidade o 

objetivo último. Trata-se de um longo processo, desenvolvido nesta obra em que o 

Direito se conjuga com a História recente do nosso país». 
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