
Welcome to Portugal. 
Welcome home.

BEM-VINDO A PORTUGAL.
BEM-VINDO A CASA.





Já pensou em ter uma casa 
em Portugal? Se já passa 
aqui as suas férias, porque 
não fica a residir? 

Para além de todas as razões que já 
conhece, saiba que Portugal possui 
condições atraentes para fazer aqui 
o seu investimento.

Have you thought about owning 
a house in Portugal? If you’ve 
already been here on holiday, 
why don’t you stay to live? 

In addition to all of the reasons that you 
are already aware of, you should know 
that Portugal offers attractive conditions 
for making your investment here.

Why Portugal 

PORQUÊ PORTUGAL 



Imagine-se a viver num país onde 
encontra uma grande diversidade 
de paisagens e ambientes 
a curtas distâncias: praias 
com areais a perder de vista, 
montanhas e planícies douradas, 
cidades vibrantes e cosmopolitas 
e um património milenar. 

Aqui pode praticar desportos 
náuticos, jogar golfe nos 
melhores campos do mundo, 
contemplar a natureza, 
experienciar as mais recentes 
novidades em tratamentos de 
bem-estar ou partir à descoberta 
do património, dos vinhos e de 
uma gastronomia inigualáveis. 

Clima
Quanto ao clima, os nossos invernos 
são suaves e os verões quentes 
e secos. Sabia que há mais de 250 
dias de sol por ano, um dos valores 
mais altos da Europa?

Os Portugueses
Os portugueses são afáveis 
e acolhedores, recebem bem todos 
os visitantes, venham de onde vierem. 
Grande parte da população fala idiomas 
estrangeiros, especialmente o inglês.

Imagine living in a country where 
you can find a huge diversity 
of landscapes and environments 
in a small area: sandy beaches 
as far as the eye can see, golden 
plains and mountains, vibrant 
and cosmopolitan cities 
and a millennial heritage. 

Here you can practice water 
sports, play golf on the 
best courses in the world, 
contemplate nature, experience 
the most novel well-being 
treatments, or just get out 
into the country and discover 
unbeatable heritage, wines 
and cuisine.

Climate
In terms of climate, our winters are mild and 
summers are hot and dry. Did you know that 
the number of days of sunshine per year is 
over 250? This is one of the highest scores 
in Europe. 

The Portuguese
The Portuguese are gracious and 
friendly, and welcome visitors from 
all over the world. A large part 
of the population speaks foreign 
languages, especially English. 

one of the best 
Places to buy a house

UM DOS MELHORES 
PAÍSES PARA VIVER
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Geografia
Portugal está situado na 
convergência de três continentes – 
Europa, África e América – e é um 
ponto de entrada privilegiado no 
Espaço Schengen. Os aeroportos 
internacionais de Lisboa, Porto e 
Faro têm ligações regulares para as 
principais cidades do mundo.  

O País
Com quase nove séculos de fronteiras 
geográficas bem definidas, em 
Portugal vigora um regime parlamentar 
democrático com estabilidade 
política. Portugal é membro da União 
Europeia desde 1986 e faz parte do 
Sistema Monetário Europeu.

Geographical
Portugal is located at the meeting 
point of three continents - Europe, 
Africa and America – and is 
a privileged entry point to the 
Schengen zone. The international 
airports of Lisbon, Faro and Porto have 
regular connections to major cities in 
the world.

The Country
With almost nine centuries 
of well-defined geographical borders, 
a democratic parliamentary regime 
with political stability prevails in 
Portugal. The country has been a 
member of the European Union since 
1986 and is part of the European Single 
Currency System.



Qualidade de Vida
Os World Travel Awards 2013 
consideraram o Algarve como o melhor 
Destino de Praia da Europa e Portugal 
como o melhor Destino de Golfe da 
Europa. O Lonely Planet considerou 
ainda Portugal como um dos melhores 
Destinos de Viagem de 2014.

Visto Dourado 
e Regras Fiscais
Portugal é também um dos melhores 
países para comprar casa, porque 
proporciona facilidades na obtenção 
de vistos de residência a investidores 
estrangeiros. Também tem regras 
fiscais claras e transparentes e um 
regime especial para residentes não - 
habituais com taxas tributárias sobre 
o rendimento muito favoráveis.

Best Quality of Life
World Travel Awards 2013 rated 
Algarve Europe’s Leading  Beach 
Destination, and Portugal Europe’s 
Leading Golf Destination. Lonely 
Planet considers Portugal to be one 
of the best value travel destinations 
for 2014.

Golden Visa 
and Tax Rules
Portugal is also one of the best 
countries for buying a house, because 
it offers facilities for obtaining 
residence permits to foreign investors. 
It also has clear and transparent tax 
rules and a special regime for non-
habitual residents with very favourable 
income tax rates.

Source/Fonte: Turismo de Portugal; Aicep.
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living in Portugal

VIVER EM PORTUGAL



Custo de Vida
Para a maioria dos estrangeiros o custo 
de vida é considerado baixo. Segundo
o UBS (Prices and Earnings 2012), 
o índice de preços de consumo de bens 
e serviços é de apenas 67.4 comparado 
com Nova Iorque (= 100). 

Cuidados de saúde
A rede hospitalar em Portugal é 
composta por unidades modernas 
e bem-equipadas, distribuídas por 
todo o país. O Sistema Integrado 
de Emergência Médica garante uma 
assistência rápida e precisa a vítimas 
de acidentes ou a quem sofrer uma 
doença súbita. 
O World Health Report da Organização 
Mundial de Saúde atribuiu ao sistema 
de saúde português a 12ª posição no 
seu ranking.

Escolas internacionais
As escolas internacionais espalhadas 
pelo país asseguram programas como 
o “International Baccalaureate (I.B.)” ou 
o “British GCSE and GCE examination 
systems”, por exemplo, que são 
frequentados por alunos portugueses 
e estrangeiros. Você também tem a 
oportunidade de aprender português, a 
terceira língua europeia mais falada no 
mundo, que lhe permitirá criar pontes 
com África e o Brasil.

Segurança
Portugal está classificado como 
“Estado Muito Elevado de Paz” - 
o nível mais alto - pelo Global Peace 
Index 2013, tendo obtido classificações 
particularmente elevadas em: Equidade 
na Distribuição de Recursos, Aceitação 
dos Direitos dos Outros, Boas Relações 
com Vizinhos e Livre Circulação de 
Informação.

Cost of Living 
Most foreigners consider the cost 
of living to be low. According to 
UBS (Prices and Earnings 2012), 
the price index of total expenditure 
on goods and services is only 67.4 
when compared to New York = 100.

Healthcare
Portugal’s hospital network is made 
up of modern and well-equipped 
units throughout the country. An 
Integrated Medical Emergency 
System guarantees swift and 
accurate provision of healthcare 
to accident victims or anyone 
suffering a sudden illness. The 
World Health Report by the World 
Health Organisation awarded the 
Portuguese health system number 
12 in its ranking.

International Schools
International schools across the 
country provide programs such as 
the “International Baccalaureate (I.B.) 
programme” or the “British GCSE 
and GCE examination systems”, for 
example, are attended by Portuguese 
and foreign students. You also have the 
opportunity to learn Portuguese, the 
third most spoken European language 
in the world, bridging the gap to places 
like Africa and Brazil.

Safety
Portugal is rated “Very High State of 
Peace” – the top rank – by the Global 
Peace Index 2013 having obtained 
particularly high scores in: Equitable 
Distribution of Resources, Acceptance 
of the Rights of Others, Good Relations 
with Neighbours and Free Flow of 
Information.



E se ainda precisar de mais razões 
para decidir viver em Portugal, saiba 
que a diversidade de oferta imobiliária 
disponível no país é muito atractiva e 
competitiva. 

Os preços muito atractivos tornaram o 
mercado imobiliário em Portugal num 
sector competitivo e de confiança. 
O crescimento exagerado registado 
noutros países Europeus não se 
verificou em Portugal, onde o número 
de casas disponíveis subiu apenas 16% 
entre 2001 e 2001.

And if you need any more reasons for 
making the decision to live in Portugal, 
you should know that the range of 
property available in Portugal is very 
attractive and competitive.

Very attractive prices have turned the 
real estate market in Portugal into a 
competitive and trustworthy sector. 
The exaggerated growth seen in other 
European countries did not happen 
here as the national housing stock 
only grew by 16% between 2001 and 
2011.

comPetitive 
ProPerty sector

SETOR IMOBILIáRIO 
COMPETITIVO



Em termos económicos, Portugal 
registou num período de 7 anos 
uma variação nominal de preços na 
ordem dos 18%, o que é praticamente 
irrelevante quando comparada com 
outros países vizinhos.

O imobiliário é um porto seguro para o 
investimento interno e externo, e todos 
os dados apresentados contrariam a 
existência de uma bolha imobiliária em 
Portugal.

In economic terms, over a 7 year 
period Portugal experienced a nominal 
variation in prices of about 18%, which is 
practically irrelevant when compared to 
other neighbouring countries.

Real estate is a safe haven for domestic 
and foreign investment, and none of the 
data available suggest the existence of a 
property bubble in Portugal. 
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World Bank’s “Doing Business” 2012 
report ranks Portugal 30th out 
of 185 economies and in the same 
year Forbes business magazine 
listed Portugal 24th out of 141 
countries. Aspects such as property 
rights, innovation and technology, 
individual, commercial and 
monetary freedom and investor 
protection were all taken into 
account for this evaluation.

Quanto ao potencial do mercado 
português, este ficou refletido num 
estudo do Banco Mundial que, no seu 
relatório “Doing Business” (2012), colocou 
Portugal em 30.º lugar, num ranking de 
185 economias. Portugal está igualmente 
entre os melhores países do mundo para 
fazer negócios: em 2012, a revista 
de negócios Forbes coloca Portugal 
em 24º lugar numa lista de 141 
países. Elementos como os direitos de 
propriedade, a inovação e tecnologia, 
a liberdade (individual, comercial 
e monetária) e a proteção dos 
investidores foram tidos em conta nesta 
avaliação. 

1.  Monaco . Mónaco
2.  United Kingdom  . Reino Unido
3. France . França
4. Switzerland . Suiça
5. Russia
6. Italy . Itália
7. Sweden . Suécia
8. Finland . Filândia
9. Luxembourg . Luxemburgo
10. Austria
11. Greece . Grécia
12. Netherlands . Holanda
13. Czech Republic . República Checa
14. Spain . Espanha
15. Denmark . Dinamarca
16. Germany . Alemanha
17. Ireland . Irlanda
18. Andorra
19. Poland . Polónia
20. Montenegro
21. Turkey . Turquia
22. Ukraine . Ucrânia
23. Slovenia . Eslóvenia
24. Belgium . Bélgica
25. Latvia . Letónia

26. Portugal
27. Lithuania . Lituânia
28. Romania . Roménia
29. Estonia . Estónia
30. Cyprus . Chipre
31. Serbia . Sérvia
32. Croatia . Croácia
33. Slovakia . Eslováquia
34. Malta
35. Hungary . Hungria
36. Bulgaria . Bulgária
37. Macedonia . Macedónia
38. Moldovia . Moldávia

COUNTRY . PAÍS PROPERTY VALUE  . CUSTO  DA PROPRIEDADE €/m2
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Related Links - Links Úteis

Visit Portugal: www.visitportugal.com
Living In Portugal: www.livinginportugal.com
Association of Portuguese Resorts: www.apr.com.pt 
AICEP: www.portugalglobal.pt 
Visit Portugal Golf: www.visitportugalgolf.com
Portugal Economy Probe: www.peprobe.com
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resorts of Portugal

RESORTS DE PORTUGAL

Por entre um magnifico oceano 
e um sol esplendoroso, os resorts 
de Portugal conseguem encantar 
tanto a população local como 
estrangeira. Descubra a nossa 
seleção e seja bem-vindo a casa.

Amidst the beautiful Atlantic 
Ocean and glorious sunshine, 
Portugal’s resorts enchant 
locals and foreigners alike.  
Discover our selection and 
Welcome Home.

Royal  Óbidos Spa & Golf Resort

troiaresort

Herdade da Comporta

Martinhal Beach Resort & Hotel

Onyria Palmares Beach & Golf Resort

Pestana Golf & Resorts

Amendoeira Golf Resort

Pine Cliffs Resort

Vale do Lobo

Quinta do Lago
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troiaresort

Royal  Óbidos Spa & Golf Resort1
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Herdade da Comporta

Martinhal Beach Resort & Hotel
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Onyria Palmares Beach & Golf Resort

Pestana Golf & Resorts
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Amendoeira Golf Resort

Pine Cliffs Resort
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Vale do Lobo

Pine Cliffs Resort Quinta do Lago
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Apoio / Support:


