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Portugal é um dos países mais procurados e desejados pelos brasileiros quando

o assunto é morar na Europa. A familiaridade cultural e a língua são
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consideradas os principais motivos, bem como o custo de vida mais acessível

que em outros países europeus, atraindo aposentados, investidores, estudantes e

trabalhadores que desejam morar em Portugal. 

Então, se seu caso for querer morar em Portugal,

aproveite aqui nossas dicas:

Portugal é o destino que mais recebe brasileiros na Europa, com uma média de 1

brasileiro para cada 4 que moram em Portugal. 

E o que você precisa para morar em Portugal? 

Esta resposta, bem como outras dúvidas, são respondidas neste guia, a�nal,

nosso objetivo maior aqui é ajudar você a viver aposentado em Portugal com

mais qualidade de vida, mais conforto e segurança. E caso precise cuidar da

saúde, os planos de saúde internacional foram criados especialmente para quem

planeja se mudar para o exterior com sua saúde protegida.

O que é preciso para morar em Portugal?

Respondendo de maneira bem simples: Para brasileiro morar em Portugal vai

precisar de:

Visto de moradia

Passaporte válido

Planejamento (cartão saúde, moradia, etc)

Visto de rendas próprias (aposentadoria)

E lembrando que todo brasileiro pode �car em Portugal por até 90 dias (visto de

turista).

Portugal possui um visto especial para pessoas donas de rendas próprias

(aposentados ou não), o que leva anualmente milhares de aposentados a

procurarem Portugal para residir tendo melhor qualidade de vida, gastando

menos do que se gasta no Brasil e com muito mais segurança. Isso porque o
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custo de vida em Portugal pode �car em até 50% mais em conta nas pequenas

cidades de Portugal, e ainda, os aposentados brasileiros terminam por conseguir

uma vida mais confortável e mais segura.

Qual é o custo de vida em Portugal?

Como exemplo, o custo de vida para um casal sem �lhos, morando em um

apartamento de um quarto, bem localizado, com contas básicas (aluguel,

comida, água, luz, telefone, internet) seria mais ou menos assim, por cidades:

Plano de Saúde Internacional
SEGURO SAÚDE INTERNACIONAL ADAPTADOS ÀS SUAS NECESSIDADES
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Lisboa – 2.000€

Porto – 1.500€

Braga – 800€

Coimbra – 700€

Guimarães – 700€

Você deve �car atento que, normalmente, para um estrangeiro alugar um imóvel

para morar em Portugal, é preciso adiantar de um a três meses de aluguel ou

caução, já que é difícil ter um �ador no país.

Qual é o clima em Portugal?

Portugal tem o tamanho do estado de Pernambuco, mesmo assim, apesar de ser

um território pequeno em comparação ao Brasil, o clima em Portugal varia

bastante de região para região, sendo o sul mais quente e o norte mais frio. 

Como funciona a saúde em Portugal?

O sistema público de saúde em Portugal não é gratuito, como no Brasil, embora

tenha valores baixos (uma consulta médica custa em média 4,5 euros e um

atendimento de emergência no hospital entre 18,00 e 20,00 euros) o sistema

atende a maioria das pessoas, têm boa qualidade, com hospitais bem equipados,

atendimento de qualidade e não precisa esperar dias para ser atendido. 

Uma boa dica é que existe um acordo entre Brasil e Portugal no qual todo

bene�ciário do INSS tem direito a atendimento no sistema de saúde pública, o

chamado PB4 (é gratuito) e que garante o pagamento do mesmo valor pago por

um cidadão local. O detalhe é que é necessário apostilar o documento segundo a

Convenção de Haia.

Quais são os documentos para morar em Portugal?

Quando um brasileiro se muda para Portugal pode �car bem confuso sobre os

documentos necessários. Embora dependa de cada caso, no geral, os



documentos básicos para morar em Portugal são:

Passaporte

Visto

Seguro Viagem ou PB4

Comprovante de rendimentos

É fácil um brasileiro morar em Portugal?

Primeiro, o idioma ajuda demais, visto que poucos brasileiros possuem uma

segunda língua, além disso, Portugal e Brasil desfrutam de uma série de acordos

bilaterais que facilitam a imigração de brasileiros para Portugal, como o PB4 que

garante o acesso à saúde pública como um cidadão português. 

O Acordo de Seguro Social, que permite aos contribuintes do INSS no Brasil se

aposentarem em Portugal, ambos são países membros da CPLP (Comunidade

de Países de Língua Portuguesa) etc. 

Conclusão

Então, sim, os brasileiros possuem facilidades para morar em Portugal. Mas

atenção: Mesmo com facilidades, nenhuma emigração é fácil. Seja para Portugal,

ou para qualquer outro país, é uma ação que exige muito planejamento. 

Gostou do post? Aproveite e baixe agora totalmente de graça nosso guia “Viver

aposentado em Portugal” ou compartilhe este post com seus amigos. Somos a

50plusAbroad e nossa visão é que a geração dos Baby Boomers de mais de 50

anos desfrutem de sua merecida aposentadoria no país de seus sonhos sem

surpresas desagradáveis e com maior qualidade de vida vivendo de forma plena

e feliz.

O que representamos: 5OplusAbroad signi�ca compromisso e competência em

tudo ligado à aposentadoria no exterior. Acompanhamos a geração dos Baby

Boomers de 50 anos de idade ou mais rumo ao lugar de seus sonhos.
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Anter io r Próx ima

Plano de Saúde Internacional

Há mais de 25 anos, o SIP Medical Family Of�ce e a 50PlusAbroad ajudam

pessoas a proteger sua saúde em qualquer lugar do mundo. 

Cotação grát is

Assessoria personalizada com análise individual

Se você é aposentado, te ajudamos a morar em Portugal legalmente, feliz e

sem preocupações.

O que oferecemos

O método fácil para conseguir o Visto D7

Tenha acesso a informações valiosas e o�ciais, além do passo a passo para

obter seu Visto D7.
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Nós te ajudamos em todas as etapas até sua emigração

Temos soluções completas para aposentados e donos de renda passiva que

desejam morar no exterior. Podemos te ajudar com nossas ferramentas e

serviços.
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