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 پرتغال

 .است تبار رومی های زبان شاخه از که است پرتغالی آن رسمی زبان و لیسبون آن پایتخت. است اروپا غربی جنوب در کشوری پُرتغال
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 جمهوری آن حکومتی شیوه و است ناتو و اروپا اتحادیه اعضای از کشور این. است یورو آن پول واحد و نفر میلیون 10٫۵ کشور این جمعیت

 .است رومی کاتولیک شاخه از مسیحیت کشور این مردم دین. آید می شمار به یافته توسعه کشورهای جزء پرتغال. است پارلمانی

. دهد می تشکیل را ایبری جزیره شبه اسپانیا خود همسایه تنها همراه به پرتغال خاک و اروپاست اصلی سرزمین کشور ترین غربی پرتغال

 پرتغال خاک جزء نیز اقیانوس این در واقع مادیرا و آزور الجزایر مجمع دو و است شده محدود اطلس اقیانوس به غرب سوی از پرتغال

 .هستند

 کامل نام. است شمال در پورتو شهر کالن دیگری و جنوب در لسیبون شهر کالن یکی که دارد عمده شهری کالن منطقه دو پرتغال کشور

 و پورتو مناطق. است پورتوکاله نام از تلفظی نیز پرتغال نام و است( سلتی قومی نام) ها کال بندر معنی به که است بوده کاله-پورتو پورتو،

 .اند بوده رقابت در یکدیگر با قدیم از لیسبون

 امپراتوری از بخشی بعداً منطقه این و دادند می تشکیل لوسیتانی و گاالسی سلتی اقوام را پرتغال کنونی سرزمین ساکنان باستان دوران در

( مراکشی) موری مسلمانان تصرف به میالدی هشتم سده در پرتغال ناحیه. آمدند سرزمین این به نیز ژرمن گوناگون قبایل سپس و شد روم

 های زبان سایر از بیش ها رومی التینی زبان به امروزه پرتغالی زبان. راندند منطقه این از را مسلمانان بعداً مسیحی شهسواران ولی درآمد

 .دارد شباهت اروپایی

 را سرزمین این. دارد قرار اروپا غربی جنوب بخش ترین پایین یعنی ایبری جزیره شبه غربی حاشیه در که کوچک است کشوری پرتغال

 و غربی سواحل. شود می کمتر و کم ارتفاعش رود، می پیش دریا طرف به هرچه که دانست اسپانیا مرکزی مرتفع فالت دنباله توان می

 .دارد قرار اسپانیا کشور آن شرق در و گرفته فرا اطلس اقیانوس را آن جنوبی

 کیلومتر 91720 پرتغال مساحت. ندارد وجود کشور دو بین ای عمده طبیعی مرز گونه هیچ. است محدود اسپانیا به شمال و مشرق از پرتغال

 از مغرب در آن، ساحلی خطوط طول. است کیلومتر 217 عرضش حداکثر و کیلومتر 630 جنوب، به شمال از کشور، این طول. است مربع

 این از جنوبی، جبهه در و است، کیلومتر 640 وینسنت سنن دماغه مرتفع های پرتگاه و ساحلی های سنگ تخته تا شمال در مینیو مرزی رود

 .دارند قرار کشور مغرب در عمده های بندرگاه کلیه. کیلومتراست 160 گوادیانا رود دهانه تا دماغه

 اقتصاد

 آنان ماهیگیری کشتیهای. ساردین و غذا آمادن و ای پنبه چوب مصنوعات و سازی شراب ماهیگیری، از است عبارت پرتغال عمده صنایع

. آورند می عمل به دریا از را برداری بهره حداکثر و روند می پیش ایسلند و( کانادا های ایالت از یکی) نیوفاوندلند سواحل تا ماهی صید برای

 جهان در که ای پنبه چوب عمده قسمت امروز. شود کهنه تا کنند می نگهداری اوپورتو در سازی شراب کارخانجات های سرداب در را شراب

 .آید می دست به روید، می تاگوس رود جنوب در که ای پنبه چوب درختان از شود می مصرف
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 کاهش برای 2010 سال اهداف به نتوانسته که کرد اذعان سرانجام اما کرد، خارجی وام برابر در زیادی مقاومت پرتغال دولت 2011 سال در

 .داد استعفا پارلمان در اش اقتصادی ریاضتی طرح شکست بدنبال سوسیالیست اقلیت دولت 2011 مارس ماه. یابد دست بودجه کسری

 المللی بین های کمک دریافت برای پرتغال اما اند رایج پرتغال دولت اقتصادی ریاضت طرح به اعتراض در عمومی های اعتصاب که حالی در

 بحران از که کرد اعالم رسماً پرتغال ،2014 سال در. دهد کاهش شدیداً را خود بودجه کسری است ناچار خود های بدهی پرداخت برای

 در بدون را 2016 سال بودجه که نمود اعالم رسید، قدرت به 201۵ سال نوامبر در که گرا میانه دولت همچنین. است شده خارج اقتصادی

 .نماید می تدوین اقتصادی ریاضت گرفتن نظر

 

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - پرتغال

  ترین پایین باالترین      قبلی      گذشته                                                       مالیات پرتغال

  صد در21.00               ۵۵.10      21.00     21.00 شرکت مالیات نرخ

  صد در40.00   ۵6.۵0       ۵6.۵0   ۵6.۵0 شخصی درآمد مالیات نرخ

  صد در17.00   23.00      23.00    23.00 فروش بر مالیات نرخ

 

 

 کیلومتر مربع 92,212 مساحت

 میلیون نفر 10,676,910 جمعیت

 لیسبون پایتخت

 یورو واحد پول

 .pt دامنه اینترنتی

شماره پیش  351+ 
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 لیسبون

 

 شهرسازی اصول بر مبتنی و مدرن شهری که شهر این. است لیسبون ناحیه مرکز نیز و پرتغال کشور شهر ترین بزرگ و پایتخت لیسبون

 حدود و شهر مرکز در نفر ۵64٬477 تعداد این از که هستند آن ساکن نفر 3٬340٬000 حدود و داشته بسیاری وسعت شود، می محسوب

 در اقتصادی قطب دومین عنوان به و یافته فراوانی اهمیت مختلف لحاظ از لیسبون امروزه. اند شده ساکن آن پیرامون در نفر 2٬800٬000

 اتحادیه مهم شهرهای از و کرده ذخیره خود در را پرتغال کشور ثروت ترین بیش شهر این. شود می مطرح مادرید از پس ایبری جزیره شبه

 و بوده پرتغال سیاسی قطب لیسبون شهر. دارد اختصاص ناحیه این به کشور تولیدات کل از درصد 4۵ که طوری به شود؛ می محسوب اروپا

 .است شده مستقر شهر این در کشور این دولت

. گردد می محسوب اروپا قاره در پایتخت ترین غربی و شده واقع غربی دقیقه 9 و درجه ۵ و شمالی دقیقه 38 و درجه 42 در لیسبون شهر

 .گذرد می آن داخل از تاقوس رودخانه و گرفته قرار اطلس اقیانوس شرقی ساحل در و پرتغال کشور غرب در شهر این
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 پورتو

 .است "پورتو استان" مرکز است، شده واقع اطلس، اقیانوس به نزدیک دورو، رود شمالی کرانه بر آن اکثر که شهر، این

 .است کشور این اقتصادی مهم مراکز از لیسبون، همراه به و، باشد می پرتغال بزرگ شهر دومین پورتو

 

 هزینه زندگی در پرتغال

 پرتغال در خانه اجاره هزینه

 ماهانه ی اجاره

 یورو 303.60   مرکز از خارج( خوابه 1)  آپارتمان یورو 792.94    شهر مرکز در( خوابه 3)  آپارتمان

 یورو ۵46.10    مرکز از خارج( خوابه 3)  آپارتمان
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 ملک و آپارتمان خرید ی هزینه

 یورو 1،662.12   شهر مرکز در آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 یورو 1،084.۵6    مرکز از خارج آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 ذهاب ایاب و نقل و حمل

 یورو 1.۵0(    داخلی نقل و حمل)  طرفه یک بلیط

 یورو 3۵.6۵(   ثابت قیمت)  ماهانه عبور بلیط یورو 3.3۵(    معمولی ی تعرفه)  تاکسی مبداء

 یورو 0.0۵(     معمولی ی تعرفه)  کیلومتری 1 تاکسی یورو 14.80(   معمولی ی تعرفه)  ساعته 1 انتظار تاکسی

 یورو 1.42(   لیتری 1)  بنزین

 ها رستوران

 غذای وعده یک یا) دونالد مک های رستوران در مک غذای وعده یک ی هزینه یورو 7.00   معمولی رستوران در غذا، وعده یک ی هزینه

 یورو ۵.۵0(  موسیقی با همراه مشابه

 : زندگی تسهیالت

 های داده پیکسل، مگابایت 10)  اینترنت یورو 0.16(  ها طرح یا تخفیف بدون)  موبایل داخلی ی مکالمه دقیقه 1 ی تعرفه پرداخت ماهانه

 یورو) ADSL)   24.05/ کابل نامحدود،

 یورو 88.67   مربع متر 8۵ آپارتمان برای( خاکروبه آب، گرمایشی، ی وسیله برق،)  اصلی های هزینه

 پرتغالتحصیل در 

 پرتغال در کارشناسی مقطع در تحصیل

 این در تحصیل برای.  شود می ارائه اسپانیایی و پرتغالی زبان به دروس و باشد می سال 4 تا 3 پرتغال کشور در کارشناسی دوره طول

 ندارند دانشگاهی پیش مدرک که افرادی)  است ضروری دانشگاه ورودی ازمون در قبولی و دانشگاهی پیش و دیپلم مدرک داشتن مقطع

 تحصیل برای فرد همچنین(  شوند پرتغال کشور های دانشگاه وارد و بگذرانند پرتغال کشور در را خود دانشگاهی پیش دوره توانند می
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 کشور در یکسال مدت به خود زندگی و تحصیل هزینه که دهد نشان یعنی نماید ارائه مالی تمکن نامه و 6 ایلتس سطح در زبان مدرک باید

 حقوق کار ساعت هر ازای به یورو 10 تا 8 توانند می و دارند کار حق هفته در ساعت 10 تحصیل بر عالوه دانشجویان.  دارد را پرتغال

 در یورو 1۵00 میانگین بطور مقطع این در پرتغال کشور در زندگی های هزینه.  دهند پوشش را خود های هزینه از بسیاری و نمایند دریافت

 . باشد می سال

 پرتغال کشور در ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل

 زبان به تحصیل برای که شود می ارائه انگلیسی و پرتغالی زبان به دروس و است ساله 2 پرتغال کشور در ارشد کارشناسی دوره طول

 ، دانشگاه در تحصیل از قبل توانند می ندارند زبان مدرک که کسانی اما است الزامی 6.۵ تا 6 ایلتس سطح در زبان مدرک داشتن انگلیسی

 امکان چنین هم شوند اماده دانشگاهی تحصیل برای و بگذرانند را یورو 1200 حدود هزینه با هفته ۵ مدت به انگلیسی زبان های دوره

 پیش و دیپلم مدرک داشتن ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل برای.  دارد وجود متقاضیان برای نیز کشور این در پرتغالی زبان فراگیری

 به توانند می و دارند کار حق هفته در ساعت 20 تحصیل بر عالوه دانشجویان.  است الزامی نمرات ریز همراه به کارشناسی و دانشگاهی

 هزینه.  دهد می پوشش را انها زندگی و تحصیل های هزینه از بسیاری که نمایند دریافت یورو 12 تا 10 معادل حقوقی کار ساعت هر ازای

 های هزینه تمامی و باشد می ماه در یورو 600 تا 400 کلی بطور زندگی هزینه و است سالیانه طور به یورو 1۵00 حدود مقطع این در تحصیل

 . گیرد دربرمی را. … و نقل و حمل ، بیمه ، پوشاک ، غذا ، مسکن

 پرتغال کشور در دکتری مقطع در تحصیل

 با عالی تحصیلی سابقه با افراد.  گردد می ارائه انگلیسی و پرتغالی زبان به دروس و است سال ۵ تا 3 پرتغال کشور در دکتری دوره طول

 پرتغال کشور در دکتری مقطع در تحصیل برای توانند می دیگر شرایط و مناسب نمرات ، ISI مقاله بخصوص معتبر مقاالت ، 17 باالی معدل

 این در دانشجویان.  است متفاوت دانشگاه و رشته به بسته که باشد می یورو 2700 حدود دکتری مقطع در تحصیل هزینه.  نمایند اقدام

 که دارند کار حق هفته در ساعت 30 تحصیل بر عالوه دکتری مقطع دانشجویان چنین هم نمایند دریافت تحصیلی بورس توانند می مقطع

 . نمایند می دریافت کار ساعت هر ازای به دالر 1۵ معادل حقوقی

 همراه به را خود خانواده تحصیل برای توانند نمی دانشجویان و ندارد وجود پرتغال کشور در متقاضیان برای ابتدا از همراه بردن امکان

 داشتن با که بیابند را خود نظر مورد کار و بگردند کار دنبال به توانند می تحصیل از پس پرتغال کشور التحصیالن فارغ.  باشند داشته

 ، بود خواهد تر سریع انها برای  مناسب شغل یافتن و کاریابی زمان مدت ، ها ان تحصیلی مدارک در عالی نمرات و پرتغالی زبان به تسلط

 سال ۵ مدت به مالیات پرداخت و کردن کار با و نموده تبدیل کاری ویزای به را خود تحصیلی ویزای توانند می کار یافتن از پس متقاضیان

 . بود خواهد بر زمان و دشوار پرتغال کشور دائم اقامت اخذ که است ذکر قابل نکته این که کنند دریافت را پرتغال کشور اقامت

 



کاسپین مهاجر مشاوران بین الملل  
www.caspianmohajer.com 

 27واحد  4طبقه  104خیابان پاسداران روبروی درب بانک مرکزی ساختمان سینا پالک ابتدای آدرس : 

 22871424 - 22879936 - 22879934 – 22887813 – 22887812 – 22887811تلفن : 

 مهاجرت به پرتغال

 :از عبارتند پرتغال به مهاجرت های راه عمده

 پناهندگی طریق از پرتغال به مهاجرت

 ازدواج طریق از پرتغال به مهاجرت

 گذاری سرمایه طریق از پرتغال به مهاجرت

 کار طریق از پرتغال به مهاجرت

 تحصیل طریق از پرتغال به مهاجرت

 : پناهندگی  – پرتغال به مهاجرت

 راه ترین پرخطر از یکی پناهندگی،. است پرتغال کشور پناهندگی مبحث شود، می پرسیده زیادی سواالت آن مورد در که مسائلی از یکی

 پناهندگی، از بعد های دشواری همچنین، و شود می وارد فرد به عمل این انجام حین در که فشاری دلیل به معموال،. است مهاجرتی های

 مواقع بعضی در هنگفت، مبالغی گرفتن با جو سود افراد معموال. شود نمی توصیه وجه هیچ به غیره، و کمپ نظیر مقصد کشور به ورود

 .گذارند می اجرا به را پروسه این ممکن شکل بدترین به افراد، جهل از استفاده سو با و باشد، می کشور در فرد یکسال زندگی هزینه

 

 ازدواج – پرتغال به مهاجرت

 شاهد مواقع بعضی در که باشد می مهاجرتی های روش از یکی پرتغال کشور تبعه با ازدواج مثال کشور، یک تبعه با ازدواج مهاجرتی روش

 و گردد می اعطا زن به مرد تابعیت ازدواج، با کشورها تمامی در معموال شود می بار طرف دو هر به که است آثاری دارای ازدواج. هستیم آن

 که معنا بدان است، شرطی اما شود، می اعطا مرد به زن از تابعیت کشورها، برخی در. نماید می دریافت خود کشور بر مضاعف تابعیت زن

 این پرتغال در ازدواج است، ذکر به الزم باب این در که مواردی از. دهد نشان حمایت قدرت و مالی پشتوانه خود همسر برای باید فرد

 را وی زندگی سال یک های هزینه باید است، نموده ازدواج وی با پرتغال در فرد که شخصی عمومی قانون یک طبق بر که باشد، می چنین

 ها فرم تمامی مهم امر این به رسیدن برای همزمان و شود ثبت سپس و رسمی ازدواج این بایست می آن بر عالوه و نماید تامین حسابی در

 هم مقصد کشور در. کند مهاجرت به اقدام قانونی صورت به همسر تا شود انجام کارها تمامی یکسال حدود در تا شود انجام ها تاییدیه و پر

 .نماید دائم اقامت درخواست تواند می سال 3 حداقل از بعد آن رعایت با شخص که دارد وجود قوانین یکسری
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 شخص با ازدواج به اقدام مبلغی گرفتن با افرادی شده، دیده بعضا چراکه باشد، نمی مناسبی راه وجه هیچ به پرتغال به مهاجرت از راه این

 قوانین تمامی باید و است حقوقی کامال پروسه این. دارند افراد نمودن گمراه در سعی امر این کردن عنوان با موسساتی یا نمایند، می

 دلیل عنوان به همسر متبوع کشور پاسپورت دریافت جهت توان می آثار این از لیکن. بیاید در اجرا به طرف دو هر کشورهای در ازدواج

 که مبالغی و زمان مدت و شوید آگاه ازدواج طریق از پرتغال به مهاجرت امر قوانین از توانید می تماس یک برقراری با تنها.کرد استفاده

 .شناخت خواهید را است الزم کار این برای

 :گذاری سرمایه  – پرتقال به مهاجرت

 ایجاد باید را شغلی یا: شود می تقسیم دسته سه به پرتغال به مهاجرت. است گذاری سرمایه پرتغال، به مهاجرت برای موجود دیگر راه

 سرمایه یا.  کند می طلب را باال ای سرمایه همینطور و دارد اقتصادی توجیه طرح ارائه به نیاز پروسه این خود که کنید آفرینی کار و نمایید

 شرکت که این یا. شود نمی توصیه وجه هیچ به بودن خطر پر دلیل به هم مورد این که نمایید معینی های شرکت و بورس وارد را خود

 ما معموال شود می که هایی برداری کاله دلیل به روزها این. است پرتغال در شرکت ثبت گزینه گزینه، بهترین معموال. کنید ثبت را جدیدی

 با متناسب را ویزا نوع توان می شرایط سنجیدن با بعد و شد کشور این وارد تری ارزان طرق از توان می زیرا کنیم نمی توصیه را روش این

 ما توصیه نمایید طی را دیگری خطر کم های راه و نکنید ریسک خود سرمایه روی که دارید را این قصد اگر.داد تغییر ورودی ویزای نوع

 مربوط بخش در مبسوط که … و اسلواکی یا فرانسه مثال نمایید اقدام دارند تری ایمن و بهتر شرایط که دیگری کشورهای در که است این

 شوید پرتغال وارد کاری طریق از است فراهم شما برای امکان این اگر یا و است شده داده توضیح آن مورد در کشور دو هر شرکت ثبت به

 بین مدارک کسب با و است ممکن راه بهترین همیشه راه، ترین ارزان زیرا. کنید اقدام خود تحصیلی مدرک رسانی روز به و تحصیل برای یا

 .برد خواهید بهره العاده فوق شرایط از اروپا های دانشگاه المللی

 کار  – پرتقال به مهاجرت

 را نیرویی استخدام قصد که کارفرمایی هر اروپا اتحادیه قانون طبق که داشت بیان باید کاری، دعوتنامه طریق از پرتقال به مهاجرت در

 سقف تا کارگرانی و کارمند که باشد شده داده اجازه وی به آن طریق از و باشد داشته قوی اقتصادی توجیه طرح باید اول مرحله در دارد

 و نموده آگهی پرتغال در ماه 3 مدت به شغل آن برای بایست می فرد که است نحو این به استخدام طریقه. نماید استخدام مشخصی تعداد

 آمادگی اعالم صورت در دیگر اشخاص رد علت و دالیل ذکر با نظر مورد شخص استخدام برای بعد و کند آگهی اروپا اتحادیه در ماه 3 بعد

 .دهد نشان پرتقال دولت به را آن قراین و مدارک و بفرستد خود نظر مورد شخص برای را همکاری دعوتنامه آنها

 شخص حالت دو هر در. باشد ساخته محیا را وی اقامتی شرایط و نماید اعالم فرد از را خود کامل حمایت باید حتما کارفرما ها این بر عالوه

 کشور این در کردن کار برای پرتغالی یا انگلیسی زبان دانستن. ندارد را است نشده روشن وضعیتش که معینی مدت تا همراه بردن اجازه

 زمانی از بعد برای روش این معموال. نماید دائم اقامت درخواست تواند می بیمه و مالیات سال 4 تا 3 پرداخت بعد شخص و شود می توصیه

 .است کم بسیار یابی کار شانس آن قبل تا که زیرا شود می توصیه شد اخذ کشور آن های دانشگاه از شخص مدرک که
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 تحصیل – پرتغال به مهاجرت

 امکانات، با گفت، توان می و بوده ممکنه های راه ترین ایمن و بهترین از راه این است، تحصیل راه پرتغال به مهاجرت های راه دیگر از

 با دانشجوها بودن پذیرا با پرتقال کشور. شوید می مند بهره اروپایی های کشور های گزینه بهترین از دانشگاه، های رتبه و ها هزینه

 سال در یورو هزار 12 تا 10 های هزینه مجموع با انسانی علوم همچنین و تجربی علوم در چه و مهندسی و فنی علوم در چه مختلف تخصص

 همراه کند کار تواند می زمانی محدودیت بدون فرد خود اینکه بر عالوه زیرا. باشد می تحصیل برای مناسبی مقصد زندگی و تحصیل برای

 به الزم. است کشور این عالی امتیازات جز خود این و نماید همراهی را اصلی شخص ابتدا از تواند می همینطور و دارد را جازه این نیز وی

 کشور این در تحصیل ادامه امکان مدارس مختلف مقاطع در محصلین برای حتی. است انگلیسی زبان به پرتقال کشور در تحصیل است ذکر

 به تحصیل های هزینه بورس این با و دارد نیز ا پرتغال تحصیلی بورس دریافت امکان بودن شرایط حایز با فرد مواقع بعضی در. دارد وجود

 و رفت اروپا کل در که آید می پدید شخص برای امکان این کشور این در تحصیل با. است پرتغال در تحصیل مزایای این که. رسد می فرص

 .بگیرد انتقالی اسپانیا و برزیل ، آمریکا های دانشگاه به یا کند آمد

 آدرس سفارت پرتقال:

 13. ش - روزبه. ک - هدایت. خ - دروس - 3 منطقه - تهران

 22۵43237 -22۵82760 تلفن:

 تمدید دوسال مدت به بار هر و بار 2 آن از بعد که بوده ساله یک صورت به ابتدا شده اخذ های اقامت تمامی که است ذکر به الزم

سال میتوان تابعیت  10بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت .شود می

 کشور پرتغال را به دست آورد.

 اخذ امر در  طوالنی سابقه به توجه با  مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر شرکت باشید می روش این از اقامت اخذ خواهان اگر

 .میدهند، شما به را مشاوره بهترین پرتغال اقامت

( 021)  22887811-13تلفن مشاوره :   
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