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Aviso Legal
Este material é protegido por leis de direitos autorais. Você não tem direito de venda sobre este material, tampouco direito
de distribuição gratuita do mesmo. Considere que este livro e seu conteúdo são de Uso Unicamente Pessoal. De nenhuma
forma tente vender, distribuir ou copiar este livro ou seu conteúdo.
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. É proibida a reprodução e transmissão deste livro
digital, mesmo que parcialmente, por qualquer processo, sem autorização prévia por escrito do autor.
- Copiar ou plagiar trechos deste conteúdo e publicar de qualquer forma pública; Revender este material. Pode
acarretar em processos jurídicos e legais Se você não adquiriu este livro eletrônico através do site
www.moraremportugal.com, denuncie enviando um e-mail para contato@moraremportugal.com - Copyright ©
2017.
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Introdução
Este ebook visa informar você sobre os passos necessários que você deverá fazer para morar em Portugal.
Nós da página Morar em Portugal sabemos das dificuldades encontradas para obter informações sobre
estes procedimentos. Muitas vezes as informações são desencontradas ou desatualizadas, realmente com
tantos blogs e sites as informações se separam e muitas vezes não estão completas, em nosso EBOOK
direcionamos a atenção total para ensinar você de maneira fácil e eficaz. Basta você seguir o que estamos
lhe ensinando e tudo ficará mais prático e fácil.
Portugal é um dos melhores países para se viver, diversidade de paisagens e ambientes a curtas distâncias:
praias, montanhas e planícies douradas, cidades vibrantes e cosmopolitas e um patrimônio milenar. Portugal
tem uma excelente situação geográfica. Na convergência de três continentes, Europa, África e América, foi
desde sempre um ponto central nas mais importantes rotas internacionais.
Portugal é um país democrático que possui uma política estável, é o 3º país mais pacífico do mundo numa
amostra de 163 países (Global Peace Index 2017) e ocupa a 28ª posição entre 168 países no Transparency
International (Corruption Perception Index 2015).
Boa leitura e descubra como morar em Portugal.
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Quem Somos?
Tudo começou quando Robson Alves, que era agente de viagens e no ano de 2006
viajou à Portugal para conhecer o país e ali acabou ficando por 6 anos. Nesta
trajetória, Robson conheceu mais de 18 países, mas a sua residência sempre foi em
Portugal.
Em Portugal aprendeu sobre a cultura, costumes, como se legalizar e como é a vida
de um imigrante sentindo na pele esse desafio. No ano de 2012, Robson voltou ao
Brasil, e logo conheceu Patrícia Alves, que se tornou sua esposa. Nos especializamos
na área publicitária, Robson sempre falava sobre sua vontade de voltar para Portugal,
mas Patrícia, que na época tinha um bom emprego em uma multinacional, nunca
havia pensado em sair do Brasil pois tinha uma vida estável.
De tanto Robson falar como era Portugal, Patrícia começou a pesquisar sobre o país,
imigração, legalização, vistos, escolas, infantários, custo de vida, segurança,
emprego.....
Mesmo com a experiência do Robson, precisávamos nos atualizar pois ir em família é uma grande responsabilidade. Nas
pesquisas que fizeram se depararam com informações desatualizadas, ou desencontradas, todas espalhadas pela internet.
Foram então que começaram a fazer um planejamento, tipo um guia para eles conseguirem imigrar anotando tudo que era
necessário fazer para ir morar em Portugal. Ao chegar em Portugal, perceberam que muitas pessoas chegavam ao país
completamente perdidas, pois não tinham um passo a passo de quem vivia em Portugal para poder ajudar a quem estava ainda
no Brasil com planos de mudança de país.
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Quem Somos?
Fizemos primeiramente um ebook, que ajudou centenas de pessoas, mas o ebook tinha um problema, quando as informações
mudavam, quem já tinha baixado o ebook ficava com a informação sem atualização e a nossa maior preocupação sempre foi em
manter as pessoas atualizadas. Então, verificamos que a melhor forma de manter todos atualizados era através de área de
membros, onde podemos responder as principais perguntas e manter o conteúdo sempre atualizado sobre a vida em Portugal e
imigração de brasileiros.
Assim nasceu o nosso guia “Morar em Portugal” que está ajudando milhares de brasileiros em sua jornada de mudança de país.
Lá nós conseguimos incluir mais de 60 aulas, organizadas por módulos, onde qualquer pessoa pode acessar de um dispositivo
que acessa a internet.
Mas sem mais delongas, agora que já sabe quem somos e o que fazemos, vamos ao que mais interessa, as informações sobre
MORAR EM PORTUGAL
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Planejamento
Existem duas questões que devem estar bem esclarecidas antes de você mudar para Portugal. A primeira é, Porquê e a
segunda é Para Quê.
Colocar estas informações em um papel, fará com que você consiga ter percepção de pesos e medidas sobre a sua decisão.
Porque quer morar em Portugal parece simples de se responder, porém com a nossa vida aqui, já vimos casos de pessoas
que decidiram morar em Portugal por causa dos motivos errados.
Como assim motivos errados? Sim, pessoas que decidiram morar em Portugal porque brigaram com um familiar, ou com o
cônjuge e usaram a ida para Portugal como fuga para seus problemas.
Mudar de país por estes motivos não resolve a situação e na maioria das vezes chega a piorar a situação. Causando
frustração, arrependimento e saudade de pessoas queridas em nossas vidas.
Por isso, se for decidir Morar em Portugal, saiba exatamente quais são os seus motivos e se eles são fortes os suficientes para
fazer você mudar de país.
PARA QUÊ Morar em Portugal? Sim, mesmo que sua vida recomece do ZERO em Portugal, saiba exatamente PARA QUÊ
você está mudando de país. Muitas pessoas começam com um objetivo, mas ao chegar em Portugal se deparam com as
primeiras dificuldades e acabam esquecendo ou deixando de lado seus objetivos. A vida de imigrante não é fácil, assim como
muitas coisas nesta vida não são. Entenda que se deparar com uma dificuldade é um fato inevitável desta vida, mas
permanecer na dificuldade é uma decisão. Por isso, sempre tenha em mente quais são seus objetivos e se você é capaz de
ultrapassar as dificuldades que venham a aparecer pelo caminho.
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Planejamento
O que é ideal? Ter um planejamento! Tudo deve estar planejado para que não haja imprevistos ou se houver que sejam
minimizados ao máximo.
Também deverá levar em conta que Portugal é um país para se viver bem, com qualidade de vida, segurança, saúde e
educação. Porém se você quer enriquecer trabalhando para terceiros saiba que Portugal não é um país para isso, assim
como o Brasil ou diversos outros países também não o são. Se o seu objetivo for enriquecer, guardar dinheiro saiba que o
meio para que isso aconteça é montando o seu próprio negócio, assim poderá enriquecer em Portugal, assim como no
Brasil, EUA, entre outros.
Se o seu objetivo é guardar dinheiro trabalhando para terceiros, existem países mais indicados como Austrália, EUA,
Inglaterra, Suíça, Singapura entre muitos outros, onde o salário é alto e pode se fazer uma boa reserva financeira, ainda mais
quando comparado ao real.
Pegue uma folha de papel e responda estas perguntas abaixo, isso irá lhe ajudar a conhecer um pouco mais sobre as suas
motivações e também deixar claro na sua mente o que precisa fazer para tornar real a sua vinda para Portugal.
Porque você quer morar em Portugal? Quais os motivos? O que você pretende fazer em Portugal? Como você vai se manter
financeiramente? Como você vai lidar com a distância de sua família? O que eu preciso fazer para morar em Portugal?
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Planejamento
Para que você tenha em mente as dificuldades que irá enfrentar, como saudade, choque cultural, recursos financeiros. Os
primeiros meses não são tão fáceis, mas com o tempo você se adapta.
Ao passar estas informações, não estamos querendo desencorajar ninguém, nós sabemos que é muito bom morar em
Portugal, mesmo que por um período, pois se aprende muito, porém é preciso estar com os pés no chão e saber das
dificuldades. Quem consegue superar com maior facilidade as dificuldades que aparecem são aqueles que se planejam e
conseguem ter jogo de cintura em meio as dificuldades.
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Quais são as suas metas em Portugal
Este é um fator importante a ser levado em consideração. Como já mencionamos, Portugal é um bom país para se
viver bem, mas não é o país ideal para se fazer reservas financeiras.
Portugal tem como principal característica a segurança e a qualidade de vida, mas trabalhar em uma empresa para
juntar dinheiro é uma tarefa bem difícil se trabalhando em uma empresa. Para quem empreende já é uma situação
um pouco diferente, pois devido o país ser muito turístico os 365 dias do ano, Portugal é um país atrativo para
investidores.
Quem decide morar em Portugal viverá bem, comerá bem, terá saúde de qualidade e segurança.
IMPORTANTE; Reflita bem, pois o seu objetivo em Portugal é diferente do porquê e dos motivos para morar aqui,
também é diferente do que você vai fazer em Portugal. Responda; Qual o meu objetivo em Portugal?
Por exemplo:
“Meu objetivo morando em Portugal é dar qualidade de vida e segurança para mim e para minha família, adquirir
uma casa no Estoril e comprar um carro confortável, conhecer diversos países da Europa, falar fluentemente inglês,
espanhol, francês e italiano, me formar na faculdade. Para que isso aconteça, vou fazer da seguinte maneira:...”
Agora que já entendeu os objetivos vamos falar de planejamento de viagem.
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Temporadas
Uma das coisas mais importantes para você aprender agora é sobre as temporadas em Portugal.
ALTA TEMPORADA em Portugal inicia-se no início do mês de Junho até o final do mês de agosto, que é época do verão
europeu. Portugal é onde se concentram as praias eleitas como as mais lindas da Europa toda. Nesta época além dos
imigrantes que chegam no país para morar, Portugal está lotado de turistas por todos os lados. Pense bem no seu roteiro com
relação à este fator, pois é nesta época que as passagens aéreas para Portugal estão mais caras.
BAIXA TEMPORADA em Portugal – Vai do início de novembro até início de março. Pois é época de frio na Europa toda e o
turismo em Portugal diminui automaticamente diminuindo o valor das passagens aéreas, preços em restaurantes e lojas.
Diferente do verão, no inverno em Portugal, você não encontrará filas ao visitar alguns lugares, o que é completamente
comum no verão. Às 17h já está anoitecendo em Portugal neste período.
MÉDIA TEMPORADA em Portugal – Na minha concepção esta é a melhor época, vai de Março até início de junho e de
Setembro até início de novembro. A temperatura do país está mais agradável, pois é clima de primavera e outono em Portugal,
o país não está tão cheio de turistas e os preços não estão tão altos. Mas se a sua intenção é de curtir uma praia portuguesa, o
melhor é ir antes do verão para aproveitar melhor quando começar o calor.
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Passagem aérea
Os preços podem variar bastante dependendo de onde ou para onde você vai. A época do ano também pode
influenciar muito. Viajar fora das altas temporadas, comprar com antecedência e ter flexibilidade, pode fazer
toda a diferença. Existem preços que podem chegar facilmente a 6000 reais para uma ida e volta de Portugal.
Mas também é possível encontrar menos da metade disso, sem depender de promoções.
Sites como Google Flights, Kayak e Skyscanner facilitam sua busca, pois eles fazem buscas em várias
companhias aéreas ao mesmo tempo e com isso você terá uma visão geral dos preços na mesma época.
“...às vezes a diferença de um dia a mais ou a menos podem significar muitos reais economizados.”
Também é muito importante ficar por dentro de promoções das companhias aéreas, a forma mais tradicional
de ter essa informação em primeira mão é se inscrever para receber os newsletters das companhias aéreas.
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Evitando Golpes e Problemas
Ao viajar seja sempre discreto, o fato de Portugal ser um país seguro não quer dizer que não existam pessoas de
má índole. Fique sempre atento aos seus pertences para não entrar em situações de risco. Não precisa viajar
com medo, mas ter atenção nunca é demais.
Nestes casos em Portugal é mais fácil perder que ser roubado. Isso pode parecer obvio e constrangedor. Você
não quer sair do Brasil para ser furtado em um país de primeiro mundo, não é? Mas isso acontece sim! Os turistas
em lugares movimentados ainda deixam as bolsas no chão, na cadeira ou simplesmente desviam o olhar um
segundo para o lado errado, e lá se foi. O viajante normalmente está distraído com as coisas novas para ver e os
oportunistas sabem disso. Então, sempre fique atento: prenda a alça da câmera ou da bolsa em você, tenha
sempre seus pertencentes debaixo dos seus olhos, não deixa sua carteira no bolso de trás da calça/bermuda e
garanta que seus companheiros de viagem façam o mesmo, e tudo ficará bem.
Não dê esmolas. Sem exceções, mesmo que seja um monge ou um padre. Na verdade, não dê dinheiro para
ninguém na rua, seja alguém explicando ser de uma instituição de caridade ou adolescentes pedindo dinheiro
para um evento no colégio. Sem falar no fato de que eles podem simplesmente estar te distraindo para pegar
sua carteira ou bolsa e correr. Encorajar pedintes não é a melhor forma de usar seu dinheiro (e boa vontade).
Outra dica que vou deixar aqui é NUNCA aluguem um quarto ou apartamento à distância que não seja de sites
confiáveis como o Airbnb. Alugar quartos ou casas pelo OLX ainda no Brasil é um risco muito grande de ter
decepção na hora em que chega à Portugal, Faça seu planejamento para ter um local temporário para ficar e
ver casas PESSOALMENTE em Portugal. Não posso dizer que são todos os casos, mas há muitos casos em que a
decepção é grande ao chegar no local.
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Evitando Golpes e Problemas
Se você realmente quiser ajudar uma comunidade, inscreva-se em algum trabalho voluntário ou doe para uma instituição
Separe a fonte do dinheiro. É muito normal que no Brasil a gente use todos os cartões de crédito na mesma carteira, mas
viajando, não faça isso. Caso perca a carteira, o cartão fique preso no caixa automático ou se for bloqueado, você terá um
problema sério. Mantenha sempre um cartão reserva separado.
É muito frequente quando um casal viaja, que apenas um deles leve o cartão com o dinheiro da viagem, deixando os outros
cartões em casa. Não faça isso! Solicite o desbloqueio dos cartões de todos que irão viajar, mesmo que a intenção inicial seja
usar apenas um deles, pois, caso ocorra algum problema, é muito mais fácil acessar o banco via internet e movimentar o
dinheiro para outro cartão ou outra conta.
Não use o bolso de trás. Simples, é o bolso mais fácil para um batedor de carteira retirar algum pertence. Os homens
normalmente colocam a carteira e muitas mulheres, o celular. Mas enquanto estiver viajando use esse bolso apenas para coisas
sem valor. Guarde seus pertences em bolsos internos de casacos ou no bolso da frente quando não houver opção. Uma ótima
saída é utilizar o cinto interno (também chamado de Money Belt), que é parecido com uma pochete, mais fina, que você coloca
embaixo da roupa.
Faça um seguro viagem ou PB4. Muita gente ignora o seguro. Ninguém espera usar um seguro durante uma viagem, não é?
Mas se você ficar doente vai desejar ter feito um seguro. Atendimentos médicos em outros países podem chegar facilmente aos
mil ou dois mil dólares, mesmo os menos graves. E para muitos países é obrigatório. Os melhores seguros cobrem todos os
gastos de saúde, saúde dental e ainda problemas com perda de bagagem e atrasos de voos. E normalmente tem um custo
baixo pela tranquilidade que trazem quando ocorre um problema. Não abra mão disso.
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Como planejar a sua viajem?
Primeiro Passo: Estrutura financeira
Esse é o ponto mais importante do seu planejamento, é preciso ter estrutura financeira para se mudar para Portugal. Isso é
essencial é algo tão obvio, mas que infelizmente muitos brasileiros acabam negligenciando esse ponto fundamental e acabam
se dando mal aqui, passando por dificuldades e muitas vezes sem dinheiro nem para retornar ao Brasil.
Para quem tem uma renda é mais fácil, agora se você vem sem dinheiro, para trabalhar aqui, que é o caso da maioria das
pessoas, não saia do Brasil sem ter no mínimo 6 meses das suas despesas pagas em Portugal. Isso é fundamental para sua
sobrevivência. Não faça o seu sonho virar um pesadelo.
Você tem que vir estruturado financeiramente. E não só para Portugal, aqui é o país com menor custo de vida da Europa para
se viver mas até mesmo uma mudança de estado ou de cidade requer um planejamento financeiro.
Se você tem poucos recursos espere mais um pouco para vir com a família, algumas pessoas preferem que um venha na frente
e depois vai o restante da família, mas eu acredito que quando o casal trabalha junto no país consegue se estabilizar mais
rápido.
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Como planejar a sua viajem?
Mesmo assim deve se ter o mínimo de recursos financeiros para se manter aqui por alguns meses até conseguir uma fonte de
renda. Não esqueça esse é o ponto mais importante do seu planejamento.
Segundo Passo: Estrutura psicológica
Você precisa se preparar psicologicamente, você vai estar longe da sua família, você vai estar longe dos seus amigos, você vai
estar longe da cultura do Brasil.
Os primeiros 3 meses ou até um pouco mais não são nada fáceis. Então é muito importante se preparar psicologicamente.
Ter claro em sua mente suas metas e objetivos, saber que isso será melhor para você e também para sua família.
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Como planejar a sua viajem?
3° Passo: Tenha um plano A, um B e um C Planejamento nunca é demais, você precisa ter o seu plano principal.
Ex: Plano A, vou chegar em Portugal revalidar o meu diploma e trabalhar na minha área de atuação.
Porem se você não conseguir, o que vai fazer?
Plano B, Caso não consiga inicialmente trabalhar na minha área, vou trabalhar como recepcionista de hotel ou garçom.
Plano C, se nada der certo, volto para o Brasil ou vou trabalhar no primeiro emprego que encontra. Etc.
Planeje as diversas possibilidades pois nem tudo sai como o esperado.
Mas fique tranquilo, pois aqui é um país com oportunidades tanto para empreender como para trabalhar, é possível viver bem
com pouco dinheiro.
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Adapte-se a uma nova cultura
Você vindo para Portugal tenha em mente que terá que deixar a cultura brasileira no Brasil. Porque a única coisa que é igual
entre Brasil e Portugal
a língua, e ainda assim tem algumas diferenças que veremos mais a frente. O Brasil é um país enorme com diversas culturas
diferentes, porem muitas semelhantes entre os brasileiros. Já Portugal é mais sossegado, mais tranquilo, menos festeiro que o
Brasil.
Outra coisa importante se você quer morar em Portugal, você precisa se adaptar com uma nova cultura. Você precisa seguir as
regras, aqui não existe o “jeitinho”. Portugal é um país bem burocrático, até mais que o Brasil em certos pontos. E as regras
devem ser cumpridas.
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Como Escolher passagens aéreas
1° Seja flexível no dia e horário de partida.
Existem certas condições para encontrar preço reduzido na passagem, uma delas é ser flexível na data e hora da partida.
Os preços das passagens são formados por diversos fatores, como a oferta e procura, por esta razão viajar nos finais de semana
sempre torna a passagem mais cara.
Por exemplo: Sexta-feira a noite é caro. Quarta-feira é barato. Voltar no domingo é caro.
Voltar na segunda ou terça é mais barato.
Isso acontece pois normalmente nas sextas os voos estão mais cheios, é natural, a maioria das pessoas precisa aproveitar o final
de semana para conseguir mais dias de folga em seu trabalho. A volta no domingo funciona da mesma forma, muitas pessoas
retornam de suas viagens no domingo para poder retornar ao trabalho na segunda-feira, isso faz com que os voos estejam
cheios e consequentemente custem mais. Então para que consiga bons preços seja flexível no dia e hora da sua viajem.
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Como Escolher passagens aéreas
2 ° Preste bastante atenção às regras das promoções
Toda promoção tem suas regras, quando você procura no site da companhia pelo preço anunciado e não encontra,
certamente está fugindo de uma ou outra regra. A regra mais comum diz respeito à data da partida e retorno, eles normalmente
estipulam um período para a validade da promoção.
A segunda regra mais comum é sobre a permanência mínima e sobre passar pelo menos um domingo no destino. A terceira
regra fala da antecedência mínima da compra, algumas passagens devem ser compradas com no mínimo 20 dias, outras 10,
enfim, cada promoção é diferente.
A quarta e última regra que devemos observar é que a maioria das promoções não incluem no valor final as taxas de
aeroportos. Agora com as regras bem claras, será mais fácil aproveitar aquela promoção imperdível sem se sentir frustrado pois o
buscador do site da companhia aérea lhe informa outro valor.
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Como Escolher passagens aéreas
3° Seja rápido para aproveitar as promoções
Muitos turistas quando procuram passagens aéreas em promoção finalmente desistem e se sentem enganados, o
problema reside na forma em que as passagens são promovidas.
A companhia anuncia uma promoção de passagens por R$999 ida e volta para Milão, essa passagem de fato existe, mas
em pequenas quantidades. Vamos imaginar uma aeronave com 100 assentos, quando a promoção é lançada 10
pessoas podem aproveitar o preço inicial anunciado, depois que 10 passagens forem compradas esse valor sobe um
pouco, digamos R$1.099,00 mais 10 passagens vendidas e o preço sobe para R$1.299,00 e assim por diante.
É importante ser rápido para conseguir uma passagem com custo reduzido.
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Como Escolher passagens aéreas
4° Nem todas as promoções são boas para você
Existem promoções que são boas, mas muitas vezes não para você. Saiba esperar a hora certa de comprar sua passagem, isso
muitas vezes só pode ser entendido pelo próprio instinto da pessoa.
O que quero dizer é que são muitos os fatores que irão decidir se a passagem e o preço são os corretos, veja os gastos adicionais
que essa escolha lhe dará.
Um bom exemplo é a compra de uma passagem aérea para um aeroporto menor, o preço pode ser melhor, porém, você terá
de gastar com o deslocamento. Falando de deslocamento, existem excelentes promoções que somente partem de São Paulo ou
Rio de Janeiro, as pessoas compram sem pensar que moram no interior e terão de comprar uma outra passagem para chegar
até o aeroporto.
Antes de bater o martelo considere todos estes fatores, pois no final das contas o barato pode sair caro.
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Como Escolher passagens aéreas
5° Compre passagens aéreas baratas na hora certa
Nem sempre muita antecedência garante um melhor preço, não há uma fórmula mágica, mas sabemos que existe melhores
momentos para você comprar a passagem aérea, normalmente para a baixa temporada esse tempo é de 25 a 40 dias antes
para voos nacionais e de 30 a 90 dias para voos internacionais. Já para a alta temporada os tempos variam, 60 a 90 dias para
voos nacionais e 60 a 120 dias para voos internacionais.
Nunca é recomendável comprar uma passagem aérea com mais de 3 meses de antecedência, o motivo é lógico, se a
companhia aérea já tem o avião praticamente cheio, por qual razão faria uma promoção?
Seja paciente e espere o melhor momento para comprar suas passagens aéreas.
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Vistos para Portugal
Existem atualmente 15 tipos de visto em Portugal, sendo que destes 7 são apenas de entrada e de curta duração.
Abaixo podes conferir a lista dos 8 tipos de visto de residência para você viver em Portugal.
D1 - Visto de residência para exercício de atividade profissional
subordinada.
D2 - Visto de residência para exercício de atividade profissional
independente ou para imigrantes empreendedores.
D3 - Visto de residência para atividade investigação, docente em
estabelecimento de ensino superior ou altamente qualificada e
profissional de espetáculos (para mais de 1 ano).

exercida por trabalhador subordinado.
D4 - Visto de residência para estudo, intercâmbio de estudantes,
estágio profissional não remunerado ou voluntariado.
D5 - Visto de residência no âmbito da mobilidade dos estudantes
do ensino superior.
D6 - Visto de residência para efeitos de reagrupamento familiar.

D3-A Visto de residência para atividade altamente qualificada
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Vistos para Portugal
Nos sites todas as informações serão atualizadas entre valores, datas e normas. Motivo família, segurança,
estabilidade financeira, saúde, emprego, estudos, seja qual for você tem um guia para lhe auxiliar e consultar
sempre que preciso, nosso e-book lhe passou todos os passos necessários e fundamentais para mudar, com a
leitura completa e análise do nosso conteúdo você pode planejar e escolher as melhores opções, visando
solucionar suas dúvidas e dificuldades.
Portugal é Quinto país do mundo que mais recebe Brasileiros, tendo a vantagem do mesmo idioma e a ótima
recepção.
Custo de Vida de Portugal para se ter uma fonte de qualidade e confiança. Para a maioria dos estrangeiros, o Nos
sites todas as informações serão atualizadas entre valores, datas e normas. Motivo família, segurança, estabilidade
financeira, saúde, emprego, estudos, seja qual for você tem um guia para lhe auxiliar e consultar sempre que
preciso, nosso e-book lhe passou todos os passos necessários e fundamentais para mudar, com a leitura completa
e análise do nosso conteúdo você pode planejar e escolher as melhores opções, visando solucionar suas dúvidas
e dificuldades.
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Seja Bem Vindo!
Portugal é Quinto país do mundo que mais recebe Brasileiros, tendo a vantagem do mesmo idioma e a ótima recepção.
Custo de Vida de Portugal para se ter uma fonte de qualidade e confiança. Para a maioria dos estrangeiros, o custo de vida é
considerado baixo. Segundo o UBS (Prices and Earnings 2015), os índices de preços revelam-se atraentes:
Alimentação: 47,4 (índice: Nova Iorque = 100);
Vestuário: 44,3 (índice: Nova Iorque = 100);
Serviços: 53,1 (índice: Nova Iorque = 100);
Bilhete de metro: € 1,40 (viagem de aproximadamente 10 km);
Bilhete de autocarro: € 1,80 (viagem aproximadamente 10 km); Restaurante: € 40 (jantar composto por 3 pratos num
restaurante de qualidade).
Pronto você já sabe quase tudo para iniciar seus estudos em Portugal, desejamos sucesso e prosperidade.

www.guiamoraremportugal.com/guia-morar-em-portugal-passo-a-passo

Conteúdo Atualizados todos os
dias para você que quer Morar
em Portugal.

Vídeos do Nosso Cotidiano
e vários comparativos de
Portugal e Brasil.

Fotos desse Pais Maravilhoso e
Dicas de Portugal.

Patrícia e Robson Alves são brasileiros, gaúchos do Rio Grande do Sul, um casal que
decidiu compartilhar suas experiências de Morar em Portugal com o mundo!
Robson morou em Portugal de 2006 à 2012 e adquiriu através de sua experiência
como é a realidade da vida de um imigrante, durante sua jornada em Portugal ele
conheceu mais de 18 países, mas Portugal foi o lugar que ele pode chamar de LAR.
No ano de 2012 Robson decidiu voltar para o Brasil, e foi quando conheceu Patrícia.
Ele sempre falava de suas experiências e das coisas que aprendeu morando no
exterior. Os dois, com as filhas decidiram então Morar em Portugal com as filhas.
Hoje o casal mora em Portugal, e compartilha suas experiências e notícias de Portugal
no Blog Morar em Portugal.
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