
GLOBAL 
PORTUGAL

CIDADANIA PORTUGUESA, VISTOS 

E INVESTIMENTOS

 2020



APRESENTAÇÃO

- Pesquisa de imóveis para investidores e para brasileiros e estrangeiros que 

desejam residir em Portugal; 
 

- Equivalência de diplomas universitários; 

 

- Assessoria para aposentados residirem em Portugal; 
 

- Abertura de empresas. 

 

A Global Portugal começou em 2017 com o 

propósito de oferecer uma prestação de 

serviço sério, com mais rapidez e grande 

satisfação de nossos clientes. 
  

Temos uma equipe com grande 

especialização em processos de cidadania 

portuguesa, investimentos e diversos serviços 
burocráticos em Portugal conforme lista 

abaixo: 

 

Serviços: 

 

- Cidadania Portuguesa - processos feitos diretamente em Portugal sem 

precisar do Consulado de Portugal; 
 

- Judeus Sefarditas - obtenção de Cidadania Portuguesa; 

 

- Buscas de certidões de nascimento e outros documentos em Portugal; 
 

- Averbações de casamentos e Processos de divórcios - revisão de 

sentença estrangeira; 

 

- Obtenção de documentos como NIF (número de identificação fiscal) e 

disponibilizamos um profissional para assessoria fiscal; 
 

 



NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão - Garantir a excelência na prestação 
de serviços e fornecer soluções, maximizando 

valor e tempo para clientes e investidores. 
 
 
 

Visão - Ser a referência global número um no 
mercado em que atua, visando sempre a 

satisfação do cliente. 
 
  
 

Valores - A Global Portugal  é uma empresa 
que preza pela: Integridade, Ética, 

Reconhecimento Humano e Intelectual, 
Profissionalismo, Transparência, Qualidade e 

Melhoria Contínua.  
 
 
 



VANTAGENS EM OBTER A CIDADANIA 

PORTUGUESA

1 - Ser cidadão europeu 
 
Com nacionalidade portuguesa, será possível que você se desloque 
pela União Europeia sem precisar de visto. 
 
 
2 - Flexibilidade na escolha de país em que deseja morar na 
Europa  
 
Todos os cidadãos dos países integrantes da União Europeia têm a 
liberdade para escolher em qual país do Bloco desejam viver. 
 
3 - Direito de transmitir a nacionalidade portuguesa 
 
A nacionalidade portuguesa pode ser transmitida para outras 
gerações, e, em alguns casos para o cônjuge e ascendentes.  
 
4 - Qualidade de vida a um custo mais baixo 
 
A alta qualidade de vida em diversas regiões da Europa não é 
novidade para a maioria das pessoas. Com a nacionalidade 
portuguesa em mãos, você poderá frequentar universidades, realizar 
cursos e desfrutar outros serviços com o mesmo preço que os 
europeus pagam, isto é, a um custo relativamente baixo. 
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"Esperamos ajudar muitos brasileiros a 
conquistar o grande sonho de viver na 
Europa." 



CONTATOS: 
 Equipe Global Portugal 

Endereço: Av. Aida, nº 295, 1º Andar  
Estoril - Portugal  

Tel: + 351 216 069 692 
https://www.globalportugal.com.br 

 
 
 
 

Email: contato@globalportugal.com.br 
 


