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Prefácio
Olá, prezado(a) leitor(a) do Euro Dicas!

Temos a real noção de que mudar de país não é uma iniciativa simples. Este é um passo 
que	pode	não	ser	definitivo,	mas	certamente	vai	alterar	alguns	rumos	da	sua	vida.	Portanto,	
recomendamos o máximo de planejamento prévio para que as chances de se obter êxito 
sejam	otimizadas.	Afinal,	atravessar	o	Oceano	para	viver	novas	experiências,	ou	até	mesmo	
recomeçar sua vida, requer doses consideráveis de paciência, persistência e resiliência.

Quaisquer que sejam os motivos da mudança, ir morar em outro país implica, acima de tudo, de-
spir-se dos conceitos já assimilados até aqui, pois você vai imergir em outra cultura, com novos 
hábitos, com diferentes lógicas de pensar e agir, possivelmente com clima adverso, gastronomia 
diferente, entre outras tantas variáveis, talvez inéditas na sua vida pré-Portugal. Lembre-se de 
que você vai para um lugar novo, onde não conhece ninguém. É preciso conquistar a amizade e 
a	confiança	das	pessoas.	É	necessário	reinventar-se!

Muitos membros do Euro Dicas chegaram a  
Portugal quando se tinha pouco ou quase nada de conteúdo sobre o tema. Atualmente, 
existem alguns sites especializados e muitos grupos no Facebook, o que facilita a busca por 
informações.	No	entanto,	por	vezes,	elas	são	insuficientes	ou	desencontradas.	Pensando	
nisso, elaboramos este documento que você acaba de adquirir. 

É importante salientar que esse material foi feito com muita responsabilidade, sempre tendo, 
prioritariamente,	o	apoio	de	fontes	oficiais	e	de	profissionais	habilitados	nas	áreas	jurídicas	
e	fiscais.	O	Euro	Dicas	se	preocupa	muito,	apoia	e	recomenda	apenas	as	entradas	legais	em	
Portugal.	Um	recomeço	de	forma	ordenada,	com	planejamento	prévio	e	reserva	financeira	já	
é difícil. Se isso for feito de maneira precipitada, sem dinheiro e sem planejamento, a probabili-
dade de não dar certo será maior.  

Agradecemos	imensamente	por	você	ter	confiado	no	nosso	trabalho	e	ter	adquirido	o	ebook	
Como Morar em Portugal. Modestamente, temos a pretensão de que este material seja uma 
espécie de guia para ajudá-lo(a) nesta nova fase da sua vida. Ele foi elaborado pensando obje-
tivamente nos aspectos mais importantes de todas as etapas deste que é um grande projeto. 
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Aqui, você irá encontrar informações e dicas divididas em quatro grandes capítulos. Inicial-
mente, abordamos a fase que antecede à viagem a Portugal, ou seja, o momento do planeja-
mento, que envolve desde os motivos que o levaram a sair do Brasil, buscas por informações 
legais, os tipos de visto, como tirar o passaporte, os modelos de procuração que tem que 
providenciar,	os	trâmites	para	poder	levar	seu	animal	de	estimação,	a	provisão	financeira,	
incluindo custo de vida em Portugal e etc. 

Depois, em dois momentos, abordamos a viagem propriamente dita e a chegada imediata a 
Portugal, com dicas de como economizar na compra das passagens, quantidade de dinheiro 
que precisa levar, orientações sobre a bagagem, documentos e postura para encarar a imi-
gração, liberação do animal de estimação e deslocamento até o alojamento. 

Por	fim,	esmiuçamos	a	etapa	Portugal,	na	qual	tratamos	dos	passos	importantes	para	quando	
você já estiver em solo português: as instalações iniciais, o encaminhamento dos documen-
tos portugueses (NIF, Segurança Social, pedido da Autorização de Residência, conta bancária, 
carta de condução, entre outros), matrícula escolar, mercado de trabalho e muito mais. 

Ahhh, uma pitadinha de experiências pessoais de integrantes da nossa equipe que já vivem 
em terras lusitanas também não irão faltar. Sempre é bom ouvir – neste caso, ler – pessoas 
que já trilharam o mesmo caminho que queremos traçar, não é verdade?

Está pronto para este desafio? 

Então venha conosco! 

Boa leitura!
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