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Prefácio
Olá, leitor(a) do Euro Dicas!

Junto com a ideia de mudar de país, surgem as dúvidas e as expectativas. Ao cogitar a ideia 
de mudança para viver a aposentadoria em Portugal, sabemos que você poderá passar 
por um misto de sentimentos. Já de início podemos dizer que essa mudança pode fazer 
transformações incríveis na sua vida.

�4$0-)&3�7*7&3�&.�06530�1"È4�¿�6."�%&$*4´0�$03"+04"�&�<$".04�.6*50�"/*."%04�&.�4"#&3�26&�
a aposentadoria em Portugal é um desejo seu. O país é escolhido por muitos aposentados 
que desejam viver tempos de tranquilidade em um local seguro, com clima ameno e com 
paisagens deslumbrantes.

�&�70$À�+²�3&=&5*6�#"45"/5&�40#3&�0�"446/50�&�5&.�$&35&;"�%&�26&�26&3�7*7&3�&44"�&91&3*À/$*"ý�
podemos dar a primeira dica: invista em fazer um cuidadoso planejamento. Fazer um projeto 
de todos os passos necessários para executar a mudança é fundamental para que você 
consiga fazer boas escolhas.

Para fazer o seu planejamento de mudança, apoie-se em informações de qualidade, de 
'0/5&4�$0/<²7&*4þ��&/)"�&.�.&/5&�26&�#64$"3�*/'03."ºÔ&4�¿�0�.&-)03�26&�70$À�10%&�'";&3�
para tomar as decisões mais acertadas. Se informar e saber o que vai encontrar pela frente é 
fundamental para evitar surpresas ou expectativas frustradas. Concorda?

Nosso terceiro conselho é que você não tenha pressa. Estabeleça uma data limite, caso 
13&<3"þ��"4�1&/4&�&.�13";04�3&"*4ý�26&�1&3.*5".�26&�70$À�50.&�%&$*4Ô&4�$0.�$"-."ý�
10%&/%0�3&=&5*3�40#3&�0�26&�¿�."*4�*.1035"/5&�&�"$&35"%0�/&44&�.0.&/50þ��&/4&ý�103�
exemplo, nos itens que são fundamentais e no que você deseja vivenciar na aposentadoria. 
�&/)"�$"-."�1"3"�3&40-7&3�56%0�0�26&�¿�13&$*40þ��&3�1"$*À/$*"�1"3"�'";&3�6."�.6%"/º"�
tranquila deixará você aliviado e mais feliz com a decisão.
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Se permitir viver uma mudança de país pode ser uma experiência muito enriquecedora para 
quem tem disponibilidade e vontade de conhecer novos lugares e pessoas, e mais importante 
do que isso, conhecer outras formas de viver a vida.

Pensando em todas estas questões e aproveitando a experiência de quem já passou por uma 
mudança de país, decidimos criar o Ebook Morar em Portugal Aposentado. As informações 
que você vai encontrar aqui foram organizadas de forma a ajudar você em todos os passos 
necessários para sua mudança, desde a primeira ideia até a sua chegada em Portugal. 
�6&3&.04�&45"3�+6/504�$0.�70$À�"5¿�0�<.ý�26"/%0�70$À�4&3²�6.�'&-*;�"104&/5"%0�/0�1"È4þ

��."5&3*"-�'0*�&4$3*50�$0.�*/'03."ºÔ&4�"56"-*;"%"4�0#5*%"4�%&�4*5&4�0<$*"*4�1"3"�("3"/5*3�26&�
você tenha acesso à informação de qualidade. Você encontrará também algumas dicas de 
quem já passou pela experiência de atravessar o oceano para iniciar uma nova etapa de vida.

�03�Þ-5*.0ý�26&3&.04�%*;&3�26&�<$".04�)0/3"%04�$0.�"�46"�$0/<"/º"�/0�53"#"-)0�'&*50�1&-"�
Equipe Euro Dicas. Agradecemos por ter adquirido o Ebook e esperamos que ele seja muito 
útil no planejamento da sua aposentadoria em Portugal.

Desejamos uma excelente viagem!

Boa leitura e até Portugal!
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