
Proposta de honorários para requerimento de Visto de residência

Nós da Perrotti visamos tornar o processo de imigração para Portugal simples
e acessível a todos aqueles que o buscam, por isso realizamos todo o
processo até a concessão do visto pela autoridade competente.

Sabemos que esse processo sem o apoio de uma assessoria especializada
pode tornar-se demasiado caro, demorado e complicado, por isso dispomos de
profissionais qualificados em Portugal e no Brasil para que o processo seja o
mais simples, transparente e célere para você.

Existem várias formas de adquirir um visto para Portugal

Neste momento, as regras para adquirir o visto português estão organizadas
por perfis, consoante a finalidade da estadia em Portugal.

Selecione a opção que mais se adequa à sua situação para saber se se
enquadra em algum dos perfis.

✔ Visto para exercício de atividade profissional subordinada (D1);

✔ Visto para empreender (D2);

✔ Visto para exercício de atividade altamente qualificada (D3);

✔ Visto para fins de estudo (D4);

✔ Visto para fins de estudo para estudante que já está na Europa (D5);

✔ Visto para reagrupamento familiar (D6);

✔ Visto para aposentado ou renda própria (D7).

Segue nossa proposta de honorários para os casos acima mencionados:

Honorários de 700€ mais 23% de IVA, se houver, para a preparação da
documentação para apresentar à autoridade competente e acompanhamento
de todo o processo.

Caso o requerente do visto de estudo (D4 ou D5), tenha interesse em contratar
o serviço de pesquisa de cursos, universidades e documentos necessários,
será cobrado o valor de 95€ mais 23% de IVA, se houver, por hora de
pesquisa.

Além dos honorários, há o acréscimo das taxas cobradas pela autoridade
competente e portes de envio da documentação, que podem variar de acordo
com cada tipo de visto e local de saída e recebimento dos documentos.



Por fim, além dos honorários e das taxas, no caso do visto de empreendedor
(D2), há um acréscimo referente ao plano de negócios, contabilistas e demais
formalidades específicas desse tipo de visto e que serão apurados de acordo
com cada caso.

-----------------------------------------------------------------------------------------

(Proposta válida até o último dia útil do mês vigente)

No caso de mais um requerente oferecemos desconto progressivo a partir do
segundo requerente, ou seja, 1º requerente valor integral, 2º requerente 10%
de desconto, 3º requerente 15% de desconto, 4º requerente e seguintes 20%
de desconto.

A serem pagos como descrito abaixo:

o Parcelamento em até 3 parcelas iguais através de transferência
bancária;

o Para parcelamento no cartão de crédito ou no boleto bancário,
consulte-nos para maiores informações.

o Os valores referentes às taxas e portes não poderão ser parcelados.


