O privilégio de encontrar uma
one-stop-shop de soluções
independentes de investimento
e residência especializada em
Portugal e certificada por 10
anos de experiência em investimento e gestão de patrimônio.

Acreditamos no privilégio e no conforto

A APORT - Portugal Privileged Investment

base sólida de 10 anos de experiência e

and Residency - é uma empresa de con-

especialização em gestão de patrimônio,

sultoria financeira (family office, wealth

bem como em consultoria de investimento

management) com sede no coração de

(powered by Loyal Wealth Management).

Lisboa e que apoia indivíduos e empresas, que investem, vivem (mudam) e fazem negócios em Portugal.

que oferecemos a quem deseja ver o seu
patrimônio e sua qualidade de vida crescer através de nossa abordagem full service e oferecida de um dos melhores países
para se viver e investir.
Esta é uma empresa suportada por uma

A decisão correta sobre viver e investir em Portugal.
O máximo de vantagens fiscais através da adoção de regimes fiscais
especiais (como o Regime de Residente Não Habitual).
Meios para viver e trabalhar na Europa “para sempre” (“residência na
Europa por investimento” – através do Golden Visa).
Melhores oportunidades de investimento na Europa hoje (conheça nosso
serviço: Oportunidades de Investimento).
Tranquilidade durante a mudança (antes, durante e após a chegada)
e integração familiar.
Garantia de sucesso continuado através de um parceiro local que pensa
em tudo.

Wealth management e estratégia de investimento in-house, somada
a consultores de negócio, corretores imobiliários e advogados peritos,
todos locais e selecionados com elevados critérios de qualidade, garantem uma estrutura sólida, com capacidade de resposta imediata
e individual a qualquer demanda relativa a investimento estrangeiro,
meios de residência, aquisição de imóveis e gestão de patrimônio em
Portugal; tudo através de um único provedor de confiança.

Nasceu em 1973 no Brasil,
em Santa Catarina. É licenciado em
Engenharia Química e tem um MBA em
Business Administration. Trabalhou em multi-nacionais como Bayer, SAP, Deloitte e BMW,
onde adquiriu experiência na coordenação de projetos internacionais (Alemanha,
Estados Unidos, Argentina e Brasil). Gere a
sua própria empresa de wealth management (family office), a Loyal Wealth Management, desde 2006 na Suíça, sendo responsável pela elaboração de estratégias
de investimento. Estas são, por sua vez,
oferecidas através de um portfolio diversificado, caracterizado por caráter Retorno
Absoluto e atingimento de altas rentabilidades a riscos controlados, o que torna sua
proposta de investimento única.
Em 2018 começa a viajar intensamente a
Lisboa, fundando consequentemente a
unidade de negócio derivada APORT.
IDIOMAS: Português, Alemão,
Inglês, Espanhol e Italiano

Nasceu em 1981 e vive em Lisboa.
Licenciada e pós-graduada em Healthcare, conta também com um Executive MBA
pela Hult Business School, em Londres. Após
a fase inicial de sua carreira na área de
Healthcare, seguiu uma trajetória focada
em análise de negócio, gestão de projetos
e operações em empresas multinacionais.
Tânia é absolutamente apaixonada pela
criação de empresas, pela estruturação
e análise detalhada dos seus processos e
procedimentos. A sua capacidade analítica e minimalismo aliam-se à capacidade
de criação de soluções e métodos de excelência para empresas de serviços profissionais first class.
IDIOMAS: Português, Inglês, Espanhol e Francês

Contar com uma empresa local que tem 10 anos de experiência internacional é um privilégio. A Loyal Wealth Management representa uma
abordagem contemporânea de gestão de patrimônio (wealth management, family office, consultoria de investimentos), baseada numa
combinação de estratégias de investimentos inovadoras e conduzidas
em reconhecidos centros de private banking, como: Suíça (Liechtenstein), Bahamas e Estados Unidos da América.
Com sede perto de Zurique, na Suíça, a Loyal é um intermediário financeiro com a operação autorizada por uma autarquia suíça e trabalha
de forma 100% independente, neutra e livre de qualquer conflito de
interesse ou acordos com bancos e emissores produtos financeiros.

1. Melhor programa de residência da EU
para investidores não pertencentes à EU/EEE/
Suíça (possibilidade de se obter residência
permanente ou cidadania após 5 anos)
2. Melhor destino fiscal da EU para os
aposentados e indivíduos de alto patrimônio
(isenção fiscal de 10 anos para receita de
fonte não portuguesa)

3. Um dos melhores países para comprar
e possuir imóveis (OCDE, 2013)
4. Melhor destino (o melhor país do
mundo para se visitar, de acordo com a
CondéNast Traveler), e o melhor destino
da Europa para a prática de golfe e visitação a praias (de acordo com os World
Travel Awards)
5. Segundo melhor país da europa (depois da fria Suécia) para a integração de
imigrantes (MIPEX III)
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6. País muito estável, pacífico e seguro
(3º mais pacífico do mundo, de acordo
com o Índice de Paz Global de 2018)
7. Elevada qualidade de vida por um baixo custo (os salários médios portugueses
correspondem a 50% da média da EU)

8. Excelentes rodovias, telecomunicações
e sistema de saúde (12º melhor sistema
de saúde a nível mundial, de acordo
com a Organização Mundial da Saúde)
9. População altamente educada, da
qual quase metade fala pelo menos
uma língua estrangeira, principalmente a
inglesa, com ótima fluência.
10. Portal para 260 milhões de pessoas
de língua portuguesa, acesso a 500
milhões de consumidores da UE e
acesso à zona Schengen, com
livre trânsito de pessoas e
mercadorias entre
26 países

O Golden Visa é uma via rápida para inves-

Os critérios de qualificação são simples.

tidores estrangeiros de países não perten-

Alguns exemplos:

centes à União Européia obterem uma permissão de residência válida em Portugal.

1. Aquisição de imóveis em Portugal (todos os tipos de propriedade se qualificam,

No âmbito deste programa, os requeren-

residencial e comercial) e investimento mí-

tes têm apenas de fazer um dos investi-

nimo de 500.000€ (apenas um investimen-

mentos qualificados para obter uma au-

to qualifica o investidor e sua família).

torização de residência. A maneira mais

2. Aquisição de imóveis cuja construção

clássica de se fazer o requerimento tem

tenha sido concluída há, pelo menos, 30

sido através do investimento imobiliário, ou

anos, ou localizados em área de reabilita-

seja, a compra de um imóvel com valor

ção urbana, no montante global igual ou

igual ou superior a 500.000€.

superior a €350.000,00.

A autorização de residência permiti-

3. Um investimento de pelo menos

rá ao investidor e seus familiares entrar e/

€250.000€ no apoio da produção artística

ou morar em Portugal e viajar livremente

ou na recuperação e/ou manutenção do

dentro da grande maioria dos países eu-

património cultural nacional, realizados

ropeus (Espaço Schengen) e apresenta

por instituições acreditadas (reduzido

exigências mínimas de permanência ex-

para > €200.000 se localizado numa “área

tremamente baixas.

de baixa densidade)”.

O Regime de Residência Não Habitual

Um RNH estará isento do imposto de ren-

(RNH) de Portugal permite aos que se tor-

da pessoal sobre certos tipos de receita

nam residentes fiscais a possibilidade de

qualificada se essa renda estiver sujeita

isenção de impostos sobre renda, tanto

a imposto no país de origem sob um Tra-

em Portugal como no país de origem.

tado de Dupla Tributação existente que
o permita. Uma taxa fixa especial de so-

Portugal tornou-se uma jurisdição li-

mente 20% também é aplicável a certos

vre de impostos para os indivíduos que

tipos de renda decorrentes de diversas

recebem receitas não-residentes qualifi-

atividades qualificadas, mesmo quando

cadas (aposentadoria, dividendos, royal-

exercidas em Portugal.

ties, aluguéis e ganhos de capital).
O RNH está aberto tanto a empregados
Esse regime também contempla a recei-

como a aposentados que recebem seus

ta profissional de atividades de alto va-

salários no estrangeiro isentos de impostos.

lor agregado, que beneficiam de uma
alíquota fixa de 20%. O requerente não
pode ter sido residente fiscal em Portugal
nos últimos cinco anos. Este estatuto é
concedido por 10 anos.

Não há imposto sobre o patrimônio em Portugal e o regime de imposto sucessório é “benigno”, ou seja, se aplica apenas aos bens de Portugal com alíquota de 10%, sendo
cônjuges e filhos ainda isentos. Além disso, existem acordos disponíveis que permitem
que o RNH desfrute de um tratamento fiscal extremamente favorável em seus investimentos de capital e receita de aposentadoria.
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A apresentação abrangente de oportunidades de investimento
é a nossa marca registrada: fazemos Gestão de Patrimônio (Wealth
Management) desde 2008 através da Loyal Wealth Management.

Portugal é um dos melhores lugares para

Os empréstimos bancários foram facilita-

investir nos dias de hoje, sendo o mercado

dos e o dinheiro flui para os mercados.

imobiliário uma das áreas mais promisso-

Às oportunidades de negócio e benefí-

ras. Assistimos a uma economia próspe-

cios, se alia uma política global favorável:

ra, apoiada por uma procura cada vez

sérias turbulências políticas e econômi-

maior de propriedades e por um turismo

cas e a incerteza em grandes economias

em crescimento exponencial.

emergentes, tem determinado aumento
rápido de pedidos para Golden Visa ou

O mercado imobiliário está apresentando

de Residência em Portugal desde 2014.

um novo recorde de investimento em imóveis comerciais há alguns meses. Mais produtos de investimento, tais como escritórios

As oportunidades apresentadas pela APORT não

e espaços de varejo (com rendimentos de

se limitam somente àquelas baseadas no mer-

locação bastante superiores às médias
européias), confirmam a alta atração de
novos investidores. Da mesma forma, mais
procura por hotéis também é registrada.

cado imobiliário e compreendem uma quantidade crescente de iniciativas, negócios e fundos de
investimento que tornaram Portugal a praça de
negócios mais dinâmica da Europa.

Abertura de Empresa
e Negócios em Portugal
Fornecemos uma gama completa de serviços, proporcionando
um rápido estabelecimento da empresa em Portugal, mesmo
antes da chegada do cliente.

Queremos que tenha o privilégio de se fo-

Incorporação

car apenas no crescimento de seu negó-

Cadastro

cio e não em burocracias.

Preparação de Declarações

Por isso, a APORT atua como represen-

Abertura de conta bancária

tante fiscal em Portugal de indivíduos e

Representação Fiscal

empresas não residentes e, se necessário,
pode resolver qualquer desafio burocrático em nome do cliente.

Contabilidade
Domicílio e Escritório Virtual

Através de parceiros criteriosamente selecionados e altamente especializados, a

APORT pode também abrir rapidamente uma

APORT fornece às empresas uma gama

conta bancária em nossos bancos parceiros para

completa de serviços:

a nova empresa e/ou seus beneficiários. Nossos
bancos parceiros são orientados a negócios e
trabalham de maneira eficiente com estrangeiros.
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Sempre que uma pessoa jurídica deve ser
formalmente estabelecida conseguimos,
graças ao auxílio de nossos advogados e
consultores parceiros, criar soluções caso
a caso, abordando todos os aspectos
para se fazer negócios em Portugal:
Tipologia da empresa
Contrato Social
Número de identificação fiscal
Requisitos documentais
Classificação das atividades de negócios
Capital social e acionistas
Diretores e secretário da empresa
Contador e auditor

A prática de Wealth Management da

ESTRUTURAÇÃO DE PORTFOLIO

APORT, através do envolvimento de sua empresa-mãe, a Loyal Wealth Management,

Estruturamos e gerenciamos um portfólio

representa um formato moderno de Ges-

de produtos financeiros baseados nos mais

tão de Patrimônio (Family Office), baseada

recomendados do mundo em suas cate-

na combinação de estratégias de investi-

gorias, notadamente estratégias Retorno

mento inovadoras e centros tradicionais de

Absoluto. Todos os produtos financeiros

private banking, como a Suíça (Liechtens-

(títulos) são mantidos custodiados em sua

tein), as Bahamas e os Estados Unidos.

conta bancária de investimento.

Trabalhamos de forma totalmente neutra
e independente com bancos e emissores

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

de produtos financeiros e oferecemos as
seguintes soluções:

Incorporação de empresas em
jurisdições offshore;

CONTA PRIVATE BANKING
Abrimos contas bancárias privadas na Suí-

Manuseio de transações comerciais
através de uma conta-corrente (para
pagamentos);

ça (Liechtenstein), Bahamas e Estados Uni-

Empréstimos Lombard pré-aprovados;

dos em apenas alguns dias úteis (contas

Estruturação de fundos de investimento

multi-moedas com opção de 4 moedas)

privados;
Emissão de cartões de crédito/débito
anônimos.
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O conforto de um tratamento individual e uma análise cuidadosa
visando o melhor planejamento, desde a tomada de decisão e
requerimento de vistos até a adoção dos programas de benefícios.

Tomar a decisão certa nos estágios ini-

Antes de considerar um investimento expres-

ciais é a chave para evitar consequências

sivo em Portugal, se deve avaliar as alter-

inesperadas depois de se mudar para um

nativas de estruturação cuidadosamente.

outro novo país ou receber o primeiro cálculo de imposto em seu novo domicílio fiscal. Apenas um aconselhamento tributário
e migratório abrangente pode garantir
vantagens financeiras sustentáveis.

Qualquer indivíduo que não tenha sido residente
durante os últimos 5 anos, pode obter um regime
fiscal especial, o de “Residente Não Habitual”,
sob o qual receitas com origem fora de Portugal

Possuir ativos em Portugal através de veículos de investimento estruturados pode resultar em economias tributárias substanciais.

não são tributadas por 10 anos, no caso em que
requisitos de estadia mínima sejam observados.

Assistência e Busca de Imóveis
Neutra e independente perante agentes imobiliários e bancos,
a APORT é remunerada de forma simples: só ganhamos depois
de o cliente ter recebido suas vantagens.

A APORT tem uma abordagem totalmente

Nosso objetivo: obter um desconto bas-

independente em sua relação com agen-

tante superior às comissões imobiliárias.

tes imobiliários e bancos. A gratificação
pelo nosso trabalho assume a forma de
uma taxa de sucesso, paga pelo cliente
comprador, porém somente depois deste
ter recebido suas vantagens.

Garantimos a busca de ambos imóvel e empréstimos bancários com melhor preço possível e com

Garantimos neutralidade no aconselha-

as melhores condições do mercado; sem conflito

mento, acesso a oportunidades fora do

de interesses.

mercado e taxas descontadas. Nossos
corretorres não consultam somente alvos
anunciados, mas também podem pesquisar possíveis novos entrantes.
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ANTES DA CHEGADA
Pesquisa da escola

Assistência com a importação de

Introdução a bancos

carros e móveis

Introdução a seguros

Assistência com a carteira de motorista

Assinaturas de serviços, contratos

Assistência na contratação de ajuda

e instalações
NA CHEGADA

doméstica e empreiteiros
DEPOIS DE COMEÇAR A VIVER

Registro local

Serviços de tradução e secretariado

Tour de orientação pela vizinhança

Preparação de declaração de imposto

Assistência com médicos locais,
hospitais, compras, etc
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