
 
 

 

   1 
 

 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم

 82331253300   –خرداد،دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم  51آدرس:سمنان،دامغان،میدان 

 

 :برزیل

اخذ اقامت برزیل  است. پرتغالی آن وزبان برزیلیا آن پایتخت جنوبی، آمریکای کشور بزرگترین برزیل کشور

 .برای گرفتن اقامت برزیل اقدام کند سپس وشخص باید شرایط خود را بسنجد ، مطلوب می باشد

 

 از: اند عبارت که دارد وجود برزیل اقامت اخذ برای مختلفی های روش
 

 اقامت از طریق تجارت و ثبت شرکت 

 اقامت از طریق سرمایه گذاری در شرکت های برزیلی و یا خرید ملک 

 اقامت از طریق تولد فرزند اقامت از طریق تحصیل 

 اقامت از طریق ازدواج با اتباع برزیلی 

    

دالر ثبت می شود و سپس حساب در بانک  به ابتدا شرکتی به نام متقاضی با حداقل موجودی در روش اول 

برزیلی به نام شرکت افتتاح می گردد . در اینصورت اقامت تجاری یکساله به متقاضی داده می شود که قابل 

 .دتمدید تا اخذ اقامت دائم خواهد بو

باید اجازه شخص باید در برزیل کارفرما داشته باشد و این کارفرما ، دریافت اقامت برزیل از طریق کاربرای 

حذف نیروی خارجی را داشته باشد ، داشتن حداقل مدرک لیسانس و تجربه کاری از الزامات اخذ ویزای کار 

سال  4یا  3در این کشور است . آشنا بودن به زبان پرتغالی می تواند شانس شما را باال ببرد . متقاضی اگر 

  .مت دائم را دریافت کنددر این کشور کار کند و مالیات پرداخت کند می تواند اقا

 06666امکان اقامت با خرید ملک یا سرمایه گذاری در یک شرکت برزیلی با سرمایه بیش از  در روش دوم

 .دالر وجود دارد
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 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم

 82331253300   –خرداد،دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم  51آدرس:سمنان،دامغان،میدان 

 

 :برزیل تحصیلی اقامت

ساعت در هفته میباشد. وطول دوره   06سال، واجازه ی کار  4طول دوره ی لیسانس در این کشور  

ساعت در هفته  میتواند  کار میکند و در مقطع دکتری  بین  26سال میباشد  وشخص   2کارشناسی ارشد  

ه ویزای کاری پس از اتمام  تحصیل میتواند   ویزای تحصیلی خود را  ب سال  میباشد  و شخص  5تا  3

  تبدیل کند.

  :تولد طریق از اقامت

در صورتیکه فرزند یک فرد خارجی در کشور برزیل متولد شود، این فرزند بعنوان تبعه برزیلی شناخته شده 

و برای وی می تواند اقامت دائم در برزیل را اخذ کرد . در اینصورت به والدین و سایر اعضاء خانواده وی نیز 

 .ده خواهد شاقامت دائم داد

ازدواج فرد خارجی با یکی از اتباع برزیلی نیز موجب اخذ اقامت دائم برزیل برای این فرد خواهد هم چنین 

  . شد

 


