EAbrief: Novo regime dos “Vistos Gold”/ The new regime of the “Golden Visa”
Lei n.º 63/2015, de 30 de Junho
A presente Lei procede à terceira alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, que aprova o regime jurídico
de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, alterada pela Lei nº
29/2012 de 9 de Agosto.
A presente lei entra em vigor a 1 de Julho.
…

Law no. 63/2015 of June 30
The present law proceeds to the third amendment to the Law no. 23/2007, of July 4 th, which approves
the legal regime of foreigner’s entry, permancy, exit and moving of the national territory, amend by the
law no.29/2012, August 9th.
This law enter into force July 1st.
Os melhores cumprimentos/Best Regards,
Espanha e Associados - Sociedade de Advogados, RL
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