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COMUNICADO DE IMPRENSA 

MACEDO VITORINO & ASSOCIADOS APRESENTA  

«WHY PORTUGAL 2018 - VIVER EM PORTUGAL» 

Lisboa, 29 de maio de 2018 

Para aqueles que procuram Portugal para viver, trabalhar e investir, a Macedo Vitorino & Associados lança 

hoje o relatório «Why Portugal 2018 - Viver em Portugal».  

O relatório «Why Portugal 2018 - Viver em Portugal» complementa o nosso guia para investidores «Why 

Portugal – Investir em Portugal» lançado no início do ano. Atualizámos também a secção «Viver em 

Portugal» da nossa plataforma digital «Why Portugal», com novos capítulos sobre o sistema de saúde e 

o sistema de ensino.  

Disponível em português e inglês este relatório descreve os principais aspetos a ter em conta para quem 

pretende viver e trabalhar em Portugal. Quem aceder ao «Why Portugal 2018 - Viver em Portugal» poderá 

saber mais sobre a obtenção de vistos de residência ou vistos gold, como comprar ou arrendar casa, as 

condições e os direitos de quem pretende trabalhar em Portugal, bem como sobre o sistema de ensino e 

o sistema de saúde português. 

“O nosso relatório «Why Portugal 2018 - Viver em Portugal» é muito simples e reúne as informações mais 

importantes para quem queira morar no nosso país com a sua família. Serve também para ajudar os 

investidores a conhecer as condições de vida que os expatriados e outros trabalhadores encontram em 

Portugal” refere António de Macedo Vitorino, coordenador do relatório e sócio da Macedo Vitorino & 

Associados. 

«Why Portugal 2018 - Viver em Portugal» mostra o Portugal de hoje, um país multicultural e aberto ao 

exterior, um lugar único para viver, considerado um dos melhores locais de residência para famílias, 

investidores, empresários e reformados, que ocupa a 3.ª posição no Índice Global da Paz do Institute for 

Economics and Peace. 

Para ler o relatório «Why Portugal 2018 - Viver em Portugal», clique aqui.  

Sobre a Macedo Vitorino & Associados  

A Macedo Vitorino e Associados – Sociedade de Advogados foi fundada em 1996, centrando a sua 

atividade na assessoria a clientes nacionais e multinacionais. A Macedo Vitorino & Associados tem 

experiência em diversos sectores de atividade comercial e industrial, onde assume especial relevância a 

banca, as empresas de comunicações e energia, as empresas de distribuição de grandes marcas 

internacionais e as tecnologias de informação. A percentagem de clientes provenientes de fora de 

Portugal é, hoje, superior a 60%, destacando-se o Reino Unido, a França, a Espanha e os Estados Unidos 

da América.  
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Para mais informações contacte:  

Rita Mateus de Carvalho 

rcarvalho@macedovitorino.com 

Telefone: 213 241 900 (Geral) – 213 241 921 (Linha Direta) 
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