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MIGRAÇÃO DE EMPRESAS
AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA E CIDADANIA
CRIAÇÃO DE EMPRESAS/STARTUPS
REOGANIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE EMPRESAS 
PARA A ÁUSTRIA
TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS

SOLUÇÕES 
CUSTOMIZADAS

Elaboração dum plano  
individual

Acompanhamo-los na consecução 
da cidadania austríaca 

Criação de empresas

Lançamento duma nova 
empresa, reestruturação & 
transferência de empresas,                                                                                                                     
transferência de ativos

Obtenção da autorização  
apropriada

Obtenção duma autorização  
de residência e de trabalho para a Áustria

Direito de residência, acesso ao mercado austríaco de trabalho, criação de empresas, transferência de ativos, aquisição de 
imóveis, empresas ou bancos austríacos, pedidos de concessão de cidadania - confiem nos consultores de sua confiança!

OFERECEMOS APOIO 
EM TODO ESSE PROCESSO



Empresa em nome individual na Áustria. O tipo de negócio mais simples que pode ser criado na Áustria é a empresa em nome 

individual. Esta pode ser criada por uma só pessoa. Os cidadãos estrangeiros podem abrir uma empresa em nome individual 

na Áustria apenas depois de terem obtido uma autorização de residência. A seguir respondem pessoalmente pelas dívidas e 

obrigações da empresa, motivo pelo qual este tipo de estrutura é utilizado raramente na Áustria. A empresa em nome individual 

é a mais adequada para atividades freelance, como p. ex. contabilidade e atividades médicas.

Sociedade austríaca 
de responsabilidade 

limitada (GmbH)

Sociedade anónima 
austríaca (AG)

Sociedade em nome 
coletivo (OG)

Sociedade austríaca 
em comandita (KG)

Sociedade austríaca em 
participação passiva 

(stGes)

Sociedade civil de direito 
privado (GesnbR)

OPÇÕES QUANTO AOS TIPOS DE SOCIEDADE

OPÇÕES PARA IMIGRAR

Cartão “vermelho - branco 
- vermelho“ (assalariados, 
empresários, particulares, 
diplomados de universida-

des austríacas)

Cartão azul EU Autorização de 
estabelecimento para

particulares - atividade 
remunerada excluída

Título de residência 
para familiares e outros 

parentes/alunos de 
escola, estudantes 

universitários

Cidadania 
austríaca

Obtenção de 
documentos (autenti-

cações, apostilas)



CRIAÇÃO DE EMPRESAS/STARTUPS

Criação
Antes de criar uma empresa, é necessária a escolha da 
forma jurídica. Na Áustria existe um número limitado de 
possibilidades determinadas todas por leis. Cada uma 
dessas possibilidades tem vantagens e desvantagens 
que têm de ser ponderadas antes de escolher a mais 
apropriada para as suas necessidades. Uma das formas 
mais usuais é, por exemplo, a sociedade de responsabi-
lidade limitada (GmbH) que oferece uma proteção ampla 
do património social, mas que implica mais despesas no 
momento da criação.

Haverá um só fundador ou cofundadores? Quem gerirá 
os negócios da empresa? Qual é o capital social que po-
derá angariar? Como será repartida a responsabilidade?
Está disposto/-a a responsabilizar-se com o seu pa-
trimónio privado ou será melhor limitar a respon-
sabilidade aos fundos de comércio? Qual será o 
montante previsto para as outras despesas de cons-
tituição? Quanto tempo levará a criação da empresa?  
Aconselhamo-los com relação a todos os aspetos da 
constituição da sua empresa, esclarecendo as questões 
importantes com respeito aos estatutos da sociedade, às 

suas obrigações legais, à repartição dos lucros e perdas, 
à tributação, à nomeação de gerentes ou, se for esse o 
caso, duma direção e muitas coisas mais.

Startups
A localização excelente, possibilidades interessantes de 

financiamento e ideias atraentes de negócio dão origem a 

planos promissores de negócios e criações frutuosas de 

empresas. O mundo das startups assiste a um verdadei-

ro boom na Áustria, que conhece um constante aumento 

desde alguns anos. Sobretudo a cidade de Viena está a 

tornar-se, para fundadores inovadores nacionais e inter-

nacionais, num polo de grande atração na Europa Central. 

Estes oferecem novos produtos e serviços orientados 

para mercados globais e absorvem, por sua vez, impulsos 

vindos de investidores ativos a nível internacional. Esta 

evolução dinâmica reflete-se no número crescente de no-

vas empresas e na obtenção de ganhos cada vez maiores 

que estes têm depois de sair da fase de criação através da 

participação de parceiros potentes – muitas vezes do es-

trangeiro. Nós somos o parceiro indicado para a fundação 

da sua startup! 

 Recolha de dados

 Decisão relativa aos passos seguintes

 Início do procedimento

 Apresentação do requerimento

 Análise do processo

 Concessão do título de residência

 Declarações e registos obrigatórios

 Recolha de dados

  Decisão relativa aos passos seguintes

 Início do procedimento

 Verificação do pedido pela autoridade competente

 Concessão da nacionalidade austríaca

OBTENÇÃO DA  
AUTORIZAÇÃO
DE RESIDÊNCIA 

OBTENÇÃO DA  
NACIONALIDADE 
AUSTRÍACA



REORGANIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA 
DE EMPRESAS PARA A ÁUSTRIA

Estão à procura dum parceiro que os ajude na restrut-
uração/transferência da sua empresa? Dum parceiro que 
tenha a competência e experiência profissional para lhes 
oferecer os aconselhamentos e serviços necessários 
com eficácia em relação ao tempo e ao custo? De alguém 
que tenha os contactos apropriados por causa do con-
tacto regular com o Registo Comercial?

Se o seu produto ou o seu serviço tiver êxito no seu país, 
é possível que queira expandir. Talvez já tenha ouvido fa-
lar das vantagens duma mudança para a Áustria. A única 
possibilidade de verificar se a sua empresa está prepara-
da para este passo é uma análise cuidadosa do mercado 

e a elaboração dum plano pormenorizado de negó-
cios para a sua empresa austríaca. Nunca sub-
estime o capricho dum mercado!

Os nossos peritos aconselham-nos com 
respeito às exigências jurídicas e tribu-
tárias em relação com a transferência/
restruturação da sua empresa. Caso 
tencione transferir a sua empresa para 
um outro país, traremos o melhor consel-
heiro local e estabeleceremos o contracto 
com o mesmo.

PORQUE É BOM QUE INDIVÍDUOS COM FORTUNA 
PRÓPRIA ESCOLHAM A ÁUSTRIA? 

Nos últimos tempos, os impactos da Covid-19 fizeram 
com que houvesse um aumento significativo do interes-
se de indivíduos com fortuna própria na migração global, 
porque a estabilidade política e a segurança, o acesso a 
sistemas de saúde e de educação de primeira qualidade 
tal como a possibilidade de manter um alto nível de vida 
ganharam em importância.
A Áustria é um país lindíssimo, oferecendo não só um 
potencial enorme de negócios e muitas possibilidades 
(especialmente com vista ao brexit), mas também um ele-
vado nível de segurança social, educação e muitas pos-
sibilidades de recreação. Além disso, a Áustria tem um 
sistema tributário muito atraente que oferece a indivíduos 
com fortuna própria a possibilidade de beneficiar de vári-
as vantagens tributárias.

Não é surpreendente que um número crescente de pes-
soas dessa categoria esteja interessado em mudar-se 
para a Áustria porque o país oferece em grande escala 
paz e estabilidade tal como um elevado nível de vida. É 
conhecido como centro internacional de cultura, história 
e arte. Além disso, os titulares dum passaporte austríaco 
têm acesso sem visto ou com visto emitido na entrada 
a 186 destinos – entre as quais os países da UE, os 
Estados Unidos, o Canadá, o Japão e a Austrália, 
o que torna o país muito atraente para indivídu-
os com fortuna própria que viajam muito. 



OUTROS SERVIÇOS

Transferência  
de empresa

Imóveis/ 
Financiamento  

mezanino

Family Office/
HoldCo/ 

Fundação privada

Fusões e empresas 
Possibilidades  

de investimento

AS NOSSAS REFERÊNCIAS

Abertura de  
conta bancaria



Lukas Röper
Sócio
 +43 676 897 008 864
roeper@phh.at

Irene Alozie
Especialista em imigração
 +43 676 897 008 862
alozie@phh.at

Stefan Prochaska
Sócio sénior 
+43 676 897 008 800
prochaska@phh.at

Nina Tiffany Kamaryt
Especialista em imigração 
+43 676 897 008 859
kamaryt@phh.at

Evgeny Rodionov
Conselheiro

A NOSSA EQUIPA

PENSAMOS DE FORMA CREATIVA.
FORNECEMOS ACONSELHAMENTO PERSONALIZADO.
TRABALHAMOS COM LEALDADE.



Phone +43 1 714 24 40 - 0
Fax +43 1 714 24 40 - 6 
office@phh.at
www.phh.at

PHH Rechtsanwälte
Julius-Raab-Platz 4

Entrada por Franz-Josefs-Kai 1
1010 Viena

THE WAY BETWEEN YOUR PLANS AND THE FINISH LINE IS CALLED PHH.


