


Somos a Cidadania For All 
A sua empresa de 
consultoria migratória.
Prestamos assessoria na obtenção da
cidadania europeia;

Asseguramos seus direitos;

Tratamos das burocracias diplomáticas.



Sobre nós
Experiência internacional;
Base de operações na Europa, em Lisboa; 
Migração de estudantes e profissionais; 
Advogados especializados em migração e vistos; 
Confiança, agilidade e segurança.



Cidadanias: Portuguesa e Italiana
Temos escritórios em Lisboa e Roma;
Advogados especializados em questões migratórias; 

Mais de 13 anos de experiência e 100% de aproveitamento.



Benefícios da cidadania
europeia
Morar ou visitar qualquer país da UE sem a 
necessidade de vistos;

Livre acesso a mais de 187 países;

Entre eles: Estados Unidos, Austrália, Canadá e 
Japão;

Direito de residência dos familiares não europeus;

Acesso aos sistemas de saúde, educacional e 
trabalhista.



Trabalhar na Europa
Não há restrições impostas por vistos;

Facilidade para abertura de empresas em 
qualquer país da UE e em outros países 
do mundo;

Transações imobiliárias sem a necessidade 
de vistos de residência.



Estudar na Europa
Gratuidade até o nível médio;

Qualidade de ensino do primeiro mundo;

Acesso às instituições de ensino superior de excelência;

Incluindo cursos de graduação, mestrados, pós-
graduação, etc.



Vistos - Portugal
Residência para aposentados ou titulares de 
rendimentos;

Imigrantes empreendedores; 

Profissionais altamente qualificados.



Vistos - Reino Unido
Estudantes de pós-graduação formados no 
Reino Unido, profissionais de alta qualificação, 
pessoas que queiram investir no Reino Unido;

Abertura de startup;

Profissionais qualificados com oferta de 
um empregador baseado no Reino Unido;

Estudantes maiores de 16 anos de idade;

Trabalhadores temporários, voluntariado 
(caridade, missão religiosa), eventos esportivos, 
pesquisas e/ou treinamento;

Turistas.



Garantimos a realização de procedimentos
fundamentais
Análise técnica documental para viabilidade

da cidadania do país europeu;

Busca e pesquisas das certidões brasileiras e

estrangeiras;

Apostilamento de documentos; 

Tradução juramentada de documentos, e

Retificações.



Seja livre, seja um cidadão domundo!



BRASIL
+55 41 99183 1990 | +55 41 3044 - 2111

Rua Padre Anchieta, 2050, Sala 1409, Helbor Offices 
Bigorrilho, Curitiba, PR, 80.730-001 - Brasil

PORTUGAL
+351 213 404 500

Avenida Liberdade, 110 -1º 
Lisboa - 1269 - 046 – Portugal

ITÁLIA
+39 06 9727 6328/31
Via Crescenzio, 25

Roma - 00193– Itália

contato@cidadaniaforall.com.br 
www.cidadaniaforall.com.br
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