LINKKEJÄ - ASUMINEN PORTUGALISSA (Viver em Portugal)
SUOMEN PORTUGALIN SUURLÄHETYSTÖ www.finlandia.org.pt/fi
“Tietoa Portugalista -> Pysyvämmin Portugaliin”-osiossa tietoa maahanmuutosta + hyviä linkkejä.
Osoitetiedot: Rua do Possolo 76, 1. andar, 1350-251 Lisboa, Portugal, p. +351-21-393 3040, sähköposti:
sanomat.lis@formin.fi

SUOMEN KUNNIAKONSULAATIT PORTUGALISSA kts. yhteystiedot Suurlähetystön sivuilta
Lissabon, Porto, Faro, Vila Real de Santo António, Funchal (Madeira) ja Ponta Delgada (Azorit)
SINUN EUROOPPASI http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fi.htm
Erittäin monipuolinen portaali, jossa käytännön tietoa EU-alueen maista ja elämisestä toisessa EU-maassa..
Mm. maksuton ja henkilökohtainen Kansalaisten neuvontapalvelu. Elin- ja työskentelyolot- osiossa laajaa
tietoa, mm. maakohtaisia tietoja sosiaaliturvasta, oleskeluluvista, tulliasioista sekä asunnon ja työn
etsinnästä.

SUOMI.FI http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/hakutulos/index.jsp?q=maastamuutto
KELA www.kela.fi Ulkomaan yksikkö p. 020 434 2550 Eläkeasiat, p. 020 434 2650 Vakuuttaminen ja etuudet
Osioissa “Suomessa – Ulkomailla” ja Ulkomaan yksikkö” Kela-tietoja ulkomaan asioista
VEROHALLINTO www.vero.fi
Valitse Vero-ohjeet, Kansainväliset tilanteet, Kansainvälinen henkilöverotus p. 010 320460
ELÄKETURVAKESKUS www.elaketurvakeskus.fi p. 010 7511
ULKOMAALAISVIRASTO www.uvi.fi p. 09 476 5500
Sivuilla tietoa mm. kansalaisuusasioista ja kaksoiskansalaisuuden saamisesta ulkomaille muutettaessa
SUOMI-SEURA r.y. www.suomi-seura.fi p. 09 - 684 1210, e-mail info@suomi-seura.fi
Maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien suomalaisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.
Seura tarjoaa monipuolista neuvontaa ulkomaille muuttamiseen, siellä asumiseen ja Suomeen palaamiseen
liittyvissä kysymyksissä. Hyviä artikkeleita osiossa “Suomen silta – Artikkelipalvelu”.
ALGARVEN SUOMI-SEURA http://www.algarvensuomiseura.fi/ Puh/Fax + 351 282 483191
Algarven Suomi-Seuran sivuilla mm. ajankohtaisia artikkeleita elämisestä Portugalista Algarven Aviisiosiossa. Aiheina mm. oleskelulupa-asiat, verotus, kiinteistön ostaminen, terveyspalvelut ja tieliikenne.
Sivuilla myös ilmoitustaulu viesteille vieraskirjassa.
EXPATRIUM-lehti www.issuu.com/expatrium
Expatrium on ulkomailla asuvan suomalaisen erikoislehti. Lehdessä ajankohtaisia tietoja ulkomaille
muutosta, verotuksesta, laeista, asunnoista jne. Sivuilla myös ilmoitustaulu, jossa asuntoja Suomesta ja
ulkomailta
RETURN TICKET www.returnticket.fi
Suomalainen yritys, jonka tavoitteena on auttaa ulkomaankomennuksille lähteviä ja Suomeen saapuvia
ulkomaalaisia työntekijöitä ja heidän perheitään sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja paluuseen takaisin
kotimaahan. Hyviä linkkejä ja keskustelufoorumi.

ULKOSUOMALAINEN www.ulkosuomalainen.com
Portaali ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille. Sivuilla mm. ulkosuomalaisten
keskustelufoorumi ja yhteystietoja eri valtioissa toimiviin suomalaisiin yhdistyksiin ja organisaatioihin.
MAAILMALLE.NET www.maailmalle.net
Vinkkejä ja linkkejä maailmalle esim. opiskelemaan tai töihin lähteville.
SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS www.sef.pt
Portugalin ulkomaalais- ja rajavirasto. Kts. Algarven Suomi-Seuran ja Suurlähetystön sivustot.
Oleskelulupahakemuksia hoitava viranomainen Portugalissa. Useita alueellisia toimipaikkoja.
AFPOP (The Association for Foreign Residents and Visitors to Portugal ) www.afpop.com
Portugalissa asuvien ulkomaalaisten tukijärjestö, joka tarjoaa monipuolista apua ja tietoa maassa asuville
ulkomaalaisille. Toimisto Algarvessa, paikallisia edustajia eri puolilla maata.
INTERNATIONAL ORGANISATION OF MIGRATION
www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/REF_POR.pdf
Kansainvälinen siirtolaisuus-asioita ajava järjestö, joka on laatinut listan (5 sivua) Portugalin virastoista ja
laitoksista, jotka hoitavat maahanmuuttoon liittyviä asioita.
ALFANDEGAS PORTUGUESAS www.dgaiec.min-financas.pt/sitedgaiecinternet/index.html
Portugalin tulli. Tietoa autoasioista ja muuttotavaroista. Sivut myös englanniksi vuoden 2005 aikana
SEGURANCA SOCIAL www.seg-social.pt
Portugalin sosiaaliturvan sivusto. Myös englanninkielinen versio.
DIRECCÃO-GERAL DOS IMPOSTOS (www.dgci.min-financas.pt/siteinternet)
Portugalin verohallinnon portaali. Portugalissa asuva ulkomaalainen tarvitsee monissa yhteyksissä ns.
veronumeron (numero de contribuinte).
TYÖVOIMATOIMISTO (kansainväliset työvoimapalvelut) www.mol.fi/EURES
IEFP www.iefp.pt Portugalin työvoimapalveluiden kotisivut.
FINPRO www.finpro.fi Finpro -organisaatio tarjoaa palveluita kansainvälistyville suomalaisille yrityksille.
Sivuilla laaja-alainen maaraportti Portugalista, joka sisältää hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa yhteiskunnan
eri aloilta.
LINKKEJÄ ASUNNON ETSIMISEEN PORTUGALISSA
Hyvää yleistietoa-> kts. Algarven Suomi-Seuran sivut ja EURES-portaali. INH – Instituto Nacional de Habitação
www.ihn.pt. Associação Portuguesa de Empresas de Mediação Imobiliária www.apemi.pt . Associação
Lisbonense de Proprietários www.apl.pt Sanomalehti Ocasião www.ocasiao.pt (asuntoilmoituksia)
Interhome www.interhome.fi (loma-asuntoja)
PORTUGAL RESIDENT www.portugalresident.com
Englanninkielinen lehti, jolla on oma nettisivu. Nettiversiossa uutisia Portugalista ja maailmalta, ajankohtaisia
tapahtumia, menovinkkejä ja ilmoitustaulu. Mm. asuntoilmoituksia.
SEKALAISIA VINKKEJÄ JA ARTIKKELEITA
Vaikuttava linkkilista ulkomaille muuttoon liittyen “Lukemista”-osiossa http://www.returnticket.fi
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