EB-5 Visto

O visto EB-5 dos Estados Unidos é uma quinta categoria de
preferência baseada no emprego ou Programa EB-5 de Vistos
de Investidor Imigrante, que foi criado pela Lei de Imigração de
1990.
O visto EB-5 fornece um método para os Investidores
Imigrantes elegíveis se tornarem residentes permanentes legais
- conhecido informalmente como detentores de "green card"
(carta verde) - investindo pelo menos $900,000 (desde 21 de
Novembro de 2019) para financiar uma empresa nos Estados
Unidos que empregará pelo menos 10 trabalhadores
americanos. O programa EB-5 destina-se a encorjar tanto
“investimentos estrangeiros como o crescimento economico.”
O programa EB-5 destina-se a encorajar tanto "investimentos
estrangeiros como o crescimento económico". O Programa EB5 de Vistos de Investidor Imigrante é um dos cinco programas
de preferência baseados no emprego (EB) nos Estados Unidos.

TOP DEZ PERGUNTAS sobre o visto EB-5

1. Quais são os requisitos básicos para um visto EB-5?
2. Qual é a diferença entre os limiares mínimos de
investimento do Programa EB-5 de $900.000 e
$1,800,000?
3. Quanto tempo leva o proceso do visto EB-5 para o
tornar cidadão?
4. Que experiência, educação, qualificações ou
competências são exigidas a um investidor EB-5 a fim
de cumprir o requisito do programa para participar
activamente na gestão do NCE?
5. Como é feito um investimento no EB-5?
6. Qual é a diferença entre o visto E-2 e o EB-5?
7. Posso obter a cidadania dos EUA com um visto EB-5?
8. Como pode um investidor EB-5 saber que o seu
investimento é considerado em risco?
9. Durante quanto tempo sera considerado em risco os
fundos de um investidor EB-5?
10. É possível estudar com um visto EB-5?
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Top 10 Perguntas sobre o Visto EB-5
1. Quais são os requisitos básicos para um visto EB-5?
Resposta:
O requerente estrangeiro deve estabelecer independentemente um negócio ou investir num negócio existente que tenha sido
criado ou reestruturado após 19 de Novembro de 1990.
O investidor estrangeiro deve investir USD$1,800,000 no negócio ou USD$900,000 quando investir numa TEA (Área de
Emprego Alvo) designada pela USCIS.
O investimento deve criar pelo menos dez empregos a tempo inteiro para residentes ou cidadãos legais dos EUA.
Para informações mais detalhadas e abrangentes sobre os requisitos para um Visto de Investidor EB-5 e para obter as
informações oficiais do governo dos EUA sobre o Programa de Investidores Imigrantes EB-5 e o Programa Piloto dos
Centros Regionais, visite o website dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS).

2. Qual é a diferença entre os limiares mínimos de investimento do Programa EB-5 de $900.000 e $1,800,000?
Resposta:
O limiar de investimento menor de $900.000 é permitido para projectos localizados dentro de TEAs (Targeted Employment
Area). Uma TEA é uma área rural fora de uma área estatística metropolitana com uma população inferior a 20.000
habitantes ou (ii) uma área com uma taxa de desemprego 50% superior à taxa média nacional de desemprego. Para
qualquer projecto não localizado dentro de uma TEA, o investimento mínimo é actualmente de $1,800,000.
3.

Quanto tempo leva o visto EB-5 para o tornar cidadão?
Resposta:
Aqui está um calendário estimado de pedido de visto EB-5 para cidadãos estrangeiros, excluindo os da China Continental:
18 - 24 meses para que a sua candidatura I-526 seja processada
6 meses para que o seu Formulário I-485 (Ajuste de Estatuto) seja processado, após o qual recebe uma carta verde
temporária 24+ meses para que o seu pedido I-829 seja processado, após os quais a sua carta verde temporária se torna
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uma carta verde permanente. Acrescentando tudo isto, está à espera de aproximadamente 4 - 5 anos para receber o seu
cartão verde permanente via EB-5. No entanto, receberá uma carta verde temporária dentro de 2 - 2,5 anos, e um titular da
carta verde temporária tem os mesmos direitos e benefícios que um titular permanente da carta verde.
4. Que experiência, educação, qualificações ou competências são exigidas a um investidor EB-5 a fim de cumprir o requisito do
programa para participar activamente na gestão do NCE?
Resposta:
Enquanto o Programa EB-5 exige que os investidores estejam envolvidos na gestão da NCE através da gestão diária ou da
formação de políticas, não é necessária qualquer experiência específica, educação, etc. Para investimentos directos em que
o investidor irá provavelmente assumir um papel mais activo na gestão, certa experiência empresarial ou financeira pode ser
útil - mas o requisito principal é que a NCE crie o número necessário de postos de trabalho.

5. Como é feito um investimento EB-5?
Resposta:
Isto depende se o investimento está a ser feito directamente numa nova empresa comercial ou num projecto patrocinado por
um centro regional - bem como da forma como o projecto é estruturado. A maioria dos investimentos EB-5 são em projectos
patrocinados por centros regionais, e a maioria dos investimentos dos centros regionais envolve a transferência de fundos
para uma conta caucionada que está autorizada a libertar os fundos para o veículo de investimento.
6.

Qual é a diferença entre o visto E-2 e o EB-5?
Resposta:
E-2 Os vistos de investidor estão disponíveis apenas para residentes de nações com tratados. Os vistos -E2 estão
disponíveis apenas para cidadãos de nações com as quais os EUA têm tais tratados. A China e a Índia não são uma nação
com tratados com os EUA, pelo que os cidadãos destes países não são elegíveis para os vistos de investidor E-2. O visto E2 é apenas para pessoas que possuam a nacionalidade de um país com um tratado E-2 com os EUA.
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Ao abrigo do EB-5, os investidores devem investir um montante mínimo de investimento prescrito pelos EUA no
financiamento de um negócio. Juntamente com o emprego a tempo inteiro para pelo menos dez trabalhadores americanos.
Ou então, investir um montante especificado numa área de emprego específica, ou abreviado como TEA. O visto EB-5 não
está limitado a certos países.
1. Permanência
O visto EB-5 é um imigrante, enquanto o visto E-2 é um visto de não-imigrante.
2. Valor mínimo de investimento
O visto EB-5 exige que se faça um investimento mínimo de 900.000 dólares. O visto E2 não tem um montante mínimo de
investimento mas exige que invista um montante "substancial" de capital.
3. Criação de empregos
O visto EB-5 exige a criação de dez postos de trabalho a tempo inteiro para trabalhadores americanos. O visto E2 não tem
qualquer requisito de criação de postos de trabalho.
4. Tempo de processamento
A obtenção de um visto E2 é muito mais rápida do que a obtenção de um visto EB-5. O visto E2 pode ser processado em 15
dias com processamento premium. O visto EB-5 leva actualmente cerca de dois anos a ser processado.
5. O papel do Investidor
Com um visto E2, você, como principal investidor do E2, só pode trabalhar para a empresa E2. Com um visto EB-5, pode
trabalhar para qualquer empresa.
7. Posso obter a cidadania dos EUA com um visto EB-5?
Resposta:
O EB-5 é o único visto baseado em investimento que permite ao investidor solicitar directamente o estatuto de residente
permanente em troca de um investimento significativo nos EUA. O programa EB-5 é supervisionado pelo escrutínio dos
Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos ("USCIS"). O programa EB-5 padrão, ou opção de investimento
"Stand Alone", é o programa de investimento original.

80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130 Telefone: (305) 602-9099 Fax: (305) 600-1332 Info@MiamiAdvogado.com
www.MiamiAdvogado.com

EB-5
2020
Página 5/6

O visto de investidor imigrante EB-5 tornou-se rapidamente um dos programas de vistos mais populares e um caminho
positivo para um visto de Green Card que os Estados Unidos alguma vez conceberam. Desde a sua criação como parte da
Lei da Imigração de 1990, o visto subiu da obscuridade para se tornar uma querida do discurso pró-imigração. Responsável
pela criação de milhares de empregos a tempo inteiro para trabalhadores americanos e pelo influxo de mais de mil milhões
de dólares na economia dos Estados Unidos, as razões da sua popularidade são bastante claras.
1. Como um investidor EB-5 pode saber que o seu investimento é considerado em risco?
Resposta:
Para que um investimento EB-5 seja considerado em risco, não pode haver garantia de retorno do investimento (por exemplo, um
contrato de resgate). Deve ser efectuada a devida diligência para determinar se tal linguagem está ou não incluída na
documentação do projecto, e deve ser dada particular atenção à estratégia de saída.
A sua escolha do centro regional e do projecto apropriado é talvez mais importante neste momento do que alguma vez foi.

2. Durante quanto tempo devem os fundos de um investidor EB-5 ser considerados em risco?
Resposta:
Um investimento EB-5 deve permanecer em risco até que a petição I-829 seja julgada. Se já não for considerado em risco quando a
I-829 estiver a ser adjudicada, a petição será negada.
3. É possível estudar com um visto EB-5??
Resposta:
Quando o visto EB-5 é uma categoria de visto "imigrante", qualifica-o para se tornar um residente permanente legal.
Como residente permanente legal, pode:
● estudar nos EUA e ter acesso às escolas americanas
● viver e trabalhar em qualquer lugar nos EUA
● e muitos outros benefícios

Dito isto, o processo EB-5 é longo e tem muitas etapas:
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Tenha em mente que a candidatura a um visto EB-5 não lhe confere qualquer estatuto legal nos EUA. Assim, a menos que tenha
algum outro estatuto legal nos EUA (tal como um visto de estudante), terá de esperar até se tornar um residente permanente legal
condicional, antes de poder começar a estudar nos EUA.
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