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INTRODUÇÃO 

 

O presente diagnóstico foi elaborado no âmbito do projeto 

CENTRO, enquadrado no AVISO CENTRO

“Internacionalização”, inserido no Programa Operacional R

 

Este diagnóstico integra informações demográficas, sociais e económicas das comunidades 

portuguesas nos países de destino

análise de potenciais Agentes Exportadores, personalidades 

promover ações de exportação

 

O estudo permite compreender que a realidade das migrações mudou muito nos últimos 

anos e aproxima-se dos conceitos de diáspora e de transnacionalismo, uma vez que os novos 

meios de comunicação e a cr

permitem aos emigrantes conservar a identidade de origem e ao mesmo tempo 

identidade do país de acolhimento. 

 

Os emigrantes desenvolvem um conjunto de práticas socioculturais nos países de 

acolhimento que estão intimamente solidárias com as culturas de origem. Esse conjunto de 

práticas e vivências territoriais na emigração constituem a essência identitária e cultural da 

comunidade. Estas práticas tendem a tecer relações territoriais intensas d

social, económico e cultural ao envolver áreas de acolhimento e áreas de origem, existindo 

de facto dinâmicas territoriais onde pessoas, mercadorias e informação circulam com maior 

facilidade. 

 

Deste modo, o estudo pretende contribuir para ca

emigrantes e luso-descendentes 

das empresas nacionais, oferecendo aos empresários e produtores 

atualizada que facilite o acesso a

 

  

foi elaborado no âmbito do projeto LUSA SOUL 

, enquadrado no AVISO CENTRO-52-2015-01, Sistema de Apoio às Ações Coletivas 

inserido no Programa Operacional Regional do Centro

informações demográficas, sociais e económicas das comunidades 

portuguesas nos países de destino (Alemanha, França, Reino Unido e Suiça), bem como uma 

análise de potenciais Agentes Exportadores, personalidades mobilizadoras que po

romover ações de exportação.  

O estudo permite compreender que a realidade das migrações mudou muito nos últimos 

se dos conceitos de diáspora e de transnacionalismo, uma vez que os novos 

meios de comunicação e a crescente interdependência cultural observada atualmente 

permitem aos emigrantes conservar a identidade de origem e ao mesmo tempo 

identidade do país de acolhimento.  

s emigrantes desenvolvem um conjunto de práticas socioculturais nos países de 

olhimento que estão intimamente solidárias com as culturas de origem. Esse conjunto de 

práticas e vivências territoriais na emigração constituem a essência identitária e cultural da 

comunidade. Estas práticas tendem a tecer relações territoriais intensas d

social, económico e cultural ao envolver áreas de acolhimento e áreas de origem, existindo 

riais onde pessoas, mercadorias e informação circulam com maior 

Deste modo, o estudo pretende contribuir para capitalizar o potencial das comunidades 

descendentes dos mercados de destino no âmbito da internacionalização 

oferecendo aos empresários e produtores informação 

que facilite o acesso aos referidos mercados.   
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01, Sistema de Apoio às Ações Coletivas - 

egional do Centro.  

informações demográficas, sociais e económicas das comunidades 

(Alemanha, França, Reino Unido e Suiça), bem como uma 

mobilizadoras que podem 

O estudo permite compreender que a realidade das migrações mudou muito nos últimos 

se dos conceitos de diáspora e de transnacionalismo, uma vez que os novos 

escente interdependência cultural observada atualmente 

permitem aos emigrantes conservar a identidade de origem e ao mesmo tempo adotar a 

s emigrantes desenvolvem um conjunto de práticas socioculturais nos países de 

olhimento que estão intimamente solidárias com as culturas de origem. Esse conjunto de 

práticas e vivências territoriais na emigração constituem a essência identitária e cultural da 

comunidade. Estas práticas tendem a tecer relações territoriais intensas do ponto vista 

social, económico e cultural ao envolver áreas de acolhimento e áreas de origem, existindo 

riais onde pessoas, mercadorias e informação circulam com maior 

pitalizar o potencial das comunidades 

no âmbito da internacionalização 

informação fidedigna e 



 

 

 

1. Caracterização da Emigração Portuguesa atual

  

Para uma melhor compreensão 

especial aos dados do estudo 

al. (2016). 

 

Segundo este autor, a emigração portuguesa deixou de crescer

valores claramente superiores a 100 mil saídas por ano, ou seja, a níveis que

com os movimentos populacionais dos anos 60 e 70 do século XX. A existência de 

população portuguesa emigrada de grande dimensão, em consequência da acumulação de 

processos de fixação no destino ainda maioritários entre os emigrantes portugueses, 

funciona como um atractor de novos migrantes, fornecendo informação sobre alternativa

de vida e dispensando apoios n

próximos anos, uma redução do volume da emigração para os níveis anteriores à cri

como uma retoma significativa do seu crescimento depois do ajustamento, ent

alcançado, entre a capacidade de criação de emprego da economia e a contínua chegada ao 

mercado de trabalho de novas gerações. 

 

Em termos acumulados, Portugal continua a ser o país da União Europeia com mais 

emigrantes em proporção da população re

em 2015 o número de emigrantes nascidos em Portugal 

trezentos mil, o que significa que cerca de 22% dos portugueses vive fora do país. 

 

Constata-se que são europeus todos os des

portugueses/ano nos últimos tempos

a percentagem de emigrantes portugueses a viver na Europa passou de 

62%, em 2015.  

 

Analisando a evolução das entradas de portugueses nos principais países de destino, 

confirma-se o continuado crescimento da emigração para o Reino Unido desde 2010, 

Caracterização da Emigração Portuguesa atual 

Para uma melhor compreensão da emigração portuguesa na atualidade

especial aos dados do estudo Emigração Portuguesa, Relatório Estatístico 2016

emigração portuguesa deixou de crescer, mantendo

valores claramente superiores a 100 mil saídas por ano, ou seja, a níveis que

com os movimentos populacionais dos anos 60 e 70 do século XX. A existência de 

população portuguesa emigrada de grande dimensão, em consequência da acumulação de 

processos de fixação no destino ainda maioritários entre os emigrantes portugueses, 

funciona como um atractor de novos migrantes, fornecendo informação sobre alternativa

de vida e dispensando apoios nas primeiras fases de fixação. Considera-

próximos anos, uma redução do volume da emigração para os níveis anteriores à cri

uma retoma significativa do seu crescimento depois do ajustamento, ent

entre a capacidade de criação de emprego da economia e a contínua chegada ao 

mercado de trabalho de novas gerações.  

Em termos acumulados, Portugal continua a ser o país da União Europeia com mais 

emigrantes em proporção da população residente. Segundo estimativas das Nações Unidas, 

o número de emigrantes nascidos em Portugal ultrapassou 

trezentos mil, o que significa que cerca de 22% dos portugueses vive fora do país. 

ão europeus todos os destinos para onde migraram mais de dez mil 

portugueses/ano nos últimos tempos. Assim, de acordo com estimativas das Nações Unidas, 

a percentagem de emigrantes portugueses a viver na Europa passou de 53%, em 1990, para 

s entradas de portugueses nos principais países de destino, 

se o continuado crescimento da emigração para o Reino Unido desde 2010, 
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da emigração portuguesa na atualidade, recorremos em 

Emigração Portuguesa, Relatório Estatístico 2016 de Pires et 

, mantendo-se no entanto em 

valores claramente superiores a 100 mil saídas por ano, ou seja, a níveis que só têm paralelo 

com os movimentos populacionais dos anos 60 e 70 do século XX. A existência de uma 

população portuguesa emigrada de grande dimensão, em consequência da acumulação de 

processos de fixação no destino ainda maioritários entre os emigrantes portugueses, 

funciona como um atractor de novos migrantes, fornecendo informação sobre alternativas 

-se improvável, nos 

próximos anos, uma redução do volume da emigração para os níveis anteriores à crise, bem 

uma retoma significativa do seu crescimento depois do ajustamento, entretanto 

entre a capacidade de criação de emprego da economia e a contínua chegada ao 

Em termos acumulados, Portugal continua a ser o país da União Europeia com mais 

ivas das Nações Unidas, 

 os dois milhões e 

trezentos mil, o que significa que cerca de 22% dos portugueses vive fora do país.  

tinos para onde migraram mais de dez mil 

de acordo com estimativas das Nações Unidas, 

53%, em 1990, para 

s entradas de portugueses nos principais países de destino, 

se o continuado crescimento da emigração para o Reino Unido desde 2010,  



 

 

 

embora a um ritmo mais lento do que até 2013

tendência para a diminuição 

desde 2013, embora ainda se mantenha num patamar elevado. Os dados sobre as entradas 

de portugueses em França, apontam no sentido de uma estabilizaçã

elevados (mais de 18 mil entradas por ano

 

O Reino Unido continua a ser o país para onde emigram mais portugueses: 32

2015, 30,5 mil em 2014. Seguem

em 2013), a Suíça (12,3 mil em 2015) e a Alemanha (9

 

Devido à grande vaga de emigração dos anos 60/70, a França continua a ser o país do mundo 

com maior número de portugueses emigrados, ultrapassando o meio milhão de indivíduos 

(606.897 em 2013).  

 

Com mais de 100 mil emigrantes portugueses reside

(217 mil em 2015), o Reino Unido (140 mil em 2015)

nascidos em Portugal residentes no estrangeiro eram cerca de 10% dos imigrantes em 

França (10,4% em 2013) e na Suíça (9%

terceira maior população imigrante em França.

 

Constata-se ainda que a população portuguesa emigrada encontra

que, quando caracterizada em termos globais, 

por ativos pouco qualificados

recente crescimento da emigração ser ainda insuficiente para compensar a redução dos 

fluxos de saídas de Portugal verificada entre 1974 e finais do século XX. Em conse

grupo etário dos portugueses emigrados com mais de 64 anos passou

2001 e 2011.  

 

No entanto, a par com o predomínio de ativos com baixas e muito baixas qualificações, 

observa-se também um crescimento significativo da proporç

percentagem de portugueses emigrados com formação superior a residir nos países da OCDE 

embora a um ritmo mais lento do que até 2013. Em contrapartida, continuou, em 2015, a 

da emigração para a Alemanha e para a Suíça, que se observa 

desde 2013, embora ainda se mantenha num patamar elevado. Os dados sobre as entradas 

de portugueses em França, apontam no sentido de uma estabilização do fluxo em valores 

entradas por ano). 

O Reino Unido continua a ser o país para onde emigram mais portugueses: 32

5 mil em 2014. Seguem-se, como principais destinos dos fluxos, a França (18

3 mil em 2015) e a Alemanha (9,2 mil em 2015).  

Devido à grande vaga de emigração dos anos 60/70, a França continua a ser o país do mundo 

com maior número de portugueses emigrados, ultrapassando o meio milhão de indivíduos 

om mais de 100 mil emigrantes portugueses residentes encontra-se, entre outros, a Suíça 

, o Reino Unido (140 mil em 2015) e a Alemanha (110 mil em 2015)

nascidos em Portugal residentes no estrangeiro eram cerca de 10% dos imigrantes em 

na Suíça (9% em 2015). De mencionar que os portugueses são a 

terceira maior população imigrante em França. 

população portuguesa emigrada encontra-se em envelhecimento e 

que, quando caracterizada em termos globais, continua a ser maioritariamente compost

por ativos pouco qualificados. A tendência para o envelhecimento resulta do facto de o 

recente crescimento da emigração ser ainda insuficiente para compensar a redução dos 

fluxos de saídas de Portugal verificada entre 1974 e finais do século XX. Em conse

grupo etário dos portugueses emigrados com mais de 64 anos passou de 9% para 17% entre 

par com o predomínio de ativos com baixas e muito baixas qualificações, 

se também um crescimento significativo da proporção dos mais qualificados: a 

percentagem de portugueses emigrados com formação superior a residir nos países da OCDE 
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Em contrapartida, continuou, em 2015, a 

da emigração para a Alemanha e para a Suíça, que se observa 

desde 2013, embora ainda se mantenha num patamar elevado. Os dados sobre as entradas 

o do fluxo em valores 

O Reino Unido continua a ser o país para onde emigram mais portugueses: 32,3 mil em 

se, como principais destinos dos fluxos, a França (18,4 mil 

Devido à grande vaga de emigração dos anos 60/70, a França continua a ser o país do mundo 

com maior número de portugueses emigrados, ultrapassando o meio milhão de indivíduos 

entre outros, a Suíça 

a Alemanha (110 mil em 2015). Os 

nascidos em Portugal residentes no estrangeiro eram cerca de 10% dos imigrantes em 

s portugueses são a 

se em envelhecimento e 

continua a ser maioritariamente composta 

A tendência para o envelhecimento resulta do facto de o 

recente crescimento da emigração ser ainda insuficiente para compensar a redução dos 

fluxos de saídas de Portugal verificada entre 1974 e finais do século XX. Em consequência, o 

de 9% para 17% entre 

par com o predomínio de ativos com baixas e muito baixas qualificações, 

ão dos mais qualificados: a 

percentagem de portugueses emigrados com formação superior a residir nos países da OCDE  



 

 

 

praticamente duplicou, passando de 6% para 11%, entre 2001 e 2011, aumento que 

acompanhou o crescimento do número de ativos com formação s

portuguesa a residir no país. Nos 

da emigração para o Reino Unido, é provável que o ritmo de qualificação da população 

emigrada tenha superado já o da população portuguesa residen

 

Segundo Diogo (2014), na Suíça, apesar do fraco nível de escolaridade da primeira geração 

de portugueses, os dados oficiais apontam para uma clara melhoria relativamente às 

gerações anteriores dos lusodescendentes, embora com percursos escolar

orientados para as fileiras profissionais (sobretudo na população masculina). Apesar dos 

grandes progressos verificados nestes países de acolhimento, os lusodescendentes 

continuam a revelar níveis de escolaridade ainda bastante inferiores

autóctone. 

 

Neste país, a análise dos ramos de atividade em que os portugueses desenvolvem a sua 

atividade profissional evidencia que os ramos da indústria, da construção, do comércio, do 

alojamento e restauração e das atividades de saúde

65,2% dos ativos. A evolução da inserção dos portugueses nos diversos setores de atividade 

nos últimos seis anos mostra um ligeiro recuo em dois dos tradicionais setores de inserção 

dos portugueses (indústria e construçã

restauração mantém-se sensivelmente inalterada a proporção de portugueses e os setores 

ligados às atividades imobiliárias, às atividades de saúde e apoio social e aos serviços 

pessoais registam uma evoluç

dos ativos em profissões qualificadas encontra

percentagem de detentores de formação superior durante o mesmo período, que passaram 

de 6,7%, em 2010, para 10,8% 

 

Diogo (2014) refere que na Europa, a terciarização da mão

uma realidade dos nossos dias. Em França, r

lusodescendentes revelam níveis de instrução e de qualifica

tendem a trabalhar fundamentalmente em

praticamente duplicou, passando de 6% para 11%, entre 2001 e 2011, aumento que 

acompanhou o crescimento do número de ativos com formação superior na população 

portuguesa a residir no país. Nos últimos anos, porém, com o crescimento e peso crescente 

da emigração para o Reino Unido, é provável que o ritmo de qualificação da população 

emigrada tenha superado já o da população portuguesa residente no país.

a Suíça, apesar do fraco nível de escolaridade da primeira geração 

s dados oficiais apontam para uma clara melhoria relativamente às 

gerações anteriores dos lusodescendentes, embora com percursos escolar

orientados para as fileiras profissionais (sobretudo na população masculina). Apesar dos 

grandes progressos verificados nestes países de acolhimento, os lusodescendentes 

continuam a revelar níveis de escolaridade ainda bastante inferiores 

análise dos ramos de atividade em que os portugueses desenvolvem a sua 

atividade profissional evidencia que os ramos da indústria, da construção, do comércio, do 

alojamento e restauração e das atividades de saúde e de apoio social empregam mais de 

65,2% dos ativos. A evolução da inserção dos portugueses nos diversos setores de atividade 

nos últimos seis anos mostra um ligeiro recuo em dois dos tradicionais setores de inserção 

dos portugueses (indústria e construção) e no setor do comércio. No setor do alojamento e 

se sensivelmente inalterada a proporção de portugueses e os setores 

ligados às atividades imobiliárias, às atividades de saúde e apoio social e aos serviços 

pessoais registam uma evolução positiva de trabalhadores portugueses. A evolução positiva 

dos ativos em profissões qualificadas encontra-se em linha com o crescimento da 

percentagem de detentores de formação superior durante o mesmo período, que passaram 

de 6,7%, em 2010, para 10,8% em 2015 (Marques, 2016). 

a Europa, a terciarização da mão-de-obra imigrante portuguesa é 

uma realidade dos nossos dias. Em França, relativamente às primeiras gerações, os 

lusodescendentes revelam níveis de instrução e de qualificação profissional mais

tendem a trabalhar fundamentalmente em atividades do setor terciário. Ainda assim,
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praticamente duplicou, passando de 6% para 11%, entre 2001 e 2011, aumento que 

uperior na população 

últimos anos, porém, com o crescimento e peso crescente 

da emigração para o Reino Unido, é provável que o ritmo de qualificação da população 

te no país. 

a Suíça, apesar do fraco nível de escolaridade da primeira geração 

s dados oficiais apontam para uma clara melhoria relativamente às 

gerações anteriores dos lusodescendentes, embora com percursos escolares ainda bastante 

orientados para as fileiras profissionais (sobretudo na população masculina). Apesar dos 

grandes progressos verificados nestes países de acolhimento, os lusodescendentes 

 aos da população 

análise dos ramos de atividade em que os portugueses desenvolvem a sua 

atividade profissional evidencia que os ramos da indústria, da construção, do comércio, do 

e de apoio social empregam mais de 

65,2% dos ativos. A evolução da inserção dos portugueses nos diversos setores de atividade 

nos últimos seis anos mostra um ligeiro recuo em dois dos tradicionais setores de inserção 

o) e no setor do comércio. No setor do alojamento e 

se sensivelmente inalterada a proporção de portugueses e os setores 

ligados às atividades imobiliárias, às atividades de saúde e apoio social e aos serviços 

ão positiva de trabalhadores portugueses. A evolução positiva 

se em linha com o crescimento da 

percentagem de detentores de formação superior durante o mesmo período, que passaram 

obra imigrante portuguesa é 

elativamente às primeiras gerações, os 

ção profissional mais elevados e 

Ainda assim, a forte  



 

 

 

proporção de imigrantes trabalha

construção civil e na indústria

 

Na Alemanha, ao longo das últimas décadas, a indústria hoteleira e da restauração parece 

ter-se tornado o setor mais procurado pelos imigrantes que desejam estabelecer

conta própria e alcançar autonomia 

considerável sucesso no setor da venda a retalho

 

Estudos recentes apontam os setores de atividade relaciona

saúde, a área financeira e das tecnologi

arquitetura, como sendo os grandes emissores de mão

o sociólogo Teixeira Lopes entrevistou profissionais altamente qualificados que estão a 

progredir rapidamente, alguns dos quais já na função pública francesa, outros que se 

tornaram pequenos empresários ou trabalhadores por conta própria, considerando que essa 

evolução foi feita com uma velocidade surpreendente. No Reino Unido, Cláudia Pereira 

(trabalho de pós-doutoramento, em entrevista ao Observatório da Emigração, a 29.07.2013) 

confirma o elevado grau de empregabilidade destes profissionais, por contratação local ou 

em Portugal, logo no primeiro mês de chegada à capital britânica

 

Por fim, o quadro seguinte apresenta uma comparação dos indicadores sociodemográficos 

dos emigrantes portugueses residentes em países da OCDE com 15 e mais anos, relativa aos 

anos 2000/01 e 2010/11. 

 

  

trabalha ainda fundamentalmente como operários no setor da 

construção civil e na indústria. 

ao longo das últimas décadas, a indústria hoteleira e da restauração parece 

se tornado o setor mais procurado pelos imigrantes que desejam estabelecer

conta própria e alcançar autonomia profissional. Os portugueses têm obtido também um 

vel sucesso no setor da venda a retalho (Tiesler e Bergano, 2012).

studos recentes apontam os setores de atividade relacionados essencialmente com a 

, a área financeira e das tecnologias de informação e comunicação, ou ainda a 

o os grandes emissores de mão-de-obra mais qualificada. Em França, 

o sociólogo Teixeira Lopes entrevistou profissionais altamente qualificados que estão a 

progredir rapidamente, alguns dos quais já na função pública francesa, outros que se 

s empresários ou trabalhadores por conta própria, considerando que essa 

evolução foi feita com uma velocidade surpreendente. No Reino Unido, Cláudia Pereira 

doutoramento, em entrevista ao Observatório da Emigração, a 29.07.2013) 

elevado grau de empregabilidade destes profissionais, por contratação local ou 

em Portugal, logo no primeiro mês de chegada à capital britânica (Diogo, 2014).

Por fim, o quadro seguinte apresenta uma comparação dos indicadores sociodemográficos 

antes portugueses residentes em países da OCDE com 15 e mais anos, relativa aos 
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ainda fundamentalmente como operários no setor da 

ao longo das últimas décadas, a indústria hoteleira e da restauração parece 

se tornado o setor mais procurado pelos imigrantes que desejam estabelecer-se por 

profissional. Os portugueses têm obtido também um 

(Tiesler e Bergano, 2012). 

dos essencialmente com a 

as de informação e comunicação, ou ainda a 

obra mais qualificada. Em França, 

o sociólogo Teixeira Lopes entrevistou profissionais altamente qualificados que estão a 

progredir rapidamente, alguns dos quais já na função pública francesa, outros que se 

s empresários ou trabalhadores por conta própria, considerando que essa 

evolução foi feita com uma velocidade surpreendente. No Reino Unido, Cláudia Pereira 

doutoramento, em entrevista ao Observatório da Emigração, a 29.07.2013) 

elevado grau de empregabilidade destes profissionais, por contratação local ou 

(Diogo, 2014). 

Por fim, o quadro seguinte apresenta uma comparação dos indicadores sociodemográficos 

antes portugueses residentes em países da OCDE com 15 e mais anos, relativa aos 



 

 

 

Quadro 1. Nascidos em Portugal residentes em países da OCDE, 15 e mais anos, indicadores  

sociodemográficos, 2000/01 e 2010/11

 

 
Nota: As variações nos valores totais devem
fiabilidade ou de cobertura, sobretudo dos dados da Alemanha (2001 e 2011), Holanda (2001) e Suíça (2011), podem afetar 
ligeiramente os valores totais; a classificação das profissões mudou entre os dois censos, embora as variações estejam 
minimizadas com o grau de agregação utilizado.
Fonte: PIRES et al. (2016). Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, valores da OCDE, Database on Immigrants in 
OECD Countries, DIOC- 2000/01 e DIOC-

Nascidos em Portugal residentes em países da OCDE, 15 e mais anos, indicadores  

sociodemográficos, 2000/01 e 2010/11 

s nos valores totais devem-se à falta de dados em alguns países, em diferentes indicadores; problemas de 
fiabilidade ou de cobertura, sobretudo dos dados da Alemanha (2001 e 2011), Holanda (2001) e Suíça (2011), podem afetar 

a classificação das profissões mudou entre os dois censos, embora as variações estejam 
minimizadas com o grau de agregação utilizado. 

Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, valores da OCDE, Database on Immigrants in 
-2010/11 (Rev 3).   
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Nascidos em Portugal residentes em países da OCDE, 15 e mais anos, indicadores  

 

se à falta de dados em alguns países, em diferentes indicadores; problemas de 
fiabilidade ou de cobertura, sobretudo dos dados da Alemanha (2001 e 2011), Holanda (2001) e Suíça (2011), podem afetar 

a classificação das profissões mudou entre os dois censos, embora as variações estejam 

Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, valores da OCDE, Database on Immigrants in 



 

 

2. Emigração para os principais países de destino

 

A caracterização da emigração nos 

França, Reino Unido e Suíça) 

Portuguesa, Relatório Estatístico 2016

 

 

2.1 ALEMANHA  

 

Entradas de portugueses na Alemanha 

Constata-se que em 2015, o número de entradas de portugueses na Alemanha totaliza 

9.195, menos 19,3% do que em 2014 (

para a Alemanha, número que passou para 9

decréscimo acentuado entre 2001 e 2006, sempre com valores significativos, e um aumento 

progressivo desde o ano anterior à crise, 

Em 2015 as entradas de portugueses representaram 0

Atualmente, a Alemanha é o quarto país do mundo para onde mais 

 

Gráfico 1. Entradas de portugueses na Alemanha, 2000

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

Database (2001-2004) e de Statistisches Bundesamt Deutschland, Ausländische Bevölkerung (2000, 2005

Emigração para os principais países de destino 

A caracterização da emigração nos países de destino previstos no projeto (Alemanha, 

França, Reino Unido e Suíça) foi realizada tendo por base os dados do 

Portuguesa, Relatório Estatístico 2016 de Pires et al. (2016). 

Entradas de portugueses na Alemanha  

m 2015, o número de entradas de portugueses na Alemanha totaliza 

3% do que em 2014 (gráfico 1). Em 2000 imigraram 11

para a Alemanha, número que passou para 9.195 em 2015. Durante este período houve um 

decréscimo acentuado entre 2001 e 2006, sempre com valores significativos, e um aumento 

o desde o ano anterior à crise, 2007, até ao ano de 2013.  

Em 2015 as entradas de portugueses representaram 0,6% das entradas totais na Alemanha. 

Atualmente, a Alemanha é o quarto país do mundo para onde mais portugueses emigram.

Entradas de portugueses na Alemanha, 2000-2015  

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

2004) e de Statistisches Bundesamt Deutschland, Ausländische Bevölkerung (2000, 2005
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países de destino previstos no projeto (Alemanha, 

 estudo Emigração 

m 2015, o número de entradas de portugueses na Alemanha totaliza 

1). Em 2000 imigraram 11.369 portugueses 

195 em 2015. Durante este período houve um 

decréscimo acentuado entre 2001 e 2006, sempre com valores significativos, e um aumento 

6% das entradas totais na Alemanha. 

portugueses emigram. 

 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

2004) e de Statistisches Bundesamt Deutschland, Ausländische Bevölkerung (2000, 2005-2015). 



 

 

 

Portugueses residentes na Alemanha 

Em 2015, o número de portugueses emigrados na Alemanha 

que em 2014 (gráfico 2). O número de portugueses emigrados na Alemanha aumentou 

ligeiramente nos últimos anos, passando de 92

Em termos relativos, os portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a 

residir na Alemanha, representando apenas 1

de portugueses a residir neste país 

país do mundo onde residem mais portugueses emigrados

 

Gráfico 2. Nascidos em Portugal residentes na Alemanha, 2000

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Statistisches Bundesamt 

Deutschland, Ausländische Bevölkerung.

 

Aquisições de nacionalidade por portugueses na Alemanha 

Observa-se que em 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade alemã 

totaliza 698 (gráfico 3). Este número

aquisições de nacionalidade, o que se explica pela dimensão significativa da população 

portuguesa emigrada no país. O número total de aquisições de nacionalidade de 

portugueses na Alemanha aumentou em cerca de 205% desde 2000, contrariando a 

tendência em baixa das naturalizações de estrangeiros em geral, as quais passaram de 

na Alemanha  

Em 2015, o número de portugueses emigrados na Alemanha foi de 110.

que em 2014 (gráfico 2). O número de portugueses emigrados na Alemanha aumentou 

ligeiramente nos últimos anos, passando de 92.343 em 2011, para 110.384

Em termos relativos, os portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a 

residir na Alemanha, representando apenas 1,4% do total em 2015. No entanto

de portugueses a residir neste país situa-se acima dos 100 mil, sendo a Alemanha

idem mais portugueses emigrados. 

Nascidos em Portugal residentes na Alemanha, 2000-2015 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Statistisches Bundesamt 

land, Ausländische Bevölkerung. 

Aquisições de nacionalidade por portugueses na Alemanha  

m 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade alemã 

totaliza 698 (gráfico 3). Este número tem variado anualmente entre as 200 e as 700 

aquisições de nacionalidade, o que se explica pela dimensão significativa da população 

portuguesa emigrada no país. O número total de aquisições de nacionalidade de 

portugueses na Alemanha aumentou em cerca de 205% desde 2000, contrariando a 

aixa das naturalizações de estrangeiros em geral, as quais passaram de 
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.384, mais 2,7% do 

que em 2014 (gráfico 2). O número de portugueses emigrados na Alemanha aumentou 

384 em 2015.  

Em termos relativos, os portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a 

No entanto, o número 

se acima dos 100 mil, sendo a Alemanha o sétimo 

 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Statistisches Bundesamt 

m 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade alemã 

tem variado anualmente entre as 200 e as 700 

aquisições de nacionalidade, o que se explica pela dimensão significativa da população 

portuguesa emigrada no país. O número total de aquisições de nacionalidade de 

portugueses na Alemanha aumentou em cerca de 205% desde 2000, contrariando a 

aixa das naturalizações de estrangeiros em geral, as quais passaram de  



 

 

 

186.688 para 107.181 durante o período em análise

país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de destino

 

Gráfico 3. Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes na Alemanha, 2000

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores

Database (2001-2002); Statistisches Bundesamt Deutshlan

 

Remessas dos emigrantes  

Durante vários anos, de entre todos os destinos tradicionais da nossa emigração na Europa, 

a Alemanha foi o país que

portuguesa. De igual modo, desde 2008 que se verificava também uma diminuição gradual 

das remessas enviadas.  

Esta situação começou a alterar

envio de divisas na ordem dos 52,4% e 73,9% respetivamente, 

 Em 2015 a Alemanha passa a ser o 3.º país a enviar o maior volume de remessas, 

ultrapassando Angola e o Reino Unido. Comparativamente a 2014, 

aumento assinalável de 32,5% nas transferências (o maior crescimento de

anos), representando agora a Alemanha 7,7%.

 

 

 

181 durante o período em análise (2000 a 2015). A Alemanha é o quinto 

país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de destino

Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes na Alemanha, 2000

elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

2002); Statistisches Bundesamt Deutshland, Ausländische Bevölkerung (2000, 2003

anos, de entre todos os destinos tradicionais da nossa emigração na Europa, 

foi o país que foi registando uma redução progressiva da comunidade 

, desde 2008 que se verificava também uma diminuição gradual 

a alterar-se em 2012 e 2013, quando se registou um crescimento do 

envio de divisas na ordem dos 52,4% e 73,9% respetivamente, comparativ

Em 2015 a Alemanha passa a ser o 3.º país a enviar o maior volume de remessas, 

ultrapassando Angola e o Reino Unido. Comparativamente a 2014, o ano de 2015

aumento assinalável de 32,5% nas transferências (o maior crescimento de

anos), representando agora a Alemanha 7,7%. 
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. A Alemanha é o quinto 

país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de destino. 

Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes na Alemanha, 2000-2015  

 

de OECD, International Migration 

d, Ausländische Bevölkerung (2000, 2003-2015).. 

anos, de entre todos os destinos tradicionais da nossa emigração na Europa, 

foi registando uma redução progressiva da comunidade 

, desde 2008 que se verificava também uma diminuição gradual 

um crescimento do 

comparativamente com 2011. 

Em 2015 a Alemanha passa a ser o 3.º país a enviar o maior volume de remessas, 

o ano de 2015 regista um 

aumento assinalável de 32,5% nas transferências (o maior crescimento desde os últimos 10 



 

 

2.2 FRANÇA  

 

Entradas de portugueses em França 

Em 2015, o Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) divulgou 

dados que mostravam que, em 2012, entraram cerca de 18.00

INSEE contabilizava um total de 229.600 entradas de estrangeiros em território francês 

naquele ano, representando os portugueses 8% desse total. Os portugueses constituíram 

portanto o maior contingente de estrangeiros a entrar em

argelinos e marroquinos. 

Em 2013 o número de entradas de portugueses em França totaliza 18.480, mais 2,6% do que 

em 2012 (gráfico 4). Verifica

portugueses. 

 

Gráfico 4. Entradas de portugueses em França, 2012

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Institut National Etudes Démographiques, Institut National de la Statistique et de Études 

Économiques (dados de 2012 e 2013). 

 

Portugueses residentes em França 

Observa-se que em 2013, o número de portugueses emigrados em França totaliza 606

mais 1,3% do que em 2012 (gráfico 5). O número de portugueses emigrados em França 

 

Entradas de portugueses em França  

Em 2015, o Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) divulgou 

dados que mostravam que, em 2012, entraram cerca de 18.000 portugueses em França. O 

INSEE contabilizava um total de 229.600 entradas de estrangeiros em território francês 

naquele ano, representando os portugueses 8% desse total. Os portugueses constituíram 

o maior contingente de estrangeiros a entrar em França em 2012, seguidos dos 

Em 2013 o número de entradas de portugueses em França totaliza 18.480, mais 2,6% do que 

em 2012 (gráfico 4). Verifica-se que a França é o segundo país para onde emigram mais 

tradas de portugueses em França, 2012-2013  

Institut National Etudes Démographiques, Institut National de la Statistique et de Études 

 

Portugueses residentes em França  

013, o número de portugueses emigrados em França totaliza 606

3% do que em 2012 (gráfico 5). O número de portugueses emigrados em França 
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Em 2015, o Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) divulgou 

0 portugueses em França. O 

INSEE contabilizava um total de 229.600 entradas de estrangeiros em território francês 

naquele ano, representando os portugueses 8% desse total. Os portugueses constituíram 

França em 2012, seguidos dos 

Em 2013 o número de entradas de portugueses em França totaliza 18.480, mais 2,6% do que 

se que a França é o segundo país para onde emigram mais 

 

Institut National Etudes Démographiques, Institut National de la Statistique et de Études 

013, o número de portugueses emigrados em França totaliza 606.897, 

3% do que em 2012 (gráfico 5). O número de portugueses emigrados em França  



 

 

 

aumentou ligeiramente nos últimos anos, passando de 567 mil, em 2005, para mais de 606 

mil, em 2013.  

Em termos relativos, os portugueses são uma população significativa entre os nascidos no 

estrangeiro a residir em França, representando 10

Os nascidos em Portugal são a terceira população mais numerosa entre os imigrantes 

residentes no país, logo atrás dos nascidos na Argélia e em Marrocos. 

mundo onde residem mais portugueses emigrados

 

Gráfico 5. Nascidos em Portugal residentes em França, 2005

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório

et des Études Économiques, Répartition des immigrés par pays de naissance.

 

Aquisições de nacionalidade em França 

Em 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade francesa totaliza

(gráfico 6). Constata-se que este número tem variado anualmente entre os 3 mil e os 11 mil, 

o que se explica pela grande dimensão da população portuguesa emigrada no país. O 

número total de aquisições de nacionalidade por portugueses em França dimin

2000, acompanhando a tendência em baixa das aquisições de nacionalidade de estrangeiros 

em geral, as quais passaram de 150

 

 

aumentou ligeiramente nos últimos anos, passando de 567 mil, em 2005, para mais de 606 

termos relativos, os portugueses são uma população significativa entre os nascidos no 

estrangeiro a residir em França, representando 10,4% do total em 2013. 

Os nascidos em Portugal são a terceira população mais numerosa entre os imigrantes 

aís, logo atrás dos nascidos na Argélia e em Marrocos. A 

mundo onde residem mais portugueses emigrados. 

Nascidos em Portugal residentes em França, 2005-2013  

 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Institut Nacional de la Statistique 

et des Études Économiques, Répartition des immigrés par pays de naissance. 

Aquisições de nacionalidade em França  

Em 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade francesa totaliza

ste número tem variado anualmente entre os 3 mil e os 11 mil, 

o que se explica pela grande dimensão da população portuguesa emigrada no país. O 

número total de aquisições de nacionalidade por portugueses em França dimin

2000, acompanhando a tendência em baixa das aquisições de nacionalidade de estrangeiros 

em geral, as quais passaram de 150.026 para 113.608 durante o período em análise
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aumentou ligeiramente nos últimos anos, passando de 567 mil, em 2005, para mais de 606 

termos relativos, os portugueses são uma população significativa entre os nascidos no 

Os nascidos em Portugal são a terceira população mais numerosa entre os imigrantes 

A França é o país do 

 

da Emigração, valores de Institut Nacional de la Statistique 

Em 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade francesa totaliza 3.109 

ste número tem variado anualmente entre os 3 mil e os 11 mil, 

o que se explica pela grande dimensão da população portuguesa emigrada no país. O 

número total de aquisições de nacionalidade por portugueses em França diminuiu desde 

2000, acompanhando a tendência em baixa das aquisições de nacionalidade de estrangeiros 

608 durante o período em análise.  



 

 

 

Devido ao grande volume de aquisições de nacionalidade por portugueses, 

segundo país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de 

destino. 

Gráfico 6. Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes em França, 2000

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observató

Immigration, Intégration, Asile et le Dévelopment Solidaire, acquistions de la nationalité française.

 

Remessas dos emigrantes  

França é o país que, todos os anos, detém o maior volume de remessas, re

2015, 31,3% do total e 53,4% entre os membros da União Europeia. 

divisas aumentou 150.940 ME, mais 17%

que 2015 foi o ano que apresentou o maior crescimento e também o que

valor transferido desde 2001. 

 

 

2.3 REINO UNIDO  

 

Entradas de portugueses no Reino Unido 

Verifica-se que em 2015 o número de entradas de portugueses no Reino Unido totaliza 

32.301, mais 5,7% do que em 2014 (gráfico 

portugueses para o Reino Unido, número que teve um aumento muito expressivo para cerca 

Devido ao grande volume de aquisições de nacionalidade por portugueses, 

segundo país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de 

Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes em França, 2000

 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Ministère de L’intérieure, 

Immigration, Intégration, Asile et le Dévelopment Solidaire, acquistions de la nationalité française. 

o país que, todos os anos, detém o maior volume de remessas, re

53,4% entre os membros da União Europeia. Em 2015

divisas aumentou 150.940 ME, mais 17% do que o valor registado em 2014. 

que apresentou o maior crescimento e também o que

valor transferido desde 2001.  

Entradas de portugueses no Reino Unido  

m 2015 o número de entradas de portugueses no Reino Unido totaliza 

7% do que em 2014 (gráfico 7). Em 2000 imigraram 

portugueses para o Reino Unido, número que teve um aumento muito expressivo para cerca 
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Devido ao grande volume de aquisições de nacionalidade por portugueses, a França é o 

segundo país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de 

Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes em França, 2000-2015  

 

rio da Emigração, valores de Ministère de L’intérieure, 

 

o país que, todos os anos, detém o maior volume de remessas, representando, em 

Em 2015 o volume das 

registado em 2014.  De mencionar 

que apresentou o maior crescimento e também o que registou o maior 

m 2015 o número de entradas de portugueses no Reino Unido totaliza as 

). Em 2000 imigraram perto de 2 mil 

portugueses para o Reino Unido, número que teve um aumento muito expressivo para cerca  



 

 

 

de 32 mil em 2015. Este crescimento deu

anterior à crise, 2007, e entre 2011 e 2015. 

entradas por ano duplicou, passando de 16 mil para 32 mil. 

Em 2015 as entradas de portugueses representaram 3

Unido, o que fez desta emigração 

o principal país do mundo para onde mais portugueses emigram

 

Gráfico 7. Entradas de portugueses no Reino Unido, 2000

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

Database (2000-2001); Department for Work and Pensions, Stat

 

Portugueses residentes no Reino Unido 

O número de portugueses emigrados no Reino Unido 

do que em 2014 (gráfico 8). O número de portugueses 

34 mil em 2000 para 140 mil em 2015, um crescimento de 312% ao longo do período em 

análise.  

Em termos relativos, os portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a 

residir no Reino Unido em 2015, represent

emigração portuguesa, o Reino Unido é o quinto país do mundo onde residem mais 

portugueses emigrados e o terceiro na Europa

 

de 32 mil em 2015. Este crescimento deu-se em três períodos: entre 2000 e 2003, no ano 

anterior à crise, 2007, e entre 2011 e 2015. De notar que neste último período

entradas por ano duplicou, passando de 16 mil para 32 mil.  

Em 2015 as entradas de portugueses representaram 3,9% das entradas totais no Reino 

Unido, o que fez desta emigração a sétima maior para aquele país. Em 2015, o Reino Unid

o principal país do mundo para onde mais portugueses emigram. 

Entradas de portugueses no Reino Unido, 2000-2015  

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

2001); Department for Work and Pensions, Stat-Explore (2002-2015). 

Portugueses residentes no Reino Unido  

número de portugueses emigrados no Reino Unido em 2015 totaliza 140

). O número de portugueses emigrados no Reino Unido passou de 

34 mil em 2000 para 140 mil em 2015, um crescimento de 312% ao longo do período em 

Em termos relativos, os portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a 

residir no Reino Unido em 2015, representando apenas 1,6% do total

emigração portuguesa, o Reino Unido é o quinto país do mundo onde residem mais 

portugueses emigrados e o terceiro na Europa. 
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se em três períodos: entre 2000 e 2003, no ano 

ltimo período o número de 

9% das entradas totais no Reino 

Em 2015, o Reino Unido é 

 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

totaliza 140.000, mais 10,2% 

emigrados no Reino Unido passou de 

34 mil em 2000 para 140 mil em 2015, um crescimento de 312% ao longo do período em 

Em termos relativos, os portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a 

6% do total. No contexto da 

emigração portuguesa, o Reino Unido é o quinto país do mundo onde residem mais 



 

 

 

Gráfico 8. Nascidos em Portugal residentes no Reino Unido, 2000

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office for National Statistics, 

Annual Population Survey (APS) and Labour Force Survey (LFS), Population by country of birth and nationality

Nota Dados obtidos através de processos

 

Aquisições de nacionalidade por portugueses no Reino Unido 

Em 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade britânica totaliza 422, 

tendo aumentado 32,7% face

forma irregular entre as 300 e as 600 aquisições de nacionalidade por portugueses. 

Constata-se que o Reino Unido é o sétimo país do mundo onde os portugueses mais 

adquirem a nacionalidade do país de desti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascidos em Portugal residentes no Reino Unido, 2000-2015  

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office for National Statistics, 

Labour Force Survey (LFS), Population by country of birth and nationality

Dados obtidos através de processos de amostragem, o que pode afetar a fiabilidade das variações observadas. 

Aquisições de nacionalidade por portugueses no Reino Unido  

Em 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade britânica totaliza 422, 

face a 2014 (gráfico 9). Este número tem variado anualmente de 

forma irregular entre as 300 e as 600 aquisições de nacionalidade por portugueses. 

Reino Unido é o sétimo país do mundo onde os portugueses mais 

adquirem a nacionalidade do país de destino. 
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Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office for National Statistics, 

Labour Force Survey (LFS), Population by country of birth and nationality 

de amostragem, o que pode afetar a fiabilidade das variações observadas.  

Em 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade britânica totaliza 422, 

). Este número tem variado anualmente de 

forma irregular entre as 300 e as 600 aquisições de nacionalidade por portugueses.  

Reino Unido é o sétimo país do mundo onde os portugueses mais 



 

 

 

Gráfico 9. Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes no Reino Unido, 2000

2015  

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

Database (2000-2003); Government UK, Home Office, Immigration Statistics January to March 2016, Citizenship grants by 

previous country of nationality (2004-2015).

 

Remessas dos emigrantes  

No ano de 2015 registou-se o maior volume de transferê

desde 1996. Este país ocupa o 4.º lugar dos países com o maior volume de remessa

representando 7,7% do total e 13,1% entre os países da União Europeia. 

O crescimento face a 2014 é de 26%, com a maior variação também desde 1996. 

 

 

2.4 SUÍÇA  

 

Entradas de portugueses na Suíça 

Observa-se que em 2015 o número de entradas de portugueses na Suíça totaliza 12

menos 19% relativamente a 2014 (gráfico 

Suíça, número que aumentou para cerca de 12 mil em 2015. Durante este 

de entradas de portugueses foi aumentando gradualmente até 2008, diminuindo nos dois 

anos posteriores à crise, 2009 e 2010, tal como ocorreu nos restantes países europeus, 

Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes no Reino Unido, 2000

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

rnment UK, Home Office, Immigration Statistics January to March 2016, Citizenship grants by 

2015). 

o maior volume de transferências com origem no Reino Unido

cupa o 4.º lugar dos países com o maior volume de remessa

e 13,1% entre os países da União Europeia.  

O crescimento face a 2014 é de 26%, com a maior variação também desde 1996. 

es na Suíça  

m 2015 o número de entradas de portugueses na Suíça totaliza 12

menos 19% relativamente a 2014 (gráfico 10). Em 2000 imigraram 4 mil portugueses para a 

Suíça, número que aumentou para cerca de 12 mil em 2015. Durante este 

de entradas de portugueses foi aumentando gradualmente até 2008, diminuindo nos dois 

anos posteriores à crise, 2009 e 2010, tal como ocorreu nos restantes países europeus, 
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Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes no Reino Unido, 2000-

 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de OECD, International Migration 

rnment UK, Home Office, Immigration Statistics January to March 2016, Citizenship grants by 

ncias com origem no Reino Unido 

cupa o 4.º lugar dos países com o maior volume de remessas, 

 

O crescimento face a 2014 é de 26%, com a maior variação também desde 1996.  

m 2015 o número de entradas de portugueses na Suíça totaliza 12.325, 

). Em 2000 imigraram 4 mil portugueses para a 

Suíça, número que aumentou para cerca de 12 mil em 2015. Durante este período o número 

de entradas de portugueses foi aumentando gradualmente até 2008, diminuindo nos dois 

anos posteriores à crise, 2009 e 2010, tal como ocorreu nos restantes países europeus,  



 

 

 

voltando posteriormente a crescer até atingir as 20 mil em 2013. 

embora situando-se sempre acima das 10 mil entradas por ano.

Em 2015 as entradas de portugueses representaram 7

imigrou para a Suíça, fazendo

a Suíça é o terceiro país do mundo para onde mais portugueses emigram

 

Gráfico 10. Entradas de portugueses na Suíça, 2000

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistiq

Immigration de la population résidante permanente selon la nationalité, 1991

 

Portugueses residentes na Suíça 

Constata-se que o número de portugueses emigrados na Suíça 

mais 1,2% do que em 2014 (gráfico 

aumentando progressivamente, passando de 135 mil em 2000 para 216 mil portugueses em 

2015.  

Em termos relativos, os portugueses constituem 9% do total de nascidos no estrangeiro a 

residir na Suíça em 2015, sendo a segund

Suíça, logo a seguir aos nascidos na Alemanha. 

O número de portugueses a residir neste p

o segundo país do mundo onde residem mais portugueses emigrados.

 

a crescer até atingir as 20 mil em 2013. Em 2014 e 2015 diminui

se sempre acima das 10 mil entradas por ano. 

Em 2015 as entradas de portugueses representaram 7,6% do total de estrangeiros que 

fazendo desta emigração a quarta maior para aquele país

a Suíça é o terceiro país do mundo para onde mais portugueses emigram. 

Entradas de portugueses na Suíça, 2000-2015  

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistiq

Immigration de la population résidante permanente selon la nationalité, 1991-2015. 

Portugueses residentes na Suíça  

número de portugueses emigrados na Suíça em 2015 

2014 (gráfico 11). O número de portugueses emigrados na Suíça foi 

aumentando progressivamente, passando de 135 mil em 2000 para 216 mil portugueses em 

Em termos relativos, os portugueses constituem 9% do total de nascidos no estrangeiro a 

residir na Suíça em 2015, sendo a segunda população mais numerosa entre os imigrantes na 

os nascidos na Alemanha.  

O número de portugueses a residir neste país situa-se acima dos 200 mil, 

o segundo país do mundo onde residem mais portugueses emigrados. 
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Em 2014 e 2015 diminuiu, 

6% do total de estrangeiros que 

quarta maior para aquele país. Atualmente, 

 

 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistique, 

em 2015 totaliza 216.714, 

portugueses emigrados na Suíça foi 

aumentando progressivamente, passando de 135 mil em 2000 para 216 mil portugueses em 

Em termos relativos, os portugueses constituem 9% do total de nascidos no estrangeiro a 

a população mais numerosa entre os imigrantes na 

, sendo atualmente 



 

 

 

Gráfico 11. Nascidos em Portugal residentes na Suíça, 2000

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistique: 

Population résidante permanente et non permanente selon la région,

Population résidante permanente et non permanente selon le canton, le sexe, la nationalité, le pays de naissance et l'âge 

(2010-2015).  

 

Aquisições de nacionalidade por portugueses na Suíça 

Em 2015, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade suíça totaliza 3

(gráfico 12). Observa-se que e

nacionalidade por ano a partir de 2003, acima das duas mil desde 2009, atingindo as cerca 

de 3.500 em 2015, o que reflete o crescimento dos portugueses emigrados neste país. 

A Suíça é o país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de 

destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascidos em Portugal residentes na Suíça, 2000-2013  

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistique: 

Population résidante permanente et non permanente selon la région, la nationalité et le lieu de naissance (2005

Population résidante permanente et non permanente selon le canton, le sexe, la nationalité, le pays de naissance et l'âge 

Aquisições de nacionalidade por portugueses na Suíça  

úmero de portugueses que adquiriu a nacionalidade suíça totaliza 3

se que este número tem-se situado acima das mil aquisições de 

nacionalidade por ano a partir de 2003, acima das duas mil desde 2009, atingindo as cerca 

2015, o que reflete o crescimento dos portugueses emigrados neste país. 

A Suíça é o país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de 
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Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistique: 

la nationalité et le lieu de naissance (2005-2009); 

Population résidante permanente et non permanente selon le canton, le sexe, la nationalité, le pays de naissance et l'âge 

úmero de portugueses que adquiriu a nacionalidade suíça totaliza 3.537 

se situado acima das mil aquisições de 

nacionalidade por ano a partir de 2003, acima das duas mil desde 2009, atingindo as cerca 

2015, o que reflete o crescimento dos portugueses emigrados neste país.   

A Suíça é o país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de 



 

 

 

Gráfico 12. Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes na Suíça, 

 

 

Fonte: PIRES et al. (2016). Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistique, 

Acquisition de la nationalité suisse selon la nationalité antérieure 1981

 

Remessas dos emigrantes  

A Suíça é dos países que, ao longo dos últimos

crescimento da Comunidade Portuguesa.

apresenta a maior transferência de remessas, tendo 

evolução positiva apenas em 2009/2010

representando 25,5% do total.

 

  

Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes na Suíça, 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistique, 

Acquisition de la nationalité suisse selon la nationalité antérieure 1981-2015. 

s países que, ao longo dos últimos anos, tem assistido a um considerável 

crescimento da Comunidade Portuguesa. A Suíça é o segundo país, a seguir 

apresenta a maior transferência de remessas, tendo interrompido um ciclo de constante 

ositiva apenas em 2009/2010. Em 2015, regista o maior volume desde 1996, 

representando 25,5% do total. 
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Aquisição de nacionalidade por portugueses residentes na Suíça, 2000-2015  

 

Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de Office Fédéral de la Statistique, 

anos, tem assistido a um considerável 

o segundo país, a seguir à França, que 

interrompido um ciclo de constante 

. Em 2015, regista o maior volume desde 1996, 



 

 

3. Migrações, Diáspora

 

Migrações e Diáspora 

 

Embora Portugal se tenha tornado num país de imigração nas últimas décadas, continua no

tempos actuais a ser um país de emigração, cuja diáspora se encontra dispersa 

continentes, conferindo-lhe uma dimensão e expressão planetárias. 

 

A mundialização transformou a essência das migrações. No passado, a maioria dos 

migrantes partia unicamente para um país com a ideia 

por um período temporário. Hoje, muitos 

desenvolvem estratégias que não conduzem nem a uma instalação definitiva nem a um 

regresso definitivo, mas sim a estadias repetidas de duração variável pontuadas por 

regressos aos países de origem. Mesmo nos países rece

trabalhar ou para estudar ultrapassam o número de entradas para uma instalação 

permanente. Muitos jovens consideram importante para a sua carreira uma experiência de 

trabalho no estrangeiro. As migrações assumem assim formas cada vez mais variadas e 

complexas (Castles, 2008 apud

 

Ramos (2012) refere que a 

humano e ilustra o modo de funcionamento das inter

assim, sistemas de intercâmbios e de trocas entre nações e continentes, num duplo sentido 

entre país de origem e países de acolhimento, e afirma

pluralidade de redes complexas entre o conjunto dos polos, nas quais circulam ideias, 

pessoas, capitais, mercadorias, laços familiares e comunitários. 

apud Ramos, 2012), estas redes densas, geo

diferentes tipos de iniciativas. Um elemento essencial é a multiplicação das atividades às 

quais se dedicam os migrantes, tanto nas sociedades de origem, como nas de acolhimento

 

Assim, nas últimas décadas, com a integração europeia, a globalização e internacionalização 

dos recursos humanos aumentaram a mobilidade de capitais, mercadorias, informações e 

pessoas diversificadas, diplomados, trabalhadores sazonais, quadros associados ao 

es, Diáspora e Transnacionalismo 

Embora Portugal se tenha tornado num país de imigração nas últimas décadas, continua no

tempos actuais a ser um país de emigração, cuja diáspora se encontra dispersa 

lhe uma dimensão e expressão planetárias.  

mundialização transformou a essência das migrações. No passado, a maioria dos 

a unicamente para um país com a ideia de aí se instalar definitivamente ou 

um período temporário. Hoje, muitos estudos demonstram que os migrantes 

desenvolvem estratégias que não conduzem nem a uma instalação definitiva nem a um 

s sim a estadias repetidas de duração variável pontuadas por 

e origem. Mesmo nos países recetores tradicionais, as entradas para 

trabalhar ou para estudar ultrapassam o número de entradas para uma instalação 

consideram importante para a sua carreira uma experiência de 

trabalho no estrangeiro. As migrações assumem assim formas cada vez mais variadas e 

apud Diogo, 2011).  

 diáspora constitui uma forma social do processo migratório 

humano e ilustra o modo de funcionamento das inter-relações migratórias. Desenvolvem

assim, sistemas de intercâmbios e de trocas entre nações e continentes, num duplo sentido 

entre país de origem e países de acolhimento, e afirma-se uma territorialidade assente numa 

pluralidade de redes complexas entre o conjunto dos polos, nas quais circulam ideias, 

pessoas, capitais, mercadorias, laços familiares e comunitários. De acordo com Portes (2002

stas redes densas, geograficamente espalhadas e solidárias, potenciam 

diferentes tipos de iniciativas. Um elemento essencial é a multiplicação das atividades às 

quais se dedicam os migrantes, tanto nas sociedades de origem, como nas de acolhimento

com a integração europeia, a globalização e internacionalização 

dos recursos humanos aumentaram a mobilidade de capitais, mercadorias, informações e 

pessoas diversificadas, diplomados, trabalhadores sazonais, quadros associados ao 
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Embora Portugal se tenha tornado num país de imigração nas últimas décadas, continua nos 

tempos actuais a ser um país de emigração, cuja diáspora se encontra dispersa por diversos 

mundialização transformou a essência das migrações. No passado, a maioria dos 

de aí se instalar definitivamente ou 

demonstram que os migrantes 

desenvolvem estratégias que não conduzem nem a uma instalação definitiva nem a um 

s sim a estadias repetidas de duração variável pontuadas por 

tores tradicionais, as entradas para 

trabalhar ou para estudar ultrapassam o número de entradas para uma instalação 

consideram importante para a sua carreira uma experiência de 

trabalho no estrangeiro. As migrações assumem assim formas cada vez mais variadas e 

processo migratório 

relações migratórias. Desenvolvem-se, 

assim, sistemas de intercâmbios e de trocas entre nações e continentes, num duplo sentido 

uma territorialidade assente numa 

pluralidade de redes complexas entre o conjunto dos polos, nas quais circulam ideias, 

De acordo com Portes (2002, 

graficamente espalhadas e solidárias, potenciam 

diferentes tipos de iniciativas. Um elemento essencial é a multiplicação das atividades às 

quais se dedicam os migrantes, tanto nas sociedades de origem, como nas de acolhimento. 

com a integração europeia, a globalização e internacionalização 

dos recursos humanos aumentaram a mobilidade de capitais, mercadorias, informações e 

pessoas diversificadas, diplomados, trabalhadores sazonais, quadros associados ao  



 

 

 

investimento português no exterior, ao investimento estrangeiro em Portugal e às empresas 

transnacionais As migrações de trabalho induzidas pelo apelo de mão

economias mais desenvolvidas na Europa ocidental estão na base daquilo que alguns 

investigadores apelidam de migrações proletárias (Armstrong, 1976 

estes trabalhadores, logo que tenham a possibilidade, acumulam um pequeno capital e 

criam a sua empresa. Posteriormente, a diáspora proletária ou pioneira torna

mercantil e intelectual quando se integra socioeconomicamente e culturalmente no país de 

implantação (Bruneau, 2004 apud

. A mobilidade dos investimentos alterou a geografia do emprego, acelerando a mobilidade 

dos recursos humanos (Ramos, 2012)

 

 

Na Europa, por exemplo, quase todas as principais cidades têm grandes concentrações de 

imigrantes. Alguns bairros tornam

território com os seus negócios, as suas associações, os seus equipamentos sociais e os seus 

locais de culto. Estes bairros constituem

comunidades étnicas e favorecem a perpetuação de tradições culturais e linguísticas (Castles 

2005 apud Diogo, 2011). 

 

A diáspora portuguesa, ao enquadrar

definitivo, também ela se tornou dinâmica em termos de empreendedorismo à medida que 

se foi integrando na sociedade de acolhimento.

 

O trabalho e a actividade económica constituem uma dimensão essencial nas sociedades em 

diáspora. As migrações, a mobilidade inerente a este fenómeno e o facto de ter vivido em 

locais diferentes, contactando com povos eles mesmos muito diferentes, predispõem para 

as trocas e o comércio (Bruneau, 2004

 

Poinard e Hily (1997, apud 

espaços, duas culturas e ao longo da sua vida ele intensifica

 

no exterior, ao investimento estrangeiro em Portugal e às empresas 

As migrações de trabalho induzidas pelo apelo de mão

economias mais desenvolvidas na Europa ocidental estão na base daquilo que alguns 

migrações proletárias (Armstrong, 1976 apud

estes trabalhadores, logo que tenham a possibilidade, acumulam um pequeno capital e 

criam a sua empresa. Posteriormente, a diáspora proletária ou pioneira torna

l quando se integra socioeconomicamente e culturalmente no país de 

apud Diogo, 2011).  

. A mobilidade dos investimentos alterou a geografia do emprego, acelerando a mobilidade 

(Ramos, 2012).  

exemplo, quase todas as principais cidades têm grandes concentrações de 

imigrantes. Alguns bairros tornam-se centros de concentração de imigrantes, que marcam o 

território com os seus negócios, as suas associações, os seus equipamentos sociais e os seus 

ocais de culto. Estes bairros constituem-se como plataforma para a formação de 

comunidades étnicas e favorecem a perpetuação de tradições culturais e linguísticas (Castles 

ao enquadrar-se neste tipo de migrações proletárias do tipo 

também ela se tornou dinâmica em termos de empreendedorismo à medida que 

na sociedade de acolhimento. 

O trabalho e a actividade económica constituem uma dimensão essencial nas sociedades em 

s migrações, a mobilidade inerente a este fenómeno e o facto de ter vivido em 

locais diferentes, contactando com povos eles mesmos muito diferentes, predispõem para 

(Bruneau, 2004 apud Diogo, 2011). 

 Diogo, 2011) afirmam que o emigrante se situa entre dois 

espaços, duas culturas e ao longo da sua vida ele intensifica as interdependências entre os 
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no exterior, ao investimento estrangeiro em Portugal e às empresas 

As migrações de trabalho induzidas pelo apelo de mão-de-obra para 

economias mais desenvolvidas na Europa ocidental estão na base daquilo que alguns 

apud Diogo, 2011). Mas 

estes trabalhadores, logo que tenham a possibilidade, acumulam um pequeno capital e 

criam a sua empresa. Posteriormente, a diáspora proletária ou pioneira torna-se também 

l quando se integra socioeconomicamente e culturalmente no país de 

. A mobilidade dos investimentos alterou a geografia do emprego, acelerando a mobilidade 

exemplo, quase todas as principais cidades têm grandes concentrações de 

se centros de concentração de imigrantes, que marcam o 

território com os seus negócios, as suas associações, os seus equipamentos sociais e os seus 

se como plataforma para a formação de 

comunidades étnicas e favorecem a perpetuação de tradições culturais e linguísticas (Castles 

ões proletárias do tipo 

também ela se tornou dinâmica em termos de empreendedorismo à medida que 

O trabalho e a actividade económica constituem uma dimensão essencial nas sociedades em 

s migrações, a mobilidade inerente a este fenómeno e o facto de ter vivido em 

locais diferentes, contactando com povos eles mesmos muito diferentes, predispõem para 

afirmam que o emigrante se situa entre dois 

as interdependências entre os  



 

 

 

dois países, produzindo espaços de circulação de vaivém de pessoas mas também de 

mercadorias e serviços. 

 

Efetivamente, as diásporas sempre se caracterizaram pela circulação dos homens, 

mercadorias e informação. A circulação de mercadorias pode surgir como uma dupla 

necessidade económica e cultural. A primeira necessidade enquadra

eminentemente económico, já que os imigrantes importam ou transportam bens 

directamente do país de origem por serem economicamente mais acessíveis, criando

fluxos de produtos entre as áreas de origem e as áreas de acolhimento. Um dos melhores 

exemplos refere-se aos fluxos de materiais da construção civil (granitos, mármores) bem 

como aos diversos móveis que apetrecham as habitações dos imigrantes portugueses no 

país de acolhimento. Outros exemplos como a compra de vestuário e calçado também se 

inserem neste conjunto de p

profissionais que, sendo previamente conta

de acolhimento e apenas trabalham para nichos de mer

(Diogo, 2011). 

 

Assim, as comunidades portuguesas espalhadas pela diáspora têm desenvolvido um 

processo de integração socio espacial e económico nos territórios de acolhimento e de 

origem. A integração europeia e o desenvolvimento dos meios de comunicação e de 

transporte nas últimas décadas contribuíram para as interações interculturais, a promoção 

dos negócios e do empreendedorismo transnacional, o acréscimo do comércio e da 

mobilidade de emigrantes da primeira geração na idade da reforma, deslocando

regularidade entre os países d

de emigrantes temporários (Ramos, 2007a,b; Portes, 2006

 

Ramos (2009b, apud Ramos, 

migrantes efetuam para o país de

económicos, saberes e saber

níveis. 

 

dois países, produzindo espaços de circulação de vaivém de pessoas mas também de 

s diásporas sempre se caracterizaram pela circulação dos homens, 

mercadorias e informação. A circulação de mercadorias pode surgir como uma dupla 

necessidade económica e cultural. A primeira necessidade enquadra

nómico, já que os imigrantes importam ou transportam bens 

directamente do país de origem por serem economicamente mais acessíveis, criando

fluxos de produtos entre as áreas de origem e as áreas de acolhimento. Um dos melhores 

os de materiais da construção civil (granitos, mármores) bem 

como aos diversos móveis que apetrecham as habitações dos imigrantes portugueses no 

país de acolhimento. Outros exemplos como a compra de vestuário e calçado também se 

onjunto de práticas comerciais. Em certos casos surgem redes de 

previamente contactadas em Portugal, operam dire

de acolhimento e apenas trabalham para nichos de mercado dentro da comunidade lusa 

dades portuguesas espalhadas pela diáspora têm desenvolvido um 

processo de integração socio espacial e económico nos territórios de acolhimento e de 

origem. A integração europeia e o desenvolvimento dos meios de comunicação e de 

das contribuíram para as interações interculturais, a promoção 

dos negócios e do empreendedorismo transnacional, o acréscimo do comércio e da 

mobilidade de emigrantes da primeira geração na idade da reforma, deslocando

regularidade entre os países de acolhimento e de origem, bem como de gerações mais novas 

de emigrantes temporários (Ramos, 2007a,b; Portes, 2006 apud Ramos, 2012

Ramos, 2012) refere que para além das transferências financeiras, os 

migrantes efetuam para o país de origem transferências "invisíveis": comportamentos 

económicos, saberes e saber-fazer, trocas sociais e culturais, com impactos a diferentes 
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dois países, produzindo espaços de circulação de vaivém de pessoas mas também de 

s diásporas sempre se caracterizaram pela circulação dos homens, 

mercadorias e informação. A circulação de mercadorias pode surgir como uma dupla 

necessidade económica e cultural. A primeira necessidade enquadra-se num critério 

nómico, já que os imigrantes importam ou transportam bens 

directamente do país de origem por serem economicamente mais acessíveis, criando-se 

fluxos de produtos entre as áreas de origem e as áreas de acolhimento. Um dos melhores 

os de materiais da construção civil (granitos, mármores) bem 

como aos diversos móveis que apetrecham as habitações dos imigrantes portugueses no 

país de acolhimento. Outros exemplos como a compra de vestuário e calçado também se 

. Em certos casos surgem redes de 

ctadas em Portugal, operam diretamente no país 

cado dentro da comunidade lusa 

dades portuguesas espalhadas pela diáspora têm desenvolvido um 

processo de integração socio espacial e económico nos territórios de acolhimento e de 

origem. A integração europeia e o desenvolvimento dos meios de comunicação e de 

das contribuíram para as interações interculturais, a promoção 

dos negócios e do empreendedorismo transnacional, o acréscimo do comércio e da 

mobilidade de emigrantes da primeira geração na idade da reforma, deslocando-se com 

e acolhimento e de origem, bem como de gerações mais novas 

Ramos, 2012).  

) refere que para além das transferências financeiras, os 

origem transferências "invisíveis": comportamentos 

fazer, trocas sociais e culturais, com impactos a diferentes 



 

 

 

Assiste-se portanto ao desenvolvimento de migrações cada vez mais circulares, à 

intensificação de relações culturais e económicas e de redes transnacionais de migrantes 

que se integram no processo de globalização das economias e dos mercados de trabalho. 

Transnacionalismo e Práticas transnacionais

 

Nos anos 90, as antropólogas Linda Basch, Nina Glick Shiller

defendem a necessidade de um novo conceito para descrever as vidas dos migrantes que 

não são obrigados a romper com a cultura e o país de origem e definem o transnacionalismo 

como o conjunto de procedimentos pelos quais os imigrant

(social fields), ligando o seu país d

 

Estas pessoas, que vivem as suas vidas cruzando fronteiras, desenvolvendo redes sociais, 

familiares, politicas, económicas e religiosas que são

podem ser consideradas como tra

 

Para Portes (1996 apud Diogo, 2011

processo de reconfiguração, passando a ser ente

múltiplas, cuja característica é a construção global de localidades, isto é, a identidade local é 

construída com referências à globalidade.

transnacionais contemporâneas são den

movem através das fronteiras políticas, numa busca de re

Nas comunidades de imigrantes

cultural. Não se trata apenas de t

ligações afetivas e culturais com o território de origem.

 

De igual modo, relativamente à questão do 

Malheiros (2000, apud Diogo, 2011

desenvolvimento dos contactos e da circulação internacional como também uma 

manutenção mais fácil dos elementos identitários de base (práticas culturais, religião, 

hábitos alimentares).  

 

ao desenvolvimento de migrações cada vez mais circulares, à 

s culturais e económicas e de redes transnacionais de migrantes 

que se integram no processo de globalização das economias e dos mercados de trabalho. 

ráticas transnacionais 

90, as antropólogas Linda Basch, Nina Glick Shiller e Cristina Blan

defendem a necessidade de um novo conceito para descrever as vidas dos migrantes que 

não são obrigados a romper com a cultura e o país de origem e definem o transnacionalismo 

como o conjunto de procedimentos pelos quais os imigrantes constroem campos sociais 

), ligando o seu país de origem ao país de acolhimento (Diogo, 2011).

Estas pessoas, que vivem as suas vidas cruzando fronteiras, desenvolvendo redes sociais, 

familiares, politicas, económicas e religiosas que são incorporadas em dois ou mais estados 

podem ser consideradas como transmigrantes (Glick-Shiller 1999 apud Diogo, 2011

Diogo, 2011), as diásporas contemporâneas têm sido sujeitas a um 

processo de reconfiguração, passando a ser entendidas como comunidades transnacionais 

múltiplas, cuja característica é a construção global de localidades, isto é, a identidade local é 

construída com referências à globalidade. Portes também refere que

transnacionais contemporâneas são densas redes sociais criadas por migrantes que se 

movem através das fronteiras políticas, numa busca de recompensas económicas e sociais

Nas comunidades de imigrantes estas recompensas sempre refletiram necessidades do foro 

cultural. Não se trata apenas de tirar algum proveito económico, mas tam

tivas e culturais com o território de origem. 

De igual modo, relativamente à questão do transnacionalismo das comunidades imigradas, 

Diogo, 2011) valoriza os diversos processos que permitem não só o 

desenvolvimento dos contactos e da circulação internacional como também uma 

manutenção mais fácil dos elementos identitários de base (práticas culturais, religião, 
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ao desenvolvimento de migrações cada vez mais circulares, à 

s culturais e económicas e de redes transnacionais de migrantes 

que se integram no processo de globalização das economias e dos mercados de trabalho.  

e Cristina Blan-Szanton 

defendem a necessidade de um novo conceito para descrever as vidas dos migrantes que 

não são obrigados a romper com a cultura e o país de origem e definem o transnacionalismo 

es constroem campos sociais 

e origem ao país de acolhimento (Diogo, 2011). 

Estas pessoas, que vivem as suas vidas cruzando fronteiras, desenvolvendo redes sociais, 

incorporadas em dois ou mais estados 

Diogo, 2011). 

), as diásporas contemporâneas têm sido sujeitas a um 

ndidas como comunidades transnacionais 

múltiplas, cuja característica é a construção global de localidades, isto é, a identidade local é 

refere que as comunidades 

sas redes sociais criadas por migrantes que se 

compensas económicas e sociais. 

tiram necessidades do foro 

irar algum proveito económico, mas também de reforçar as 

das comunidades imigradas, 

os processos que permitem não só o 

desenvolvimento dos contactos e da circulação internacional como também uma 

manutenção mais fácil dos elementos identitários de base (práticas culturais, religião, 



 

 

 

Segundo Diogo (2014), nos espaço

pela existência de práticas transnacionais que envolvem fluxos de

algum proveito económico e 

de origem. Nesse sentido, alguns estudos têm permitido ilustrar a existência de práticas 

transnacionais na diáspora lusa na Europa. 

da transação de fluxos de bens/produtos de natureza financeira, mas também cultural, entre 

os quais se destacam os produtos gastronómicos, uma vez que a arte de beber e de comer 

são práticas de identificação cultural e de ligação a um território.

 

Na Suíça, alguns trabalhos realizados pelos sociólogos José Carlos Marques e Pedro Góis 

sobre os emigrantes portugueses naquele país demonstraram que estes se encon

maioritariamente num projeto migratório de tipo temporário orientados para o país de 

origem. Os autores reconhecem que embora muitas das actividades possam apenas ser 

entendidas como transnacionai

do envio regular de remessas para Portugal, para investimento imobiliário ou para apoiar a 

família, entre outras práticas que se encontram fortemente dependentes da importação de 

diferentes bens portugueses (alimentares, moveis, produtos de decoração, cd/dvd). Como 

exemplos mais ilustrativos que fomentam essas práticas temos a difusão e o acesso a 

produtos mediáticos portugueses facultados pela televisão e pela imprensa, sobretudo os 

jornais desportivos, bem como o papel desempenhado pelo meio associativo na preservação 

dos laços culturais com Portugal

 

O mesmo autor refere que, e

essencialmente ao nível da habitação (ideias, processos d

entanto extensíveis a um conjunto variado de outras práticas como a circulação de bens 

alimentares, financeiros (remessas) e culturais, entre outros.

 

De acordo com Diogo (2014)

habitação a partir de Portugal constituem uma realidade dos nossos dias e têm

quer no espaço interior, onde se privilegia a aplicação de móveis mas também de rochas 

ornamentais, de azulejos e de madeiras, quer no espaço exter

os espaços migratórios, a mobilidade humana é complementada 

pela existência de práticas transnacionais que envolvem fluxos de bens que permitem tirar 

 ainda reforçar as ligações afetivas e culturais com o território 

o, alguns estudos têm permitido ilustrar a existência de práticas 

ais na diáspora lusa na Europa. Os estudos empíricos demonstram a importância 

da transação de fluxos de bens/produtos de natureza financeira, mas também cultural, entre 

e destacam os produtos gastronómicos, uma vez que a arte de beber e de comer 

são práticas de identificação cultural e de ligação a um território. 

Na Suíça, alguns trabalhos realizados pelos sociólogos José Carlos Marques e Pedro Góis 

ortugueses naquele país demonstraram que estes se encon

to migratório de tipo temporário orientados para o país de 

origem. Os autores reconhecem que embora muitas das actividades possam apenas ser 

entendidas como transnacionais num sentido bastante lato, não se poderá ignorar o registo 

remessas para Portugal, para investimento imobiliário ou para apoiar a 

família, entre outras práticas que se encontram fortemente dependentes da importação de 

portugueses (alimentares, moveis, produtos de decoração, cd/dvd). Como 

exemplos mais ilustrativos que fomentam essas práticas temos a difusão e o acesso a 

produtos mediáticos portugueses facultados pela televisão e pela imprensa, sobretudo os 

rtivos, bem como o papel desempenhado pelo meio associativo na preservação 

dos laços culturais com Portugal (Diogo, 2011). 

O mesmo autor refere que, em França, as práticas transnacionais

essencialmente ao nível da habitação (ideias, processos de construção e materiais), 

extensíveis a um conjunto variado de outras práticas como a circulação de bens 

alimentares, financeiros (remessas) e culturais, entre outros. 

Diogo (2014), em França, as práticas transnacionais de 

habitação a partir de Portugal constituem uma realidade dos nossos dias e têm

quer no espaço interior, onde se privilegia a aplicação de móveis mas também de rochas 

ornamentais, de azulejos e de madeiras, quer no espaço exterior das habitações, com 
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s migratórios, a mobilidade humana é complementada 

bens que permitem tirar 

ainda reforçar as ligações afetivas e culturais com o território 

o, alguns estudos têm permitido ilustrar a existência de práticas 

Os estudos empíricos demonstram a importância 

da transação de fluxos de bens/produtos de natureza financeira, mas também cultural, entre 

e destacam os produtos gastronómicos, uma vez que a arte de beber e de comer 

Na Suíça, alguns trabalhos realizados pelos sociólogos José Carlos Marques e Pedro Góis 

ortugueses naquele país demonstraram que estes se encontram 

to migratório de tipo temporário orientados para o país de 

origem. Os autores reconhecem que embora muitas das actividades possam apenas ser 

s num sentido bastante lato, não se poderá ignorar o registo 

remessas para Portugal, para investimento imobiliário ou para apoiar a 

família, entre outras práticas que se encontram fortemente dependentes da importação de 

portugueses (alimentares, moveis, produtos de decoração, cd/dvd). Como 

exemplos mais ilustrativos que fomentam essas práticas temos a difusão e o acesso a 

produtos mediáticos portugueses facultados pela televisão e pela imprensa, sobretudo os 

rtivos, bem como o papel desempenhado pelo meio associativo na preservação 

práticas transnacionais centram-se 

e construção e materiais), sendo no 

extensíveis a um conjunto variado de outras práticas como a circulação de bens 

, em França, as práticas transnacionais de materiais para a 

habitação a partir de Portugal constituem uma realidade dos nossos dias e têm-se refletido, 

quer no espaço interior, onde se privilegia a aplicação de móveis mas também de rochas 

ior das habitações, com  



 

 

 

destaque para as rochas ornamentais mas também para as caixilharias, as madeiras e, em 

menor proporção, os azulejos. Ao adquirirem os materiais da terra de origem, os imigrantes 

lusos enaltecem também o lado afetivo de ligação aos

terra”. A colocação de materiais autóctones ou mais convencionais com outros importados 

de Portugal por parte do imigrante permite antever situações de construções arquitetónicas 

de tipo híbrido nos respetivos países de aco

arquitetura popular com marcas da portugalidade.

 

Segundo Tiesler e Bergano (2012)

Alemanha estabelecem elos de ligação à “pátria” de um modo multiestruturado atrav

visitas a Portugal durante as férias, do consumo e prática de futebol, da gastronomia, dos 

meios de comunicação, das formas associativas e, para os mais jovens, das comunidades 

virtuais da Internet.  

 

Silva (2014), relativamente aos emigrantes que s

além de reforçarem os hábitos portugueses dentro do lar, tentam incuti

londrina. No seu estudo, a autor

integrados em Londres, estes portugueses ai

Grassi e Melo (2007) e Silva (2014), 

festas e eventos socioculturais com ligação ao país de origem, 

folclore ou de teatro, as digressõe

encontros de escritores, etc.. 

 

Tiesler e Bergano (2012) constata

amigos em Portugal, o interesse pela informação fornecida pelos meios de comunicaç

programas noticiosos portugueses, o uso da língua portuguesa, bem como a valorização e o 

consumo de comida portuguesa são aspetos comuns entre os migrantes portugueses, tal 

como, em termos gerais, entre as comunidades migrantes de outras nacionalid

 

Diogo (2011), refere que o transnacionalismo económico tem em conta o envio regular de 

remessas para o país de origem bem como a circulação de diferentes bens materiais de 

destaque para as rochas ornamentais mas também para as caixilharias, as madeiras e, em 

menor proporção, os azulejos. Ao adquirirem os materiais da terra de origem, os imigrantes 

lusos enaltecem também o lado afetivo de ligação aos mesmos – “os materiais da minha 

terra”. A colocação de materiais autóctones ou mais convencionais com outros importados 

de Portugal por parte do imigrante permite antever situações de construções arquitetónicas 

de tipo híbrido nos respetivos países de acolhimento e contribui de facto para uma 

arquitetura popular com marcas da portugalidade. 

Tiesler e Bergano (2012), os emigrantes portugueses e os luso

estabelecem elos de ligação à “pátria” de um modo multiestruturado atrav

visitas a Portugal durante as férias, do consumo e prática de futebol, da gastronomia, dos 

meios de comunicação, das formas associativas e, para os mais jovens, das comunidades 

aos emigrantes que se encontram em Londres, 

lém de reforçarem os hábitos portugueses dentro do lar, tentam incuti

autora constatou que, apesar de estarem bem longe e bem 

integrados em Londres, estes portugueses ainda se sentem muito ligados a Portugal.

Silva (2014), observaram a importância dada por esta comunidade a 

festas e eventos socioculturais com ligação ao país de origem, sendo usuais os festivais de 

folclore ou de teatro, as digressões de certos músicos e atores portugueses

 

constataram que a manutenção de contactos com familiares e 

amigos em Portugal, o interesse pela informação fornecida pelos meios de comunicaç

programas noticiosos portugueses, o uso da língua portuguesa, bem como a valorização e o 

consumo de comida portuguesa são aspetos comuns entre os migrantes portugueses, tal 

como, em termos gerais, entre as comunidades migrantes de outras nacionalid

transnacionalismo económico tem em conta o envio regular de 

remessas para o país de origem bem como a circulação de diferentes bens materiais de 
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destaque para as rochas ornamentais mas também para as caixilharias, as madeiras e, em 

menor proporção, os azulejos. Ao adquirirem os materiais da terra de origem, os imigrantes 

“os materiais da minha 

terra”. A colocação de materiais autóctones ou mais convencionais com outros importados 

de Portugal por parte do imigrante permite antever situações de construções arquitetónicas 

lhimento e contribui de facto para uma 

, os emigrantes portugueses e os luso-descendentes na 

estabelecem elos de ligação à “pátria” de um modo multiestruturado através das 

visitas a Portugal durante as férias, do consumo e prática de futebol, da gastronomia, dos 

meios de comunicação, das formas associativas e, para os mais jovens, das comunidades 

e encontram em Londres, refere que estes, 

lém de reforçarem os hábitos portugueses dentro do lar, tentam incuti-los na sociedade 

que, apesar de estarem bem longe e bem 

nda se sentem muito ligados a Portugal. 

observaram a importância dada por esta comunidade a 

usuais os festivais de 

portugueses mais famosos, os 

que a manutenção de contactos com familiares e 

amigos em Portugal, o interesse pela informação fornecida pelos meios de comunicação e os 

programas noticiosos portugueses, o uso da língua portuguesa, bem como a valorização e o 

consumo de comida portuguesa são aspetos comuns entre os migrantes portugueses, tal 

como, em termos gerais, entre as comunidades migrantes de outras nacionalidades. 

transnacionalismo económico tem em conta o envio regular de 

remessas para o país de origem bem como a circulação de diferentes bens materiais de  



 

 

 

modo individual e informal (produtos alimentares

comercialização mais organizada do tipo comércio étnico local. Também existem exemplos 

de que redes informais adquirem alguma formalidade quando, por exemplo, os empresários 

criam estruturas mais ou menos organizadas dire

mas sempre com base numa produção e decisões que se operam a partir de Portugal. 

No caso das práticas individuais e informais de transnacionalismo, 

constatação: a primeira remete para os proveitos económicos decorrentes das dif

custo nos dois países (por exemplo, aquisição de móveis em Portugal) e a segunda centra

na comercialização ou movimentação de bens com forte tradição cultural (produtos 

alimentares, entre outros). 

Também prevalece a ideia de que a prestação e

bola de neve já que a comercialização de um determinado tipo de produtos leva à compra 

de outros. À circulação de bens que pode surgir a partir de uma necessidade baseada em 

critérios económicos, junta-se uma segun

que se destaca o significado simbólico que o bem representa para quem o adquire. 

 

 

Redes Migratórias 

 

O conceito de rede encontra

aplicação. Estas redes catalisam diferentes tipos de iniciativas culturais e económicas que 

conduzem à criação de mercados de trabalho a longa distância, à multiplicação das 

atividades dos migrantes, nas sociedades de origem e nas de acolhimento, e à transferência 

das suas remessas (Portes, 2002

usualmente tanto a origem como o destino e utilizam redes familiare

vizinhança (Ramos, 2012). 

 

Também Diogo (2011) constata

migratórias ou comunitárias de cariz familiar, amical e de vizinhança que facilitam as práticas 

transnacionais. As redes comunitárias com bases familiares ou amicais constituem o 

principal apoio necessário para a concretização do 

modo individual e informal (produtos alimentares, móveis, …) ou em redes de

comercialização mais organizada do tipo comércio étnico local. Também existem exemplos 

de que redes informais adquirem alguma formalidade quando, por exemplo, os empresários 

mais ou menos organizadas diretamente em França para apoio logís

mas sempre com base numa produção e decisões que se operam a partir de Portugal. 

No caso das práticas individuais e informais de transnacionalismo, verifica

constatação: a primeira remete para os proveitos económicos decorrentes das dif

custo nos dois países (por exemplo, aquisição de móveis em Portugal) e a segunda centra

na comercialização ou movimentação de bens com forte tradição cultural (produtos 

Também prevalece a ideia de que a prestação e oferta de serviços entram numa lógica de 

bola de neve já que a comercialização de um determinado tipo de produtos leva à compra 

de outros. À circulação de bens que pode surgir a partir de uma necessidade baseada em 

se uma segunda necessidade que é claramente cultural uma vez 

que se destaca o significado simbólico que o bem representa para quem o adquire. 

encontra, no campo dos estudos transnacionais, uma importante 

catalisam diferentes tipos de iniciativas culturais e económicas que 

conduzem à criação de mercados de trabalho a longa distância, à multiplicação das 

atividades dos migrantes, nas sociedades de origem e nas de acolhimento, e à transferência 

sas (Portes, 2002 apud Ramos, 2012). As estratégias migratórias abrangem 

usualmente tanto a origem como o destino e utilizam redes familiares, de amizade ou de 

constata que os migrantes, nos países de acolhime

migratórias ou comunitárias de cariz familiar, amical e de vizinhança que facilitam as práticas 

transnacionais. As redes comunitárias com bases familiares ou amicais constituem o 

principal apoio necessário para a concretização do ato migratório.  

26 

, móveis, …) ou em redes de 

comercialização mais organizada do tipo comércio étnico local. Também existem exemplos 

de que redes informais adquirem alguma formalidade quando, por exemplo, os empresários 

tamente em França para apoio logístico, 

mas sempre com base numa produção e decisões que se operam a partir de Portugal.  

verifica-se uma dupla 

constatação: a primeira remete para os proveitos económicos decorrentes das diferenças de 

custo nos dois países (por exemplo, aquisição de móveis em Portugal) e a segunda centra-se 

na comercialização ou movimentação de bens com forte tradição cultural (produtos 

oferta de serviços entram numa lógica de 

bola de neve já que a comercialização de um determinado tipo de produtos leva à compra 

de outros. À circulação de bens que pode surgir a partir de uma necessidade baseada em 

da necessidade que é claramente cultural uma vez 

que se destaca o significado simbólico que o bem representa para quem o adquire.  

, no campo dos estudos transnacionais, uma importante 

catalisam diferentes tipos de iniciativas culturais e económicas que 

conduzem à criação de mercados de trabalho a longa distância, à multiplicação das 

atividades dos migrantes, nas sociedades de origem e nas de acolhimento, e à transferência 

). As estratégias migratórias abrangem 

s, de amizade ou de 

s migrantes, nos países de acolhimento, criam redes 

migratórias ou comunitárias de cariz familiar, amical e de vizinhança que facilitam as práticas 

transnacionais. As redes comunitárias com bases familiares ou amicais constituem o 



 

 

 

Para Portes (1999, apud Diogo, 2011

características que faltam nas comunidades de trabalhadores nacionais; em primeiro, são 

densas e geograficamente vastas; em segundo lugar, tendem a criar uma soli

virtude da incerteza generalizada que governa a condição imigrante.

 

Nos países de acolhimento de imigrantes os locais étnicos

socialização e de contacto com a cultura portuguesa, sendo bons exemplos 

carregam um forte significado cultural e identitário. Os locais étnicos, porventura mais 

expressivos em termos culturais, encontram

como às actividades económicas com forte conotação cultural, como a restauraç

venda de produtos alimentares.

também funcionam como espaços de contactos e de troca de informação profissional para a 

comunidade e contribuem amplamente para a integração económica e sociocul

recém-chegados à comunidade (Diogo, 2011).

 

De acordo com Diogo (2014), 

com serviços (bancos, seguradoras, entre outros), quer da di

associativo (com funções cultura

de estabelecimentos étnicos com funçõ

diversos como agências de viagens, livrarias), todos contribuem como referenciais 

socioeconómicos e culturais dentro e fora da diáspora.

 

Por vezes, a elevada concentração geográfica de imigrantes lusos e de atividades étnicas 

permite a delimitação de um espaço designado por “bairro português” como sucede com 

Little Portugal em Londres, ou a “zona portuguesa” ju

caracterizada por Tiesler e Bergano (2012) como 

ambiente vagamente turístico, 

topografia das minorias de Hamburgo.

 

 

 

Diogo, 2011), as redes sociais de imigrantes apresentam duas 

características que faltam nas comunidades de trabalhadores nacionais; em primeiro, são 

densas e geograficamente vastas; em segundo lugar, tendem a criar uma soli

virtude da incerteza generalizada que governa a condição imigrante. 

Nos países de acolhimento de imigrantes os locais étnicos constituem importantes redes de 

socialização e de contacto com a cultura portuguesa, sendo bons exemplos 

carregam um forte significado cultural e identitário. Os locais étnicos, porventura mais 

expressivos em termos culturais, encontram-se associados ao dinamismo associativo bem 

como às actividades económicas com forte conotação cultural, como a restauraç

venda de produtos alimentares. São espaços que permitem a convivência entre pares e que 

também funcionam como espaços de contactos e de troca de informação profissional para a 

comunidade e contribuem amplamente para a integração económica e sociocul

chegados à comunidade (Diogo, 2011). 

 quer se trate das sucursais de empresas nacionais relacionadas 

com serviços (bancos, seguradoras, entre outros), quer da dinâmica do fenómeno 

(com funções culturais, recreativas, desportivas), bem como de uma diversidade 

de estabelecimentos étnicos com funções diversificadas (restauração, comércio e serviços 

diversos como agências de viagens, livrarias), todos contribuem como referenciais 

s dentro e fora da diáspora. 

Por vezes, a elevada concentração geográfica de imigrantes lusos e de atividades étnicas 

permite a delimitação de um espaço designado por “bairro português” como sucede com 

ou a “zona portuguesa” junto a Landungsbrücken,

caracterizada por Tiesler e Bergano (2012) como uma área facilmente acessível e de 

ambiente vagamente turístico, um bom exemplo da visibilidade portuguesa entre a variada 

topografia das minorias de Hamburgo. 
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), as redes sociais de imigrantes apresentam duas 

características que faltam nas comunidades de trabalhadores nacionais; em primeiro, são 

densas e geograficamente vastas; em segundo lugar, tendem a criar uma solidariedade em 

constituem importantes redes de 

socialização e de contacto com a cultura portuguesa, sendo bons exemplos de espaços que 

carregam um forte significado cultural e identitário. Os locais étnicos, porventura mais 

se associados ao dinamismo associativo bem 

como às actividades económicas com forte conotação cultural, como a restauração e a 

São espaços que permitem a convivência entre pares e que 

também funcionam como espaços de contactos e de troca de informação profissional para a 

comunidade e contribuem amplamente para a integração económica e sociocultural dos 

uer se trate das sucursais de empresas nacionais relacionadas 

nâmica do fenómeno 

is, recreativas, desportivas), bem como de uma diversidade 

, comércio e serviços 

diversos como agências de viagens, livrarias), todos contribuem como referenciais 

Por vezes, a elevada concentração geográfica de imigrantes lusos e de atividades étnicas 

permite a delimitação de um espaço designado por “bairro português” como sucede com 

nto a Landungsbrücken, Alemanha,  

uma área facilmente acessível e de 

bom exemplo da visibilidade portuguesa entre a variada 



 

 

Mobilidades socioespaciais 

 

Nas comunidades migrantes a mobilidade profissional constitui uma das formas de 

mobilidade social que imprime mudança no projeto de vida das pessoas e influencia o 

processo de integração na sociedade de acolhimento. Nas comunidades lusas r

mais tempo nos países de acolhimento é notável a evolução socioeconómica como 

resultante integrante de um processo de integração contínuo que amadureceu ao longo dos 

tempos. São inúmeros os exemplos que confirmam a integração socioeconómica, cu

política da diáspora lusa das primeiras 

mais diversos continentes (Diogo, 2014). 

 

De acordo com o autor, uma outra mobilidade socioespacial tem ocorrido nos países de 

acolhimento como resultante d

do poder de compra das comunidades migrantes tem demonstrado uma evolução singular 

na sua implantação territorial, principalmente em meio urbano. O acesso à propriedade é 

um dado adquirido nas primei

implantação urbanas em curso. Em diversos países da diáspora tem

ocupação de novos espaços habitacionais que expressam uma ascensão socioeconómica e 

consequente integração sociocul

 

Na Europa, os dados estatísticos e os estudos disponíveis em alguns países, como em França, 

confirmam o estatuto de proprietário para uma percentagem significativa da diáspora. De 

mencionar que fatores associados a dinâmicas empresariais na constru

de entreajuda preferencial nas redes comunitárias têm contribuído para o acesso à 

propriedade habitacional (Diogo, 2014)

  

Nas comunidades migrantes a mobilidade profissional constitui uma das formas de 

que imprime mudança no projeto de vida das pessoas e influencia o 

processo de integração na sociedade de acolhimento. Nas comunidades lusas r

mais tempo nos países de acolhimento é notável a evolução socioeconómica como 

resultante integrante de um processo de integração contínuo que amadureceu ao longo dos 

tempos. São inúmeros os exemplos que confirmam a integração socioeconómica, cu

política da diáspora lusa das primeiras gerações e, ainda mais, dos seus descendente

mais diversos continentes (Diogo, 2014).  

ma outra mobilidade socioespacial tem ocorrido nos países de 

acolhimento como resultante do sucesso socioeconómico dos imigrantes lusos. O aumento 

do poder de compra das comunidades migrantes tem demonstrado uma evolução singular 

na sua implantação territorial, principalmente em meio urbano. O acesso à propriedade é 

um dado adquirido nas primeiras gerações de descendentes e pressupõe novas dinâmicas de 

implantação urbanas em curso. Em diversos países da diáspora tem

ocupação de novos espaços habitacionais que expressam uma ascensão socioeconómica e 

consequente integração sociocultural. 

Na Europa, os dados estatísticos e os estudos disponíveis em alguns países, como em França, 

confirmam o estatuto de proprietário para uma percentagem significativa da diáspora. De 

mencionar que fatores associados a dinâmicas empresariais na construção civil e a relações 

de entreajuda preferencial nas redes comunitárias têm contribuído para o acesso à 

(Diogo, 2014).  
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Nas comunidades migrantes a mobilidade profissional constitui uma das formas de 

que imprime mudança no projeto de vida das pessoas e influencia o 

processo de integração na sociedade de acolhimento. Nas comunidades lusas radicadas há 

mais tempo nos países de acolhimento é notável a evolução socioeconómica como 

resultante integrante de um processo de integração contínuo que amadureceu ao longo dos 

tempos. São inúmeros os exemplos que confirmam a integração socioeconómica, cultural e 

gerações e, ainda mais, dos seus descendentes nos 

ma outra mobilidade socioespacial tem ocorrido nos países de 

o sucesso socioeconómico dos imigrantes lusos. O aumento 

do poder de compra das comunidades migrantes tem demonstrado uma evolução singular 

na sua implantação territorial, principalmente em meio urbano. O acesso à propriedade é 

ras gerações de descendentes e pressupõe novas dinâmicas de 

implantação urbanas em curso. Em diversos países da diáspora tem-se confirmado a 

ocupação de novos espaços habitacionais que expressam uma ascensão socioeconómica e 

Na Europa, os dados estatísticos e os estudos disponíveis em alguns países, como em França, 

confirmam o estatuto de proprietário para uma percentagem significativa da diáspora. De 

ção civil e a relações 

de entreajuda preferencial nas redes comunitárias têm contribuído para o acesso à 



 

 

4. Internacionalização via Exportaç

 

O guia da AICEP e AUDAX (2013), 

simultaneamente, uma necessidade e uma oportunidade. 

porque o mercado nacional tem vindo a contrair

economia portuguesa e é cada vez mais vulnerável a concorrentes de todas as partes do

mundo que competem tanto pelo preço como pela diferenciação. 

enorme oportunidade pela dimensão (99,6% 

engenho das empresas portuguesas dos mais variados setores, que já provaram que é possí

vel seduzir os mercados externos, e porque a localização portuguesa é privilegia

menos duas dimensões: integração na maior comunidade económica do mundo e ligação 

afetiva e cultural ao mundo lusófono que já representa perto de 

 

Os autores referem que um dos grandes sucessos da União Europeia (UE) foi a criação de um 

vasto mercado único, onde coabitam mais de 450 milhões de consumidores. Para além da 

Europa, a crescente onda de globalização, caracterizada pela redução de barreir

alfandegárias e de custos de transporte, comunicação e informação, permitiu a criação de 

quasi infindáveis oportunidades no comércio internacional. 

pequenas e médias empresas (PME), as fronteiras do mercado nacional continuam a 

representar uma barreira relevante a transpor, aquando da consideração da expansão para 

novos mercados geográficos. Estimativas

europeias exportam os seus produtos/serviços e apenas 

filiais ou joint ventures no estrangeiro. 

 
Segundo esta fonte, num mundo cada vez mais globalizado, as PME precisam de reduzir a 

sua dependência dos mercados domésticos

relação direta entre o processo de inter

económico-financeira das PME. As atividades internacionais reforçam o crescimento 

orgânico, aumentam a competitividade e criam condições para a sustentabilidade a longo 

prazo das empresas. As PME são

que é da sua capacidade de alargar a presença nos mercados externos que depende a 

 

Internacionalização via Exportação 

AICEP e AUDAX (2013), revela que a entrada nos mercados extern

uma necessidade e uma oportunidade. Trata-se de 

porque o mercado nacional tem vindo a contrair-se em consequência do ajustamento da 

economia portuguesa e é cada vez mais vulnerável a concorrentes de todas as partes do

mundo que competem tanto pelo preço como pela diferenciação. No entanto

portunidade pela dimensão (99,6% da economia mundial está “lá fora”), pelo 

engenho das empresas portuguesas dos mais variados setores, que já provaram que é possí

eduzir os mercados externos, e porque a localização portuguesa é privilegia

integração na maior comunidade económica do mundo e ligação 

afetiva e cultural ao mundo lusófono que já representa perto de 4% da economia mundial.

m dos grandes sucessos da União Europeia (UE) foi a criação de um 

cado único, onde coabitam mais de 450 milhões de consumidores. Para além da 

Europa, a crescente onda de globalização, caracterizada pela redução de barreir

alfandegárias e de custos de transporte, comunicação e informação, permitiu a criação de 

infindáveis oportunidades no comércio internacional. No entanto

pequenas e médias empresas (PME), as fronteiras do mercado nacional continuam a 

epresentar uma barreira relevante a transpor, aquando da consideração da expansão para 

geográficos. Estimativas da OECD indicam que apenas 1/5 

europeias exportam os seus produtos/serviços e apenas 3% daquelas possuem subsidiárias, 

no estrangeiro.  

um mundo cada vez mais globalizado, as PME precisam de reduzir a 

sua dependência dos mercados domésticos, constatando-se que, por outro lado

relação direta entre o processo de internacionalização e o aumento da performance 

financeira das PME. As atividades internacionais reforçam o crescimento 

orgânico, aumentam a competitividade e criam condições para a sustentabilidade a longo 

prazo das empresas. As PME são consideradas a espinha dorsal da economia euro

que é da sua capacidade de alargar a presença nos mercados externos que depende a 
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entrada nos mercados externos é, 

se de uma necessidade 

do ajustamento da 

economia portuguesa e é cada vez mais vulnerável a concorrentes de todas as partes do 

No entanto, é uma 

da economia mundial está “lá fora”), pelo 

engenho das empresas portuguesas dos mais variados setores, que já provaram que é possí-

eduzir os mercados externos, e porque a localização portuguesa é privilegiada em pelo 

integração na maior comunidade económica do mundo e ligação 

da economia mundial. 

m dos grandes sucessos da União Europeia (UE) foi a criação de um 

cado único, onde coabitam mais de 450 milhões de consumidores. Para além da 

Europa, a crescente onda de globalização, caracterizada pela redução de barreiras 

alfandegárias e de custos de transporte, comunicação e informação, permitiu a criação de 

No entanto, para muitas 

pequenas e médias empresas (PME), as fronteiras do mercado nacional continuam a 

epresentar uma barreira relevante a transpor, aquando da consideração da expansão para 

apenas 1/5 das PME 

daquelas possuem subsidiárias, 

um mundo cada vez mais globalizado, as PME precisam de reduzir a 

se que, por outro lado, existe uma 

nacionalização e o aumento da performance 

financeira das PME. As atividades internacionais reforçam o crescimento 

orgânico, aumentam a competitividade e criam condições para a sustentabilidade a longo 

espinha dorsal da economia europeia, pelo 

que é da sua capacidade de alargar a presença nos mercados externos que depende a  



 

 

 

retoma do crescimento na UE

oportunidades resultantes do cresciment

 

A primeira abordagem aos mercados externos faz

O processo de internacionalização via exportações constitui um processo de aprendizagem 

poderoso para, posteriormente, adotar formas de in

arriscadas, porque permite custos mais baixos de operação inicial, menos riscos e a 

obtenção de lucros mais elevados

 

Estes autores diagnosticaram que u

portuguesas se têm defrontado, mormente em sede de exportação, tem sido a dificuldade 

em encontrar parceiros ajustados nos mer

 

De acordo com a AIMinho (2009), a

desenvolvimento e o crescimento das empresas é particularmente importante para as PMEs, 

que dispõem de recursos humanos, financeiros e técnicos limitados. Para contornar essas 

restrições, deve ser desenvolvida a intera

recursos externos. Trata-se de adquirir “a

estratégia baseada não apenas nas suas competências internas

de competências disponíveis no ambiente externo. A alavancagem das com

internas através da intera

complementares leva à necessidade de cooperação e, consequentemente, ao 

desenvolvimento de redes. 

 

AICEP e AUDAX (2013) referem que 

complexo de relações cooperativas que dinamizam a a

objetivos comuns ou complementares. Esta definição coloca a cooperação, nas suas variadas 

formas e para as mais diversas finalidades, como o conceito central na formaç

rede. 

 

 

retoma do crescimento na UE, sendo fundamental que consigam, em particular, explorar as 

oportunidades resultantes do crescimento das economias emergentes.  

A primeira abordagem aos mercados externos faz-se habitualmente através de exportações. 

O processo de internacionalização via exportações constitui um processo de aprendizagem 

poderoso para, posteriormente, adotar formas de internacionalização mais sofisticadas e 

arriscadas, porque permite custos mais baixos de operação inicial, menos riscos e a 

obtenção de lucros mais elevados (Kelly e Phil, 2009 apud AICEP e AUDAX, 2013).

Estes autores diagnosticaram que uma das principais limitações com que as empresas 

portuguesas se têm defrontado, mormente em sede de exportação, tem sido a dificuldade 

em encontrar parceiros ajustados nos mercados internacionais.  

De acordo com a AIMinho (2009), a procura de parceiros externos para alavan

desenvolvimento e o crescimento das empresas é particularmente importante para as PMEs, 

s humanos, financeiros e técnicos limitados. Para contornar essas 

ser desenvolvida a interatividade no seu ambiente e devem

se de adquirir “ativos complementares” e de desenvolver uma 

estratégia baseada não apenas nas suas competências internas, mas também na exploração 

de competências disponíveis no ambiente externo. A alavancagem das com

interação com atores externos que detêm competências 

complementares leva à necessidade de cooperação e, consequentemente, ao 

AICEP e AUDAX (2013) referem que uma das definições de rede considera

cooperativas que dinamizam a ação de seus agentes em torno de 

tivos comuns ou complementares. Esta definição coloca a cooperação, nas suas variadas 

formas e para as mais diversas finalidades, como o conceito central na formaç
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fundamental que consigam, em particular, explorar as 

se habitualmente através de exportações. 

O processo de internacionalização via exportações constitui um processo de aprendizagem 

ternacionalização mais sofisticadas e 

arriscadas, porque permite custos mais baixos de operação inicial, menos riscos e a 

AICEP e AUDAX, 2013). 

imitações com que as empresas 

portuguesas se têm defrontado, mormente em sede de exportação, tem sido a dificuldade 

procura de parceiros externos para alavancar o 

desenvolvimento e o crescimento das empresas é particularmente importante para as PMEs, 

s humanos, financeiros e técnicos limitados. Para contornar essas 

tividade no seu ambiente e devem ser captados 

tivos complementares” e de desenvolver uma 

mas também na exploração 

de competências disponíveis no ambiente externo. A alavancagem das competências 

tores externos que detêm competências 

complementares leva à necessidade de cooperação e, consequentemente, ao 

ma das definições de rede considera-a como um 

e seus agentes em torno de 

tivos comuns ou complementares. Esta definição coloca a cooperação, nas suas variadas 

formas e para as mais diversas finalidades, como o conceito central na formação de uma 



 

 

 

Segundo os autores, a parceria com outras empresas portuguesas ou internacionais é 

particularmente importante em mercados que representem maior distância e risco. Os 

mercados emergentes, em contraciclo com a zona euro, representam uma op

significativa, mas exigem esforço de adaptação e capaci

igualmente alvo do interesse de empresas oriundas tanto de países desenvolvidos como de 

outros mercados emergentes.

 

A mesma fonte menciona o caso da Polónia 

Jerónimo Martins apoiou a entrada de fornecedores e outros parceiros. 

recente emigração para o Reino Unido tem também facilitado a entrada de empresas, 

muitas vezes de reduzida dimensão, em seto

Constata-se que em muitos países

empresários têm apoiado a entrada de empresas por

contatos e parcerias são fundamentais,

colocados localmente, como no acesso a maté

que sejam necessários para operar localmente. 

 

Neste contexto, citamos Filipe de Botton, presidente da Cotec, n

prémios Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa

2010), o qual defendeu que é preciso fazer com que as empresas e empresários de Portugal 

“se apoiem nos seus colegas que vivem fora de fronteiras, e vice

estas parcerias deverão permitir “exportar mais, mobilizar empresários experientes”, voltar 

a interligar, e indicar “caminhos por vezes ainda não percorridos”.

 

De igual modo, no referido evento,

vosso sucesso, como empresários e empreendedores, é a

Portugal não pode desperdiçar”

nomeadamente no facto de conhecerem simultaneamente duas realidades sócio

“podendo criar ligações extremamente frutuosas”, perceberem bem os mercados onde 

operam, o que poderá ser “de extrema utilidade” em a

 

parceria com outras empresas portuguesas ou internacionais é 

particularmente importante em mercados que representem maior distância e risco. Os 

mercados emergentes, em contraciclo com a zona euro, representam uma op

significativa, mas exigem esforço de adaptação e capacidade competitiva dado que são 

igualmente alvo do interesse de empresas oriundas tanto de países desenvolvidos como de 

outros mercados emergentes. 

caso da Polónia como sendo um exemplo interessante em que a 

Jerónimo Martins apoiou a entrada de fornecedores e outros parceiros. 

recente emigração para o Reino Unido tem também facilitado a entrada de empresas, 

muitas vezes de reduzida dimensão, em setores como a restauração ou a consultoria. 

países existe uma vasta diáspora portuguesa cujas associações e 

empresários têm apoiado a entrada de empresas portuguesas em diversos 

contatos e parcerias são fundamentais, tanto no acesso a mercados para os produtos 

colocados localmente, como no acesso a matérias-primas, infraestruturas e outros recursos 

que sejam necessários para operar localmente.  

, citamos Filipe de Botton, presidente da Cotec, no discu

Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa de 2010 (Mundo Português, 

defendeu que é preciso fazer com que as empresas e empresários de Portugal 

“se apoiem nos seus colegas que vivem fora de fronteiras, e vice-versa”, sublinhando que 

estas parcerias deverão permitir “exportar mais, mobilizar empresários experientes”, voltar 

a interligar, e indicar “caminhos por vezes ainda não percorridos”.  

De igual modo, no referido evento, Cavaco Silva dirigiu-se aos presentes, salientando que

presários e empreendedores, é atualmente uma mais

Portugal não pode desperdiçar”. Uma mais-valia que considera estar assente 

nomeadamente no facto de conhecerem simultaneamente duas realidades sócio

“podendo criar ligações extremamente frutuosas”, perceberem bem os mercados onde 

ser “de extrema utilidade” em atividades de exportação e ainda por 
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parceria com outras empresas portuguesas ou internacionais é 

particularmente importante em mercados que representem maior distância e risco. Os 

mercados emergentes, em contraciclo com a zona euro, representam uma oportunidade 

dade competitiva dado que são 

igualmente alvo do interesse de empresas oriundas tanto de países desenvolvidos como de 

um exemplo interessante em que a 

Refere ainda que a 

recente emigração para o Reino Unido tem também facilitado a entrada de empresas, 

res como a restauração ou a consultoria. 

existe uma vasta diáspora portuguesa cujas associações e 

diversos mercados. Estes 

cados para os produtos 

primas, infraestruturas e outros recursos 

rso de entrega dos 

(Mundo Português, 

defendeu que é preciso fazer com que as empresas e empresários de Portugal 

versa”, sublinhando que 

estas parcerias deverão permitir “exportar mais, mobilizar empresários experientes”, voltar 

es, salientando que “o 

tualmente uma mais-valia que 

valia que considera estar assente 

nomeadamente no facto de conhecerem simultaneamente duas realidades sócio-culturais 

“podendo criar ligações extremamente frutuosas”, perceberem bem os mercados onde 

tividades de exportação e ainda por  



 

 

 

serem “depositários de uma relação pessoal e muito próxima com os milhões de

descendentes”.  

  

serem “depositários de uma relação pessoal e muito próxima com os milhões de
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serem “depositários de uma relação pessoal e muito próxima com os milhões de luso-



 

 

5. Agentes Exportadores

 

O papel dos Agentes Exportadores

 

A penetração ativa dos mercados internacionais implica a definição de uma estratégia 

quanto ao canais de distribuição a utilizar, ou seja, relativa à sel

fazer chegar o produto ao consumidor. 

 

A AICEP Portugal Global (s.d.), 

cada mercado deve considerar dois aspetos: a transferência da propriedade das mercadorias 

do exportador para o importador e o movimento físico das mercadorias até ao destinatário 

final através de meios de transporte e locais de armazenagem.

   

Segundo esta fonte, as alternativas para o exportador variam, desde a entrega a uma 

entidade externa com respons

sistema de distribuição próprio com agentes de venda e armazéns no exterior, dependendo 

a escolha da dimensão das exportações, da importância relativa destas no conjunto das 

vendas globais, do grau de internacionalização da empresa, da natureza dos produtos 

exportados e das características dos mercados alvo.

são vendidos diretamente ao consumidor final, são normalmente os intermediários que têm 

essa função.  

 

De acordo com Baeta (2013), a

a empresa exportadora assegure a comercialização dos seus produtos nos mercados 

externos. 

 

Segundo Simões (1997, apud 

empresa exportadora, contactando clientes e angariando encomendas; não tomam posse 

dos produtos, podendo atuar ou não em regime de exclusividade; a sua remuneração

efetuada, normalmente, através de comissões.

 

Agentes Exportadores – breve caracterização 

O papel dos Agentes Exportadores 

A penetração ativa dos mercados internacionais implica a definição de uma estratégia 

canais de distribuição a utilizar, ou seja, relativa à seleção da melhor forma de 

fazer chegar o produto ao consumidor.  

AICEP Portugal Global (s.d.), no seu Guia do Exportador, refere que a escolha do canal em 

cada mercado deve considerar dois aspetos: a transferência da propriedade das mercadorias 

dor para o importador e o movimento físico das mercadorias até ao destinatário 

final através de meios de transporte e locais de armazenagem. 

s alternativas para o exportador variam, desde a entrega a uma 

entidade externa com responsabilidade pela distribuição, até ao estabelecimento de um 

sistema de distribuição próprio com agentes de venda e armazéns no exterior, dependendo 

a escolha da dimensão das exportações, da importância relativa destas no conjunto das 

de internacionalização da empresa, da natureza dos produtos 

exportados e das características dos mercados alvo. De referir que raramente os produtos 

são vendidos diretamente ao consumidor final, são normalmente os intermediários que têm 

cordo com Baeta (2013), a colaboração com agentes localizados no exterior permite que 

a empresa exportadora assegure a comercialização dos seus produtos nos mercados 

 AICEP e AUDAX, 2013), os agentes atuam em representa

empresa exportadora, contactando clientes e angariando encomendas; não tomam posse 

dos produtos, podendo atuar ou não em regime de exclusividade; a sua remuneração

efetuada, normalmente, através de comissões. 
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A penetração ativa dos mercados internacionais implica a definição de uma estratégia 

eção da melhor forma de 

escolha do canal em 

cada mercado deve considerar dois aspetos: a transferência da propriedade das mercadorias 

dor para o importador e o movimento físico das mercadorias até ao destinatário 

s alternativas para o exportador variam, desde a entrega a uma 

até ao estabelecimento de um 

sistema de distribuição próprio com agentes de venda e armazéns no exterior, dependendo 

a escolha da dimensão das exportações, da importância relativa destas no conjunto das 

de internacionalização da empresa, da natureza dos produtos 

aramente os produtos 

são vendidos diretamente ao consumidor final, são normalmente os intermediários que têm 

colaboração com agentes localizados no exterior permite que 

a empresa exportadora assegure a comercialização dos seus produtos nos mercados 

atuam em representação da 

empresa exportadora, contactando clientes e angariando encomendas; não tomam posse 

dos produtos, podendo atuar ou não em regime de exclusividade; a sua remuneração é 



 

 

 

Um agente de exportação tem algumas 

processo de exportação. Por exemplo, alguns agentes envolvem

fazem o contato entre vendedores e compradores e garantem que a venda seja concluída. 

Outros, não se ocupam apenas da transa

de promoção e do transporte do produto de um país para outro. 

Alguns agentes ajudam as empresas a exportar uma grande variedade de produtos, 

enquanto outros se especializam apenas num tipo de produto. 

 

Importa ainda destacar que as operações desenvolvidas pelos vários agentes em todo o 

mundo podem ser heterogéneas, como consequência da filosofia e das características do 

mercado (Baeta, 2013). 

 

No âmbito do presente projeto, definimos Agentes Exportadores co

colaboradores da empresa exportadora, que terão a tarefa de articular com as empresas 

interessadas e os promotores as relações nos mercados de destino. 

 

De notar que o papel dos Agentes Exportadores é facilitar a penetração das empresas

novos mercados através de uma mediatização e transferência de conhecimento capazes de 

criar sinergias que promovam de forma contundente as exportações de empresas 

portuguesas. 

 

As principais tarefas destes colaboradores passam pela contribuição para a 

internacionalização da economia portuguesa, transmissão de informações úteis sobre o 

mercado e o perfil dos consumidores, interação permanente com os promotores, apoio na 

receção de empresários portugueses em missões empresariais, envolvimento nas ações do

projeto nomeadamente enquanto figuras mediáticas.

 

 

 

 

 

Um agente de exportação tem algumas alternativas a respeito de como est

processo de exportação. Por exemplo, alguns agentes envolvem-se minimamente. Eles 

fazem o contato entre vendedores e compradores e garantem que a venda seja concluída. 

Outros, não se ocupam apenas da transação, mas também de análises de mercado, de ações 

do transporte do produto de um país para outro.  

Alguns agentes ajudam as empresas a exportar uma grande variedade de produtos, 

enquanto outros se especializam apenas num tipo de produto.  

orta ainda destacar que as operações desenvolvidas pelos vários agentes em todo o 

mundo podem ser heterogéneas, como consequência da filosofia e das características do 

projeto, definimos Agentes Exportadores como 

colaboradores da empresa exportadora, que terão a tarefa de articular com as empresas 

interessadas e os promotores as relações nos mercados de destino.  

De notar que o papel dos Agentes Exportadores é facilitar a penetração das empresas

novos mercados através de uma mediatização e transferência de conhecimento capazes de 

criar sinergias que promovam de forma contundente as exportações de empresas 

As principais tarefas destes colaboradores passam pela contribuição para a 

internacionalização da economia portuguesa, transmissão de informações úteis sobre o 

mercado e o perfil dos consumidores, interação permanente com os promotores, apoio na 

receção de empresários portugueses em missões empresariais, envolvimento nas ações do

projeto nomeadamente enquanto figuras mediáticas. 
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alternativas a respeito de como está envolvido no 

se minimamente. Eles 

fazem o contato entre vendedores e compradores e garantem que a venda seja concluída. 

de análises de mercado, de ações 

Alguns agentes ajudam as empresas a exportar uma grande variedade de produtos, 

orta ainda destacar que as operações desenvolvidas pelos vários agentes em todo o 

mundo podem ser heterogéneas, como consequência da filosofia e das características do 

mo intermediários, 

colaboradores da empresa exportadora, que terão a tarefa de articular com as empresas 

De notar que o papel dos Agentes Exportadores é facilitar a penetração das empresas em 

novos mercados através de uma mediatização e transferência de conhecimento capazes de 

criar sinergias que promovam de forma contundente as exportações de empresas 

As principais tarefas destes colaboradores passam pela contribuição para a 

internacionalização da economia portuguesa, transmissão de informações úteis sobre o 

mercado e o perfil dos consumidores, interação permanente com os promotores, apoio na 

receção de empresários portugueses em missões empresariais, envolvimento nas ações do 



 

 

Perfil dos Agentes Exportadores

 

Em termos de perfil destes colaboradores

profissional de excelência, capacidade de envolvimento com o projeto, bem como p

estatuto mediático na comunidade 

 

Assim, estes colaboradores deverão ser personalidades mobilizadoras que possam promover 

ações de exportação, tais como empresários conhecidos, personalidades do desporto

outros que se enquadrem no perfil desejado.

 

AICEP e AUDAX (2013) referem que, 

conta as características do produto/serviço da empresa exportadora

marketing e o plano de marketing int

aspetos:  

 

• Propensão e vontade para execução das tarefas em causa; 

• Experiência de mercado com os produtos/serviços da empresa exportadora; 

• Reputação junto dos principais fornecedores, clientes 

• Relações com o poder local; 

• Conhecimento/experiência em negócio internacional; 

• Competência para gerir/imple

• Cobertura de mercado. 

 

A literatura sobre negócio internacional sugere que se coloquem doses cons

esforço e atenção no estabelecimento da rede de distribuição, particularmente na fase de 

triagem do potencial agente exportador. 

de extrema importância prende

que a empresa elabore o perfil desejável, que conheça a localização dos mesmos e 

posteriormente, de entre os selecionados através destes critérios, escolha os que têm 

disponibilidade para trabalhar em conjunto com a empresa. 

 

 

Perfil dos Agentes Exportadores 

perfil destes colaboradores, este deve ser caracterizado pela experiência 

profissional de excelência, capacidade de envolvimento com o projeto, bem como p

estatuto mediático na comunidade condizente com as características do projeto. 

Assim, estes colaboradores deverão ser personalidades mobilizadoras que possam promover 

ações de exportação, tais como empresários conhecidos, personalidades do desporto

outros que se enquadrem no perfil desejado. 

AICEP e AUDAX (2013) referem que, adicionalmente, a definição do perfil deverá ter em 

conta as características do produto/serviço da empresa exportadora

marketing e o plano de marketing internacional. Poderá incluir, entre outros, os seguintes 

• Propensão e vontade para execução das tarefas em causa;  

• Experiência de mercado com os produtos/serviços da empresa exportadora; 

• Reputação junto dos principais fornecedores, clientes e bancos;  

• Relações com o poder local;  

• Conhecimento/experiência em negócio internacional;  

• Competência para gerir/implementar um plano de marketing; 

A literatura sobre negócio internacional sugere que se coloquem doses cons

elecimento da rede de distribuição, particularmente na fase de 

agente exportador. Também de acordo com Baeta (2013),

de extrema importância prende-se com a seleção do agente exportador. Assim, é necessário 

que a empresa elabore o perfil desejável, que conheça a localização dos mesmos e 

posteriormente, de entre os selecionados através destes critérios, escolha os que têm 

disponibilidade para trabalhar em conjunto com a empresa.  
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deve ser caracterizado pela experiência 

profissional de excelência, capacidade de envolvimento com o projeto, bem como por um 

condizente com as características do projeto.  

Assim, estes colaboradores deverão ser personalidades mobilizadoras que possam promover 

ações de exportação, tais como empresários conhecidos, personalidades do desporto, ou 

dicionalmente, a definição do perfil deverá ter em 

conta as características do produto/serviço da empresa exportadora, os objetivos de 

ernacional. Poderá incluir, entre outros, os seguintes 

• Experiência de mercado com os produtos/serviços da empresa exportadora;  

A literatura sobre negócio internacional sugere que se coloquem doses consideráveis de 

elecimento da rede de distribuição, particularmente na fase de 

Baeta (2013), uma tarefa 

Assim, é necessário 

que a empresa elabore o perfil desejável, que conheça a localização dos mesmos e 

posteriormente, de entre os selecionados através destes critérios, escolha os que têm 



 

 

 

Na sequência destas diligências, é aconselhável que a fase seguinte de triagem passe por 

visitas pessoais aos potenciais candidatos (e vice

volume de vendas esperado e as condições de comercialização são pontos obrigatór

abordar, sendo recomendável ficar já acordado o teor do contrato a celebrar (

AUDAX, 2013). 

 

A AICEP Portugal Global (s.d.) considera que os intermediários devem possuir um contrato 

com a empresa, por um período de tempo determinado, o qual, d

redação detalhada, definindo territórios, formas de remuneração, eventuais ações de 

formação e outros detalhes. 

 

Segundo AICEP e AUDAX (2013)

baseadas em acordos orais, é a

escrito que satisfaça e proteja ambas as partes envolvidas. Questões como direitos de 

representação exclusiva com delimitação territorial, coexistência de distribuição de produtos 

concorrentes e provisões quanto à legislação aplicá

cancelamento/terminus devem constituir pontos obrigatórios em qual

 

Vantagens da utilização de Intermediários

 

Entre as principais vantagens na utilização de intermedi

enumerar as seguintes: 

• Fornece apoio a empresas que querem penetrar em novos mercados;

• Proporciona contactos relevantes para promoção de ações de exportação;

• Evita o envolvimento direto de financiamento em mercados inexplora

menor potencial; 

• Abre os mercados de exportação com custos mínimos;

• Fornece oportunidade de testar a aceitação dos produtos nos mercados escolhidos, a 

baixos custos; 

• Atua como complemento do departamento de exportação da própria empresa;

 

uência destas diligências, é aconselhável que a fase seguinte de triagem passe por 

visitas pessoais aos potenciais candidatos (e vice-versa) nas quais o plano de mar

volume de vendas esperado e as condições de comercialização são pontos obrigatór

abordar, sendo recomendável ficar já acordado o teor do contrato a celebrar (

A AICEP Portugal Global (s.d.) considera que os intermediários devem possuir um contrato 

com a empresa, por um período de tempo determinado, o qual, deve ser escrito e ter uma 

redação detalhada, definindo territórios, formas de remuneração, eventuais ações de 

 

AICEP e AUDAX (2013), independentemente do sucesso de parcerias internacionais 

baseadas em acordos orais, é absolutamente recomendável a realização de um acordo 

escrito que satisfaça e proteja ambas as partes envolvidas. Questões como direitos de 

representação exclusiva com delimitação territorial, coexistência de distribuição de produtos 

s quanto à legislação aplicável, às regras de resolução de litígios e ao 

devem constituir pontos obrigatórios em qualquer contrato.

Vantagens da utilização de Intermediários 

ntre as principais vantagens na utilização de intermediários nas exportações 

Fornece apoio a empresas que querem penetrar em novos mercados;

Proporciona contactos relevantes para promoção de ações de exportação;

Evita o envolvimento direto de financiamento em mercados inexplora

Abre os mercados de exportação com custos mínimos; 

Fornece oportunidade de testar a aceitação dos produtos nos mercados escolhidos, a 

como complemento do departamento de exportação da própria empresa;
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uência destas diligências, é aconselhável que a fase seguinte de triagem passe por 

versa) nas quais o plano de marketing, o 

volume de vendas esperado e as condições de comercialização são pontos obrigatórios a 

abordar, sendo recomendável ficar já acordado o teor do contrato a celebrar (AICEP e 

A AICEP Portugal Global (s.d.) considera que os intermediários devem possuir um contrato 

eve ser escrito e ter uma 

redação detalhada, definindo territórios, formas de remuneração, eventuais ações de 

, independentemente do sucesso de parcerias internacionais 

mendável a realização de um acordo 

escrito que satisfaça e proteja ambas as partes envolvidas. Questões como direitos de 

representação exclusiva com delimitação territorial, coexistência de distribuição de produtos 

vel, às regras de resolução de litígios e ao 

quer contrato. 

ários nas exportações poderemos 

Fornece apoio a empresas que querem penetrar em novos mercados; 

Proporciona contactos relevantes para promoção de ações de exportação; 

Evita o envolvimento direto de financiamento em mercados inexplorados ou de 

Fornece oportunidade de testar a aceitação dos produtos nos mercados escolhidos, a 

como complemento do departamento de exportação da própria empresa; 



 

 

 

• Pode introduzir novas linhas de produtos através de novos canais ou em mercados 

diferentes dos cobertos pelo departamento de exportações.

 

Controlo e Avaliação da “Performance” dos 

 

Segundo a AICEP Portugal Global (s.d.), a

comunicação são fundamentais, devendo

vendas no mercado e ter planos para atingir esses objetivos

organização de programas de formação que aumentem o conhecimento do i

em termos de gestão do produto, pelo desenvolvimento de campanhas de promoção 

adequadas aos mercados (catálogos na língua do país de destino, amostras para a clientela, 

publicidade nos meios de comunicação locais

assegurar a satisfação dos clientes, pelo fornecimento dos serviços necessários e dos 

manuais técnicos do produto e pela colaboração em estudos de mercado para identificação 

de tendências e oportunidades de venda.

  

A mesma fonte refere que na 

� Comparar os seus rácios de venda com os dos seus concorrentes

� Comparar as vendas atuais com os resultados 

� Comparar os resultados com as metas do

� Verificar os rácios de rotação dos

� Controlar a eficácia da promoção feita.

  

ntroduzir novas linhas de produtos através de novos canais ou em mercados 

diferentes dos cobertos pelo departamento de exportações. 

Avaliação da “Performance” dos Agentes 

Segundo a AICEP Portugal Global (s.d.), ao trabalhar com intermediários,

comunicação são fundamentais, devendo a empresa marcar metas de crescimento de 

vendas no mercado e ter planos para atingir esses objetivos. Estes planos 

organização de programas de formação que aumentem o conhecimento do i

em termos de gestão do produto, pelo desenvolvimento de campanhas de promoção 

adequadas aos mercados (catálogos na língua do país de destino, amostras para a clientela, 

nos meios de comunicação locais), pela melhoria do serviços pó

assegurar a satisfação dos clientes, pelo fornecimento dos serviços necessários e dos 

manuais técnicos do produto e pela colaboração em estudos de mercado para identificação 

de tendências e oportunidades de venda. 

 avaliação de resultados do intermediário a empresa deve:

Comparar os seus rácios de venda com os dos seus concorrentes; 

Comparar as vendas atuais com os resultados anteriores (em unidade e valor);

Comparar os resultados com as metas dos estudos de mercado existentes;

Verificar os rácios de rotação dos stocks; 

Controlar a eficácia da promoção feita. 
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ntroduzir novas linhas de produtos através de novos canais ou em mercados 

o trabalhar com intermediários, o controlo e a 

a empresa marcar metas de crescimento de 

 podem passar pela 

organização de programas de formação que aumentem o conhecimento do intermediário 

em termos de gestão do produto, pelo desenvolvimento de campanhas de promoção 

adequadas aos mercados (catálogos na língua do país de destino, amostras para a clientela, 

), pela melhoria do serviços pós-venda para 

assegurar a satisfação dos clientes, pelo fornecimento dos serviços necessários e dos 

manuais técnicos do produto e pela colaboração em estudos de mercado para identificação 

avaliação de resultados do intermediário a empresa deve: 

 

anteriores (em unidade e valor); 

existentes; 



 

 

6. Potenciais Agentes Exportadores 

 

Este capítulo revela potenciais colaboradores que se enquadram no perf

projeto. Tratam-se de cidadãos portugue

transferência de conhecimento, capazes de criar sinergias que promovam de forma 

contundente ações de exportação de empresas portuguesas.

 

6.1 Empreendedores inovadores e 

 

O website da COTEC Portugal

Promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela 

Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa

cidadãos portugueses que se

no meio empresarial, social ou cultural, no contexto das respetivas sociedades de 

acolhimento. Assim, o Prémio procura fortalecer a ligação dos portugueses no estrangeiro 

no país de origem, promover a internacionalização da economia e atrair investimento.

 

No decorrer das suas edições, o Prémio 

oriundas de diversos sectores de atividade

exigência. Apresenta-se de seguida um

nos países de destino abordados no projeto: Alemanha, Fran

 

ADELAIDE LEAL 
SUÍÇA 
— 
AL Services SA | Al Import SA 
direction@alservices.ch 
www.alservices.ch 
Em 2011, Adelaide Leal funda a AL Import SA, dedicada à importação e
portugueses, nomeadamente azeite e vinhos. É sócia
tendo sido nomeada Presidente 
de 180 colaboradores, tendo perto de 75% de mão
 
ADÉLIA CARVALHOSA 
FRANÇA 
— 
Kinévie Homecourt / ACDS, SCI 
Adelia.carvalhosa@gmail.com 

Potenciais Agentes Exportadores  

Este capítulo revela potenciais colaboradores que se enquadram no perf

cidadãos portugueses de sucesso com capacidade de

transferência de conhecimento, capazes de criar sinergias que promovam de forma 

ações de exportação de empresas portuguesas. 

.1 Empreendedores inovadores e talentos portugueses 

EC Portugal (www.cotecportugal.pt) foi uma das fontes a que recorremos. 

Fundação Calouste Gulbenkian e pela COTEC Portugal, 

Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa, pretende distinguir

cidadãos portugueses que se tenham destacado pelo seu papel empreendedor e inovador 

no meio empresarial, social ou cultural, no contexto das respetivas sociedades de 

Prémio procura fortalecer a ligação dos portugueses no estrangeiro 

a internacionalização da economia e atrair investimento.

No decorrer das suas edições, o Prémio tem dado a conhecer importantes personalidades

oriundas de diversos sectores de atividade que se afirmaram em sociedades da mais elevada 

e de seguida uma breve descrição das que se têm vindo a destacar 

nos países de destino abordados no projeto: Alemanha, França, Reino Unido e Sui

aide Leal funda a AL Import SA, dedicada à importação e 
portugueses, nomeadamente azeite e vinhos. É sócia fundadora da AL Services SA e AL Import SA, 

 do Conselho de Administração em 2014. Emprega actualmente
de 180 colaboradores, tendo perto de 75% de mão-de-obra de origem portuguesa.
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Este capítulo revela potenciais colaboradores que se enquadram no perfil desejado no 

ses de sucesso com capacidade de mediatização e 

transferência de conhecimento, capazes de criar sinergias que promovam de forma 

foi uma das fontes a que recorremos. 

COTEC Portugal, o Prémio 

pretende distinguir e divulgar 

tenham destacado pelo seu papel empreendedor e inovador 

no meio empresarial, social ou cultural, no contexto das respetivas sociedades de 

Prémio procura fortalecer a ligação dos portugueses no estrangeiro 

a internacionalização da economia e atrair investimento. 

a conhecer importantes personalidades 

que se afirmaram em sociedades da mais elevada 

m vindo a destacar 

, Reino Unido e Suiça. 

 venda de produtos 
fundadora da AL Services SA e AL Import SA, 

do Conselho de Administração em 2014. Emprega actualmente cerca 
portuguesa. 



 

 

 
Licenciada em Fisioterapia em 200
serviços na clínica Giza Vincent, na região de Lorraine, França.
clínica de fi sioterapia em Homecourt e constitui a empresa “Kinévie Homecourt”.
funda a empresa ACDS, SCI ligada ao ramo
devoluto na cidade de Briey, para arrendamento e comércio. Nesse espaço,
segunda clínica de fi sioterapia inaugurada em
lhe atribuído, pelo Presidente da Câmara de Briey, Guy
pela obra realizada em Briey. Encontra
Universidade de COS em Paris. 
 
ALBERTO VERÍSSIMO 
FRANÇA 
— 
Veriferme SAS 
alberto.verissimo@veriferme.fr 
www.veriferme.fr 
Iniciou a sua atividade profissional como ajudante/aprendiz pintor na
em 1974, tinha apenas 15 anos. Entre 1976 e
da pintura. Em 1985 após uma boa experi
edifícios, decidiu junto com outro sócio criar a empresa
AUNOBLE INDUSTRIE que estava a pas
restabeleceu a estabilidade à empresa
 
ANA ROMERO 
SUÍÇA 
— 
Ana Romero, Unipessoal Lda. 
info@anaromerocollection.com 
www.anaromerocollection.com 
Ana Romero nasceu em Lisboa (1981) e é Licenciada em Design de Comunicação
Belas Artes de Lisboa. Especializa
acessórios de moda e lifestyle –
recebeu a aclamação do retalhista de luxo Barneys NY e
Gossip Girl, pelas mãos da atriz Blake Lively. A sua marca está presente em vários países (EUA, Reino
Unido, Irlanda, Japão, Canadá) e é comerciali
renome como o Harrods, em Londres. Criou ainda
Barneys New York. O seu trabalho situa
cores saturadas, tendo como principal influência o movimento
atualmente em Genebra, na Suíça.
 
ÂNGELA DA LUZ 
SUÍÇA 
— 
Artista 
angeladaluz@free.fr 
Ângela Ferreira Alves, de seu nome artístico Ângela da Luz nasceu em
reside em França desde Fevereiro de 1989.
área da pintura e escultura. A artista começou a sua carreira na tapeçaria de arte, concebida
manualmente. Especializou-se entretanto em arte cinética
principalmente com fins solidários. Tem também
 

Licenciada em Fisioterapia em 2008, constitui a empresa “Carvalhosa da Silva, Adélia” prestadora de 
Vincent, na região de Lorraine, França. Em 2010, adquire o passe de uma 

Homecourt e constitui a empresa “Kinévie Homecourt”.
funda a empresa ACDS, SCI ligada ao ramo imobiliário com a qual adquire e restaura um imóvel 

cidade de Briey, para arrendamento e comércio. Nesse espaço, instala também uma 
segunda clínica de fi sioterapia inaugurada em Fevereiro de 2014 “Clínica Kinévie Briey”.
lhe atribuído, pelo Presidente da Câmara de Briey, Guy Vattier, o 1.º Prémio de Reabilitação Urbana 

Briey. Encontra-se atualmente a concluir o curso de Osteopatia na

 

tividade profissional como ajudante/aprendiz pintor na empresa “COLLADO” em Riom 
em 1974, tinha apenas 15 anos. Entre 1976 e 1985 trabalhou em várias empresas na área do pladur e 

Em 1985 após uma boa experiência profissional na área da renovaç
edifícios, decidiu junto com outro sócio criar a empresa VERIFERME SAS. Em 2004 adquiriu a empresa 

que estava a passar por graves dificuldades financeiras. Passado alguns
empresa, passando a apresentar lucro em 2012. 

 
 

sceu em Lisboa (1981) e é Licenciada em Design de Comunicação
Belas Artes de Lisboa. Especializa-se na criação de estampados e criou a sua marca homónima de 

– Ana Romero Collection - em Nova Iorque, em 2012.
recebeu a aclamação do retalhista de luxo Barneys NY e viu os seus produtos na série america

Blake Lively. A sua marca está presente em vários países (EUA, Reino
Unido, Irlanda, Japão, Canadá) e é comercializada por pequenas boutiques de luxo e retalhistas de 
renome como o Harrods, em Londres. Criou ainda recentemente uma coleção exclusiva para o 

O seu trabalho situa-se entre a arte e o design e caracteriza-
das, tendo como principal influência o movimento de Arte Cinética e a Pop Arte.

tualmente em Genebra, na Suíça. 

Ângela Ferreira Alves, de seu nome artístico Ângela da Luz nasceu em 1962, no Funchal
reside em França desde Fevereiro de 1989. Desde então tem participado em muitas exposições na 

escultura. A artista começou a sua carreira na tapeçaria de arte, concebida
se entretanto em arte cinética. Expõe em diversos locais de França, 

principalmente com fins solidários. Tem também telas em coleções privadas na Ilha da Madeira. A 
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“Carvalhosa da Silva, Adélia” prestadora de 
Em 2010, adquire o passe de uma 

Homecourt e constitui a empresa “Kinévie Homecourt”. No final de 2012, 
imobiliário com a qual adquire e restaura um imóvel 

instala também uma 
“Clínica Kinévie Briey”. Em 2014, é-

Vattier, o 1.º Prémio de Reabilitação Urbana 
tualmente a concluir o curso de Osteopatia na 

empresa “COLLADO” em Riom 
mpresas na área do pladur e 

ncia profissional na área da renovação e construção de 
VERIFERME SAS. Em 2004 adquiriu a empresa 

sar por graves dificuldades financeiras. Passado alguns anos, 

sceu em Lisboa (1981) e é Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de 
de estampados e criou a sua marca homónima de 

em Nova Iorque, em 2012. Desde então, 
viu os seus produtos na série americana 

Blake Lively. A sua marca está presente em vários países (EUA, Reino 
de luxo e retalhistas de 

ção exclusiva para o 
-se pela utilização de 

de Arte Cinética e a Pop Arte. Reside 

1962, no Funchal, Madeira e 
Desde então tem participado em muitas exposições na 

escultura. A artista começou a sua carreira na tapeçaria de arte, concebida 
diversos locais de França, 

ções privadas na Ilha da Madeira. A  



 

 

 
partir de 1989, estima já ter pintado mais de 300 telas. Expôs em Setembro de 2014 no
Geral de Paris. 
ÂNGELO DA SILVA 
FRANÇA 
— 
Alfyma 
maria.dasilva@alfyma.fr 
www.alfyma.com 
 
Ângelo da Silva nasceu em Perelhal, Barcelos em 1950.
empresas de França no fornecimento, instalação e manutenção de correias e
indústria, com especial destaque para a
com perfil empreendedor e um exemplo de integração na economia local, sempre com ligação a 
Portugal através da preferência de fornecedores e contratações de c
 
ARMINDO VILELA DE BARROS 
FRANÇA 
— 
Rhône Mécanique 
www.rhonemecanique.com 
Emigrou para França com apenas 9 anos de idade. Aos 20
“Pilotage Mecanica”. Em 2001 criou a sociedade Rhone Mecanique. Em 2002, e por
incorporar, Know-How e capital fi nanceiro, efe
com 50 anos de experiência nas peças mecanico
Mecanique. De entre os principais clientes destacam
France, Alston Indie, Alston EUA, Tayco Suisse,
adquirir uma empresa ou estabelecer
metálicas em série. 
 
ARMINDO TEIXEIRA 
FRANÇA 
— 
Les Halles du Portugal 
leshallesduportugal@orange.fr 
www.leshallesduportugal.com 
Armindo Teixeira nasceu em Bragança em 1967. Emigrou para França em
produtos nos mercados de rua e a sua a
comércio. Em 2008, inicia a sua grande
primeiro espaço comercial e a constituição da empresa “Les Halles du
de venda de produtos Portugueses. Emprega
Pessoa empreendedora e com uma forte preocupação com o desenvolvimento da comunidade
Portuguesa e com um sentido social muito acentuado, participa 
comunidade, através do apoio a associações e organizações
 
CARLOS GOMES 
REINO UNIDO 
— 
Markimeld Limited 
markimeld@btconnect.com 
Carlos Gomes emigrou para o Reino Un
Proprietário da empresa Markimeld Limited, com a

estima já ter pintado mais de 300 telas. Expôs em Setembro de 2014 no

a Silva nasceu em Perelhal, Barcelos em 1950. Proprietário da ALFYMA, uma das maiores 
França no fornecimento, instalação e manutenção de correias e tapetes rolantes para a

indústria, com especial destaque para a indústria de tratamento de lixo e aeroportos. Empresário 
com perfil empreendedor e um exemplo de integração na economia local, sempre com ligação a 
Portugal através da preferência de fornecedores e contratações de colaboradores portugueses.

Emigrou para França com apenas 9 anos de idade. Aos 20 concluiu uma formação profi ssional em 
Em 2001 criou a sociedade Rhone Mecanique. Em 2002, e por

How e capital fi nanceiro, efetuou uma fusão com a empresa Di Note Industrie, 
experiência nas peças mecanico-metálicas. Desta fusão permaneceu o nome Rhone

os principais clientes destacam-se grandes grupos económicos
France, Alston Indie, Alston EUA, Tayco Suisse, Renault France e Volvo. Atualmente procuram 
adquirir uma empresa ou estabelecer uma parceria em Portugal para efetuar a produção de peças

 

Armindo Teixeira nasceu em Bragança em 1967. Emigrou para França em 1978. Com 12 anos, vendia 
nos mercados de rua e a sua atividade sempre esteve muito centrada neste tipo de 

sua grande caminhada na evolução da sua atividade com a aquisição do
primeiro espaço comercial e a constituição da empresa “Les Halles du Portugal”
de venda de produtos Portugueses. Emprega atualmente 40 pessoas, das quais 34 Portugueses. 

e com uma forte preocupação com o desenvolvimento da comunidade
Portuguesa e com um sentido social muito acentuado, participa em várias atividades culturais da 
comunidade, através do apoio a associações e organizações Portuguesas. 

Carlos Gomes emigrou para o Reino Unido em 1970, tendo trabalhado no
Proprietário da empresa Markimeld Limited, com a marca comercial “Lisboa”, situada em Londres. 

40 

estima já ter pintado mais de 300 telas. Expôs em Setembro de 2014 no Consulado 

rio da ALFYMA, uma das maiores 
tapetes rolantes para a 

indústria de tratamento de lixo e aeroportos. Empresário 
com perfil empreendedor e um exemplo de integração na economia local, sempre com ligação a 

olaboradores portugueses. 

concluiu uma formação profi ssional em 
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tualmente 40 pessoas, das quais 34 Portugueses. 
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 setor da Hotelaria. 
marca comercial “Lisboa”, situada em Londres.  



 

 

 
Em  1982, abre também as empresas “Lisboa Patisserie” e “Lisboa Papelaria e Retrosaria”.
empresas criadas são hoje uma referência da comunidade portuguesa,
empregando muitos portugueses.
 
CARLOS VINHAS PEREIRA 
FRANÇA 
— 
Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa
c.vinhaspereira@fidelidademundial.fr
www.ccifp.fr 
Desde 1997, é Diretor-Geral da Fidelidade
consolidado como líder em seguros desportivos e da
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa. Organizador
Imobiliário e do turismo Português em Paris que teve
Alavancar investimentos para Portugal, por parte das 45.000 empresas
França e as exportações portuguesas, são as suas
Dauphine. 
 
CATARINA SOUSA 
FRANÇA 
— 
Professora e Investigadora 
desousa.cat@gmail.com 
www.guiaparaemigrar.worldpress.com
Catarina de Sousa licenciou-se em psicologia pelo ISPA 
humanos, emigrou para Barcelona por uma
Realizou o doutoramento na Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), o qual obteve um prémio
extraordinário, e o pós-doutoram
diversos artigos científicos, investigadora em
universitária, conferencista em eventos da especialidade e psicóloga do desporto. Coloca o seu
conhecimento e experiência em prol de todos os que vivem longe das suas
psicóloga, no processo de adaptação ao novo país.
 
CASIMIRO DIAS 
REINO UNIDO 
—  
Portclean Limited  
Cas Entreprise Projects Ltd 
cascdias@hotmail.com 
www.portclean.co.uk 
Nasceu na cidade de Maputo, em Moçambique. Completou os estudos na
Portugal, onde permaneceu desde os 12 anos e cumpriu
emigrou para o Reino Unido onde iniciou a sua vida profissional. Em 2001, cria a empresa Portclean
Limited, tendo hoje cerca de 45 clientes. Em 2013, lançou a empresa CAS
uma empresa de recrutamento que já coloco
Promotor e dinamizador de iniciativas de solidariedade, como na luta contra o cancro infantil, 
Casimiro Dias conseguiu também, em 2012, a oficialização da Academia do
 
 
 
 

empresas “Lisboa Patisserie” e “Lisboa Papelaria e Retrosaria”.
as são hoje uma referência da comunidade portuguesa, com 6 espaços comerciais e 

empregando muitos portugueses. 

Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa 
c.vinhaspereira@fidelidademundial.fr 

Geral da Fidelidade-Mundial em França, empresa que fundou e que tem 
consolidado como líder em seguros desportivos e da comunidade portuguesa em França.
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa. Organizador

iário e do turismo Português em Paris que teve 15 000 visitantes na terceira edição em 2014.
Alavancar investimentos para Portugal, por parte das 45.000 empresas franco
França e as exportações portuguesas, são as suas maiores bandeiras. Leciona na Universidade Paris 

www.guiaparaemigrar.worldpress.com 
se em psicologia pelo ISPA e após ter trabalhado 

humanos, emigrou para Barcelona por uma motivação profissional: a psicologia do desporto. 
na Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), o qual obteve um prémio

doutoramento na Univesity of California, Los Angeles 
diversos artigos científicos, investigadora em projetos nacionais e internacionais, professora 

em eventos da especialidade e psicóloga do desporto. Coloca o seu
onhecimento e experiência em prol de todos os que vivem longe das suas raízes, auxiliando, como 

psicóloga, no processo de adaptação ao novo país. É autora do livro “Fui! Guia para emigrar”.

Nasceu na cidade de Maputo, em Moçambique. Completou os estudos na área de Hotelaria em 
Portugal, onde permaneceu desde os 12 anos e cumpriu o serviço militar. Em 

onde iniciou a sua vida profissional. Em 2001, cria a empresa Portclean
Limited, tendo hoje cerca de 45 clientes. Em 2013, lançou a empresa CAS Entrepri

ecrutamento que já colocou mais de 400 pessoas no mercado de trabalho. 
iniciativas de solidariedade, como na luta contra o cancro infantil, 

Dias conseguiu também, em 2012, a oficialização da Academia do Bacalhau de Londres.
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Entreprise Projects Ltd, 
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CRISTINA CORREIA 
REINO UNIDO 
— 
Tradenvest 
cristina.correia@tradenvest.com
www.tradenvest.com 
Cristina Correia nasceu no Funchal e é fundadora e dire
sede em Londres, Reino Unido. Detêm um MBA da
em Gestão de Instituições Financeiras da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa e licenciatura
em Gestão, Universidade de Évora. Trabalhou cerca de 14 anos no
Londres e detém uma extensa experiência em
Internacional. Atualmente, participa na Comissão Organizadora do Dia de Portugal UK
igualmente parte do Comité da Câmara do Comércio Portuguesa
subcomité da Câmara do Comercio, na área
 
CRISTÓVÃO DA FONSECA 
FRANÇA 
— 
Les Films de L’Odyssée 
cd.f@orange.fr 
www.odyssee-films.com 
Cristóvão Fonseca é realizador e produtor luso
Depois de uma formação em Belas Artes, estudou jornalismo e cinema em
sociedade de produção audiovisual «Les Films de
mais de 50 filmes, documentários e
recompensados com diversos prémios, entre eles o prémio de melhor
Television e o prémio de ouro Brand Content 2014. Em 2015,
Produções em Portugal, com o obje
produções internacionais para promover 
uma menção honrosa do Prémio Empreendedorismo
 
DIAMANTINO MARTO 
FRANÇA 
— 
Marto et Fils 
diamantino.marto@marto.fr 
www.marto.fr 
Funda em 1977 a empresa Marto 
demolições. Especializou-se na demolição, remoção de amianto, reabilitação e escavações de 
edifícios. Com o desenvolvimen
reabilitação de instalações, com a
considerada em 2012, pela  Confederação das Empresas de Demolição, a 1.ª empresa independente 
de França e a 83.ª a nível mundial.
 
 
DOMINGOS CABEÇAS 
REINO UNIDO 
— 
Neto Recruitment Agency 
dom@netosagency.com 
www.netosagency.com 

cristina.correia@tradenvest.com 

no Funchal e é fundadora e diretora da empresa Tradenvest, empresa com 
sede em Londres, Reino Unido. Detêm um MBA da Lausanne Business School (Suíça), pós

Financeiras da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa e licenciatura
em Gestão, Universidade de Évora. Trabalhou cerca de 14 anos no setor financeiro em Lisboa e 
Londres e detém uma extensa experiência em Private Banking, Corporate Banking e Comércio 

tualmente, participa na Comissão Organizadora do Dia de Portugal UK
igualmente parte do Comité da Câmara do Comércio Portuguesa em Londres, sendo 
subcomité da Câmara do Comercio, na área de networking. 

Cristóvão Fonseca é realizador e produtor luso-francês. 
Depois de uma formação em Belas Artes, estudou jornalismo e cinema em Paris, criou em 2007 a 
sociedade de produção audiovisual «Les Films de l’Odyssée». Cristóvão Fonseca realizou e produziu 
mais de 50 filmes, documentários e grandes reportagens regularmente louvados pela imprensa e 

com diversos prémios, entre eles o prémio de melhor documentário
Television e o prémio de ouro Brand Content 2014. Em 2015, criou com Rúben Alves a Imagina 

oduções em Portugal, com o objetivo de investir nas industrias criativas do país e realizar co
para promover a cultura portuguesa além-fronteiras.

uma menção honrosa do Prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa, em 2012.

Funda em 1977 a empresa Marto et Fils, reconhecida como uma empresa líder na área das 
se na demolição, remoção de amianto, reabilitação e escavações de 

edifícios. Com o desenvolvimento do negócio, complementou a atividade principal, demolição e 
instalações, com atividades de transporte e de aluguer. A empresa Marto et Fils foi 

considerada em 2012, pela  Confederação das Empresas de Demolição, a 1.ª empresa independente 
de França e a 83.ª a nível mundial. 
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documentário 2008 da France 
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tividade principal, demolição e 
tividades de transporte e de aluguer. A empresa Marto et Fils foi 
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Português de origem transmontana, mais concretamente de Montalegre.
Neto Recruitment Agency, situada em Londres,
integração do recém-chegado, 
linguística, logística e burocracia. Pessoa com vasto 
de desenvolvimento de sinergias entre empresas locais
Entidades Públicas Britânicas e Instituições Públicas de Representação Portuguesa relevantes para
permanência e estabilidade do Emigrante Português. É membro de várias
movimentos de solidariedade social em Londres, como por
do auxílio a refugiados. 
 
FILIPE MARTINS 
FRANÇA 
— 
Martin Caravanes 
direction@martincaravanes.com
www.martincaravanes.com 
Filipe Martins fez toda a sua formação académica em F
oficina de reparação e manutenção de caravanas
esse período, começou a trabalhar na área comercial e tornou
empresa, criada pelo seu pai em 1991.
tradicionais, Filipe Martins, ao aperceber
direcionou a empresa para estes novos modelos híbridos (carro+caravana),
recuperação do nível de atividade da empresa.
Caravanes, que apresenta uma evolução positiva.
 
HUGO MACEDO 
REINO UNIDO 
— 
Smart Separations Ltd 
hugo@smartseparations.com 
www.smartseparations.com 
Hugo Macedo é o fundador e CEO da Smart Separations Ltd. Sedeado em
uma nova tecnologia de produção de membranas
do que a concorrência. As aplicações desta te
laboratório até à purificação de ar 
objectivo da empresa: inovação de produtos
Macedo detém 4 patentes e a Smart Separations já conseguiu assegurar financiamento externo para
a sua atividade. 
 
IOLANDA VIEGAS 
REINO UNIDO 
— 
CLPW - Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham
iolandabanu@clpw.co.uk 
Iolanda Banu Viegas, residente em Wrexham (Norte de Gales 
dedicado à promoção da Língua Portuguesa em
Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham (CLPW), que integra 8 países de
tem como objetivo prestar apoio social
falantes de Língua Portuguesa 
parceria com várias organizações
 

Português de origem transmontana, mais concretamente de Montalegre. Proprietário da Empresa 
Neto Recruitment Agency, situada em Londres, criando oportunidades de emprego. Promove a 

 vindo de Portugal na busca do primeiro emprego, ajudando
logística e burocracia. Pessoa com vasto network de contactos e de

de desenvolvimento de sinergias entre empresas locais de vários setores de a
e Instituições Públicas de Representação Portuguesa relevantes para

permanência e estabilidade do Emigrante Português. É membro de várias
movimentos de solidariedade social em Londres, como por exemplo na área da luta contra o cancro e 

direction@martincaravanes.com 

Filipe Martins fez toda a sua formação académica em França. Com 18 anos, começou a trabalhar na 
oficina de reparação e manutenção de caravanas e autocaravanas, colaborando com o seu pai. Após 

a trabalhar na área comercial e tornou-se um elemento fundamental da
ai em 1991. Dada a forte queda da comercialização das caravanas 
ao aperceber-se da preferência dos consumidores por autocaravanas,

cionou a empresa para estes novos modelos híbridos (carro+caravana),
tividade da empresa. Em 2010, assume o comando da empresa Martin 

uma evolução positiva. 

Hugo Macedo é o fundador e CEO da Smart Separations Ltd. Sedeado em Londres, está a desenvolver 
uma nova tecnologia de produção de membranas em cerâmica de forma mais económica e eficiente 

As aplicações desta tecnologia inovadora vão desde a produção de sangue
laboratório até à purificação de ar – duas áreas que encaixam na perfeição no mais importante 
objectivo da empresa: inovação de produtos que melhorem a qualidade de vida humana. Hugo 

e a Smart Separations já conseguiu assegurar financiamento externo para

Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham 

Iolanda Banu Viegas, residente em Wrexham (Norte de Gales - Reino Unido) 
dedicado à promoção da Língua Portuguesa em Wrexham e no Norte de Gales. Em 2013, fundou a 

de Língua Portuguesa de Wrexham (CLPW), que integra 8 países de
tivo prestar apoio social e integrar, na comunidade de Gales e do Reino Unido, os 

 e seus descendentes, em regime de voluntariado. Trabalha em 
com várias organizações, no campo social e cultural, do Norte de Gales. 
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Proprietário da Empresa 
criando oportunidades de emprego. Promove a 
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se um elemento fundamental da 
Dada a forte queda da comercialização das caravanas 
se da preferência dos consumidores por autocaravanas, 

cionou a empresa para estes novos modelos híbridos (carro+caravana), o que motivou a 
Em 2010, assume o comando da empresa Martin 

Londres, está a desenvolver 
em cerâmica de forma mais económica e eficiente 
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e a Smart Separations já conseguiu assegurar financiamento externo para 

 desde 2001, tem-se 
Wrexham e no Norte de Gales. Em 2013, fundou a 

de Língua Portuguesa de Wrexham (CLPW), que integra 8 países de língua portuguesa e 
na comunidade de Gales e do Reino Unido, os 

e seus descendentes, em regime de voluntariado. Trabalha em 
 Participou em ações  



 

 

 
humanitárias, defesa dos direitos humanos e
voluntariado e da solidariedade social (“Voluntária do Ano” e “Social Enterprise of the Year”).
 
ISABEL MELO 
REINO UNIDO 
— 
Grupo Mentaur 
isabelmelo@mentaur.ltd.uk 
www.mentauruk.com 
Empresária social. Trabalhou no Serviço Nacional de Saúde Britânico até
fundar a Mentaur, uma companhia privada que
deficiência. Em 2007, fundou a Mentaur Community Support, u
domiciliários, dando origem ao Grupo Mentaur, reconhecido a nível nacional
inovadores, de alta qualidade e diversificado
social. Foi vencedora do Prémio 
 
JOAQUIM BAPTISTA 
FRANÇA 
—  
Pedra Alta 
joaq.olv.batista@iol.pt 
Joaquim Baptista criou sozinho o Pedra Alta, uma rede de restaurantes
que têm conhecido grande sucesso, em 
inovador para a época em que começou. O primeiro restaurante surge em Viana do Castelo e depois
do sucesso de Pedra Alta em Portugal, instala
conceito de partilha que tanto sucesso lhe
restaurantes e permitiu alargar a sua rede aos quinze restaurantes que hoje conhecemos.
visão sempre empreendedora e ambiciosa, Joaquim Baptista prevê
Portugal e noutros países. 
 
JOSÉ ESTEVES 
ALEMANHA 
— 
Clube Português 
joseesteves71@gmail.com 
José Oliveira Esteves, natural de Vila Verde (Braga), 47 anos, emigrou com
(Alemanha). Iniciou a sua atividade como
“aventura” pelo mundo da restauração, sendo hoje co
mercearias, com produtos exclusivamente portugueses.
 
JOSÉ F. NEVES 
REINO UNIDO 
— 
FARFETCH 
jose@farfetch.com 
www.farfetch.com 
José Neves revela desde cedo o seu perfil empreendedor ao ter a visão
aparentemente tão distintos: a tecnologia e
começa nos anos 90 ao lançar a sua marca de calçado, Swear. Seguiram
carreira associados ao retalho de moda.
as boutiques de luxo e uma audiência global faz nascer a Farfetch em 

itárias, defesa dos direitos humanos e igualdade, tendo recebido prémios na área do 
social (“Voluntária do Ano” e “Social Enterprise of the Year”).

Empresária social. Trabalhou no Serviço Nacional de Saúde Britânico até 1988, ano em que decidiu 
fundar a Mentaur, uma companhia privada que oferece serviços residenciais para adultos com 

a Mentaur Community Support, uma agência prestadora de serviços
domiciliários, dando origem ao Grupo Mentaur, reconhecido a nível nacional
inovadores, de alta qualidade e diversificado prestador independente de serviços na área do apoio 

Foi vencedora do Prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa

Joaquim Baptista criou sozinho o Pedra Alta, uma rede de restaurantes de mariscos e frutos do mar 
que têm conhecido grande sucesso, em muito graças ao conceito que a norteia, absolutamente 

que começou. O primeiro restaurante surge em Viana do Castelo e depois
do sucesso de Pedra Alta em Portugal, instala-se pela primeira vez em Pontault Combault, França. O 

o de partilha que tanto sucesso lhe tinha granjeado em Portugal, arrastou multidões aos seus 
permitiu alargar a sua rede aos quinze restaurantes que hoje conhecemos.

visão sempre empreendedora e ambiciosa, Joaquim Baptista prevê o crescimento da sua rede em 

José Oliveira Esteves, natural de Vila Verde (Braga), 47 anos, emigrou com 21 anos para Dusseld
tividade como operário da construção civil. No ano de 2004 iniciou a sua 

da restauração, sendo hoje co-proprietário de dois restaurantes e duas
mercearias, com produtos exclusivamente portugueses. 

José Neves revela desde cedo o seu perfil empreendedor ao ter a visão de aproximar dois interesses 
aparentemente tão distintos: a tecnologia e a moda. O seu envolvimento com o mundo da moda 

lançar a sua marca de calçado, Swear. Seguiram-se vários marcos na sua
carreira associados ao retalho de moda. A ideia de criação de um mercado que fizesse a ponte entre 

de luxo e uma audiência global faz nascer a Farfetch em 2008.  
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igualdade, tendo recebido prémios na área do 
social (“Voluntária do Ano” e “Social Enterprise of the Year”). 

1988, ano em que decidiu 
oferece serviços residenciais para adultos com 

ma agência prestadora de serviços 
domiciliários, dando origem ao Grupo Mentaur, reconhecido a nível nacional como um dos mais 

prestador independente de serviços na área do apoio 
Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa em 2012. 

de mariscos e frutos do mar 
graças ao conceito que a norteia, absolutamente 

que começou. O primeiro restaurante surge em Viana do Castelo e depois 
Pontault Combault, França. O 

tinha granjeado em Portugal, arrastou multidões aos seus 
permitiu alargar a sua rede aos quinze restaurantes que hoje conhecemos. Com uma 

escimento da sua rede em 

21 anos para Dusseldorf 
da construção civil. No ano de 2004 iniciou a sua 

proprietário de dois restaurantes e duas 

de aproximar dois interesses 
a moda. O seu envolvimento com o mundo da moda 

se vários marcos na sua 
A ideia de criação de um mercado que fizesse a ponte entre 



 

 

 
Hoje, a empresa tem escritórios em mais cinco países: Portugal, Reino Unido, Brasil,
Japão, Rússia e China. O site agrega mais de 300 boutiques de 27 países, sendo possível comprar
mais de 125 000 produtos de luxo de cerca de 2000 m
continua a desenhar o futuro assente num dos
líder mundial no comércio online de roupas de luxo no ano 2016.
 
JOSÉ MANUEL NEVES 
FRANÇA 
— 
SARL José Neves 
jneves63@orange.fr 
www.idm63.com 
Fundou uma empresa de construção civil, tendo construído uma residência
que foi apresentada na revista “Arts et Décoration”.
000 formandos nas mais diversas
através de um processo de aprendizagem, baseado essencialmente
Constituiu paralelamente a Associação “Les Portauvergnats”
empresas lusitanas da região de Auvergne.
dedicada à importação de azeites e vinagres de Portugal.
 
JOSÉ RODRIGUES CORREIA 
FRANÇA 
— 
J’Océanne 
jose-correia@joceane.fr 
www.joceane.fr 
José Correia nasceu em Braga e com pouco mais de 10 an
Continuou os seus estudos nesse país e concluiu um curso de Contabilidade. Em
própria empresa no ramo do comércio grossista
no setor, cotando-se como uma das maiores instaladas no mercado de
se totalmente integrado quer social
estratégicos da sua empresa cerca de 48% de colaboradores
 
JOSÉ S. PINTO 
SUÍÇA 
— 
Superconnect SA 
superconnectswiss@gmail.com 
www.totalclean-suisse.ch 
José Pinto formou-se no ramo da reparação automóvel e rapidamente
sua formação. Cresce e prospera com este
tarde quando é atingido por vários problemas de saúde. O seu espírito empreendedor não lhe
permite ficar parado e em 2013 abre a empresa Superconnect SA que tem
produtos Portugueses para a Suíça. Numa primeira
tarde consegue a AMOS, a SANISSINMO e a SUAVECEL.
 
JOSÉ VIOTTI DA FONSECA 
ALEMANHA 
— 
Lissabon Bar 
jcpvfonseca@gmail.com 

tem escritórios em mais cinco países: Portugal, Reino Unido, Brasil,
O site agrega mais de 300 boutiques de 27 países, sendo possível comprar

mais de 125 000 produtos de luxo de cerca de 2000 marcas, à distância de um clique. José Neves 
continua a desenhar o futuro assente num dos objetivos estratégicos: tornar a Farfetch a empresa 

comércio online de roupas de luxo no ano 2016. 

Fundou uma empresa de construção civil, tendo construído uma residência com as cores de Portugal 
que foi apresentada na revista “Arts et Décoration”. Presidente do Institut des Métiers, que acolhe 2 

nas mais diversas áreas, prepara os jovens a entrarem no mercado do trabalho,
através de um processo de aprendizagem, baseado essencialmente na prática.  
Constituiu paralelamente a Associação “Les Portauvergnats” cujos associados são gerentes de 

o de Auvergne. Atualmente, é também gerente da empresa Rabelos 
de azeites e vinagres de Portugal. 

José Correia nasceu em Braga e com pouco mais de 10 anos, emigrou com a sua família para França. 
estudos nesse país e concluiu um curso de Contabilidade. Em

própria empresa no ramo do comércio grossista de peixe fresco, a J’Océanne. Empresa de referência 
como uma das maiores instaladas no mercado de Rungis, em França. Considera

se totalmente integrado quer social quer economicamente, possuindo orgulhosamente nos quadros
estratégicos da sua empresa cerca de 48% de colaboradores portugueses. 

 

se no ramo da reparação automóvel e rapidamente adquiriu a oficina onde fez a 
sua formação. Cresce e prospera com este negócio, contudo é obrigado a vende

por vários problemas de saúde. O seu espírito empreendedor não lhe
permite ficar parado e em 2013 abre a empresa Superconnect SA que tem como função importar 
produtos Portugueses para a Suíça. Numa primeira fase ganha exclusividade com a RENOVA e mais 

SANISSINMO e a SUAVECEL. 
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tem escritórios em mais cinco países: Portugal, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, 
O site agrega mais de 300 boutiques de 27 países, sendo possível comprar 

de um clique. José Neves 
tivos estratégicos: tornar a Farfetch a empresa 

com as cores de Portugal 
Presidente do Institut des Métiers, que acolhe 2 

áreas, prepara os jovens a entrarem no mercado do trabalho, 

cujos associados são gerentes de 
tualmente, é também gerente da empresa Rabelos 

emigrou com a sua família para França. 
estudos nesse país e concluiu um curso de Contabilidade. Em 1991, cria a sua 

ne. Empresa de referência 
Rungis, em França. Considera-

quer economicamente, possuindo orgulhosamente nos quadros 

adquiriu a oficina onde fez a 
negócio, contudo é obrigado a vende-lo 10 anos mais 

por vários problemas de saúde. O seu espírito empreendedor não lhe 
como função importar 

usividade com a RENOVA e mais 



 

 

 

www.lissabon-bar.de 
José Viotti da Fonseca frequentou o curso de
Suíça. Em 1988, chegou a Subdire
Lisboa Bar em Munique. Paralelamente organiza várias exposições, leituras e traduções. Foi
Presidente da Comissão de Pais da Escola Portuguesa de Munique.
portugueses residentes em Munique, desde
 
LUCI BENTO 
SUÍÇA 
— 
Artista 
lucibento3@gmail.com 
lucibento3.wix.com/lucibento 
Depois de um período de adaptação à Suíça, Luci Bento inicia o seu empreendedorismo
pintura, desenvolvendo novas técnicas com
figurativa e simbólica e aborda várias temáticas, desde naturezas mortas, figuras hum
casas imaginárias, entre outras. Frequentou a Escola de Artes de Lausanne
Ensina idosos e pessoas com deficiências. 
periodicamente exposições. 
 
LUCILIO GONÇALVES 
SUÍÇA 
— 
Ouro19 SARL 
louro19@bluewin.ch 
A empresa do candidato iniciou a
financiamento a fim de facilitar a
obstáculos a ultrapassar. Com o apo
avançar. Tem uma loja onde vende ouro e prata de Portugal, cristais da Atlantis e porcelana
Porcel. Todos os artigos são exclusivamente de Portugal
(Filigranas), o toque unicamente 
 
MANUEL GONÇALVES 
FRANÇA 
— 
EPI SAS 
manuel.goncalves95450@gmail.com
Nascido no Minho, terceiro de 8 irmãos, cresce com a ideia de ser Padre.
familiares, que entretanto emigraram, que a vida
Começa a epopeia de uma vida e de conhecimento pelo Mundo em França.
pintura de grandes portes, pinta plataformas
Ariane 3. 
 
MANUEL JESUS 
FRANÇA 
— 
O Lusitano 
olusitano@orange.fr 
Manuel Jesus nasceu na Meã, Sátão, em 1958 e reside em Poey
restaurante “O Lusitano”, espaço muito conhecido na região de Pau e que
 

José Viotti da Fonseca frequentou o curso de Direito mas acabou por se formar em Hotelaria na 
uíça. Em 1988, chegou a Subdiretor do Hotel Hermitage em Zurique. Em 1989, abre o Restaurante 

Paralelamente organiza várias exposições, leituras e traduções. Foi
Comissão de Pais da Escola Portuguesa de Munique. Organizou eventos para os 

portugueses residentes em Munique, desde eventos desportivos a festas de solidariedade.

eríodo de adaptação à Suíça, Luci Bento inicia o seu empreendedorismo
pintura, desenvolvendo novas técnicas com aplicação em quadros e sapatos. A sua pintura é 

aborda várias temáticas, desde naturezas mortas, figuras hum
casas imaginárias, entre outras. Frequentou a Escola de Artes de Lausanne e abriu um 
Ensina idosos e pessoas com deficiências. Conta com um elevado número de obras e realiza 

empresa do candidato iniciou atividade em 1998. Com várias dificuldades para encontrar 
financiamento a fim de facilitar a importação de mercadorias como o ouro e prata, foram vários
obstáculos a ultrapassar. Com o apoio das autoridades suíças foi possível encontrar uma soluç

vende ouro e prata de Portugal, cristais da Atlantis e porcelana
o exclusivamente de Portugal destacando-se, no caso do ouro e prata 

unicamente português. 

manuel.goncalves95450@gmail.com 
Nascido no Minho, terceiro de 8 irmãos, cresce com a ideia de ser Padre. Descobre através de 
familiares, que entretanto emigraram, que a vida não é confinada ao rectângulo Luso onde cresce.
Começa a epopeia de uma vida e de conhecimento pelo Mundo em França. Torna
pintura de grandes portes, pinta plataformas petrolíferas, pinta a Torre Eiffel e faz parte do proje

Manuel Jesus nasceu na Meã, Sátão, em 1958 e reside em Poey de Lescar, França. É proprietário do 
espaço muito conhecido na região de Pau e que leva a gastronomia
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formar em Hotelaria na 
Hermitage em Zurique. Em 1989, abre o Restaurante 

Paralelamente organiza várias exposições, leituras e traduções. Foi ainda 
Organizou eventos para os 

eventos desportivos a festas de solidariedade. 

eríodo de adaptação à Suíça, Luci Bento inicia o seu empreendedorismo na área da 
aplicação em quadros e sapatos. A sua pintura é 

aborda várias temáticas, desde naturezas mortas, figuras humanas, flores, 
e abriu um atelier próprio. 

com um elevado número de obras e realiza 

dificuldades para encontrar 
o de mercadorias como o ouro e prata, foram vários os 

foi possível encontrar uma solução e 
vende ouro e prata de Portugal, cristais da Atlantis e porcelana da 

se, no caso do ouro e prata 

Descobre através de 
confinada ao rectângulo Luso onde cresce. 

Torna-se especialista em 
rre Eiffel e faz parte do projeto 

de Lescar, França. É proprietário do 
leva a gastronomia  



 

 

 
portuguesa além-fronteiras. A sua cozinha é conhecida pela forte
portugueses.  
Ao longo dos anos, tem sido um empresário que agrega gente, vontades e tem sido
integrador da comunidade portuguesa
 
MANUEL LEITÃO MARQUES 
FRANÇA 
— 
MG Constructions 
mg.c@wanadoo.fr 
www.mg-constructions.com 
Fundou em 1997 a empresa “MG Construction”, ligada à construção
anos tornou a sua empresa na segunda
Lyon e a 49.° maior empresa portuguesa a operar em França.
para novos mercados emergentes do Norte de África, mais concretamente os Camarões,
decorrem negociações com parceiros locais.
 
MAPRIL BAPTISTA 
FRANÇA 
— 
Les Dauphins 
mapril.baptista@wanadoo.fr 
www.lesdauphins.fr 
Na década de 70, lança-se por conta própria com a empresa Maprilanne. Em
80, chegou a ter 17 empresas de 
no mundo empresarial. Em 2000,
encomendas de ambulâncias a Portugal. Em 2002, começa a vender ambulâncias e em 2004
CapSud. Atualmente, a Les Dauphins é a n.°1 em venda de ambulâncias
98% de quota de mercado na Ile de France e 50% em
transformadas em Portugal na CapSud.
França pela Câmara do Comércio e Indústria Luso
vencedor do Prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora
 
MÁRIO PEREIRA DA PONTE 
FRANÇA 
— 
DAF 
mariodaponte@orange.fr 
Com 21 anos começa a trabalhar na DAF, na região de Paris, onde permaneceu cerca de 10 anos 
como responsável administrativo no serviço comercial. Mais tarde, ingressa na Volvo e passa então a
responsável na região de Paris, função que lhe permite manter uma ligação com a fábrica, na Suécia.
Em 1989, começa a sua atividade de empresário, novamente na marca DAF, desta vez como 
proprietário e representante. Em
França e recentemente em Portugal. 
Abriu em Janeiro de 2014 um concessionário em Leiria, criando 7 postos de trabalho.
compra a empresa Escaliers Dumas, especializada no fabrico
França, Luxemburgo e Suíça.  
 
 
 
 

fronteiras. A sua cozinha é conhecida pela forte presença de pratos e produtos 

tem sido um empresário que agrega gente, vontades e tem sido
ortuguesa. 

Fundou em 1997 a empresa “MG Construction”, ligada à construção civil e obras públicas. Em 17 
a na segunda maior empresa portuguesa do ramo, a operar na região de 

ortuguesa a operar em França. Procura internacionalizar a empresa 
emergentes do Norte de África, mais concretamente os Camarões,

decorrem negociações com parceiros locais. 

se por conta própria com a empresa Maprilanne. Em meados da década de 
80, chegou a ter 17 empresas de transporte de doentes, situação que lhe permitiu ganhar visibilidade 
no mundo empresarial. Em 2000, decide criar a marca Les Dauphins e começa a fazer as primeiras 

de ambulâncias a Portugal. Em 2002, começa a vender ambulâncias e em 2004
tualmente, a Les Dauphins é a n.°1 em venda de ambulâncias em França, tendo cerca de 

98% de quota de mercado na Ile de France e 50% em todo o país. As ambulâncias são todas 
transformadas em Portugal na CapSud. Em 2011, foi considerado o melhor português a trabalhar em 

do Comércio e Indústria Luso-Francesa, entidade para a qual foi eleito. Foi 
vencedor do Prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa em 2013.

Com 21 anos começa a trabalhar na DAF, na região de Paris, onde permaneceu cerca de 10 anos 
como responsável administrativo no serviço comercial. Mais tarde, ingressa na Volvo e passa então a

de Paris, função que lhe permite manter uma ligação com a fábrica, na Suécia.
tividade de empresário, novamente na marca DAF, desta vez como 

proprietário e representante. Em 2009 vende a operação em Paris, focando-se em todo o sul d
França e recentemente em Portugal.  

um concessionário em Leiria, criando 7 postos de trabalho.
compra a empresa Escaliers Dumas, especializada no fabrico e comercialização de escadas em 
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presença de pratos e produtos 

tem sido um empresário que agrega gente, vontades e tem sido elemento 

civil e obras públicas. Em 17 
ortuguesa do ramo, a operar na região de 

Procura internacionalizar a empresa 
emergentes do Norte de África, mais concretamente os Camarões, para o qual 

meados da década de 
situação que lhe permitiu ganhar visibilidade 

decide criar a marca Les Dauphins e começa a fazer as primeiras 
de ambulâncias a Portugal. Em 2002, começa a vender ambulâncias e em 2004 funda a 

em França, tendo cerca de 
todo o país. As ambulâncias são todas 

rtuguês a trabalhar em 
Francesa, entidade para a qual foi eleito. Foi 

Portuguesa em 2013. 

Com 21 anos começa a trabalhar na DAF, na região de Paris, onde permaneceu cerca de 10 anos 
como responsável administrativo no serviço comercial. Mais tarde, ingressa na Volvo e passa então a 

de Paris, função que lhe permite manter uma ligação com a fábrica, na Suécia. 
tividade de empresário, novamente na marca DAF, desta vez como 

se em todo o sul de 

um concessionário em Leiria, criando 7 postos de trabalho. Em 2002 
e comercialização de escadas em 



 

 

 
MIGUEL LINHARES 
REINO UNIDO 
—  
TecAndForm 
miguellinhares@tecandform.co.uk
www.tecandform.co.uk | www.pinguim.co.uk
Licenciou-se em Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia e desenvolveu
formador e professor em várias escolas e centros de
Informático, etc.). Autor dos livros de Photoshop e Flash. Em 2008, muda
continuidade à TecAndForm, empresa de publicidade e serviços
Magazine, uma lista telefónica 
promover Portugal. A TecAndForm
empresas sediadas em Portugal com obje
implementar são as páginas Brasil, que se juntam ao
marca Portugal XXI, como objetivo de criação de uma exposição para promoção e apoio à exportação
de bens e serviços de empresas p
 
 
PAULA RAMALHO 
REINO UNIDO 
—  
Páginas Portuguesas 
mail@paginasportuguesas.com 
www.paginasportuguesas.com 
Em Fevereiro de 1972, com 7 anos emigrou com os pais para Inglaterra.
em Londres. Em 1995, decidiu com o marido
portugueses no Reino Unido. Em 1999, obteve tempo de antena numa rádio britânica que
uma hora por semana para a comunidade portuguesa, “Portugal
a comunidade Portuguesa para uma
Leste contra a ocupação da Indonésia. 
Em Fevereiro de 1998 foi distinguida com a Medalha
grau de ouro. 
 
PAULO CALÇADA 
SUÍÇA 
— 
Calçada Polissage SA 
info@calcada.ch 
www.calcada.ch 
Paulo Calçada foi aprendiz na fabricação de componentes de relojoaria na
obteve formação profissional e assumiu o cargo
Polissage SA, empresa produtora de component
conta com clientes como: Rolex, Cartier, Ómega, entre outros. 
Após a sua participação no encontro do Prémio, em 2010, decidiu investir em Portugal e criou uma
empresa localizada em Louredo em Setembro de 2
 
PAULO PEREIRA DA SILVA 
FRANÇA 
— 
AGRIBERIA 
agriberia.paulo@wanadoo.fr 

miguellinhares@tecandform.co.uk 
www.tecandform.co.uk | www.pinguim.co.uk 

se em Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia e desenvolveu
formador e professor em várias escolas e centros de formação (RTP, Rumos, New Horizons, Planeta 

livros de Photoshop e Flash. Em 2008, muda-se para Londres, dando 
à TecAndForm, empresa de publicidade e serviços, com destaque

 com mais de 200 empresas e um travel guide, com o obje
promover Portugal. A TecAndForm promove também a representação em Londres de algumas 

em Portugal com objetivo de internacionalização. Dois novos projectos
as páginas Brasil, que se juntam ao portfólio das Páginas Pinguim, e a criação da 

tivo de criação de uma exposição para promoção e apoio à exportação
os de empresas portuguesas para o Reino Unido. 

 

Em Fevereiro de 1972, com 7 anos emigrou com os pais para Inglaterra. Completou os seus estudos 
em Londres. Em 1995, decidiu com o marido criar um diretório bilingue que englobasse os negócios 

Reino Unido. Em 1999, obteve tempo de antena numa rádio britânica que
uma hora por semana para a comunidade portuguesa, “Portugal Sem Fronteiras”. Em 2000 mobilizou 
a comunidade Portuguesa para uma manifestação em Downing Street, em prol da causa de Timor

a ocupação da Indonésia.  
Em Fevereiro de 1998 foi distinguida com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas no 

Paulo Calçada foi aprendiz na fabricação de componentes de relojoaria na empresa Cortinas SA onde 
obteve formação profissional e assumiu o cargo de Co-Diretor Geral. Em 2000, fundou a Calçada 
Polissage SA, empresa produtora de componentes (metais preciosos) para a alta relojoaria, que 

como: Rolex, Cartier, Ómega, entre outros.  
no encontro do Prémio, em 2010, decidiu investir em Portugal e criou uma

empresa localizada em Louredo em Setembro de 2010. 
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se em Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia e desenvolveu atividade de 
ormação (RTP, Rumos, New Horizons, Planeta 

se para Londres, dando 
, com destaque para a Pinguim 

e um travel guide, com o objetivo de 
promove também a representação em Londres de algumas 

tivo de internacionalização. Dois novos projectos a 
portfólio das Páginas Pinguim, e a criação da 

tivo de criação de uma exposição para promoção e apoio à exportação 

Completou os seus estudos 
ue que englobasse os negócios 

Reino Unido. Em 1999, obteve tempo de antena numa rádio britânica que transmitia 
Sem Fronteiras”. Em 2000 mobilizou 

nifestação em Downing Street, em prol da causa de Timor-

de Mérito das Comunidades Portuguesas no 

empresa Cortinas SA onde 
Em 2000, fundou a Calçada 

(metais preciosos) para a alta relojoaria, que 

no encontro do Prémio, em 2010, decidiu investir em Portugal e criou uma 



 

 

 

www.agriberia.fr 
Paulo Pereira da Silva fez o seu percurso escolar em França e formou
empresa Agriberia dedicada à importação
espaços comerciais, sobretudo restaurantes e supermercados, registando uma marca própria
du Monde”.  
Em 2012 iniciou um novo proje
em Portugal, adquiriu e reabilitou a Quinta da
uma espécie de hotel boutique dedicado ao turismo gastronómico e enológico.
quer em França, tem recebido várias distinções e pré
 
PEDRO VAZ 
FRANÇA 
— 
Agora Plus 
p.vaz@agoraplus.fr 
www.agoraplus.fr 
Agora Plus é uma editora de software de gestão e de fa
Fundada em 2005 por Pedro Vaz e os seus
reconhecida e bem estabelecida
Conta com mais de 120 clientes. O ERP foi concebido através de uma base
gestão de serviços prestados à população (Infantários,
livres das crianças etc...). 
 
PEDRO XAVIER 
REINO UNIDO 
— 
PLS Consultants 
pedroxavier@btinternet.com 
www.plsconsultants.com 
Pedro Xavier cresceu entre Londres e Bragança e iniciou a sua carreira
(Versão inglesa do IEFP-Instituto de Emprego
atividade no meio escolar britânico em defesa da Comunidade Portuguesa. Através
(PLS Consultants), presta serviços ao público, Estado Ing
oficial, Relações do cidadão com a Administração Pública, Seguros, Banca, Advocacia, Fiscalidade, 
Segurança Social e Imobiliária.  
Participa na organização do Dia de Portugal
pessoas e é fundador do primeiro Infantário Português no Reino Unido. Tem ainda investimentos na
imobiliária, na restauração, no show business e trabalha também para a
Sargento, numa unidade especial da Policia Inglesa.
 
RUBEN ALVES 
FRANÇA 
— 
box@box.com.pt 
Ruben Alves, luso-descendente, realizou a sua primeira longa
conquistou o público de todo o
Considerou o filme “uma homenagem” aos seus pais e a todos os
obrigados a deixar o país em busca de
entre Paris e Lisboa, deslocando
com grande sucesso. 
 

Paulo Pereira da Silva fez o seu percurso escolar em França e formou-se em Direito. Em 1999, criou a 
da à importação e exportação de produtos alimentares. Abriu vários 

sobretudo restaurantes e supermercados, registando uma marca própria

Em 2012 iniciou um novo projeto na indústria hoteleira (Hotel Saint Martin) e ma
em Portugal, adquiriu e reabilitou a Quinta da Pacheca, transformando-a num Wine House Hotel, 

boutique dedicado ao turismo gastronómico e enológico.
quer em França, tem recebido várias distinções e prémios. 

a de software de gestão e de faturação (ERP) para as autarquias e concelhos. 
Fundada em 2005 por Pedro Vaz e os seus dois sócios, Naoufel e Mohamed, a empresa é
reconhecida e bem estabelecida no mercado Francês das autarquias de mais de 10000 habitantes.
Conta com mais de 120 clientes. O ERP foi concebido através de uma base de dados Oracle e faz a 
gestão de serviços prestados à população (Infantários, cantinas escolares, ocupação dos tempos 

Pedro Xavier cresceu entre Londres e Bragança e iniciou a sua carreira profissional no Job Centre 
Instituto de Emprego e Formação profissional). Como voluntário desenvolveu 

no meio escolar britânico em defesa da Comunidade Portuguesa. Através
(PLS Consultants), presta serviços ao público, Estado Inglês e às empresas nas áreas de Tradução 

com a Administração Pública, Seguros, Banca, Advocacia, Fiscalidade, 
 

Participa na organização do Dia de Portugal em Londres que anualmente reúne mais de 3
primeiro Infantário Português no Reino Unido. Tem ainda investimentos na

imobiliária, na restauração, no show business e trabalha também para a Scotland Yard como 
Sargento, numa unidade especial da Policia Inglesa. 

descendente, realizou a sua primeira longa metragem, A Gaiola Dourada, que 
conquistou o público de todo o mundo e recebeu os maiores elogios, prémios e distinções.

lme “uma homenagem” aos seus pais e a todos os portugueses que se viram 
obrigados a deixar o país em busca de uma vida melhor. Realizador e Ator tem dividido o seu tempo 

deslocando-se também a muitos outros países onde o filme tem
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em Direito. Em 1999, criou a 
e exportação de produtos alimentares. Abriu vários 

sobretudo restaurantes e supermercados, registando uma marca própria “Panier 

e mais recentemente, 
a num Wine House Hotel, 

boutique dedicado ao turismo gastronómico e enológico. Quer em Portugal 

para as autarquias e concelhos. 
dois sócios, Naoufel e Mohamed, a empresa é hoje 

no mercado Francês das autarquias de mais de 10000 habitantes. 
de dados Oracle e faz a 

nas escolares, ocupação dos tempos 

profissional no Job Centre Plus 
. Como voluntário desenvolveu 

no meio escolar britânico em defesa da Comunidade Portuguesa. Através da sua empresa 
e às empresas nas áreas de Tradução 

com a Administração Pública, Seguros, Banca, Advocacia, Fiscalidade, 

em Londres que anualmente reúne mais de 30 mil 
primeiro Infantário Português no Reino Unido. Tem ainda investimentos na 

Scotland Yard como 

metragem, A Gaiola Dourada, que 
mundo e recebeu os maiores elogios, prémios e distinções. 

portugueses que se viram 
tor tem dividido o seu tempo 

lme tem sido exibido 



 

 

 
 
RUI DA ROCHA 
FRANÇA 
— 
SAS ELR Environnement 
rui91@hotmail.fr 
bennes91.wix.com/location-bennes
Rui da rocha nasceu em França em 1977, sendo a sua família natural de
Vila Verde. Em 2004, com 27 anos de idade fundou
aluguer de coletores e contentores de entulho, 
optimização de todos os materiais decorrentes do aluguer de contentores
empresa tem como objetivo responder com eficácia e
a revalorização dos materiais recolhidos.
atualmente com uma capacidade de aluguer acima de 150 cole
 
RUI TEIXEIRA 
FRANÇA  
— 
Bureau Veritas 
ruimfteixeira@gmail.com 
www.bureauveritas.com  
Começou o seu percurso como project Manager na multinacional
enveredou pela área do ensino e foi
Tecnologia Mecânica do Instituto Politécnico de Bragança. Posteriormente foi
da Pininfarina SA, CEDP (Centro de Engenharia e
depois o convite para ser coordenador regional da ECA Control Engineering International
Barcelona, tendo chegado um ano depois a Dire
Mais tarde ingressou na empresa Bureau Veritas,
Internacionais e atualmente ocupa o cargo de Procurement Services Manager na
promovido acordos com a Universidade do Porto e
responsável pela aceitação de vários jovens engenheiro
 
TATIANA CORREIA 
REINO UNIDO 
— 
Native Scientist 
tatiana.correia@nativescientist.com
www.nativescientist.com 
Tatiana Correia é co-fundadora e dire
ciência e o bilinguismo nas comunidades imigrantes
Universidade do Porto (2005) e obteve o grau de Mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais da
Universidade de Aveiro. Em 201
Unido.  
Atualmente ocupa o cargo de gestora de transferência tecnológica para
Metrologia, na agência de inovação do Reino Unido,
Tatiana foi investigadora no National Physical Laboratory. Há oito anos no Reino Unido, Tatiana tem
desenvolvido e contribuído para vários proje
exemplo, o projeto Luso Academy em Londres, uma
descendentes. 
 
 

bennes-elr 
Rui da rocha nasceu em França em 1977, sendo a sua família natural de Vila de Prado, concelho de 

27 anos de idade fundou a empresa SAS ELR Environnem
e contentores de entulho, especializada na recolha, respe

optimização de todos os materiais decorrentes do aluguer de contentores 
tivo responder com eficácia e dedicação a todos os pedidos, tendo em vista 

recolhidos. Presta serviços por toda a zona da grande Paris e conta 
de de aluguer acima de 150 coletores, próprios para entulho.

Começou o seu percurso como project Manager na multinacional Suiça SGS. Seguidamente, 
ea do ensino e foi Professor Assistente do 1.º Triénio no Departamento de 

Mecânica do Instituto Politécnico de Bragança. Posteriormente foi Investigador Bolseiro 
da Pininfarina SA, CEDP (Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e IN+/IS

ser coordenador regional da ECA Control Engineering International
do chegado um ano depois a Diretor-Geral da mesma empresa.  

Mais tarde ingressou na empresa Bureau Veritas, onde desempenhou o cargo de D
tualmente ocupa o cargo de Procurement Services Manager na

promovido acordos com a Universidade do Porto e Instituto Politécnico de Bragança, sendo 
vários jovens engenheiros na ECA/Bureau Veritas por todo o mundo.

tatiana.correia@nativescientist.com 

fundadora e diretora da Native Scientist, uma empresa social que promove a 
ciência e o bilinguismo nas comunidades imigrantes no Reino Unido. Licenciou

(2005) e obteve o grau de Mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais da
Universidade de Aveiro. Em 2010, obteve o doutoramento na Universidade de Cranfield no Reino 

Atualmente ocupa o cargo de gestora de transferência tecnológica para 
Metrologia, na agência de inovação do Reino Unido, The Knowledge Transfer Network. Antes disso, 

no National Physical Laboratory. Há oito anos no Reino Unido, Tatiana tem
e contribuído para vários projetos destinados à comunidade portug

to Luso Academy em Londres, uma escola de música destinada às crianças luso
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Vila de Prado, concelho de 
a empresa SAS ELR Environnement, empresa de 
especializada na recolha, respetiva triagem e 

aos seus clientes. A 
dedicação a todos os pedidos, tendo em vista 

zona da grande Paris e conta 
próprios para entulho. 

a SGS. Seguidamente, 
Triénio no Departamento de 

Investigador Bolseiro 
Desenvolvimento de Produto e IN+/IST ). Chega 

ser coordenador regional da ECA Control Engineering International em 

onde desempenhou o cargo de Director de Projetos 
tualmente ocupa o cargo de Procurement Services Manager na sede em Paris. Tem 

Instituto Politécnico de Bragança, sendo 
s na ECA/Bureau Veritas por todo o mundo. 

social que promove a 
no Reino Unido. Licenciou-se em Física pela 

(2005) e obteve o grau de Mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais da 
de Cranfield no Reino 

 a Nanotecnologia e 
The Knowledge Transfer Network. Antes disso, 

no National Physical Laboratory. Há oito anos no Reino Unido, Tatiana tem 
portuguesa, como por 

a destinada às crianças luso-



 

 

 
VALDEMAR FRANCISCO 
FRANÇA 
— 
Grupo Francis & Co 
v.francisco@tradiart.fr 
www.tradiart.fr 
Valdemar Francisco nasceu em Leiria em 1953 e emigrou para França aos
própria empresa de construção, a “Tradi
grupo Francis & C°, emprega atualmente 123 colaboradores e pr
em Portugal, fazendo-o há mais de 25 anos. Valdemar Francisco
importante, tendo criado recentemente
já com 163 aderentes.  
É membro ativo da Associação “Agora International”, faz
D’Orge” e é administrador da “CC
 

 

 

De referir ainda o levantamento e mapeamento de 

mundo que pessoal ou profissionalmente estão relacionados com as áreas d

Trabalho, Cultura e Ciência efetuados pela 

everis (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdemar Francisco nasceu em Leiria em 1953 e emigrou para França aos 6 anos. Em 1982, cria a sua 
ução, a “Tradi-art”, com objetivo de construir vivendas de excepção. O 

tualmente 123 colaboradores e privilegia a aquisição de matéria
o há mais de 25 anos. Valdemar Francisco desempenha um papel soci

importante, tendo criado recentemente a Associação “Les Amis du Plateau de Champigny” que conta 

tivo da Associação “Agora International”, faz parte do comité de “Développement du Val 
“CCIFP – Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa”.

o levantamento e mapeamento de talentos portugueses espalhados pelo 

que pessoal ou profissionalmente estão relacionados com as áreas d

efetuados pela COTEC Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian
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tivo de construir vivendas de excepção. O 
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Portuguesa”. 
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Fundação Calouste Gulbenkian e 



 

 

 

MUNDO DO MERCADO DE TRABALHO

ALEMANHA 

Luís Amaral  

• Presidente e CEO da Eurocash 

• Conselho da Diáspora Portuguesa

Miguel Fonseca 

• Presidente de Serviços Financeiros (Europa e 
Ásia) na Toyota 

• Conselho da Diáspora Portuguesa

Pedro Pires Miranda  

• Vice-Presidente corporativo da SIemens AG

• Conselho da Diáspora Portuguesa

 

FRANÇA 

Carlos Tavares  

• Presidente do Conselho de Administração do 
Grupo PSA Peugeot/Citroën 

• Conselho da Diáspora Portuguesa

Isidro Fartaria  

• Presidente da Titel Holding 

João Felix da Silva  

• CEO da ArcelorMittal Mediterranée

• Conselho da Diáspora Portuguesa

João Noronha Lopes 

• Presidente da Southern Europe Region na 
McDonnalds 

• Conselho da Diáspora Portuguesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO DO MERCADO DE TRABALHO 

 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

nceiros (Europa e 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

Presidente corporativo da SIemens AG 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

Presidente do Conselho de Administração do 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

CEO da ArcelorMittal Mediterranée 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

Presidente da Southern Europe Region na 

elho da Diáspora Portuguesa 

João Taborda  

• Diretor de Relações Externas na Embraer

• Conselho da Diáspora Portuguesa

Victor Borges  

• CEO da Unit4 

• Conselho da Diáspora Portuguesa

 

REINO UNIDO 

António Esteves 

• Partner na Goldman Sachs 

• Conselho da Diáspora Portuguesa

António Horta Osório  

• CEO do Lloyds Banking Group

• Conselho da Diáspora Portuguesa

António Simões 

• Diretor Executivo do HSBC Bank plc

• Conselho da Diáspora Portuguesa

Luís Pais Correia  

• CEO da Dalkia International 

• Conselho da Diáspora Portuguesa

 

SUÍÇA 

Carlos Silva Lopes  

• Global Marketing Director 

Performance Additives 
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tor de Relações Externas na Embraer 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

 

pora Portuguesa 

CEO do Lloyds Banking Group 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

tor Executivo do HSBC Bank plc 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

CEO da Dalkia International – Northern Europe 

Conselho da Diáspora Portuguesa 

Global Marketing Director na Dow 



 

 

 

MUNDO DA CULTURA 

ALEMANHA 

Adriana Molder 

• Artista e pintora premiada com o CELPA / 
Vieira da Silva Artes Plásticas 

Filipa César  

• Artista e realizadora de cinema com trabalho 
exposto pelo mundo inteiro 

Noé Sendas  

• Artista plástico fundador da Galeria Invaliden1 
em Berlim 

Rui Calçada Bastos  

• Artista plástico fundador da Galeria Invaliden1 
em Berlim 

 

 

MUNDO DA CIÊNCIA 

ALEMANHA 

Eugénia Conceição-Heldt 

• Professora e Investigadora na Universidade 
Técnica de Dresden 

Tiago Flemming Outeiro 

• Diretor do departamento de 
NeuroDegeneration and Restorative Research na 
University Medizin Goettingen 

FRANÇA  

Álvaro Macieira-Coelho 

• Ex-Diretor de Investigação no Instituto Nacional 
de Investigação Médica (INSERM)

Ana Cumano 

• Chefe de laboratório no Instituto Pasteur

Clóvis de Matos 

• Funcionário Internacional da Agência Espacial 
Europeia (ESA) 

Graça Raposo  

• Diretora de pesquisa no Centro Nacional de 
Pesquisa Científica 

Paulo Vieira 

• Investigador na Unidade de Desenvolvimento 
de Linfócitos do Instituto Pasteur de Paris

REINO UNIDO 

Edgar Martins  

• Fotógrafo representado internacionalmente em 
coleções públicas e privadas 

Lara Martins  

• Atriz em West End -musical Fantasma da Ópera

Miguel Amado  

• Curador no centro de arte Tate St.Ives

Paula Rego  

• Pintora condecorada pela Rainha Isabel II como 
Dame of the British Empire 

Ricardo Afonso  

• Ator em West End no musical We

Sofia Escobar  

• Atriz em West End -musical Fantasma da Ópera

Artista e pintora premiada com o CELPA / 

Artista e realizadora de cinema com trabalho 

Artista plástico fundador da Galeria Invaliden1 

Artista plástico fundador da Galeria Invaliden1 

REINO UNIDO 

Carlos Caldas 

essora e Investigadora na Universidade • Senior Group Leader no Cancer Research UK 
Cambridge Research Institute

Miguel Constância 

NeuroDegeneration and Restorative Research na 
• Investigador principal em proje
Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council (BBSRC) à Royal Society

Renata Gomes 

• Investigadora em regeneração cardiovascular 
premiada com o Silver Certificate pelo 
Parlamento Britânico 

tor de Investigação no Instituto Nacional 
de Investigação Médica (INSERM) 

Chefe de laboratório no Instituto Pasteur 

Funcionário Internacional da Agência Espacial 

tora de pesquisa no Centro Nacional de 

Investigador na Unidade de Desenvolvimento 
de Linfócitos do Instituto Pasteur de Paris 

Susana Mourato 

• Investigadora na área de Economia do 
Ambiente no Imperial College London

Tiago Brandão Rodrigues 

• Criador de técnica para dete
cancro na Universidade de Cambridge

SUÍÇA 

Gonçalo Bernardes 

• Group Leader no Departamento de Química da 
University of Cambridge 
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tado internacionalmente em 
 

musical Fantasma da Ópera 

Curador no centro de arte Tate St.Ives 

Pintora condecorada pela Rainha Isabel II como 

tor em West End no musical We Will Rock You 

musical Fantasma da Ópera 

no Cancer Research UK 
Cambridge Research Institute 

Investigador principal em projetos ligados ao 
Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council (BBSRC) à Royal Society 

Investigadora em regeneração cardiovascular 
premiada com o Silver Certificate pelo 

Investigadora na área de Economia do 
te no Imperial College London 

Criador de técnica para deteção precoce do 
cancro na Universidade de Cambridge 

Group Leader no Departamento de Química da 



 

 

 

6.2 Jogadores de futebol portugueses

 

De acordo com Tiesler (2012)

sociedade portuguesa, representa um elemento particularmente

quotidiana dos emigrantes, bem como um ponto de referênci

seu local de origem. Em contextos diaspóricos, o futebol funciona também como um meio 

de alcançar fins económicos e adaptativos.

 

Assim, o conceito de “futebol português” inclui também o desempenho de futebolistas 

profissionais portugueses que trabalham fora de Portugal, sendo a circulação internacional 

das estrelas do desporto e as representações mediatizadas do desporto consideradas um 

elemento importante das estratégias de

 

Neste contexto, através do 

identificaram-se jogadores de futebol portugueses que se encontram a jogar nos países de 

destino contemplados no projeto, 

agentes exportadores no context

 

FRANÇA 
 
Jogadores portugueses na Liga 1 Orange francesa
 

 Arles 

• Diogo Rosado 

 Creteil 

• Rafael Dias 

• Augusto 

 Lille 

• Eder 

• Rony Lopes 

 Lorient 

• Cafu 

 Lyon 

• Anthony Lopes 

futebol portugueses 

Tiesler (2012), o futebol constitui um importante fenómeno sociocultural na 

sociedade portuguesa, representa um elemento particularmente poderoso na vida cultural 

quotidiana dos emigrantes, bem como um ponto de referência crucial na ligação destes ao 

Em contextos diaspóricos, o futebol funciona também como um meio 

de alcançar fins económicos e adaptativos. 

o conceito de “futebol português” inclui também o desempenho de futebolistas 

is portugueses que trabalham fora de Portugal, sendo a circulação internacional 

das estrelas do desporto e as representações mediatizadas do desporto consideradas um 

elemento importante das estratégias de marketing.  

através do website da Eurorivals.net (www.eurorivals.net/abroad.html) 

jogadores de futebol portugueses que se encontram a jogar nos países de 

destino contemplados no projeto, personalidades do desporto suscetíveis de atuarem como 

agentes exportadores no contexto anteriormente apresentado. 

Jogadores portugueses na Liga 1 Orange francesa 

 Marseille 

• Rolando 
 

 Monaco 

• Bernardo Silva 

• João Moutinho 
 

 Nice 

• Ricardo Pereira 
 

 Rennes 

• Afonso Figueiredo 

• Pedro Mendes 
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, o futebol constitui um importante fenómeno sociocultural na 

poderoso na vida cultural 

a crucial na ligação destes ao 

Em contextos diaspóricos, o futebol funciona também como um meio 

o conceito de “futebol português” inclui também o desempenho de futebolistas 

is portugueses que trabalham fora de Portugal, sendo a circulação internacional 

das estrelas do desporto e as representações mediatizadas do desporto consideradas um 

Eurorivals.net (www.eurorivals.net/abroad.html) 

jogadores de futebol portugueses que se encontram a jogar nos países de 

personalidades do desporto suscetíveis de atuarem como 



 

 

 
 

ALEMANHA 
 
Jogadores portugueses na Bundesliga alemã
 

 Bayern Munich 

• Renato Sanches 

 Borussia Dortmund 

• Raphael Guerreiro 

 Darmstadt 

• Daniel Heuer Fernandes 

 
 

SUIÇA 
 
Jogadores portugueses na Axpo Super Liga suiça.
 

 FC Lausanne-Sport 

• Elton Monteiro 

 FC Sion 

• Carlitos 

 
 

INGLATERRA 
 
Jogadores portugueses na Barclays Premiership inglesa.
 

Charlton Athletic 

• Jorge Teixeira 

 Chelsea 

• Eduardo 

 Liverpool 

• Tiago Ilori 

 Norwich City 

• Ivo Pinto 

• Nelson Oliveira 

 Nottingham Forest 

• Hildeberto 

• Lica 

 Sunderland 

• Mika 

 
 
 

Jogadores portugueses na Bundesliga alemã 

 SC Paderborn 

• Daniel Heuer Fernandes

 VfB Stuttgart 

• Carlos Mane 

 

 VfL Wolfsburg 

• Vieirinha 

Jogadores portugueses na Axpo Super Liga suiça. 

 FC Thun 

• Nelson Ferreira 

• Ayrton Ribeiro 

 Lucerne 

• Ricardo Costa 

Jogadores portugueses na Barclays Premiership inglesa. 

 Sheffield Wednesday 

• Marco Matias 

• Jose Semedo 

• Filipe Melo 

• Lucas Joao 
 

 Southampton 

• Cedric Soares 

• Jose Fonte 
 

 Wolves 

• Ivan Cavaleiro 

• Helder Costa 

• Joao Teixeira 

• Silvio 
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ndes 



 

 

 
 

Jogadores portugueses na Liga 1 inglesa
 

Bradford City 

• Filipe Morais 

Port Vale 

• Paulo Tavares 

• Kiko 

• Miguel Santos 

 

 
IRLANDA DO NORTE 
 
Jogadores portugueses na Carling Premiership da Irlanda do Norte.
 

Portadown FC 

• Marco Avellino Soares 
 

 

Para além dos jogadores portugueses que se encontram fora de Portugal, também os luso

descendentes poderão ser personalidades mobilizadoras que promovam ações de 

exportação no quadro deste projeto

Griezmann e Robert Pires. 

 

Segundo o Mundo Português (2016)

francesa e tem uma ligação especial a Portugal. O craque do Atlético de Madrid e de França 

podia até vestir a camisola portuguesa já que é neto de portugueses, pelo lado da mãe.

O seu avô materno, chamado Amaro Lopes, foi um dos grandes futebolistas do FC Paços de 

Ferreira. Depois do futebol, em 1957, emigrou para França, mais precisamente para Macôn, 

a cerca de 70 km de Lyon, com a sua esposa Carolina e os filhos. 

 

De acordo com a Blasting News (2015)

futebol francês. A "lenda" do Arsenal de Londres conquistou vários títulos com a seleção 

francesa. O seu pai António Pires 

O luso-francês mantém ligação

 

Jogadores portugueses na Liga 1 inglesa. 

 Peterborough United 

• Leo Da Silva Lopes 

• Ricardo Santos 
 

 Coventry City 

• Ruben Lameiras 
 

Jogadores portugueses na Carling Premiership da Irlanda do Norte. 

ara além dos jogadores portugueses que se encontram fora de Portugal, também os luso

ser personalidades mobilizadoras que promovam ações de 

no quadro deste projeto. Trata-se, a título de exemplo, dos

Mundo Português (2016), Antoine Griezmann é uma das estrelas da seleção 

francesa e tem uma ligação especial a Portugal. O craque do Atlético de Madrid e de França 

a portuguesa já que é neto de portugueses, pelo lado da mãe.

O seu avô materno, chamado Amaro Lopes, foi um dos grandes futebolistas do FC Paços de 

Ferreira. Depois do futebol, em 1957, emigrou para França, mais precisamente para Macôn, 

e Lyon, com a sua esposa Carolina e os filhos.  

De acordo com a Blasting News (2015), Robert Pires foi um dos melhores jogadores do 

futebol francês. A "lenda" do Arsenal de Londres conquistou vários títulos com a seleção 

francesa. O seu pai António Pires é português, sendo primo do apresentador

francês mantém ligação regular com Portugal. 
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francesa e tem uma ligação especial a Portugal. O craque do Atlético de Madrid e de França 

a portuguesa já que é neto de portugueses, pelo lado da mãe.  

O seu avô materno, chamado Amaro Lopes, foi um dos grandes futebolistas do FC Paços de 

Ferreira. Depois do futebol, em 1957, emigrou para França, mais precisamente para Macôn, 

, Robert Pires foi um dos melhores jogadores do 

futebol francês. A "lenda" do Arsenal de Londres conquistou vários títulos com a seleção 

primo do apresentador José Figueiras. 



 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente diagnóstico contemplou uma breve caracterização da emigração portuguesa na 

atualidade, com destaque para os países de destin

  

As informações disponíveis permitem concluir que a emigração portuguesa deixou de 

crescer, mantendo-se no entanto em valores superiores a 100 mil saídas por ano, 

continuando Portugal a ser o país da União

população residente.  

 

O Reino Unido continua a ser o país para onde emigram mais portugueses, seguido, 

respetivamente, da França, Suíça e Alemanha. Constata

a ser o país do mundo com maior número de

milhão de indivíduos. 

 

Verifica-se que a população portuguesa emigrada encontra

continua a ser maioritariamente composta por ativos pouco qualificados, embora se observe 

um crescimento significativo da proporção dos mais qualificados.

 

O estudo permite constatar que as migrações assumem formas cada vez mais variadas e 

complexas, que o trabalho e a a

sociedades em diáspora e que a m

trocas e o comércio. 

 

As diásporas contemporâneas, enquanto comunidades transnacionais, desenvolvem práticas 

que envolvem fluxos de bens que permitem tirar algum proveito económico e ainda reforçar 

as ligações afetivas e culturais com o território de origem. 

 

 

 

 

O presente diagnóstico contemplou uma breve caracterização da emigração portuguesa na 

atualidade, com destaque para os países de destino abrangidos no projeto.

As informações disponíveis permitem concluir que a emigração portuguesa deixou de 

se no entanto em valores superiores a 100 mil saídas por ano, 

continuando Portugal a ser o país da União Europeia com mais emigrantes em proporção da 

O Reino Unido continua a ser o país para onde emigram mais portugueses, seguido, 

respetivamente, da França, Suíça e Alemanha. Constata-se no entanto que a França continua 

a ser o país do mundo com maior número de portugueses emigrados, ultrapassando o meio 

se que a população portuguesa emigrada encontra-se em envelhecimento e que 

continua a ser maioritariamente composta por ativos pouco qualificados, embora se observe 

significativo da proporção dos mais qualificados. 

O estudo permite constatar que as migrações assumem formas cada vez mais variadas e 

complexas, que o trabalho e a atividade económica constituem uma dimensão essencial nas 

sociedades em diáspora e que a mobilidade inerente às migrações atuais predispõe para as 

As diásporas contemporâneas, enquanto comunidades transnacionais, desenvolvem práticas 

que envolvem fluxos de bens que permitem tirar algum proveito económico e ainda reforçar 

s ligações afetivas e culturais com o território de origem.  
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o abrangidos no projeto. 

As informações disponíveis permitem concluir que a emigração portuguesa deixou de 

se no entanto em valores superiores a 100 mil saídas por ano, 

ntes em proporção da 

O Reino Unido continua a ser o país para onde emigram mais portugueses, seguido, 

se no entanto que a França continua 

portugueses emigrados, ultrapassando o meio 

se em envelhecimento e que 

continua a ser maioritariamente composta por ativos pouco qualificados, embora se observe 

O estudo permite constatar que as migrações assumem formas cada vez mais variadas e 

tividade económica constituem uma dimensão essencial nas 

obilidade inerente às migrações atuais predispõe para as 

As diásporas contemporâneas, enquanto comunidades transnacionais, desenvolvem práticas 

que envolvem fluxos de bens que permitem tirar algum proveito económico e ainda reforçar 



 

 

As comunidades portuguesas espalhadas pela diáspora têm desenvolvido um processo de 

integração socio espacial e económica nos territórios de acolhimento e de origem que 

contribui para a promoção de negócios e do empreendedorismo transnacional.

 

Os emigrantes portugueses e os luso

valia tendo em conta que conhecem simultaneamente duas realidades sócio

percebem bem os mercados onde operam

atividades de exportação de empresas portuguesas.

 

Surge portanto a figura do Agente Exportador, caracterizado pela experiência profissional de 

excelência e por um estatuto mediático na comunidade, com um 

transmissão de informações úteis sobre o mercado e o perfil 

permanente com os promotores e, 

mercados.  

 

Deste modo, tal como proposto,

colaboradores que podem auxiliar a empresa exportadora na comercialização dos seus 

produtos nos mercados externos. São

atividade que se têm vindo a destacar nos países de destino 

aporte relevante na internacionalização

 

 

 

  

As comunidades portuguesas espalhadas pela diáspora têm desenvolvido um processo de 

integração socio espacial e económica nos territórios de acolhimento e de origem que 

de negócios e do empreendedorismo transnacional.

Os emigrantes portugueses e os luso-descendentes constituem-se portanto como uma mais

valia tendo em conta que conhecem simultaneamente duas realidades sócio

percebem bem os mercados onde operam, podendo criar ligações e sinergias relevantes em 

atividades de exportação de empresas portuguesas. 

Surge portanto a figura do Agente Exportador, caracterizado pela experiência profissional de 

excelência e por um estatuto mediático na comunidade, com um papel relevante na 

transmissão de informações úteis sobre o mercado e o perfil dos consumidores, na interação 

permanente com os promotores e, sobretudo, na penetração das empresas em novos 

tal como proposto, o diagnóstico incluiu um levantamento 

colaboradores que podem auxiliar a empresa exportadora na comercialização dos seus 

utos nos mercados externos. São personalidades oriundas de diversos sectores de 

m vindo a destacar nos países de destino e que podem 

internacionalização das empresas portuguesas. 
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As comunidades portuguesas espalhadas pela diáspora têm desenvolvido um processo de 

integração socio espacial e económica nos territórios de acolhimento e de origem que 

de negócios e do empreendedorismo transnacional. 

se portanto como uma mais-

valia tendo em conta que conhecem simultaneamente duas realidades sócio-culturais, 

, podendo criar ligações e sinergias relevantes em 

Surge portanto a figura do Agente Exportador, caracterizado pela experiência profissional de 

papel relevante na 

dos consumidores, na interação 

na penetração das empresas em novos 

levantamento de potenciais 

colaboradores que podem auxiliar a empresa exportadora na comercialização dos seus 

personalidades oriundas de diversos sectores de 

que podem portanto ter um 
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