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Resumo  

 

O presente estudo visa compreender as principais tendências, na atualidade, 

relativamente aos empreendedores portugueses que se encontram a desenvolver um 

negócio fora de Portugal e os setores de investimento predominantes. Procura-se 

compreender as características destes empresários portugueses, o seu contributo na 

diáspora e as suas motivações na decisão de empreenderem no país de acolhimento. A 

influência que Portugal exerce nestes empresários, enquanto país de origem dos mesmos, é 

bastante pertinente nesta investigação. Para este efeito a escolha bibliográfica incide no 

aprofundamento dos conceitos de empreendedorismo e de emigração, com um foco 

especial na economia e sociedade portuguesa. 

A metodologia adotada é de natureza quantitativa com a realização de um inquérito 

enviado a empresários portugueses que se encontram na diáspora. Esse inquérito foi 

disponibilizado através de Associações de Emigrantes Portugueses, Câmaras de Comércio 

Internacionais, Associações de Empresários Portugueses, Consulados, e alguns contactos 

pessoais, contando com o apoio do Conselho da Diáspora Portuguesa, do Conselho das 

Comunidades Portuguesas, e do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, para a 

obtenção de informação relevante sobre esta temática.  
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Abstract 

 

The present study aims to understand the main trends currently thriving in the 

world, concerning the Portuguese entrepreneurs who develop a business outside Portugal 

and their main sectors of investment. The research is focused on the comprehension of the 

Portuguese entrepreneurs’ characteristics, their contribution to the diaspora and their 

motivation to do business in the foreign country. The influence that Portugal exerts on 

these entrepreneurs, as their country of origin, is quite relevant in this research. For this 

purpose, the bibliographic selection focuses on the deepening of the concepts of 

entrepreneurship and emigration, with a special emphasis in the portuguese economy and 

society.  

The methodology adopted is of  a quantitative nature with a survey sent to 

Portuguese entrepreneurs in the diaspora. This survey was made available through 

Portuguese Emigrants’ Associations, International Chambers of  Commerce, Portuguese 

Entrepreneurs’ Associations, Consulates, and some personal contacts, with the support of  

the Council of  the Portuguese Diaspora, the Council of  Portuguese Communities, and the 

Diaspora Investor Support Office (GAID), in order to obtain valuable information 

regarding this topic.  
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1. Introdução 

Atualmente vivemos num mundo caracterizado pela globalização e interatividade, 

consequência dos cerca de 244 milhões de migrantes internacionais (United Nations, 2017). 

Deste número, Portugal contribui como sendo “o país da União Europeia com mais 

emigrantes em proporção da população residente …” (Pires, Pereira, Azevedo, Vidigal, & 

Veiga, 2017, p.23), com cerca de 22% dos portugueses emigrados, que se apresentam como 

“embaixadores” de Portugal. 

A história de Portugal é fortemente caracterizada por movimentos de diáspora, em 

que a emigração se apresenta como uma condição intrínseca à população portuguesa 

(Lopes & Teixeira, 2014; Marques & Góis, 2013; Pereira Ramos, Ramos, & Silva, 2015), 

caraterizando-se por um fenómeno relativamente constante e permanente. De facto, os 

portugueses sempre demonstraram ser um povo capaz de empreender, principalmente 

quando atravessam as fronteiras do seu país. Assim, com o estabelecimento dos seus 

projetos fora de Portugal, conseguem fazer chegar o seu país aos diferentes locais onde se 

encontram e, consequência deste processo que importa valorizar, advêm benefícios para o 

nosso país que se vê reconhecido internacionalmente (Aguiar, 2009). 

Existem alguns estudos que evidenciam as alterações que se têm vindo a impor no 

que respeita aos imigrantes empreendedores (Mestres, 2010), relativamente à idade, género, 

nível de escolaridade, países e setores de investimento. Assim, a intenção será verificar se é, 

de facto, possível estabelecer um novo perfil para os empresários portugueses com os 

novos movimentos da diáspora portuguesa, e com o surgimento de novos negócios numa 

base de sucesso.  

Neste sentido, “Quais as características atuais dos empreendedores portugueses 

pelo mundo?” surge como a questão orientadora desta investigação. Os objetivos principais 

deste estudo prendem-se com o intuito de responder às seguintes questões: “Qual o perfil 

dos portugueses empreendedores no mundo?” (idade, nível de escolaridade, género, países 

e setores de investimento); “Quais as motivações para empreender num outro país que não 

Portugal?”, uma vez que esta decisão poderá significar obstáculos, condicionamentos e 

diferenças associados à legislação mais ou menos favorável ao investimento no estrangeiro 



 

2 

 

e que, provavelmente, não seriam enfrentados se o mesmo projeto fosse implementado e 

empreendido no país de origem (Lassmann & Busch, 2015).  

Relativamente ao papel do empresário emigrante no mundo, existem vários autores 

que comprovam a existência de efeitos positivos para o país de origem do empreendedor 

(Peixoto, 2008), contribuindo, por exemplo, para o reconhecimento e enaltecimento da 

imagem desse país. E, nesse sentido, será também pertinente investigar se existirá uma 

relação recíproca em termos de cooperação, isto é, “De que forma os empresários 

portugueses sentem que Portugal influencia o sucesso dos seus projetos desenvolvidos na 

diáspora?” 

A pertinência da presente investigação explica-se com o reduzido número de 

estudos existentes sobre Portugal e portugueses no mundo. Este poderá, portanto, ser um 

contributo para esta temática. O que se tem verificado nos últimos anos é uma maior 

investigação relativamente aos imigrantes empreendedores em Portugal (Paço & Ramos, 

2018). No entanto, é inequivocamente importante valorizar também os emigrantes 

portugueses, uma vez que se apresentam como sendo cada vez mais inovadores, 

empreendedores e dinâmicos nas diferentes sociedades em que se inserem (AICEP, 2014). 

Por conseguinte, a principal motivação desta investigação, deve-se sobretudo à atual 

relevância do tema, se considerarmos a importância que os empresários portugueses têm 

enquanto emigrantes empreendedores para a sociedade e para a defesa dos interesses 

nacionais. Acreditamos que estes empresários portugueses emigrados contribuem para a 

competitividade, modernização e inovação que é favorável para qualquer país, 

nomeadamente para Portugal. De facto, cada vez mais se torna relevante estudar a atividade 

dos empreendedores, uma vez que contribuem para a sustentabilidade e dinamismo 

económico (Carter, Gartner, Shaver, & Gatewood, 2003), apresentando-se como um 

importante ativo estratégico a valorizar. 
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2. Revisão da Literatura 

No presente capítulo é prioritário abordar o conceito de empreendedorismo, 

empreendedor e empreendedorismo imigrante, termos considerados essenciais nesta 

investigação e que permitem suportar a mesma. É apresentada uma breve revisão de 

literatura sobre o termo empreendedorismo, com a apresentação das diferentes definições 

exibidas ao longo do tempo. Isto permitirá analisar de que forma o conceito tem evoluído, 

analisando também como esta temática do empreendedorismo tem sido encarada em 

Portugal. 

Seguidamente, é analisado um outro conceito-chave para esta investigação – o 

termo emigração com um enquadramento do mesmo, aplicado ao caso dos emigrantes 

empreendedores portugueses. 

 

2.1. Empreendedorismo: evolução do conceito 

O conceito de empreendedorismo apresenta uma abrangência significativa, apesar de 

não poder ser considerado um termo recente pois, já em 1730, Richard Cantillon abordou 

o conceito assemelhando-se bastante ao entendimento que existe atualmente sobre um 

empreendedor com um foco na incerteza do processo (Coelho, Gonçalves, & Remoaldo, 

2015). É evidente uma maior predisposição para empreender devido às alterações que se 

têm verificado a nível internacional, sobretudo a crise económica mundial. Estas novas 

realidades forçam, muitas vezes, as pessoas a tornarem-se empreendedoras. Quer isto dizer 

que o termo empreendedorismo tem vindo a conhecer uma importância crescente na 

atualidade mundial, explicado pela importância dos seus efeitos, que contribuem 

positivamente para um ambiente propício ao seu desenvolvimento. 

São vários os estudos e artigos onde empreendedorismo e empreendedor são mencionados 

de uma forma cada vez mais abrangente e complexa, o que é explicado pela evolução do 

mundo dos negócios ao longo dos tempos. Segundo Paço e Ramos (2018) existe uma visão 

comum relativamente à definição de empreendedorismo, uma vez que envolve a criação de 

algo novo, como um mercado, um produto ou até um método diferente dos existentes. 

Contudo, apesar das várias definições assentarem maioritariamente nos mesmos 
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pressupostos – mudança, incerteza, risco e inovação (Drucker, 1985; Schumpeter, 1976) –, 

a divergência existente acaba por dificultar a apresentação de uma definição que seja 

universalmente aceite. Assim, partimos do princípio que o próprio termo 

empreendedorismo apresenta uma grande complexidade e distintas definições como 

podemos observar no seguinte quadro:  

 

Quadro 1: Definições de Empreendedorismo 
 

Autor Definição 

Richard Cantillon (1730) O empreendedor é uma pessoa empregada por conta própria de 

qualquer tipo. Empreendedores compram a um preço certo no presente 

e vendem a um preço incerto no futuro. Um empreendedor é uma 

pessoa que suporta a incerteza. 

Adam Smith (1776) 

 
 
 
Jean Baptiste Say (1816) 

Empreendedores são agentes económicos que transformam procura em 

oferta, com ganho de margens de lucro. 

O empreendedor é o agente que une todos os meios de produção, e 

encontra nos valores do produto, o reembolso total do capital 

empregue, o valor dos ordenados, o interesse, o aluguer pago, bem 

como os lucros que lhe pertencem. 

Alfred Marshall (1879) O empreendedor é alguém que se aventura e assume riscos, que reúne 

capital e o trabalho requerido para o negócio e supervisiona os seus 

mínimos detalhes, caracterizando-se pela convivência com o risco, a 

inovação e a gestão do negócio. 

Frank Knight (1921) Os empreendedores tentam prever e agir em mercados em constante 

mudança. Knight enfatiza a responsabilidade do empreendedor para 

suportar a incerteza da dinâmica dos mercados. Aos empreendedores é 

exigido que executem tarefas fundamentais de gestão, como a direção e 

o controlo. 

 

Joseph Schumpeter (1934) 

 

 

 

 

O empreendedor é o inovador que implementa a mudança nos 

mercados através da criação de novas combinações. Estas novas 

combinações podem assumir várias formas: 1) a introdução de um 

novo produto ou incremento na sua qualidade; 2) a introdução de um 

novo método de produção; 3) a abertura de um novo mercado; 4) a 

conquista de uma nova fonte de prestação de serviços ou produtos; 5) a 

criação de uma nova organização industrial. Schumpeter comparou o 



 

5 

 

 

 

 

 

Penrose (1963) 

empreendedorismo com o conceito de inovação aplicado a um 

contexto empresarial. Como tal, o empreendedor afasta o mercado do 

seu equilíbrio. A definição de Schumpter também enfatizou a 

combinação de recursos. Schumpeter não considera os gestores de 

negócio já estabelecidos como empreendedores. 

Atividade empreendedora envolve identificação de oportunidades 

dentro do sistema económico. Penrose distingue capacidade de gestão 

da capacidade empreendedora. 

Harvey Leibenstein (1968, 

1979) 

 

 

Israel Kirzner (1979) 

O empreendedor preenche as deficiências de mercado introduzindo 

atividades complementares. Empreendedorismo envolve "atividades 

necessárias para criar ou manter uma empresa onde os mercados não 

estão claramente definidos no qual não se conhece completamente 

partes pertinentes da função de produção”. 

O empreendedor reconhece e age nas oportunidades de mercado. O 

empreendedor é essencialmente um “arbitrageur”. Em contraste com o 

ponto de vista de Schumpeter, o empreendedor orienta o mercado para 

o equilíbrio. 

 

Rothwell and Zegveld 

(1982) 

Empreendedorismo organizacional está relacionado com a criação de 

um novo negócio dentro das grandes corporações, um fenómeno que 

aumenta em importância junto das grandes concentrações industriais, e 

particularmente nas indústrias de investigação intensiva. 

Peter Drucker (1985) 

 

Empreendedorismo de criação. Criação de uma nova organização, 

substituindo a atitude subsistência para adotar uma atitude pró-ativa e 

autónoma de obter lucros. Empreender diz respeito a todas as 

atividades dos seres humanos que não aqueles que poderíamos chamar 

de “essenciais” em vez de “sociais”. Os empreendedores inovam. A 

inovação é o instrumento específico do espírito empreendedor. É o ato 

que contempla os recursos com a nova capacidade de criar riqueza. A 

inovação, de facto, cria um valor. Não existe algo chamado de “recurso” 

até que o homem encontre um uso para alguma coisa na natureza e 

assim o dote de valor económico. 

Gartner (1988, 1990) A criação de organizações distingue o empreendedorismo de outras 

disciplinas. Empreendedorismo é a criação de organizações. 

Empreendedorismo termina quando o estádio de criação da 

organização acaba. A essência do empreendedorismo: empreendedor, 

inovação, inovação organizativa, criação de valor, lucro, crescimento, 

singularidade, e o dono-gestor. 

Stewart (1991) O empreendedorismo pode ser definido como o processo de criação de 

rendas através de inovação. 
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Andersson (2000) Qualidades do empreendedor (pp. 67): capacidade de ver novas 

combinações; vontade de agir e desenvolver estas combinações; a visão 

de que interessa mais agir de acordo com a visão pessoal do que os 

cálculos racionais; a capacidade de convencer outros. 

Diochon (2003) 

 

 

 

 

Bygrave (2004) 

 

 

Beugelsdijk (2005) 

“Empreendedorismo é um conceito multifacetado e que evoluiu para 

incluir: o empregado por conta própria, pequeno negócio, criação de 

novos empreendimentos a partir do nada, novos empreendimentos 

dentro de organizações, gestão empreendedora (autoconhecimento e 

capacidade de liderança), empreendedorismo social (não-lucrativos), 

entre outros”. 

“Um empreendedor é um indivíduo que vê numa oportunidade a 

possibilidade de criar um negócio. Nesse processo empreendedor 

envolve atividades e as ações associadas às perceções da oportunidade e 

a criação do negócio”. 

“O empreendedor distingue-se da restante população pela sua 

característica individualista.” 

Fonte: Rosário (2007), p.10 

 

De acordo com Rath e Swagerman (2011) o termo empreendedorismo não se 

poderá cingir apenas à característica de criação de negócios, uma vez que existem outras 

vertentes importantes associadas ao conceito. “Entrepreneurship is not only about the job 

creation, but also about enhancing upward mobility, developing social leadership, increasing 

individuals’ self-confidence by enabling them to become active agents of  their own destiny, 

increasing the social cohesion of  ethnic communities, and revitalising streets and 

neighbourhoods through innovation of  social and cultural life.” (Rath & Swagerman, 2011, 

p.96). 

Podemos, ainda, acrescentar que o empreendedorismo se apresenta como uma 

ferramenta para a criação de valor que é desenvolvido quando uma ação é empreendida. 

Para Ahmad e Seymour (2008), a criação de valor reflete-se a nível económico, social e 

cultural. 

A predisposição para a atividade empreendedora depende necessariamente de duas 

variáveis, podendo-se considerar duas motivações principais: a primeira quando a vertente 
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empreendedora surge como uma oportunidade – aproveitando as diferentes conjeturas que 

vão surgindo no momento; a segunda, quando o empreendedorismo se revela como 

consequência da falta de oportunidades, representando-se sob a forma de uma necessidade 

(GEM, 2012). 

Uma questão relevante é a própria multiplicidade de definições do conceito de 

empreendedorismo, o que significa que esta área poderá não estar totalmente desenvolvida 

e amplamente definida. Podemos, assim, concluir que as definições de empreendedorismo 

caracterizam-se por uma grande diversidade e complexidade (Gartner, 1989), mediante a 

área científica ou de estudo do próprio autor (Ahmad & Seymour, 2008).  

 

 

2.1.1.  Empreendedorismo: o que caracteriza um empreendedor? 

Considerando todas estas perspetivas de empreendedor e empreendedorismo já 

descritas, o presente estudo segue as que se focam mais nos termos de inovação, mudança, 

incerteza, risco e reconhecimento de uma oportunidade. Todos estes aspetos completam a 

imagem que hoje existe de um empreendedor, sendo a inovação um ponto impactante num 

mundo cada vez mais evoluído, tornando-se assim possível a criação de riqueza (Drucker, 

1985; Schumpeter, 1976). Para tal, é necessária uma abertura à mudança, que assume 

necessariamente uma exposição ao risco (Rosário, 2007). 

É também possível depreender que a procura e perceção de uma oportunidade é 

fulcral para um empreendedor – o reconhecimento de uma oportunidade é, segundo 

Leibenstein (1968), a chave de todo o processo, que envolve necessariamente criatividade e 

inovação. O mesmo autor apresenta um raciocínio em que o empreendedor observa as 

lacunas existentes, procurando restruturá-las, para assim desenvolver o seu negócio.  

Como é possível verificar pela Figura 1, as características que definem um 

empreendedor são influenciadas por particularidades pessoais – como a idade, o género e 

as experiências – mas também pelo conjunto de posturas que determinam a intenção de 

empreender. Contudo, a grande maioria dos estudos destaca mais as características de 

personalidade individuais e comportamentais (Gartner, 1985). 
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Fonte: Gartner (1985), p.702 

 

De facto, a individualidade é um aspeto inerente a um empreendedor (Beugelsdijk, 

2005), assim como o trabalho árduo em busca da oportunidade necessária. Alguns traços 

que podemos enumerar e que se associam necessariamente a um empreendedor são 

determinação, liderança, otimismo, independência, confiança, criatividade, inovação, 

proatividade e adaptabilidade. Há autores que vão mais longe, e consideram que os 

empreendedores são fundamentais para uma determinada localização em termos de 

crescimento (Bjornskov & Foss, 2007).  

Para Bjornskov e Foss (2007, p.307), “Entrepreneurs are here defined as those 

individuals who exercise their ability and willingness to perceive new economic 

Figura 1 - Variáveis Presentes no Processo de Empreendedorismo 
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opportunities and to introduce their specific ways of  seizing these opportunities into the 

market in the face of  uncertainty.” 

 

2.1.2.  Empreendedorismo Imigrante: contributos, constrangimentos e motivações 

Segundo Sasse e Thielemann (2005, p.656) “… , migrants are persons who have 

been outside their country of  birth or citizenship for a period of  12 months or longer.” O 

empreendedorismo entre grupos de migrantes apresenta-se como crescente e significativo 

na Europa, sendo de grande relevância para os países europeus (Baycan-Levent & Nijkamp, 

2009), em que as características, já mencionadas, destes empreendedores permitem-lhes 

suportar o crescimento que desencadeiam, sendo evidente o bem-estar implementado.  

O empreendedorismo desenvolvido por parte de cidadãos que se encontram fora 

do seu país de origem é um tópico fundamental nesta investigação, isto porque os 

imigrantes apresentam características extremamente vocacionadas para o 

empreendedorismo. Por sua vez, isto terá um grande impacto positivo no país de destino 

através do crescimento económico e inovação (Fairlie & Lofstorm, 2013). Quer isto dizer 

que os empreendedores imigrantes assumem uma tendência propícia para enveredar pelo 

empreendedorismo, com o seu elevado espírito inovador e empreendedor (Mestres, 2010). 

No que respeita ao crescimento económico, o contributo que estes migrantes 

proporcionam evidencia-se diretamente na economia pela criação de um novo negócio e, 

consequentemente de novos empregos (OECD, 2010). Também Oliveira (2010) afirmou 

que os empreendedores contribuem para a criação de oportunidades importantes para os 

outros, permitindo que o desemprego seja menor nos países recetores. Nesses diferentes 

países, tem sido evidente a importância das relações económicas externas desenvolvidas 

por cidadãos migrantes empreendedores. 

O crescimento económico experienciado no país de acolhimento é explicado pela 

partilha de novos conhecimentos, skills, e competências (Desiderio & Mestres-Domènech, 

2011; Mestres, 2010). Também a relação de proximidade com o país de origem do migrante 

se apresenta como benéfica para o país de acolhimento, possibilitando a expansão do 

comércio entre ambos os países e abrindo novos mercados (Desiderio & Salt, 2010; 

Peixoto, 2008). Na verdade, as redes de contacto dos empreendedores imigrantes 
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estimulam as relações comerciais entre os dois países aos quais o empreendedor se 

encontra ligado (Hatzigeorgiou, 2010), uma vez que possui um grande conhecimento sobre 

o seu país, em termos de cultura, negócio, política, e língua: “Immigrants have a good 

knowledge of  the business culture, politics, religion and language of  their former home 

countries. Their contact networks put them in a particularly good position to personally 

stimulate trade with their countries of  origin.” (Hatzigeorgiou, 2010, p. 273).  

Para Hatzigeorgiou (2010) com o estreitar de laços mediante a construção de 

business networks e com a disseminação de todas as variáveis envolvidas e conhecimentos 

necessários, poderá ser possível a consequente diminuição dos custos de transação.  

Tedesco (2017) realça uma questão importante relativamente à necessidade de 

mudar de localização para que a atividade empreendedora seja concretizável, questionando 

se será necessário ser imigrante para empreender. A verdade é que existe um conjunto de 

constrangimentos associados à atividade empreendedora no estrangeiro, com a 

possibilidade de se enfrentar dificuldades e exigências que poderão condicionar a intenção 

de empreender, levando à desistência e desmotivação (Lassmann & Busch, 2015), como ao 

nível da legislação e fatores institucionais mais permissivos ou restritivos.  

Estes condicionamentos apresentam-se como sendo mais evidentes para os grupos 

de migrantes devido, por exemplo, aos limites financeiros e processos burocráticos 

(Tedesco, 2017), que exigem um grande conhecimento sobre a legislação do país recetor, 

bem como as suas características. Na mesma linha de pensamento, Oliveira (2010) e 

Tubergen (2005) defenderam que os constrangimentos presentes e as dificuldades sentidas 

são distintas mediante a característica do país escolhido para empreender a atividade, 

influenciando as opções dos empresários e o seu sucesso. 

Da mesma forma, pela assimetria existente no acesso a oportunidades e recursos 

para a implementação dos seus projetos, cada empreendedor contribui de uma forma 

diferenciada na economia, em que as políticas formuladas têm de ter em atenção as 

diferenças entre os grupos de imigrantes e as suas necessidades próprias. Assim, os 

empreendedores espalhados pelo mundo apresentam-se, cada vez mais, como um grupo 

heterogéneo e diversificado (Desiderio & Salt, 2010). Tal é explicado pelo background 

individual de cada empreendedor, que é diferente consoante a origem, o género, a idade e a 

educação (Lassmann & Busch, 2015), e que vai determinar o seu grau de envolvimento 
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numa atividade empreendedora. Muitas das diferenças entre estes empreendedores 

imigrantes baseiam-se no país de origem dos mesmos (Fairlie & Lofstorm, 2013; OECD, 

2010), e é também conhecido que o grau de empreendedorismo varia mediante o país que 

suporta o negócio do empreendedor (Lassmann & Busch, 2015). 

A proporção existente de empreendedores no país de origem surge também como 

uma possível explicação, uma vez que, quanto maior a proporção de empreendedores 

existentes, maior será a tendência para empreender uma atividade num outro país. Quer 

isto dizer que, quando um imigrante é proveniente de um país onde o empreendedorismo é 

uma prática corrente, a probabilidade deste estabelecer um negócio num país de 

acolhimento é maior (OECD, 2010). Para Hout e Rosen (1999, p. 26), também o background 

familiar demonstra ser crucial no estímulo do empreendedorismo entre imigrantes: “We 

found that circumstances from early in life affect the likelihood of  self-employment in 

adulthood. Having a self-employed father, living with both parents, and being a first or 

second generation immigrant are most salient among the background factors that facilitate 

self-employment.” 

Segundo Mestres (2010), uma outra explicação apresentada e que contribui para a 

diferença entre os vários grupos de migrantes existentes, baseia-se nas aptidões desses 

imigrantes que acabam por influenciar a escolha da natureza do negócio implementado. 

“Individual self-employment is not only determined by individual characteristics, skills, and 

abilities. It is highly dependent on demographic, economic, institutional, geographical, 

political, and technological conditions that potential entrepreneurs face.” (Lassmann & 

Busch, 2015, p.846).  

Independentemente dos constrangimentos colocados aos imigrantes 

empreendedores, a verdade é que são vários os estudos que demonstram que a 

percentagem de migrantes empreendedores é superior à dos nativos na maior parte dos 

países (Desiderio & Salt, 2010; Mestres, 2010; OECD, 2010), como é possível constatar 

pela análise da seguinte figura: 
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Fonte: OECD (2010), p. 27 

 

Assim, o empreendedorismo imigrante é analisado de forma a compreender-se 

quais os fatores que poderão ditar a escolha pelo autoemprego por parte daqueles que se 

encontram fora do seu país de origem. A abordagem multidimensional tem sido uma das 

mais relevantes no sentido em que aborda uma possível interação entre os fatores 

individuais e todo o processo situacional (Kloosterman & Rath, 2001). De facto, quando 

pensamos no porquê de os empreendedores decidirem desenvolver a sua atividade fora do 

seu país de origem, é possível evidenciar algumas motivações que são cientificamente 

apresentadas e que servem de base para a explicação desta temática. Hisrich, Peters, e 

Shepherd (2017) abordam as recorrentes explicações baseadas na procura de melhores 

condições de vida de toda a população e o desejo de criar um negócio. 

Em 1994, Birley e Westhead confirmaram a complexidade deste processo de 

Figura 2 - Percentagem de Trabalho por Conta Própria no Emprego Total Nativo e 

Estrangeiro 
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criação de um novo negócio, implicando necessariamente diferentes e variados estímulos. 

Normalmente, os empreendedores são considerados diferenciados quando comparados 

com a restante população, nos quais a necessidade de reconhecimento surge como sendo 

um fator de motivação para empreender. Contudo, para Carsrud e Brännback (2011, p.14) 

“A basic assumption is that entrepreneurs have the same motivations as anyone for 

fulfilling their needs and wants in the world.” 

Tradicionalmente, um empreendedor é percecionado como alguém que apenas 

toma em consideração a vertente económica para iniciar o seu projeto, ou seja, a primordial 

motivação para o empreendimento é alcançar uma maior estabilidade e segurança 

financeira. Todavia, e mais recentemente, são mencionadas outras causas para a ambição de 

empreender, tal como a própria realização pessoal (Carsrud & Brännback, 2011; Zwan, 

Thurik, Verheul, & Hessels, 2016). 

Já de acordo com o Manual do Empreendedor 2016 (IAPMEI, 2016), é possível 

mencionar como motivações para empreender a ambição, a resiliência, a autoconfiança, o 

sentido de oportunidade, os desafios associados, a capacidade de inovação e a criatividade, 

que contribuem para tornar o trabalho mais satisfatório. Acrescente-se também da visão de 

Carter et al. (2003) a independência associada à liberdade. 

De acordo com Kloosterman e Rath (2001), são essencialmente quatro os aspetos 

que ditam o empreendedorismo imigrante: i) os recursos individuais para fazer face às 

limitações que estes migrantes poderão enfrentar; ii) os recursos do grupo étnico e capital 

social; iii) os fatores estruturais, já que as condições do país de acolhimento são essenciais 

para que o empreendedorismo seja possível; iv) os incentivos e pressões – associados aos 

fatores push, que surgem devido a necessidades (remuneração, seguir o negócio de família, 

desemprego) e os motivos pull, como abordado por Dawson e Henley (2012), dizem 

respeito à autorrealização. Cientificamente, aquilo que tem vindo a ser estudado refere que 

os fatores pull se apresentam como sendo superiores aos fatores push (Zwan et al., 2016). 
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2.1.3.  Características dos Empreendedores Imigrantes  

Para Mestres (2010), entre 1998 e 2008, a maioria dos empreendedores imigrantes 

apresentavam uma idade superior a 35 anos. Segundo este autor, normalmente apresentam 

uma idade mais avançada uma vez que necessitam de tempo para se desenvolverem e 

conseguirem adquirir as capacidades necessárias, a experiência e o capital para dar 

seguimento ao projeto desejado. Para além da experiência, surge como sendo cada vez mais 

fundamental o nível de instrução necessário para que o projeto empreendedor se estabeleça 

com sucesso e seja benéfico. Podemos verificar, segundo Mestres (2010), que uma alta 

percentagem de imigrantes empreendedores apresentava entre 1998 e 2008 qualificações 

importantes (Quadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mestres (2010), p.32 

 

Quadro 2 - Nível de Qualificações, 1998-2008 
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A aposta no processo de instalação de um novo projeto empreendedor, deverá 

incorporar uma perspetiva de igualdade em termos de género (Coutinho, Oliveira, Soares, 

& Sanchez, 2008). Porém, quando observamos a Figura 3, verificamos que a percentagem 

de mulheres capazes de empreender fora do seu país de origem é relativamente baixa 

(Desiderio & Salt, 2010). De acordo com Baycan-Levent (2010), as mulheres que deixam os 

seus países para empreenderem o seu negócio vão atrás de novas oportunidades que não 

existem nos seus países de origem. Para além das novas e melhores oportunidades, existe 

também consciência de que empreender uma atividade no exterior significa alcançar alguma 

independência e autonomia. 

Fonte: OECD (2010), p. 31 

Também para Wang e Morrell (2015), o motivo pelo qual as mulheres decidem 

empreender deve-se ao facto de assim conseguirem um melhor controlo pessoal das suas 

vidas, surgindo uma maior harmonia entre o trabalho e a família, mas também ao facto de, 

ao iniciarem a sua atividade empreendedora, conseguirem ativar uma função mais social na 

ajuda ao próximo. Também Ramos (2013, 2013a) contempla a importância e aumento da 

participação do sexo feminino no processo de migrações internacionais, o que resultará 

numa maior diversificação, uma vez que as mulheres são cada vez mais procuradas em 

diferentes áreas de relevo na sociedade. 

Figura 3 - Proporção de Mulheres que Trabalham por Conta Própria 
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Para Malheiros, Padilla, e Rodrigues (2010), o facto do posicionamento do sexo 

feminino nem sempre ser evidente relaciona-se com os vários estereótipos presentes na 

maior parte das sociedades, em que a importância da família para as mulheres acaba por 

condicionar a sua predisposição para empreeender fora do seu país, com um conjunto de 

barreiras sociais que continuam a predominar.  

Uma outra diferença que se tem vindo a pronunciar e é cada vez mais referida 

atualmente baseia-se nas características dos setores de investimento por parte dos 

empreendedores imigrantes. São cada vez mais diversos os setores em que se envolvem, 

com uma dimensão cada vez mais evidente em áreas onde a inovação está patente 

(Desiderio & Salt, 2010; OECD, 2010). Para Desiderio e Salt (2010), os negócios criados 

por empreendedores de diferentes países já não se encontram confinados aos segmentos 

menos importantes do mercado, evidenciando a sua presença em atividades de alto valor. 

Como diz Mestres (2010, p.35) “Even if  a high proportion of  foreign-born 

entrepreneur work in sectors more traditionally associated with migrant businesses (i.e. 

wholesale and retail trade), we can observe that the range of  activities that foreign-born 

entrepreneur undertake in their host countries is as wide as that of  natives. A majority of  

migrant entrepreneurs work outsider the traditional ethnic business sectors. In Europe, 

almost 18% of  migrant entrepreneurs work in the construction sector; around 8% work in 

the professional, scientific and technical sector; around 6% have businesses in 

manufacturing and another 6% in human health and social work.” 

Assim, os empreendedores imigrantes já não se encontram apenas associados a 

atividades cujos custos de iniciação são menos exigentes, nem se associam a níveis de 

qualificações e escolaridade mais baixos (Kloosterman & Rath, 2010; Mestres, 2010), uma 

vez que também empreendedores qualificados implementam o seu negócio num outro país 

para realizar empreendimentos relevantes: “The concepts of  innovation and 

entrepreneurship are closely connected to one another.” (GEM, 2017, p.40).  

De facto, o impacto que o empreendedorismo apresenta reflete-se também na 

dinamização da economia, com a receção de novos projetos, ideias e negócios que acabam 

por resultar em mais inovação. Assim, o desenvolvimento económico que os países têm 

experienciado deve-se, sobretudo, ao empreendedorismo de inovação tecnológica (IFDEP, 

2015). 
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Para Crawley e Zanker-Hagen (2019) e Mestres (2010), aquando da escolha da 

localização para estabelecer o novo projeto por parte do empreendedor imigrante, é 

habitual que a decisão se determine por questões relacionadas com a tradição e seja uma 

escolha baseada nos aspetos comuns entre os países de origem e de receção, que 

contribuem para uma maior proximidade entre ambos e maior facilidade de integração. 

Assim, aspetos como a história colonial e a língua comum são alguns dos mais referidos 

por este autor para que a seleção do destino de acolhimento seja a mais adequada possível.  

A integração do novo projeto nos países de acolhimento é, para os empreendedores 

imigrantes, um processo exigente e que requer tempo, em que o empreendedorismo acaba 

por ser encarado como uma forma de adaptação necessária na sociedade e para que a 

inserção nesse novo ambiente seja favorável (Kloosterman & Rath, 2010). Portanto, a 

temática do empreendedorismo surge assim como uma estratégia em que a adaptação 

assume um papel fundamental para que os obstáculos sejam ultrapassados, facilitando o 

processo de integração social e produtiva do empreendedor (Oliveira, 2010; Tedesco, 2017). 

De facto, aquando da mudança do país de origem para um outro país, é comum 

existir um desconhecimento geral das suas características indiciando alguns problemas em 

termos de integração. É, ainda recorrente assistir-se a situações de discriminação perante os 

emigrantes, o que dificulta a sua inserção na nova sociedade e o sucesso do seu projeto 

nesse país. Daí o grande significado que as diferentes associações de integração assumem, 

assim como a necessidade de aculturação com a criação de ligação ao país de acolhimento e 

às suas pessoas (Turchick Hakak & Al Ariss, 2013). O processo de aculturação, segundo os 

mesmos autores, caracteriza-se pelo contacto entre duas culturas distintas, em que ambas 

beneficiam com as mudanças culturais e psicológicas que proporcionam reciprocamente. 

Estas associações auxiliam a participação dos imigrantes empreendedores nas diferentes 

esferas da sociedade (Ramos & Ramos, 2014). Contudo, para uma verdadeira inclusão na 

sociedade do país de acolhimento, é também necessário a criação de laços de solidariedade 

e familiaridade para com o país de origem passando pelo fortalecimento das comunidades. 

Daí decorre a importância atribuída a tais associações que permitem ultrapassar atitudes de 

exclusão e discriminação que poderão ser vivenciadas pelos empreendedores imigrantes. 

Para Takenaka e Paerregaard (2015) a forma como os empreendedores imigrantes são 

recebidos influenciará a evolução do projeto e os resultados possíveis de obter, bem como 

as suas ambições enquanto investidores nesse mesmo país.    
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Ao nível da cultura, o empresário que se encontra disperso em diferentes locais, 

consegue demonstrar o seu relevante papel em termos de transmissor de cultura 

contribuindo para a alteração de alguns comportamentos sociais e culturais nas diferentes 

comunidades, quer de origem, quer de acolhimento (Ramos, 2012, 2013).  

 

 

2.1.4.  Empreendedorismo em Portugal 

A temática do empreendedorismo que é vivenciado em Portugal é fundamental 

para se compreender o porquê de os portugueses demonstrarem uma predisposição para 

empreender e criar um negócio fora do seu país de origem. Isto significa que possam existir 

fatores que expliquem tal tendência empreendedora no estrangeiro por parte da população 

portuguesa. 

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (2012), os dados para Portugal 

entre 2011 e 2012 evidenciavam uma atividade empreendedora estável, apresentando-se o 

país em 10º lugar com uma economia orientada para a inovação. Foram vários os aspetos 

mencionados como impulsionadores do empreendedorismo em Portugal, através de 

condições favoráveis para empreender, como é o caso da qualidade das infraestruturas. 

Contudo, são também apresentadas condições menos favoráveis, com um grande peso para 

a cultura existente que é pouco vocacionada para o empreendedorismo, existindo falta de 

estímulo para a criação de algo novo, associado às políticas governamentais que constituem 

um desincentivo para a atividade empreendedora, como a burocracia e a carga fiscal (GEM, 

2012). Associados a estas problemáticas encontram-se a insuficiência de apoio financeiro 

providenciado aos novos empreendedores, e os programas governamentais incapazes de 

apoiar a atividade empreendedora. 

É também possível concluir pela análise do Global Entrepreneurship Monitor 

(2012) que Portugal se apresenta como um país fortemente caracterizado pela presença de 

empreendedores com um elevado grau de internacionalização, e que tais empreendedores 

portugueses emigrados são conectores entre Portugal e os diferentes países onde se 

inserem, conseguindo fazer chegar a cultura portuguesa ao país recetor (Ramos & Ramos, 

2014). 
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O empreendedorismo em Portugal ainda demonstra um grande medo de falhar, 

inibindo tal atitude empreendedora (Caetano, 2014; Ramos, 2013a), entre os 

empreendedores portugueses, o que poderá explicar a propensão à emigração por parte dos 

empresários portugueses. 

“This weak entrepreneurial spirit of  the Portuguese is greatly due to cultural 

reasons, pessimism, aversion to risk, preference for stable employment by working for 

others, lack of  training and education of  its population and the still weak financial 

supports” (Coelho et al., 2015, p.6).  

 

2.2. Emigração: Enquadramento e Panorama Atual 

“The act of  departing or exiting from one State with a view to settle in another.” 

(Dokorou, Demertzis, Jasinski, & Kovala-Demertzi, 2004, p.21). Este movimento de 

deslocação de pessoas do seu local de origem para um outro país, pode ser influenciado 

por uma variedade de motivos incentivadores, como o contexto económico, questões 

políticas e culturais.  

Atualmente existe uma maior facilidade para os fluxos populacionais se 

movimentarem uma vez que vivemos num mundo cada vez mais globalizado e direcionado 

para o desenvolvimento tecnológico e conhecimento, que permite que a população 

percecione melhores oportunidades num outro país que não o seu (Ramos, 2013). Assim, 

esta realidade contribuiu para a expansão das diásporas. 

A emigração representa-se como sendo um movimento voluntário que é, na maior 

parte das vezes, motivado pela busca de melhores condições de vida e melhores 

oportunidades. Tendo por base diferentes contributos proporcionados, o emigrante acaba 

por contribuir simultaneamente e de uma forma positiva para o seu país de origem, assim 

como para o país que o acolhe (Ramos, 2012, 2013). Apesar de poderem existir aspetos 

menos benéficos decorrentes da emigração, como a fuga de cérebros (Docquier & 

Rapoport, 2012; Malheiros, 2011), este fenómeno demonstra-se altamente vantajoso no que 

respeita ao crescimento económico (Baganha, 1994). Seguindo a mesma linha de raciocínio, 

Ramos (2013a) defendeu que os empresários que se encontram fora do seu país de origem 



 

20 

 

demonstram também o seu contributo em termos de inovação, e de transferência e partilha 

de conhecimento. 

De acordo com Singh e Koiri (2018), é possível explorar alguns impactos 

economicamente positivos que a diáspora proporciona no país de origem, quer ao nível do 

investimento direto estrangeiro, como no que respeita ao acesso a mercados internacionais. 

Adicionalmente, é possível prever vantagens no que diz respeito à criação de networks que se 

apresentam como essenciais para qualquer nação: “Diaspora networks consist of  groups of  

individuals engaged in the economies and societies of  both their destination and their 

source countries.” (OECD, 2008, p.93). Se adicionarmos o impacto sociocultural da 

diáspora, este também é verificado, assim como o impacto político, uma vez que os 

emigrantes na diáspora acabam por representar o seu país de origem, sendo encarados 

como “embaixadores” do seu país no exterior.  

Os movimentos internacionais alvo de estudo demonstram serem relevantes a nível 

social devido às mudanças que impõem, e transformam-se em desafios importantes a 

enfrentar. Atualmente, os emigrantes saem dos seus países na medida em que pretendem 

vivenciar novas experiências, procurar novas oportunidades e aprendizagens, dado que as 

suas habilitações são cada vez mais valorizadas pela qualidade que as caracteriza, o que não 

era significativo no passado. “Two trends in international migration flows have attracted 

much attention recently: (…) the increasing selectivity of  migration towards the highly 

skilled, …” (Dumont, Martin, & Spielvogel, 2007, p.3).  

Relacionado com a emigração surge o conceito de diáspora, que ilustra o modo de 

funcionamento das inter-relações migratórias (Ramos, 2012), termo este que se inspira na 

disseminação de um povo (Diogo, 2014), sendo um fenómeno que surge como resultado 

de uma migração internacional, através de movimentos transfronteiriços (Singh & Koiri, 

2018). De acordo com Brubaker (2005), os anos 80 marcaram a importância atribuída aos 

estudos sobre a diáspora, em que os grupos de emigrantes foram associados a este termo. 

Isto acabou por levar a uma desvalorização do próprio conceito: “It is inherently dispersed, 

heterogeneous and fragmented, with uncertain contours and incommensurable meanings.” 

(Alexander, 2017, 1544). Contudo, este é um termo que pode ser entendido como resultado 

da migração.  

Portugal caracteriza-se, assim, pela sua tradição emigrante, com uma grande 
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diáspora presente em todo o mundo (Pereira Ramos et al., 2015). 

 

2.2.1. Caso dos Emigrantes Portugueses Empreendedores 

A emigração portuguesa sempre andou a par com a própria história nacional, 

evidenciando “… um cariz cumulativo, estrutural e histórico.” (Lopes & Teixeira, 2014, 

p.97). Desde o século XV, com os Descobrimentos, os portugueses demonstraram o seu 

espírito aventureiro e empreendedor pelo mundo. Contudo, o tipo de emigração atual 

diferencia-se bastante da patenteada em séculos anteriores, tendo surgido novos 

movimentos da diáspora portuguesa. De acordo com Pires (2017) e baseado nos últimos 

dados das Nações Unidas, no ano de 2017 existiam mais de 2.2 milhões de emigrantes 

portugueses, sendo que 66% apresentavam como destino o continente europeu. 

Se observarmos a evolução das saídas totais de portugueses, no período entre 2001 

e 2016, podemos constatar um processo ascendente, e especialmente a partir de 2013 a 

emigração de portugueses tem vindo a experienciar uma descida, sendo que este 

decréscimo se deve, sobretudo, à recuperação económica de Portugal: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pires et al. (2017), p.34 

 

Figura 4 - Estimativa das saídas totais de emigrantes portugueses, 2001-2016 
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De acordo com Baganha (1994), apesar da emigração ser um aspeto intrínseco da 

sociedade portuguesa, a verdade é que cada corrente deste movimento apresenta 

características particulares, dependendo da altura em que ocorre. As principais mudanças 

que se têm vindo a verificar na emigração portuguesa, referem-se aos destinos escolhidos e 

também às qualificações apresentadas pelos emigrantes, sendo também interessante analisar 

os setores de atividade para os quais se dirigem quando tomam a decisão de sair do seu 

país. 

Nos anos 50, o processo migratório português era caracterizado por trabalhadores 

com baixas qualificações a nível profissional, o que contrasta com o que se tem verificado 

atualmente, já que a mão-de-obra que sai de Portugal é sobretudo qualificada. Quer isto 

dizer, que existiu uma alteração na realidade migratória portuguesa (Marques & Góis, 2014, 

2017) em termos de formação dos emigrantes.  

De facto, o nível de qualificação dos novos emigrantes é substancialmente superior 

ao existente noutras épocas, o que evidencia uma alteração significativa para Portugal e que 

contribui para o seu reconhecimento a nível internacional (Pires et al., 2017), pela 

generalização de novas profissões que atualmente se veem associadas a esta experiência 

(Marques & Góis, 2017). 

Esta nova característica de emigrantes portugueses instruídos é contrastante com a 

verificada nas décadas de 1960 e 1970, quando as pessoas que decidiam abandonar o país 

estavam ligadas, sobretudo, a áreas mais tradicionais, como a agrícola e industrial e, muito 

frequentemente, a atividades domésticas, onde a necessidade de formação era baixa 

(Marques & Góis, 2014). Contudo, no mesmo período, foi evidente um abrandamento 

relativo à saída de portugueses, porque se observou a imposição de algumas restrições por 

parte de outros países à entrada de estrangeiros, e também com a intenção de fazer com 

que os que se encontravam emigrados regressassem.  

Relativamente à saída de Portugal de pessoas cada vez mais qualificadas na 

atualidade, Docquier e Rapoport (2012) e Malheiros (2011) abordaram a temática 

preocupante da fuga de cérebros. Portugal observa um grande prejuízo neste campo devido à 

intensa saída de pessoas qualificadas do nosso país, que fora de Portugal enfrentam 

oportunidades que parecem inexistentes cá ou dificilmente atingidas. “… Portugal was, in 

2000, one of  the European countries most affected by skilled emigration, with a skilled 
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emigration rate of  19.5% to the skilled workforce in the country, …” (Marques & Góis, 

2017, p.71). Principalmente porque, entre 2009 e 2013, a economia portuguesa 

caracterizou-se por uma estagnação no seu crescimento, apresentando mesmo uma 

evolução desfavorável, com o aumento do desemprego. 

De acordo com a OECD (2015) e o Global Entrepreneurship Monitor (2012), o 

propósito de sair do país varia de acordo com algumas características em termos de idade e 

género, em que as pessoas do sexo masculino e com menos de 44 anos se apresentam 

como as mais propícias a experienciar a emigração.: “… o número de empreendedores do 

sexo masculino é exatamente 50% superior ao número de empreendedores do sexo 

feminino.” (GEM, 2012, p.18). 

Contrariamente, e como já seria expectável, as mulheres apresentam características 

que as tornam menos disponíveis para enveredarem nas suas funções fora do seu país, 

apesar das recentes tendências demonstrarem que existe um crescimento da presença 

feminina nos fluxos migratórios: “… female migration to OECD countries has been 

increasing significantly in recent decades, so that migrant stocks are now more or less 

gender-balanced.” (Dumont et al., 2007, p.21). A percentagem de mulheres 

empreendedoras apresenta-se mais favorável em Portugal do que em outros países, em que 

já é evidente a postura cada vez mais frequente das mulheres na liderança de atividades nas 

associações de migrantes, apresentando-se como fatores chave e cada vez mais 

significativos no mundo dos negócios entre empresários imigrantes (Ramos & Ramos, 

2014).  

Uma análise por faixa etária revela que é também evidente que grande parte das 

mulheres empreendedoras apresentam menos de 34 anos, existindo uma variação entre 18 e 

64 anos para o sexo masculino empreendedor (GEM, 2012). Apesar destes dados se 

referirem a Portugal, eles não são tão díspares quando comparados com os de outros países 

da OCDE.  

Podemos também relacionar a importância crescente das habilitações, sendo 

evidente que as pessoas com graus de ensino superiores, apresentam um maior impulso 

para enveredar na atividade empreendedora (GEM, 2012; Ramos, 2013a). No que respeita 

aos setores de atividade, o setor com uma maior atividade empreendedora é o setor 

orientado para o consumidor – retalho, restauração, alojamento, educação, lazer; seguido 
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pelo setor da transformação – construção, transporte, manufatura, comunicações; o setor 

orientado ao cliente organizacional – seguros, imobiliário; e o setor extrativo – agricultura. 

Também no que aos destinos para onde se dirigem os portugueses diz respeito, está 

cada vez mais patente a multiplicidade de destinos, sendo as condições que estes oferecem 

apontadas como decisivas na escolha dos emigrantes, assim como a qualidade de networks 

que possuem (OECD, 2015), e que acaba por contribuir para a sua eficiente integração. 

“Research suggests that network ties are very effective for migrants in obtaining career 

success.” (Turchick Hakak & Al Ariss, 2013, p.4119). 

De acordo com Pires et al. (2017), o Reino Unido constitui o principal destino de 

escolha dos emigrantes portugueses, tendo conhecido nos últimos anos uma ligeira 

diminuição de entradas de portugueses. Apesar do ligeiro abrandamento, este país 

apresenta-se como bastante atrativo para os portugueses qualificados (Rodrigues, 2017). 

Também o destino alemão conheceu um abrandamento de emigrantes portugueses, assim 

como a Suíça.  

Relativamente ao segundo destino preferencial dos portugueses, a França surge 

assim como um destino recorrente no que respeita à emigração portuguesa, pois continua a 

conhecer um desenvolvimento estável com valores elevados. Já em 1999, foi evidente que o 

grupo mais significativo de empresários imigrantes neste país era o português com cerca de 

15.8% dos empresários imigrantes (Rodrigues, 2017). 

Também a Espanha apresenta um aumento da presença de portugueses com um 

crescimento de 15% em 2016. Fora da Europa, as principais escolhas portuguesas dirigem-

se para países africanos, como Angola e Moçambique. Segundo Marques e Góis (2017, 

p.70), para complementar os destinos europeus surgem novamente os países culturalmente 

próximos, por exemplo, no campo da língua portuguesa.  

Recentemente, podemos constatar que, principalmente a partir de 2008, os 

emigrantes portugueses integram uma dualidade de destinos, combinando os destinos mais 

tradicionais com os novos países alvo da emigração portuguesa.  
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Fonte: Pires et al. (2017), p.54 

 

Devido a toda a complexidade que caracteriza Portugal quanto aos movimentos 

migratórios, torna-se necessário ajustar a nova realidade ao nosso país e tal foi conseguido 

com o Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020 (PME, 2015), na tentativa de ligar 

efetivamente Portugal e os portugueses que se encontram noutros países. Para tal, existe 

neste documento uma série de medidas e políticas consagradas para reforçar esta ligação. 

Contudo, o Estado português nem sempre olhou para os seus emigrantes como 

fator a valorizar, pois as suas políticas não tinham em consideração a importância das 

Figura 5 - Entrada de Portugueses, principais países de destino da emigração, 2016 ou 

último ano disponível 
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ligações que se podem estabelecer de uma forma coordenada com os portugueses que se 

encontram no exterior (Marques & Góis, 2014).  

Atualmente esta dinâmica tem vindo a alterar-se, já que agora o Estado português 

prevê um maior direcionamento para estas comunidades, na tentativa de incorporar 

politicamente os seus emigrantes. Neste sentido, surge o Conselho das Comunidades 

Portuguesas (Aguiar, 2009), com um papel fundamental para a representação dos 

emigrantes portugueses e que contribui para o reforço da imagem de Portugal 

internacionalmente como um país que se importa com o importante ativo estratégico que 

constitui a diáspora portuguesa. 

Este órgão consultivo do governo português reveste-se de uma importância 

fundamental visto que, atualmente, apesar do decréscimo observado no número de saídas, 

Portugal ainda se apresenta como um país de emigração, em que cerca de 22% da 

população portuguesa se encontra emigrada (Pires et al., 2017), sendo o país da União 

Europeia com o maior número de “embaixadores” noutros países. Na sua maioria 

encontram-se em países europeus, tendência intraeuropeia evidente desde o século XX, 

uma vez que no século anterior a tendência migratória era transatlântica, com destaque para 

o Brasil (Baganha, 2009; Marques & Góis, 2017). 

Seguindo a mesma lógica, para Carneiro (2017), com o mundo atual caracterizado 

pela globalização, é fundamental valorizar o empreendedorismo das comunidades 

portuguesas. Neste sentido, surgiram os Encontros de Investidores da Diáspora, que emergem 

como plataformas de encontro entre os cidadãos emigrados e os seus projetos, acabando 

por constituir também “… uma homenagem a todos eles.” (Carneiro, 2017). Estes 

encontros permitem que a perceção do dinamismo e empreendedorismo que caracteriza os 

empresários que se encontram fora de Portugal seja cada vez maior. Além disso, com as 

visitas que fazem a Portugal, existe um conjunto de influências e experiências que são 

importantes para o país e que contribuem para o seu enriquecimento (GAID, n.d.) 

Também em 2012 surge o Conselho da Diáspora Portuguesa, com o intuito de 

aproximar Portugal à sua diáspora, estreitando as suas relações, de forma a fortalecer os 

valores portugueses no mundo. 

Por conseguinte, todas as alterações vividas em Portugal e que caracterizam os 
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fluxos contemporâneos em termos de emigração dependeram não só de significativas 

alterações no mercado de trabalho internacional, mas também das mudanças que se têm 

verificado na própria sociedade portuguesa (Ramos, 2012; Marques & Góis, 2017). Tais 

transformações de várias características distinguem os emigrantes portugueses no século 

XXI, tornando possível considerarmos a emigração como uma parte constituinte da 

evolução da sociedade portuguesa e da sua complexidade.  

Tal complexidade e exigência que a emigração implementou acarreta as alterações já 

mencionadas que, também foram abordadas por Lopes e Teixeira (2014, p.100) que 

afirmam que: “… ii) diversificam-se as saídas (…); iii) eleva-se a participação feminina, 

apesar de se manter a sobre-representação masculina; iv) constata-se a forte juvenilização, 

com mais de 55% dos jovens com idade inferior a 20 anos e, finalmente, iv) cresce o peso 

relativo das médias e elevadas qualificações, …”. 

De facto, não podemos negar a importância que a diáspora portuguesa assume em 

Portugal, daí ser necessário entender se na realidade os emigrantes constituem uma 

verdadeira prioridade para o nosso país (Sousa, 2017). Segundo este autor, existem outras 

prioridades que apresentam uma posição mais relevante para a política externa portuguesa, 

delegando para segundo lugar a relação que o país pretende criar com as comunidades 

portuguesas que se encontram espalhadas pelo mundo. 

Para Sá (2015, p.84): “… as significativas comunidades portuguesas espalhadas um 

pouco por todo o mundo, mas sobretudo em países na cintura que rodeia o Atlântico (…), 

[e] frequentemente casos exemplares de integração nos países onde se acham inseridas, 

podem revelar-se um verdadeiro ativo a favor de Portugal no estabelecimento de laços mais 

aprofundados com os seus Estados recetores, na medida em que a política externa 

portuguesa seja capaz de, através de uma política coerente, manter o espírito de contacto 

em rede entre as várias comunidades da diáspora”. 

Devido ao impacto que os emigrantes poderão ter no país de origem, é de interesse 

do Estado apostar nas diásporas. Os portugueses que se encontram fora de Portugal 

demostram o seu espírito empreendedor, associado à inovação necessária. Pelas atividades 

que desenvolvem nos países de acolhimento, os portugueses na diáspora contribuem para o 

reconhecimento de Portugal a nível internacional e deveriam ser verdadeiramente 

valorizados e reconhecidos. 
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3. Análise: Emigrantes Portugueses Empreendedores 

 

3.1. Metodologia 

É através da seleção da estratégia de investigação que conseguimos construir uma 

metodologia de investigação consistente. Tal estratégia vai condicionar a escolha das 

técnicas utilizadas (Sousa & Baptista, 2011). 

Como mencionado anteriormente, este estudo apresenta como ponto de partida 

principal “Quais as características atuais dos empreendedores portugueses pelo mundo?”, 

seguido de outras questões: 

• Qual o perfil dos portugueses empreendedores no mundo? 

• Quais as motivações para empreender num outro país que não em Portugal? 

• De que forma os empresários portugueses sentem que Portugal influencia o 

sucesso dos seus projetos desenvolvidos na diáspora? 

 

A investigação seguiu uma metodologia quantitativa com a realização de um 

inquérito dirigido a empreendedores portugueses espalhados pela diáspora, que foi enviado 

por correio eletrónico e esteve disponível entre Abril e Maio de 2019, com a obtenção de 

42 respostas válidas. “O inquérito é um dos métodos mais amplamente utilizados pelo 

sociólogos e psicólogos sociais (Ghiglione & Matalon, 1997, p.1) nos seus trabalhos de 

investigação (…) que consiste em suscitar um conjunto de historiais/registos, orais ou 

escritos, em interpretá-los e generalizá-los (…)” (Sousa & Baptista, 2011, p.89). 

A pesquisa de possíveis contactos de empreendedores portugueses emigrados foi 

feita através das Associações de Emigrantes Portugueses, Câmaras de Comércio 

Internacionais, Associações de Empresários Portugueses, Consulados e alguns contactos 

pessoais, que permitiram que tal inquérito chegasse ao maior número possível de 

empresários na diáspora.  
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É também de mencionar o Conselho da Diáspora Portuguesa, o Conselho das 

Comunidades Portuguesas e os Encontros de Investidores da Diáspora como mecanismos 

importantes para a obtenção de informação e de alguns contactos relevantes para o estudo. 

Acrescente-se a importante colaboração no que respeita à divulgação do inquérito junto da 

AICEP, da Revista PORT.COM de Portugal e das Comunidades, e da Rádio e Televisão de 

Portugal – Informação Rádio. 

As questões que estruturam o inquérito permitiram clarificar o perfil atual dos 

empresários portugueses no estrangeiro em termos de idade, sexo, nível de formação e 

setor de investimento, assim como as motivações que os levaram a optar por um outro país 

que não Portugal. Existiam, também, questões mais dirigidas para a forma como sentem 

que Portugal valoriza e apoia os seus projetos, também associadas ao fator integrativo no 

país de acolhimento, mencionando algumas das principais dificuldades sentidas pelos 

mesmos. 

O inquérito, que se encontra em anexo, dividiu-se em quatro secções principais, 

tendo sido iniciado com questões de caracterização sociodemográfica relativamente à idade, 

sexo e habilitações académicas. Seguiram-se questões relacionadas com a caracterização da 

emigração para um melhor entendimento em termos de motivações para emigrar e 

empreender na diáspora e, questões relacionadas com o empreendedorismo, na tentativa de 

compreender como é que estes empresários encaram a própria dinâmica de empreender. 

Por último, as questões dirigiram-se para a estratégia adotada pelos empreendedores 

portugueses em termos de inovação e dimensão do seu negócio, e qual o papel de Portugal 

no desenvolvimento e crescimento dos seus projetos, assim como o crescimento 

económico que acreditam proporcionar.  

 

 

3.2. Recolha e Análise dos Dados 

 

3.2.1. Situação Sociodemográfica 

Esta investigação procurou integrar o maior número de empresários portugueses 

emigrados, chegando a todos os países onde se encontram e às suas diversas atividades de 

forma a colmatar o que uma amostragem por conveniência implica. Seguidamente será 
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apresentada uma análise detalhada dos dados possíveis de recolher tendo em conta as 42 

respostas obtidas. 

No que diz respeito às características sociodemográficas dos inquiridos, 69% destes 

empresários são do sexo masculino, confirmando a premissa que revela uma presença 

menos evidente do sexo feminino, constituindo 31% da amostra.  

 

 

Quadro 3 - Dados Sociodemográficos dos Inquiridos 

 

IDADES - ANOS NÚMERO PERCENTAGEM 

20 – 30 5 12 % 

30 - 40 10 24 % 

40 - 50 14 33 % 

50 - 60 9 21 % 

Mais de 60 
 
4 10 % 

SEXO NÚMERO PERCENTAGEM 

Feminino 13 31 % 

Masculino 29 69 % 

 

 

Analisando os dados recolhidos podemos concluir que, de facto, estes resultados 

sociodemográficos vão de encontro à revisão bibliográfica apresentada nesta investigação 

constatando que os empresários emigrantes portugueses são, maioritariamente, do sexo 

masculino, apresentando uma sobreposição ao sexo feminino em mais do dobro (GEM, 

2012). 
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Apesar desta diferença, estes valores revelam já alguma alteração significativa uma 

vez que a presença feminina tem vindo a aumentar se compararmos estes valores com 

estudos anteriores, implicando uma grande afirmação do sexo feminino no mercado de 

trabalho internacional. 

É possível verificar que a grande maioria destes inquiridos apresenta uma idade 

compreendida entre os 40 e os 50 anos, representando 33% do número das respostas. Tal 

como foi abordado por Mestres (2010), há uma predominância dos empreendedores com 

uma idade superior aos 35 anos, o que se relaciona com a experiência e amadurecimento 

necessários aquando da criação de um negócio fora do país de origem. Se verificarmos a 

percentagem de empreendedores portugueses com mais de 60 anos esta acaba por 

apresentar um peso não tão significativo, cerca de 10%, pois cada vez mais se torna 

necessário um desenvolvimento em termos de inovação e qualificações que acabam por 

refletir-se na diminuição da presença de pessoas com uma idade mais avançada. 

 

 

 

 

Figura 6 - Idade dos Inquiridos 
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De acordo com as respostas recolhidas e analisando a Figura 6, verificamos que os 

empresários inquiridos apresentam maioritariamente uma idade inferior a 50 anos (69%), 

uma alteração que se revela significativa no panorama atual da emigração. Tal vai de 

encontro ao explorado na revisão da literatura inicial deste estudo, em que pessoas com 

menos de 44 anos estão mais predispostas a experienciar a emigração (Mestres, 2010). 

 

 

Relativamente às habilitações académicas, é evidente uma grande predominância de 

empresários com o grau de Licenciatura e Mestrado, demonstrando uma alteração 

significativa neste campo uma vez que os empresários portugueses que responderam ao 

inquérito e que se encontram presentes na diáspora apresentam qualificações importantes. 

Assim, são os empresários licenciados que se destacam com uma percentagem de 33%, 

seguidos por 21% de empresários com o grau de mestre.  

Um dado importante possível de observar refere-se ao facto das 13 mulheres que 

responderam ao inquérito, 11 são detentoras de um grau académico superior e 6 delas 

apresentam-se como Mestres (67%), contra apenas 3 dos inquiridos do sexo masculino.  

Figura 7 - Habilitações dos Inquiridos 
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Concluindo, podemos comprovar que a maioria dos empresários emigrantes de 

nacionalidade portuguesa apresentam alterações ao nível da educação, em que possuem 

habilitações académicas mais elevadas (Marques & Góis, 2017), evidenciando que a mão-

de-obra que decide criar trabalho fora de Portugal é mais qualificada, contribuindo para 

uma melhor visão e reconhecimento de Portugal a nível internacional. 

 

Uma outra alteração que se tem vindo a evidenciar nos últimos tempos diz respeito 

aos setores em que estes empresários decidem investir no estrangeiro (Figura 8), uma vez 

que tal como Desiderio e Salt (2010) abordaram, atualmente as áreas de negócio 

apresentam-se como sendo cada vez mais diversas, com um peso significativo das áreas 

relacionadas com a inovação.  

As principais áreas de negócio em que estes empresários se encontravam em 

Portugal eram as seguintes: Comércio (17%), Indústria Transformadora (12%) e 

Agricultura, Pesca, Produção Animal, Caça, Florestal (12%) sendo importante refletir que 

dos 42 inquiridos, 6 se encontravam em situação de desemprego (14%). Assim, estas 3 

áreas de negócio principais associadas à situação de desemprego, representam 55% do total 

de respostas obtidas.  

Figura 8 - Área de Negócio no País de Origem vs. País de Acolhimento 
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Aquando da decisão de emigrar é novamente evidente o grande predomínio do 

Comércio enquanto área de negócio (29%), com um aumento significativo da área do 

Alojamento e Restauração que, em Portugal representava apenas 7%, evoluindo para 24% 

no país de acolhimento, enquanto principal área de investimento dos empresários 

portugueses. A área de Consultoria/Científica apresentou um acréscimo significativo de 

50%, e as áreas tidas como mais tradicionais e alvo de empreendimentos em Portugal 

dissiparam-se na diáspora como é o caso da Agricultura, Pesca, Produção Animal, Caça, 

Florestal.  

De facto, a diversidade de destinos mantém-se presente quando analisamos a 

emigração portuguesa, com um predomínio do continente europeu como destino de 

preferência (Pires, 2017).  

 

O Reino Unido apresenta-se como o principal destino na Europa representando 

14% dos inquiridos, seguido por Espanha e França (12%), e com 10% apresenta-se a 

Alemanha. Fora do continente europeu, as principais preferências dos emigrantes 

empreendedores portugueses são Moçambique, Angola e Brasil. Assim, os países de língua 

portuguesa representam 29% das escolhas dos inquiridos, escolhas estas que se justificam 

pela proximidade cultural no campo da língua portuguesa, e que se traduz numa facilidade 

Figura 9 - Destinos dos Inquiridos 
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de integração (Figura 9). 

Ao analisar os inquéritos verificamos que os empresários emigrantes que 

abandonaram Portugal até 2006, apresentavam como países de acolhimento destinos mais 

tradicionais e, a partir de 2007, existiu uma maior diversidade de destinos escolhidos para 

empreender. Mais recentemente, os empresários portugueses emigrados adotam uma maior 

diversidade de destinos para desenvolver os negócios, já que no passado o que acontecia era 

uma seleção dos países mais propícios a uma maior adaptação nomeadamente países onde 

a presença de emigrantes portugueses era uma forte motivação. Principalmente desde 2008 

tem-se verificado uma dualidade de destinos, com uma combinação entre novos destinos e 

os destinos que tradicionalmente eram atrativos para os emigrantes portugueses, onde a 

tradição e os aspetos comuns contribuem para uma maior proximidade e facilidade de 

integração (Marques & Góis, 2017). 

 

 

3.2.2. Motivações para Emigrar e Empreender 

Como já mencionado anteriormente, são várias as motivações apresentadas para 

uma pessoa tomar a decisão de mudar de país. De acordo com os inquiridos e tal como a 

abordagem de Hisrich et al. (2017), os fatores mais mencionados para emigrar relacionam-

se com a procura de melhores condições de vida e de trabalho, resposta esta mencionada 

por 26 inquiridos. A busca por melhores oportunidades, salários e um futuro melhor estão 

na base desta motivação principal que se encontra diretamente relacionada com a vertente 

económica que é, tradicionalmente, encarada como a grande razão para os empresários 

emigrantes iniciarem o seu projeto além-fronteiras.  

O conhecimento da língua do país de acolhimento encontra-se como segunda 

motivação preferencial dos inquiridos, o que aliado à primeira motivação contribui para 

uma melhor e mais facilitada integração que é fundamental nestas situações. O facto de 15 

inquiridos mencionarem conhecer a língua do país que escolheram para retomar as suas 

vidas, é também justificativo dos principais destinos escolhidos pelos empresários 

portugueses que responderam ao inquérito em que, tal como é possível verificar na Figura 

9, há uma predominância dos países de língua portuguesa. 
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É também relevante mencionar a presença de familiares e/ou amigos no país de 

destino como fator motivacional para sair do seu país e emigrar, assim como o surgimento 

de oportunidades de trabalho, motivações comuns a 13 inquiridos. Algumas motivações 

que, tradicionalmente, não seriam tão representadas dizem respeito à vontade de viver num 

outro país e de conhecer novas culturas, motivações estas que em conjunto representam 15 

inquiridos. Esta motivação representa uma nova fase da emigração portuguesa, com a 

presença de um espírito mais aventureiro e aberto para vivenciar novas experiências e 

aprendizagens, nomeadamente por parte dos mais jovens (Fracalossi & Ramos, 2015). 

As motivações apresentadas pelos inquiridos encontram-se na Figura 10, em que as 

alterações na área de negócio do país de origem para o país de acolhimento demonstram 

esta nova vontade de arriscar, na medida em que procuram novas experiências abraçando 

novas áreas de negócio, ou levando a sua área de negócio para o país recetor do projeto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativamente às motivações para se criar um negócio fora de Portugal, estas 

encontram-se em sintonia com as motivações que foram mencionadas para emigrar, 

novamente com um grande predomínio na procura de melhores condições de vida, com 33 

empresários a mencionarem este motivo para empreender na diáspora, o que vai ao 

encontro do que foi mencionado ao longo desta investigação e defendido também por 

alguns autores como Hisrich et al. (2017). 

Figura 10 - Motivações para Emigrar 
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Observando a Figura 11, podemos confirmar que são diferentes e variados os 

estímulos que influenciam a decisão de criar um negócio empreendedor, em que a 

necessidade de reconhecimento e realização pessoal se assumem como sendo fatores cada 

vez mais importantes e influenciadores na decisão de empreender fora do país de origem 

(Carsrud & Brännback, 2011; Zwan, Thurik, Verheul, & Hessels, 2016). De acordo com os 

fatores push e os fatores pull, verificamos que há uma afirmação cada vez maior dos fatores 

pull, ou seja, os que se relacionam com a autorrealização, reconhecimento, independência e 

autonomia, tal como foi estudado por Zwan et al. (2016). 

É muito referido a estabilidade e segurança económica/financeira que se revela 

essencial aquando da instalação de um novo negócio num novo país. É possível indicarmos 

uma possível relação entre esta motivação e o facto de Portugal não ser propício para a 

criação de um negócio próprio, e daí a predisposição dos portugueses enquanto 

empreendedores emigrantes. Se combinarmos a presença de condições menos favoráveis 

ao empreendedorismo existentes em Portugal, como a falta de estímulos, de incentivos, o 

insuficiente apoio financeiro e a elevada burocracia e carga fiscal, constatamos que a 

tendência seguirá cada vez mais o que foi mencionado pelo Global Entrepreneurship 

Monitor (2012), com a elevada internacionalização de empreendedores portugueses. 

Figura 11 - Motivações para Empreender 
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Como é possível verificar pela Figura 12, a grande maioria dos inquiridos (55%) 

saíram de Portugal mais recentemente, entre 2007 e 2017, o que se relaciona com as 

maiores qualificações apresentadas pela sua grande maioria e com a principal faixa etária 

dos inquiridos. 

Dos inquiridos, 45% já haviam experienciado empreender um negócio em Portugal 

antes de tomarem a decisão de emigrar e escolher outro país para o fazer. Destes 19 

inquiridos que admitiram ter empreendido no país de origem, 9 consideram ter tido 

sucesso nessas suas experiências, e para os restantes 10 o medo de falhar foi 

frequentemente mencionado como fator desincentivador e desmotivante no negócio que 

mantinham em Portugal, levando ao insucesso (Caetano, 2014; Lassmann & Busch, 2015). 

Outros motivos mencionados para o insucesso de acordo com os inquiridos, e já 

mencionados anteriormente, estão associados à falta de apoio, colaboração e incentivos por 

parte do Estado português, onde são mencionados também os excessivos encargos a 

cumprir, a falta de aceitação para as áreas relacionadas com a inovação e com o que é 

“novo” numa sociedade considerada tradicional, e a instabilidade económica vivida em 

Portugal (Ramos, 2013a). 

 

Figura 12 - Ano de Saída de Portugal 
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Tal como demonstrado anteriormente, estudar o país antes da decisão de 

empreender no mesmo, é uma premissa quase obrigatória para que o sucesso seja possível, 

confirmando a ideia de Crawley e Zanker-Hagen (2019) de que esta escolha se deve à 

necessidade de proximidade e uma maior facilidade de integração. Assim, cerca de 57% dos 

inquiridos admitem ter feito uma prospeção sobre o país de acolhimento antes da sua 

instalação nesse mesmo país permitindo-lhes, assim, alcançar o sucesso desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Experiência em Portugal 

Figura 14 - Estudo de Mercado no País de Acolhimento 
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De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (2012), a atividade 

empreendedora pode surgir sob a forma de oportunidade ou de necessidade decorrente da 

falta de oportunidades. Estas duas variáveis foram também abordadas por Tedesco (2017), 

que questionava se seria necessário ser imigrante para se ter uma maior possibilidade de 

sucesso no empreendimento feito no país recetor.  

Seguindo esta linha de raciocínio, 60% dos inquiridos afirma que o seu negócio na 

diáspora surgiu como uma consequência da emigração, o que implica que a decisão de 

emigrar não se deveu, em primeira instância, à necessidade e vontade de empreender. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedesco (2017) aborda também alguns constrangimentos associados à atividade 

empreendedora no estrangeiro, assim como algumas exigências e dificuldades que podem, 

de facto, condicionar o sucesso do negócio.  

Posto isto, analisamos as dificuldades e obstáculos que os empresários portugueses 

enfrentaram aquando da sua chegada e instalação do seu negócio no país de acolhimento. 

Através da Escala de Likert e com base num intervalo de 5 níveis, são apresentadas na 

Figura 16, as respostas obtidas nas 8 condicionantes pré-definidas no inquérito. Os 42 

inquiridos classificaram numa escala de 1 a 5 tais obstáculos, em que 1 representa “Não tive 

Figura 15 - Empreender: Oportunidade ou Necessidade? 
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problemas” e o nível 5 “Tive muitos problemas”. 

Ao analisarmos as respostas é possível concluir que os empreendedores 

portugueses inquiridos apresentam níveis relativamente baixos de entraves em que 

verificamos que nenhuma variável ultrapassa os 3 valores de média. Contudo, tal não 

significa que estes entraves foram fáceis de ser ultrapassados, sendo que com 2.9, os 

“Aspetos burocráticos” destacam-se como o fator com maior peso para os inquiridos nos 

diferentes países de destino. Outros fatores igualmente problemáticos são o “Acesso a 

financiamento” e as “Questões fiscais”, ambas as variáveis com 2.7 de média. É também 

interessante destacar, com 2.6 de média, a “Concorrência” e as “Leis laborais”, seguidas das 

variáveis “Mercado”, com 2.4 e “Adaptação/Inserção” que apresentou uma média de 2.1 

valores. Ao analisarmos as respostas dos inquiridos a questões como países de destino e 

motivações (Figuras 9, 10 e 11), era já expectável que o fator “Língua” se apresentasse 

menos significativo em termos de dificuldade, com 1,9 de média.  

 

 

 

Independentemente dos obstáculos enfrentados e que podem condicionar a 

intenção de empreender no país recetor escolhido, existem incentivos que justificam 

também as motivações para empreender já abordadas, e que corroboram o facto dos 

Figura 16 - Obstáculos Enfrentados pelos Inquiridos 
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migrantes terem uma maior predisposição para enveredar pela criação de negócio próprio 

do que os nativos de um determinado país (Desiderio & Salt, 2010; Mestres, 2010; OECD, 

2010).  

É evidente a predominância de dois tipos de incentivos para os empresários 

inquiridos: o primeiro relativo ao “Apoio, Aconselhamento e Financiamento” e, o segundo 

correspondente à “Oportunidade, Valorização de Projetos Inovadores”. Verificamos que 

existe uma coincidência entre estas duas condições favoráveis para a escolha de um país 

iniciando aí o seu projeto próprio de uma forma independente, e as motivações para 

emigrar e empreender num outro país, uma vez que a falta de apoio e de oportunidades em 

Portugal foram massivamente mencionadas pelos empreendedores emigrantes portugueses 

inquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Incentivos no País de Acolhimento 
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Sendo que o empreendedorismo se verifica como um tema central nesta 

investigação, parece-nos importante perceber, na visão dos empreendedores portugueses 

inquiridos, quais as características que se associam ao empreendedorismo. As hipóteses de 

resposta colocadas no inquérito foram as seguintes: i) observação; ii) arriscar; iii) criação de 

novo negócio; iv) identificação de oportunidades; v) inovação/criatividade; vi) liderança. 

É interessante analisarmos o que para os 42 inquiridos significa empreender e quais 

as características associadas ao empreendedorismo, em que 23% acredita que empreender 

está intimamente relacionado com a inovação e a criatividade. Isto revela uma evolução 

naquilo que tradicionalmente se entendia por empreendedorismo e que, necessariamente, 

não envolveria algo inovador. Se associarmos esta inovação e criatividade com o fator 

“Arriscar” (15%), verificamos um peso bastante significativo das duas variáveis no total de 

respostas.  

 

Assim, a definição de empreendedorismo para estes empresários portugueses é 

comum no que diz respeito à inovação que acaba por ser implementada e influente nas 

mudanças introduzidas pelo projeto empreendedor. Todos estes 42 inquiridos consideram 

apresentar características que são, tradicionalmente, associadas a empreendedores, como a 

Liderança (17%) e a Observação (18%).  

Figura 18 - Características de Empreendedorismo para os Inquiridos 
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Esta predominância do fator “Inovação/Criatividade” acaba por estar intimamente 

relacionada com os resultados na Figura 19, em que é possível constatar que, dos 42 

inquiridos, 34 desenvolvem um negócio que tem por base a Inovação (Desiderio & Salt, 

2010; OECD, 2010).  

De facto, o fator “Inovação” tem vindo a revelar-se essencial nos negócios 

internacionais, e 81% dos inquiridos assume integrar uma política de inovação nos seus 

projetos empreendedores, em que apenas 19% indicam não ter essa preocupação nos seus 

negócios, o que demonstra o elevado espírito inovador dos empreendedores portugueses 

na diáspora. Consequentemente, a inovação encontra-se extremamente presente nos 

negócios desenvolvidos pelos inquiridos, confirmando o que foi discutido na revisão de 

literatura inicial, demonstrando uma nova tendência que se tem vindo a afirmar.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluindo, de acordo com os portugueses inquiridos, podemos constatar que estes 

são, de facto, inovadores nas suas áreas de negócio uma vez que se assumem e partilham 

algumas das características que são associadas a um Empreendedor Inovador, evidenciando 

a importância que estas políticas de inovação têm na sua estratégia de negócio. 

 

 
 

Figura 19 - Presença de Inovação no Negócio 
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3.2.3. Influência de Portugal no Sucesso dos Projetos Empreendedores 

Segundo Peixoto (2008), são evidentes os contributos que os empresários 

emigrantes acrescentam ao seu país de origem, assim como os emigrantes em geral (Ramos, 

2012), daí o terceiro objetivo desta investigação se basear na possível relação de 

reciprocidade no que diz respeito a benefícios, já que são estes mesmos empresários que 

permitem um verdadeiro impacto positivo também nos países que os recebem (Fairlie & 

Lofstorm, 2013). 

No que ao crescimento económico diz respeito, o contributo que estes emigrantes 

portugueses permitem é possível em ambos os países com os quais se encontram 

conectados. No país de acolhimento, grande parte dos inquiridos acredita contribuir 

diretamente em termos de crescimento económico pela criação de emprego, associada à 

criação de novas oportunidades, e à inovação que implementam. Um outro aspeto 

importante para o crescimento económico no país de destino, prende-se com o 

investimento que é feito por parte dos inquiridos, criando novos networks, com a partilha de 

conhecimentos, skills e competências que contribuem ativamente para que a nível 

económico se experiencie um crescimento elevado. Também o intercâmbio cultural acaba 

por se refletir nas relações de proximidade uma vez que estas possibilitam expandir o 

comércio, proporcionando a abertura de novos mercados. 

Relativamente ao contributo para o país de origem, verificamos que o crescimento 

económico que estes empresários emigrados permitem reflete-se, essencialmente, pelo 

investimento que fazem em Portugal e nas remessas enviadas (Ramos, 2012), e pelo 

reconhecimento que permitem ao nosso país com o desenvolvimento dos seus negócios na 

diáspora, não esquecendo também as relações de proximidade, de intercâmbio cultural e de 

conhecimentos que permitem alargar networks e, consequentemente, abrir caminho para 

novas oportunidades de negócios e investimentos.  
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A dimensão dos investimentos que estes 42 inquiridos fizeram nos diferentes países 

de acolhimento pode ser observada pela análise da Figura 20, em que verificamos que 57% 

das empresas desenvolvidas pelos inquiridos são “pequenas empresas”, com alguma 

afirmação das “médias empresas”, representando 29%. 

A temática da integração no país de acolhimento revela-se fundamental e um 

processo bastante exigente para que seja possível combater as atitudes menos positivas que 

por vezes se verifica contra os imigrantes empreendedores e que dificultam a instalação dos 

seus projetos. Segundo Turchick Hakak e Al Ariss (2013), as diferentes associações de 

emigrantes presentes nos diversos países, assumem-se como essenciais em termos de 

inserção nas novas comunidades, atenuando as atitudes quer de exclusão, quer de 

discriminação que possam surgir. 

Com base na Figura 21 conseguimos perceber que, para 71% dos inquiridos, as 

associações e comunidades de emigrantes existentes nos seus países de acolhimento 

apresentam uma importância acrescida nas questões de integração, tal como assinalaram 

Ramos e Ramos (2014). É também possível constatar que para os restantes inquiridos, esta 

importância não é tão significativa, uma vez que em todos os 12 casos, os empresários já 

tinham família e/ou amigos no país recetor. 

Figura 20 - Dimensão do Investimento no País de Acolhimento 
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Uma atenta análise da Figura 22 permite-nos afirmar que a possível relação de 

reciprocidade que gostaríamos de apresentar entre Portugal e os seus emigrantes 

empreendedores não se verifica. De facto, isto leva-nos a concluir que o sucesso alcançado 

por mais de 85% dos inquiridos não foi sustentado pela possível ajuda de Portugal, 

enquanto país de origem destes empresários de nacionalidade portuguesa. Quer isto dizer 

que o crescimento económico que os emigrantes empreendedores portugueses permitem a 

Portugal, não é retribuído na mesma dimensão. Os 4 empresários portugueses que admitem 

ter recorrido ao governo português, no sentido de conseguir algum apoio para o seu 

negócio, conseguiram-no em termos de sessões de formação, aconselhamento através do 

GAID (Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora), e de algumas parcerias e divulgação 

dos seus projetos.  

Assim, tal como Marques e Góis (2014) refletiram, parece-nos evidente que os 

emigrantes portugueses não se sentem valorizados, nem constituem ainda uma verdadeira 

prioridade para o Estado português. 

 

Figura 21 - Importância de Associações / Comunidades de Emigrantes 
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Na revisão de bibliografia mencionamos que devido a toda a complexidade que 

caracteriza a emigração portuguesa, foram implementados pelo governo Português, alguns 

mecanismos no sentido de estreitar os laços entre Portugal e os seus cidadãos que se 

encontram noutros países e permitir assim uma reaproximação, como foram os casos do 

Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020 (PME, 2015), do Conselho das 

Comunidades Portuguesas (Aguiar, 2009), dos Encontros de Investidores da Diáspora, do 

Conselho da Diáspora Portuguesa e dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE) (Ramos, 

2012).  

Contudo, para alguns autores estes esforços não revelam ser suficientes, como é o 

caso de Sá (2015) e de Marques e Góis (2014) e, ao analisarmos a Figura seguinte é fácil 

depreender que, de facto, para 60% dos empresários portugueses inquiridos estes esforços 

não se revelam suficientes, apesar de existir uma concordância relativamente à importância 

que o estreitar de relações entre Portugal e o país de acolhimento acarreta para o sucesso 

dos seus negócios.  

Figura 22 - Influência de Portugal (País de Origem) 
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Quando questionados sobre a possibilidade de regressarem a Portugal, num futuro 

mais próximo ou longínquo, dos 42 inquiridos, 12 afirmaram a sua não intenção de 

regressar ao país de origem. E, o que é possível verificar é que estes 29% estão divididos 

entre dois grupos dominantes: o primeiro, referente aos empresários empreendedores que 

emigraram em anos mais recentes, representando 33% dos que não pretendem regressar; e 

o segundo grupo que é composto por empresários com idades mais avançadas e que 

emigraram entre 1960 e 1995, que se encontram sobretudo em países como Alemanha, 

Brasil, Angola, Espanha, Suíça e França. 

Os empresários emigrantes pertencentes ao primeiro grupo são aqueles que 

possuem maiores níveis de instrução e inovação nos seus negócios, o que contrasta 

fortemente com o segundo grupo de empreendedores, em que na sua grande maioria 

apresentam no máximo como habilitações académicas o 9º ano de escolaridade.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Visão dos Inquiridos 
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4. Considerações Finais 

 

4.1. Conclusões 

 

O objetivo desta investigação partiu da necessidade de obter resposta a várias 

questões importantes para uma melhor avaliação do empreendedorismo dos emigrantes 

portugueses na diáspora. Paralelamente, analisamos também as características atuais da 

emigração portuguesa com as suas motivações e os países que escolhem para empreender 

os seus negócios. As conclusões que conseguimos retirar dos inquéritos realizados vão de 

encontro com o que foi mencionado na revisão de literatura que integra este estudo.  

Relativamente ao nosso primeiro objetivo, “Qual o perfil dos portugueses 

empreendedores no mundo?” verificamos que existem algumas alterações significativas 

com a afirmação de algumas características. De facto, a grande maioria dos empresários 

emigrantes são do sexo masculino, sendo evidente, contudo, uma afirmação das mulheres 

no mundo dos negócios, o que evidencia a sua maior predisposição para enveredar pela 

atividade empreendedora na diáspora (Ramos, 2013a). Verificamos que a maior parte dos 

inquiridos apresenta uma idade compreendida entre os 40 e os 50 anos, em que 69% têm 

idade inferior a 50 anos, uma característica que não era comum em anos anteriores. São os 

destinos europeus os que se apresentam como mais atrativos para os novos empresários, 

com um peso significativo para o Reino Unido, mas os países culturalmente próximos de 

Portugal também se apresentam como predominantes neste estudo, existindo uma 

combinação entre destinos mais recentes com os destinos tradicionalmente escolhidos 

pelos portugueses.  

As grandes alterações verificadas refletiram-se no nível de escolaridade e nos 

setores de investimento em que, de facto, a inovação tem estado bastante presente nos 

negócios criados pelos portugueses. Consequentemente, são cada vez mais os empresários 

que apresentam habilitações mais elevadas, em que há uma predominância de inquiridos 

licenciados e mestres, com um grande contributo do sexo feminino. Os setores de 

investimento alteraram-se um pouco ao longo dos anos, em que as atividades mais 

tradicionais e que eram mantidas em Portugal pelos inquiridos, na diáspora deixam 

simplesmente de existir, enveredando por setores e atividades com mais inovação e 
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criatividade. 

“Quais as motivações para empreender num outro país que não Portugal?” 

apresenta-se como um objetivo fundamental nesta investigação. Verificamos que as 

motivações para empreender estão diretamente relacionadas com as motivações para 

emigrar. Assim, as motivações relacionadas com a procura por melhores condições de vida 

são as predominantes existindo, contudo, uma afirmação das motivações relacionadas com 

a realização pessoal e reconhecimento, e com a vontade de arriscar e vivenciar novas 

experiências.   

Estas motivações estão intimamente associadas aos incentivos que os países de 

acolhimento oferecem, com um evidente destaque para o “Apoio, Aconselhamento, 

Financiamento” e “Oportunidade/Valorização de Projetos Inovadores”, coincidentemente, 

as principais razões mencionadas para justificar o insucesso dos seus empreendimentos em 

Portugal. Adicionalmente aos incentivos, estes empresários também enfrentaram 

condicionamentos e obstáculos, apesar de apresentarem valores, em média, 

significativamente baixos, em que são os “Aspetos burocráticos” aqueles que mais 

dificuldades impõem aos empresários portugueses.  

“De que forma os empresários portugueses sentem que Portugal influencia o 

sucesso dos seus projetos desenvolvidos na diáspora?” constitui o nosso último objetivo 

nesta investigação e, infelizmente, deparamo-nos com uma realidade ainda pouco positiva 

para Portugal. Na verdade, o empreendedorismo emigrante tem um impacto positivo no 

país de acolhimento – pela criação de emprego e o investimento proporcionado – como no 

país de origem – com a divulgação de produtos portugueses, pelos investimentos que 

realizam em Portugal, pela inovação que permitem ao nosso país, contribuindo para o seu 

reconhecimento e engrandecimento. Contudo, os empresários inquiridos não sentem que 

exista uma relação de reciprocidade nessa suposta relação de cooperação e benefícios 

mútuos proporcionados, repercutindo-se num sentimento de não valorização por parte do 

seu país de origem.  

Concluindo, a economia portuguesa poderá retirar ainda mais benefícios dos 

empresários portugueses que se encontram na diáspora, contribuindo para o seu 

desenvolvimento através de parcerias empresariais, da divulgação dos seus produtos e 

negócios, do aconselhamento e apoio às suas atividades, incentivando estes empresários a 
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investir em Portugal com a sua experiência, inovação e importante know-how que adquiriram 

nos país recetores do seu negócio.  

A internacionalização da economia portuguesa é muito beneficiada com os 

empresários portugueses na diáspora devendo, por isso, elevar a importância do 

estabelecimento de relações entre Portugal e os diversos países de acolhimento.  

 

 

4.2. Limitações 

Uma das motivações desta investigação é, simultaneamente, considerada uma 

adversidade no sentido em que os estudos existentes sobre esta temática são bastante 

reduzidos, principalmente os estudos mais recentes. Assim, acreditamos contribuir para o 

desenvolvimento desta temática divulgando algumas das mais recentes características no 

que aos emigrantes portugueses empreendedores dizem respeito. 

Uma outra limitação desta investigação relaciona-se com o acesso a contactos de 

empresários portugueses e a falta de colaboração por parte dos principais organismos que 

se encontram envolvidos nesta temática da diáspora portuguesa. Por este motivo, houve 

uma grande insistência da nossa parte na tentativa de dar uma maior visibilidade ao nosso 

inquérito através da sua divulgação em algumas revistas do tema e também através de 

entrevistas via rádio assegurando, assim, que mesmo os empresários com idade mais 

avançada conseguiam ter acesso ao inquérito uma vez que, provavelmente, a internet não 

constitui uma ferramenta usual nas suas vidas. 
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6. Anexos 

 
Empresários Portugueses na Diáspora 
O presente inquérito constitui parte integrante da Dissertação "Empresários Portugueses 

na Diáspora - Tendências recentes" referente ao Mestrado de Economia e Gestão 

Internacional da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.  

O inquérito tem como finalidade: 

1. Identificar o perfil dos atuais empreendedores portugueses que se encontram fora de  

Portugal: idade, género, qualificações, setores de investimento e países de investimento 

2. Motivações para empreender na diáspora 

3. De que forma sentem o apoio de Portugal (país de origem) para o desenvolvimento do 

seu negócio.  

Os dados recolhidos são confidenciais.  

Obrigada pela colaboração, 

Catarina Tavares 

*Obrigatório 

Caracterização Sociodemográfica 

1. Idade * 

 

2. Sexo * 

 

3. Habilitações Académicas *  

 

1º ciclo ou Ensino Primário  

2º ciclo ou Ciclo Preparatório  

3º ciclo (9º ano de escolaridade)  

Ensino Secundário  

Ensino Superior  

Bacharelato  

Licenciatura  

Pós Graduação  

Mestrado  

Doutoramento  
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4. Local de residência antes de emigrar? * 
 

 

5. Qual o ano em que decidiu emigrar? * 

 

6. Qual a sua profissão antes de emigrar? * 

 
 

 

7. Em que área de negócio se encontrava antes de emigrar? *  

 

Agricultura, Pesca, Produção animal, Caça, Florestal  

Indústria Transformadora  

Comércio  

Alojamento e Restauração  

Informação e Comunicação  

Financeira  

Seguradora  

Imobiliária  

Consultoria, Científica  

Administrativa  

Saúde  

Artística / Desportiva 

Construção Civil 

Outra: 

 

Caracterização da Emigração 

 

8. Tomou a decisão de empreender em Portugal? *  
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Sim  

Não  

 

9. Se sim, obteve sucesso nessa experiência de criar um negócio no seu país de origem?  

 

Sim  

Não  

10. Caso o seu negócio em Portugal tenha falhado, indique quais os motivos:  

 

 

11. Qual(is) o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) decidiu emigrar? *  

 

Tinha familiares/amigos no país de destino  

Estava desempregado  

Conhecimento da língua do país de destino  

Pensava encontrar melhores condições no mercado de trabalho  

Portugal não é propício para se criar o próprio negócio  

Vontade de viver num outro país  

Questões politicas  

Vontade em conhecer novas culturas  

Surgiu-lhe uma proposta de trabalho  

Conhecimento de oportunidade de trabalho  

Outra:  

12. Em que país se encontra a desenvolver o seu negócio? * 
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13. Realizou alguma prospeção sobre o país / área de negócio antes de empreender no 

estrangeiro? * 

Sim  

Não  

 

14. Qual a área de negócio em que se encontra inserido no país de acolhimento? *   

 

Agricultura, Pesca, Produção animal, Caça, Florestal  

Indústria Transformadora  

Comércio  

Alojamento e Restauração  

Informação e Comunicação  

Financeira  

Seguradora  

Imobiliária  

Consultoria / Científica  

Administrativa  

Saúde  

Artística / Desportiva  

Construção Civil 

 Outra:  

15. A sua decisão de emigrar deveu-se, em primeira instância, com a necessidade de 

empreender? * 

 

Sim  

Não 

 

  

16. No seu caso, a criação de um negócio apresentou-se como: *  
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Causa da emigração 

Consequência da emigração  

 

Características do Empreendedor 

 
17. O que entende por empreendedorismo?  

 

Criação de uma empresa  

Criação de um novo negócio  

Criação de algo inovador  

Arriscar  

Identificação de oportunidades  

Outra:  

 

18. Partilha de algumas das características que são frequentemente associadas aos 

empreendedores?  

 

Observador  

Liderança  

Espírito Criativo Espírito 

Inovador  

..........  

19. Considerou importante na sua adaptação no país de acolhimento a existência de 

associações de emigrantes / comunidades portuguesas? *  

 

Sim  

Não  
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Estratégia adotada 

 

20. Indique quais das motivações podem estar relacionadas com o facto de criar um 

negócio fora de Portugal: 

 

Background familiar 

Procura de melhores condições de vida 

Segurança e estabilidade financeira / económica 

Realização pessoal  

Reconhecimento 

 Independência desejada 

 Incentivos 

 Pressões   

Outra: 

 

 

 

21. Classifique de acordo com as seguintes opções o valor dos obstáculos / dificuldades 

que enfrentou ao desenvolver o seu projeto empreendedor: * 

1: não tive problemas; 5: tive muitos problemas  

 

 
 
 

22. A inovação faz parte da sua estratégia de negócio? *  

 

Sim  

Não  

23. Sentiu o apoio de Portugal para o sucesso do seu negócio? * 
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Sim 

 Não  

24. Recorreu a algum apoio disponibilizado pelo governo português para o 

estabelecimento do seu negócio no país de destino? *  

 

Sim 

 Não  

 

25. Se respondeu Sim na questão anterior, mencione qual / quais os apoios: 

 

 
 

 

26. Que incentivos / condições oferece o país de acolhimento e que facilitaram o seu 

investimento? * 

 

27. Estabelece ligações com membros da comunidade portuguesa também residentes no 

seu país de acolhimento?  

 

Sim  

Não  

28. Que tipo de ligação mantém a Portugal?  
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29. Considera relevante para si, enquanto emigrante português, o estreitar de relações 

entre Portugal e o seu país de acolhimento? *  

 

Sim  

Não  

30. Julga contribuir para o seu país de origem e para o seu país de acolhimento, em 

termos de crescimento económico? Se sim, de que forma? * 

 

 

31. Considera suficiente os esforços que têm sido implementados no sentido de reforçar a 

ligação entre Portugal e as suas comunidades portuguesas, de forma a reaproximá-las?  

 

Sim  

Não  

 

32. Qual a dimensão do seu investimento no país de acolhimento? * 

 

Microempresa 

Pequena empresa 

Média empresa 

Grande empresa 

 

33. Quantos funcionários emprega? 
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Não tem funcionários 

10 ou menos 

10-50 

50-150 

Mais de 150 

 

 

 

34. Pretende regressar a Portugal? * 

. 

Sim  

Não  

35. Caso tenha respondido Sim a questão anterior, quando pretende fazê-lo? 

 

Nos próximos 5 anos 

Nos próximos 10 anos 

Nos próximos 20 anos 

Depois de estar reformado7 

 

 

Com tecnologia 

 
 
 

 

 
 


