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NOVEMBRO DE 2019   

 
 

NEWSL ETT ER  
Obs ervató r io  d as  Migraç õ es  

 

Empresários Imigrantes # 45 
 
Este mês o Observatório das Migrações (OM) destaca o tema dos Empresários Imigrantes para assinalar o 
Dia Nacional do Empresário, 25 de novembro, e o décimo aniversário do Programa de Promoção do 
Empreendedorismo Imigrante (PEI), lançado em 2009 pelo ACIDI, atual ACM, para fomentar o 
empreendedorismo de imigrantes, assente sobretudo no apoio ao desenvolvimento de competências 
empreendedoras, através da capacitação e formação, promoção de networking e encaminhamento 
institucional. 
 
Para aprofundar a compreensão do fenómeno social das estratégias empresariais de imigrantes em 
Portugal, o OM lança este mês o seu mais recente volume 65 da Coleção Estudos OM – Empregadores e 
Empreendedores Imigrantes: Tipologia de Estratégias Empresariais, de Catarina Reis Oliveira, que explicita 
os determinantes do empreendedorismo imigrante e a diversidade de estratégias empresariais de 
imigrantes em Portugal entre 1981 e 2018. 
 
O OM lança este Estudo 65 quinze anos depois do seu Estudo 10 sobre o mesmo tema, reconhecendo as 
profundas mudanças nos contextos legal e institucional de Portugal, e que influenciaram a evolução do 
empreendedorismo imigrante no país nas últimas quatro décadas. Como se analisa detalhadamente no 
Estudo OM 65 e se apresenta sumariamente nesta newsletter, Portugal passou de uma regulação omissa 
para os empreendedores imigrantes (até 1998), para uma regulação que inibia formalmente a iniciativa 
empresarial imigrante (até 2006), para (desde 2007, com reforços em 2012 e 2017) passar a estar entre os 
países do mundo que promove ativamente a iniciativa empresarial dos imigrantes e a entrada de 
investidores estrangeiros no país. 
 
Nesta newsletter OM apresenta-se uma breve revisão de conceitos, do estado da arte do estudo do 
empreendedorismo imigrante, destacando-se algumas referências internacionais e nacionais sobre o tema, 
e analisa-se os efeitos do enquadramento legal e institucional de Portugal no empreendedorismo 
imigrante. Finalmente apresentam-se, sumariamente, alguns dos principais dados internacionais e 
nacionais acerca do tema, sistematizados e analisados detalhadamente no Estudo OM 65.  
 
Continue a partilhar as suas novidades académicas através do email om@acm.gov.pt e acompanhe-nos no 
sitio www.om.acm.gov.pt e na página do Facebook https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes 
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Empresários imigrantes: Conceitos e Estado da Arte 
 

Adaptado do Estudo OM Empregadores e Empreendedores Imigrantes: Tipologia de Estratégias Empresariais, de 
Catarina Reis Oliveira, pp. 25-52.   

 
O estudo das estratégias empresariais de imigrantes tem-se mostrado um tema relevante na literatura 
científica acerca dos fluxos migratórios, tendo sido incorporado no corpus das ciências sociais na década de 
1970. O reconhecimento da sua importância resultou do próprio crescimento e impacto das iniciativas 
empresariais imigrantes em vários contextos de acolhimento.  
 
A investigação em torno deste fenómeno social começou nos Estados Unidos da América (EUA), em 
particular, com a publicação do livro Ethnic Enterprise in América de Ivan Light (1972). Mais tarde, em 
meados da década de 1980, a importância deste fenómeno também era reconhecido na Europa com a 
publicação dos livros Small Entrepreneurs in Changing Europe de Boissevain (1981) e Ethnic communities in 
business de Ward e Jenkins (1984). Desde então inúmeros argumentos emergiram para explicar porque é 
que determinados grupos de imigrantes são mais propensos a desenvolver atividades empresariais, 
culminando na identificação de dois grandes eixos explicativos: (1) as características do grupo imigrante e 
(2) condições do contexto de acolhimento na sua vertente económica, social, política e institucional. 
 
O primeiro eixo explicativo, desenvolvido essencialmente nos EUA, associou-se à identificação de 
características culturais e de solidariedade inerentes às comunidades empresariais imigrantes. Os primeiros 
estudos acerca de empresários imigrantes em sociedades de acolhimento tenderam a explicar a motivação 
para a iniciativa empresarial a partir de heranças culturais específicas. Seguindo uma lógica weberiana, 
alguns cientistas acreditaram que é possível identificar alguns valores e referências culturais que potenciam 
o espírito empreendedor. Estas explicações mono causais isolaram a importância da família e dos recursos 
étnicos da comunidade (conceptualização de Light e Gold, 2000). A ênfase dada aos recursos étnicos e ao 
papel das redes de solidariedade ganhou particular destaque na teoria dos enclaves étnicos (Wilson e 
Portes, 1980; Portes e Manning, 1986), desenvolvida essencialmente nos Estados Unidos da América, 
evidenciando que algumas comunidades imigrantes constroem mercados fechados e protegidos onde 
garantem melhores rendimentos do que conseguiriam na economia “aberta” (Wilson e Portes, 1980; 
Portes e Manning, 1986; Portes e Stepick, 1993). Os investigadores deste eixo explicativo tiveram em 
consideração a predisposição cultural para a atividade empresarial, identificando valores culturais como 
recursos para os empresários imigrantes.  
 
Contudo, as leituras baseadas exclusivamente em atributos culturais provaram ser perigosas e responsáveis 
pela criação de estereótipos acerca de determinados grupos de imigrantes (Chan e Cheung, 1985:145). Em 
resultado, Ivan Light (1979) foi o mentor de uma corrente reativa à teoria culturalista, realçando o facto de 
os recursos étnicos (identificados nos modelos culturalistas) não serem só oportunidades, mas também 
obrigações e deveres para os imigrantes. O autor e os seus seguidores demonstraram ainda que nem todos 
os imigrantes têm acesso da mesma forma a esses recursos e/ou oportunidades da sua comunidade.  
 
Sob a forma de crítica às leituras puramente culturalistas, surge também a teoria das desvantagens (Light, 
1979). Esta teoria veio explicar a atividade empresarial a partir de constrangimentos e situações de 
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https://books.google.pt/books?id=PSTiAlHuXswC&pg=PR7&lpg=PR7&dq=Ethnic+communities+in+business+Ward++Jenkins&source=bl&ots=QzVtFreTfN&sig=ACfU3U2O8TYdzm5CXKe7zHzN4P2m85NPjQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjU3vfTq4XmAhX06eAKHTJvAN8Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Ethnic%20communities%20in%20business%20Ward%20%20Jenkins&f=false
https://books.google.pt/books?id=PSTiAlHuXswC&pg=PR7&lpg=PR7&dq=Ethnic+communities+in+business+Ward++Jenkins&source=bl&ots=QzVtFreTfN&sig=ACfU3U2O8TYdzm5CXKe7zHzN4P2m85NPjQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjU3vfTq4XmAhX06eAKHTJvAN8Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Ethnic%20communities%20in%20business%20Ward%20%20Jenkins&f=false
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exclusão vividas pelos imigrantes. Procurando realçar como a hostilidade da população autóctone em 
relação aos imigrantes e as desvantagens desses no acesso ao mercado de trabalho podem conduzir à 
atividade empresarial, Bonacich (1973) desenvolveu a sua teoria acerca das minorias intermediárias. A 
autora explica que a iniciativa comercial, o maior número de horas de trabalho e a solidariedade 
comunitária são na realidade respostas à necessidade de ter um emprego para poupar o máximo de capital 
e regressar rapidamente ao país de origem. 
 
O segundo eixo explicativo começou por ser definido a partir do reconhecimento da relevância das 
oportunidades e constrangimentos que os imigrantes encontram na economia ou mercado de trabalho da 
sociedade de acolhimento, com evidencias essencialmente de sociedades europeias (Ward e Jenkins, 1984; 
Aldrich e Waldinger, 1990; Sassen 1995; Jones et al. 2000). Neste contexto, foi observado que a atividade 
empresarial pode surgir como uma reação das populações imigrantes à discriminação do mercado de 
trabalho e/ou a bloqueios no acesso a oportunidades de mobilidade social ascendente. Para alguns destes 
investigadores a iniciativa empresarial é vista como uma estratégia de sobrevivência de imigrantes que 
ocupavam uma posição marginal no mercado de trabalho da sociedade de acolhimento. 
 
Vários investigadores têm vindo a defender que estes eixos explicativos não são mutuamente exclusivos, 
ou seja, é possível que algumas das iniciativas empresariais de imigrantes sejam o resultado da combinação 
de vários desses fatores (Ward e Jenkins, 1984; Waldinger et al., 1990; Kloosterman e Rath, 2001). Neste 
âmbito vários esforços foram sendo feitos para definir modelos que combinem a influência das estruturas 
da sociedade de acolhimento e dos próprios grupos imigrantes.  
 
O livro Ethnic Entrepreneurs de Waldinger, Aldrich e Ward (1990) foi o primeiro exemplo de uma 
observação integrada das estratégias empresariais imigrantes. Waldinger, Aldrich e Ward (1990), 
combatendo as teorias unidimensionais, desenvolveram o modelo interativo. Considerando que as 
características e os recursos dos grupos de imigrantes devem ser lidos na sua interação com a estrutura de 
oportunidades, os investigadores optaram por explicar as atividades empresariais dos imigrantes na sua 
relação com o mercado, contemplando a procura (o que o contexto de acolhimento procura) e a oferta (o 
que os imigrantes oferecem). Assim, na estrutura de oportunidades da sociedade de acolhimento (ou 
procura) os autores identificaram as relações que se estabelecem entre empresários, consumidores e 
concorrentes (coétnicos, nativos ou de outros grupos de imigrantes). Por sua vez no lado da oferta, os 
autores consideraram os fatores de predisposição e os recursos que os imigrantes mobilizam nas suas 
redes de contactos privilegiados. Ainda segundo aqueles autores, as estratégias empresariais étnicas 
emergem nessa interação entre a estrutura de oportunidades e as características dos grupos de imigrantes. 
 
Embora o modelo interativo tenha sido um importante contributo para a discussão neste campo científico, 
principalmente porque definiu a primeira perspetiva inclusiva das estratégias empresariais dos imigrantes e 
abriu portas para a discussão teórica e a investigação empírica, apresenta algumas limitações. Como Rath 
(2000:7) realçou, Waldinger e coautores assumiram que os imigrantes definem naturalmente estratégias 
empresariais étnicas só porque partilham uma etnicidade ou identificam-se com um grupo com traços 
étnicos e tradições culturais específicas.  
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Respondendo às críticas que foram sendo apontadas ao modelo interativo, surge o modelo de 
encastramento misto (“mixed embeddedness”) de Kloosterman e Rath (2001), realçando que o estudo da 
empresarialidade imigrante é bastante mais complexo do que a análise económica da relação entre procura 
e oferta tenta mostrar. Em particular, as oportunidades do lado da procura têm de ser acessíveis aos 
imigrantes aspirantes a empresários, o que nem sempre é o caso. Neste âmbito é fundamental considerar a 
influência de obstáculos, regras e leis definidas na sociedade de acolhimento. 
 
Contudo, apesar dos autores reconhecerem que o encastramento dos imigrantes nas diferentes esferas 
(e.g. cultural, económica, social e política) é complexo e diverso, não tiveram em consideração que os 
imigrantes podem não usar todas as esferas de encastramento na definição da sua estratégia empresarial 
(Oliveira 2007). Na realidade algumas esferas de encastramento podem mesmo não ser mobilizadas porque 
são inibidoras dos objetivos de inserção económica dos imigrantes na sociedade de acolhimento (e.g. 
comunidades que se inserem no mercado de trabalho em determinados nichos e em atividades por conta 
de outrem, não disponibilizando recursos empresariais aos seus conterrâneos).  
 
Por outro lado, identifica-se um obstáculo fundamental que explica a diversidade de estratégias 
empresariais entre os imigrantes: nem todos os imigrantes têm acesso aos mesmos recursos e 
oportunidades para desenharem uma estratégia empresarial (Oliveira 2004, 2005, 2007 e 2008), nem os 
recursos e as oportunidades empresariais estão distribuídas equilibradamente no território e ao longo do 
tempo. Assim, o projeto de delineação estratégica é um processo criativo e inconstante uma vez que 
depende dos recursos e oportunidades que o imigrante vai conseguindo reunir.  
 
Foi exatamente a partir desta leitura crítica dos principais contributos disponíveis para compreender as 
estratégias empresariais de imigrantes que Oliveira (2005, 2007 e 2010) desenvolveu um modelo teórico 
tridimensional, que denominou de Modelo Heurístico de Estratégias Empresariais Imigrantes. O modelo 
heurístico desenvolvido evidencia que, ao contrário do que defendem Waldinger e seus associados, as 
estratégias empresariais desenvolvidas por grupos de origem imigrante em diferentes sociedades de 
acolhimento são extraordinariamente diversas, mesmo comparando imigrantes da mesma origem. Os 
empresários imigrantes não definem exclusivamente estratégias étnicas, podendo mesmo atuar como 
qualquer empresário nativo (Oliveira, 2005; Oliveira, 2007). Em Portugal é possível identificar algumas 
semelhanças entre as estratégias empresariais dos nativos portugueses e dos imigrantes, em particular, no 
que diz respeito ao recurso de trabalho familiar e de capital financeiro da família (compare-se os resultados 
de Guerreiro, 1996 e de Oliveira, 2005). Adicionalmente, contactos privilegiados com não coétnicos e/ou 
ligações a redes sociais não comunitárias podem também ser uma fonte importante de recursos para a 
estratégia empresarial. Deste modo, não só os imigrantes (e da mesma origem) podem definir diferentes 
estratégias empresariais por todo o mundo, como também é possível identificar numa mesma cidade 
diversas estratégias empresariais (Oliveira, 2005). 
 
Apesar das limitações que foram sendo sucessivamente identificadas nos modelos teóricos e perspetivas 
apresentadas no âmbito do estudo das iniciativas empresariais imigrantes, é reconhecido o seu interesse, 
relevância e valor para serem testados em diferentes contextos de receção de empresários imigrantes, 
nomeadamente em Portugal. 
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Determinantes do Empreendedorismo Imigrante:  
Enquadramento legal e institucional de Portugal 
 

Adaptado do Estudo OM Empregadores e Empreendedores Imigrantes: Tipologia de Estratégias Empresariais, de 
Catarina Reis Oliveira, pp. 119-183.   

 
O contexto político e legal no qual o empreendedorismo imigrante se desenvolve, bem como as instituições 
que o governam ou enquadram, são relevantes para explicar a evolução da iniciativa empresarial dos 
imigrantes num dado país de acolhimento. 
 
Acompanhando a tendência europeia, mas também antecipando algumas medidas e políticas de integração 
para imigrantes, em Portugal é possível identificar ao longo das últimas décadas mudanças no 
enquadramento institucional e legal que têm afetado a iniciativa e o investimento empresarial imigrante no 
país. O contexto nacional para os empresários em geral também foi evoluindo, sendo identificado que só a 
partir da segunda metade da década de 1990 é que Portugal começou a definir várias políticas, medidas e 
incentivos dirigidos às empresas (Guerreiro et al. 2000: 25). É também no final da década de 1990 que o 
fenómeno do empreendedorismo imigrante ganha visibilidade, aumentando as taxas de 
empreendedorismo dos estrangeiros, refletindo maior diversidade nas nacionalidades das populações 
estrangeiras a entrar e a residir no país e maior variedade nas estratégias de inserção económica no país 
(Oliveira, 2004). A evolução e o enfoque das políticas e medidas desenvolvidas em Portugal ao longo das 
últimas décadas (entre 1980 e 2018), com implicações na iniciativa empresarial imigrante, assume várias 
fases e características que são aprofundadas em Oliveira (2019: 119-183). 
 
As primeiras orientações da política de imigração nacional centraram-se, de forma parcelar, na captação e 
gestão de fluxos de imigrantes não qualificados e laborais destinados a ocupar vagas no mercado de 
trabalho português e/ou os trabalhos que os portugueses não queriam desempenhar (Oliveira e Pires, 
2010). Com a viragem para o século XXI, também por força de novos fluxos migratórios com perfis mais 
diversificados (e.g. europeus de leste com mais qualificações por comparação aos cidadãos dos PALOP), 
surgem novas orientações políticas que passam a mostrar um interesse crescente também pelos imigrantes 
qualificados e os empreendedores. A iniciativa empresarial imigrante, em particular, passou a ser 
percecionada não apenas como uma alternativa à inserção dos imigrantes no mercado de trabalho 
português – por vezes em situações de exclusão social, de discriminação, de sobre qualificação e de 
desemprego prolongado –, mas também como uma forma de permitir a mobilidade social de alguns 
imigrantes e a criação de novos postos de trabalho no país (Oliveira, 2004). Assim, a perceção do potencial 
da imigração foi-se tornando evidente um pouco por todo o país através de inúmeras iniciativas, medidas, 
programas e projetos de natureza governamental, privada, do terceiro setor e/ou mistos (Oliveira, 2008). 
 
Atendendo à evolução do enquadramento jurídico e/ou das políticas governamentais, o momento de 
chegada dos imigrantes determina também diferentes oportunidades ou constrangimentos com que se 
deparam na sua inserção no mercado de trabalho português e, assim, a própria iniciativa empresarial. 
Assume-se que o empreendedorismo imigrante não surge num vácuo económico, legal e institucional, mas 
atende também às condições políticas e reguladoras do contexto onde se insere.  
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Segundo Oliveira (2019: 131-153), é possível identificar três grandes períodos no enquadramento legal 
português que interferiram na evolução e nos contornos da iniciativa empresarial imigrante: (I) o primeiro 
período desenrola-se entre 1981 e 1998, com um enquadramento que era omisso relativamente aos 
empresários imigrantes; (II) o segundo período, entre 1998 e 2007, com um enquadramento que inibia a 
iniciativa empresarial dos imigrantes; e (III) o terceiro período a partir de 2007 (com revisões e 
aprofundamentos em 2012, 2015, 2018 e 2019), com políticas de incentivo e captação de empresários e 
investidores imigrantes. 
 
A verdadeira mudança do quadro jurídico português inicia-se com a publicação da Lei n.º 23/2007, de 4 de 
julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 
território nacional. Desde 2007 não apenas se removeram vários obstáculos identificados nos quadros 
legislativos precedentes, como se vieram a implementar políticas públicas de incentivo ao 
empreendedorismo imigrante. Desde logo, na própria lei, que “cria formalmente pela primeira vez um 
título legal especial para os empreendedores imigrantes” (Oliveira, 2019: 139). A Lei n.º 29/2012, de 9 de 
agosto, veio ainda introduzir a autorização de residência para atividade de investimento (ARI), 
comummente designada visto gold.  
 
Em 2017 foi publicada a Lei n.º 59/2017, de 31 de julho, abrindo-se um novo período (2017-2019) que 
induziu a um aumento dos fluxos de entrada deste perfil de imigrantes em Portugal nos últimos anos, 
caracterizado desde logo pela “dispensa de um visto de residência válido, desde que o cidadão estrangeiro 
tenha entrado legalmente em território nacional. Deste modo passa a estar salvaguarda a possibilidade do 
imigrante criar o seu próprio emprego para adquirir uma autorização de residência no país, mais se 
vislumbrando o enquadramento para conter eventuais situações de participação na economia informal de 
imigrantes empreendedores com descontos para a segurança social” (Oliveira, 2019: 151). Outra novidade 
recente é o alargamento, por via da Lei n.º 102/2017, de 28 de agosto, da tipologia de autorizações de 
residência para exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores de 
modo a contemplar o “nacional de Estado terceiro que desenvolva projeto empreendedor, incluindo a 
criação de empresa de base inovadora, integrado em incubadora certificada”. Mais recentemente, a Lei n.º 
28/2019, de 29 de março, estabelece uma presunção de entrada legal na concessão de autorização de 
residência para o exercício de atividade profissional, o que facilita o ingresso na atividade independente aos 
imigrantes que já estejam em Portugal. 
 
Para além dos determinantes jurídicos, há que considerar as mudanças operadas no país ao nível do 
enquadramento institucional e do desenvolvimento de medidas e programas de apoio e incentivo ao 
empreendedorismo imigrante, promovidos tanto pelo Estado português, como por associações não 
lucrativas ou mesmo pela banca. O mais recente Programa Startup Visa, ou o Programa Estratégico para o 
Empreendedorismo e Inovação para a concretização da estratégia Europa 2020 ou ainda o Programa 
Operacional da Economia (POE) integrado no Quadro Comunitário de Apoio (QCA III), da década passada, 
traduzem bem as preocupações dos sucessivos governos nesta vertente. Pese embora não seja de hoje a 
existência de uma variedade de medidas e ações estatais de incentivo ao empreendedorismo, nos últimos 
anos verificou-se um intensificar da oferta de programas por força do contexto de fragilidade económico-
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7 
financeira que tem vivido o país, e um incremento de medidas e ações específicas para os empreendedores 
e investidores imigrantes. 
 
Desde a viragem do século, Portugal foi desenvolvendo inúmeras medidas e políticas nesta vertente, 
reconhecendo algumas lacunas e alguns bloqueios que existiam no país para os empreendedores 
imigrantes. Desde logo são destacados os planos de ação para a integração de imigrantes desenvolvidos no 
país desde 2007, com o intuito de responder de forma holística a bloqueios de integração dos imigrantes, 
tendo incluído medidas de apoio ao empreendedorismo imigrante que reduzissem as barreiras e 
constrangimentos à iniciativa empresarial imigrante no país e de encontrar alternativas para a integração 
dos imigrantes no mercado de trabalho: o primeiro Plano para a Integração dos Imigrantes (PII), promovido 
pelo então Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, atual ACM) implementado 
entre 2007 e 2009 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007, de 3 de maio), contemplou o 
“incentivo ao empreendedorismo empresarial dos imigrantes” (medida 13). O plano de ação subsequente, 
com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2010, de 17 de setembro, voltou a ter uma medida nesta 
vertente prevendo o “reforço do incentivo ao empreendedorismo imigrante” (medida 14). Esta 
preocupação ficou também evidente no Plano Estratégico para as Migrações (2015-2020) (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 12-B/2015, de 20 de março), também promovido pelo ACM, que integrou 
múltiplas medidas apontadas à promoção do empreendedorismo imigrante ainda em implementação. 
 
Numa análise dos desenvolvimentos institucionais e de políticas das últimas quatro décadas, Oliveira (2019: 
153-183) identifica e analisa de forma sistemática vários exemplos e os seus impactos ao longo do tempo, 
destacando três grandes áreas de intervenção: (1) criação de oportunidades; (2) formação e capacitação 
para o empreendedorismo; (3) apoio a startups imigrantes.  
 
No panorama institucional do contexto nacional, ao nível da criação de oportunidades e do apoio a start-
ups, é incontornável o papel do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., que “tem por 
missão promover a competitividade e o crescimento empresarial, visando o reforço da inovação, do 
empreendedorismo e do investimento empresarial, nas empresas que exerçam a sua atividade nas áreas 
sob tutela do MEE, com exceção do setor do turismo, designadamente das empresas de pequena e média 
dimensão”. Atualmente o IAPMEI é responsável pelo mais recente programa StartUP Visa para 
empreendedores estrangeiros ligados ao empreendedorismo desenvolvido em incubadoras certificadas.  
 
Ao nível da formação e da capacitação para o empreendedorismo, deve destacar-se a intervenção do 
Programa de Promoção do Empreendedorismo Imigrante (PEI), criado em 2009 pelo ACIDI (atual ACM), 
com o intuito de promover o emprego num país em contexto de crise económica e aumento do 
desemprego. Desde 2015 o PEI está integrado no Gabinete de Apoio ao Empreendedor Migrante (GAEM) 
do ACM que funciona no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) de Lisboa. Este 
programa com dez anos de existência tem como objetivos específicos: (1) gerar no participante uma 
atitude empreendedora perante a vida que promova a autoestima e a confiança em si próprio; (2) 
desenvolver competências pessoais, sociais e de gestão empresarial fundamentais à criação de um negócio 
sustentado; (3) promover a ligação entre potenciais empreendedores e programas de apoio ao 
empreendedorismo já existentes; e (4) induzir à formalização de negócios já existentes na economia 
informal. A formação subjacente ao projeto, designada de curso de “Apoio à Criação de Negócios”, baseia-
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se em 10 sessões coletivas (total de 30 horas) e 8 sessões individuais que correspondem a um total de 62 
horas de formação distribuídas ao longo de 10 semanas, nas quais os formandos têm acesso também a um 
manual – Dossier do Empreendedor. Apoio à Criação de Negócios – desenvolvido a partir de fichas. No fim 
da formação recebida espera-se que os participantes, caso pretendam tornar-se empresários, apresentem 
uma proposta de negócio sustentável. Em função da qualidade da proposta apresentada os participantes 
recebem, para além da declaração de formação, uma carta de recomendação que lhes permite viabilizar o 
projeto. 
 
Entre os resultados deste programa, destacam-se prémios europeus (no âmbito dos Prémios Europeus de 
Promoção Empresarial 2012, o PEI foi distinguido na categoria de empreendedorismo responsável e 
inclusivo, e mais recentemente, em julho de 2019, o GAEM, onde atualmente se integra o PEI, obteve 
primeiro lugar na categoria de Empreendedorismo Inclusivo e Responsável da fase nacional dos Prémios 
Europeus de Promoção Empresarial, promovidos pela Comissão Europeia e coordenados em Portugal pelo 
IAPMEI), e centenas de beneficiários desde a criação do programa. Entre a sua criação em 2009 e o final de 
2018, o PEI envolveu cerca de 2.161 participantes (mais de 60% mulheres), 40 parceiros locais, promoveu 
127 cursos de apoio à criação de negócios (aos quais se somam mais 19 sem coordenação do ACM), 
conferindo 1.293 certificados de frequência e 453 cartas de recomendação, e conduziu à criação de 179 
negócios. 
 
Pese embora estes exemplos não sejam exaustivos das respostas, medidas e programas criados nos últimos 
anos em prole do empreendedorismo imigrante, permitem ilustrar uma realidade que tem vindo a ser 
reforçada na última década no país.   
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Empresários Imigrantes nas coleções do OM 
 
O Observatório tem vindo, desde a sua génese em 2002, a contribuir para aprofundar o conhecimento 
sobre os empresários imigrantes, através da publicação de estudos e da sistematização e análise de dados 
estatísticos e administrativos que aqui se destaca: 
 
 
Coleção Estudos 
 

 ESTUDO OM 65: Empregadores e Empreendedores Imigrantes: Tipologia de Estratégias 
Empresariais, de Catarina Reis de Oliveira, outubro de 2019: Este estudo contribui para a compreensão 
das determinantes das iniciativas empresariais dos imigrantes em contextos de acolhimento e demonstra a 
diversidade de estratégias empresariais imigrantes. Focando o caso português de 1981 a 2018, o estudo 
demonstra que o empreendedorismo é mais expressivo entre os estrangeiros residentes e que o peso 
destes no total de empresários em Portugal tem crescido. Portugal não é, nesse sentido, um caso 
excecional, embora para a investigação das estratégias empresariais de imigrantes o caso português 
mostra-se ser bastante interessante de analisar, não apenas porque permite realçar o impacto de inúmeros 
determinantes que afetam o comportamento empresarial dos imigrantes – e.g. impactos das mudanças do 
enquadramento legal e institucional na iniciativa empresarial -, como também possibilita demonstrar que 
as estratégias empresariais são bastante diversas, não se circunscrevendo às tipificadas estratégias étnicas. 
O estudo considera a interferência de cinco grandes esferas de mobilização de recursos e de oportunidades 
para a iniciativa empresarial imigrante: (1) o enquadramento legal e institucional; (2) o mercado de 
trabalho e o sistema económico; (3) a receção social e a opinião pública; (4) as oportunidades e recursos 
comunitários, e, finalmente, (5) os recursos pessoais. Transversal à análise das dimensões explicativas 
consideradas para as estratégias empresariais imigrantes, a análise contempla quatro níveis: (a) sociedade 
de acolhimento (Portugal), (b) os municípios portugueses e contextos locais, (c) os grupos imigrantes, e (d) 
os indivíduos. O livro desenvolve uma tipologia de estratégias empresariais de imigrantes, mostrando 
evidências empíricas para três ideais-tipo de estratégias empresariais – Estratégias Comunitárias, onde se 
integram as Estratégias Étnicas, Estratégias Pessoais e Estratégias de suporte institucional. O livro 
apresenta conclusões no âmbito da compreensão do fenómeno social das estratégias empresariais de 
imigrantes em contextos de acolhimento, chegando a algumas recomendações para o contexto português e 
que evoluem face ao recomendado quinze anos antes no volume 10 desta mesma Coleção de Estudos do 
Observatório das Migrações e da autora (Oliveira 2004), reconhecendo as profundas mudanças no contexto 
legal e institucional português neste domínio na última década e meia. Estudo OM aqui. 
 

https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Paginacao_OM65_05_online.pdf
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 ESTUDO OM 31: As características da imigração em Portugal e os seus efeitos no comércio 
bilateral, de Horácio C. Faustino (coord.), João Peixoto e Patrícia Baptista, março de 2009: Este estudo faz 
a caracterização da imigração portuguesa no período 1995-2006 e estima os efeitos do aumento do stock 
de imigrantes, do aumento da percentagem dos imigrantes altamente qualificados na indústria 
transformadora e dos imigrantes empregadores sobre o comércio bilateral de Portugal com 38 países. Estes 
38 países, que incluem os nossos parceiros da UE27 e cinco PALOP, representavam, em 2006, 83% do 
comércio de bens de Portugal e 89% do stock de imigrantes. A caracterização da imigração é feita 
recorrendo aos dados do INE, do SEF e dos Quadros de Pessoal (micro-dados). Complementarmente, é feita 
a caracterização do comércio de Portugal com estes países recorrendo a vários indicadores, 
nomeadamente aos índices de comércio intra-sectorial. Estudo OM aqui. 
 

 ESTUDO OM 10: Estratégias Empresarias de Imigrantes em Portugal, de Catarina Reis Oliveira, 
dezembro de 2004: Durante os últimos trinta anos empresários imigrantes dispersaram-se por Portugal e 
desenvolveram novas estratégias de inserção económica: revitalizaram ruas comerciais com novos 
produtos, definiram novas técnicas de marketing e abriram ligações comerciais com outros empresários 
étnicos, por vezes residentes noutras sociedades de acolhimento. Com o intuito de explorar estas novas 
formas de organização do trabalho introduzidas pelos imigrantes e seus descendentes, este estudo 
procurou caracterizar as estratégias empresariais dos estrangeiros residentes em Portugal e fornecer assim 
uma nova leitura do fenómeno imigratório, contrariando as conotações pejorativas que ligam os 
estrangeiros à exclusão laboral. Desta forma, dada a importância que este tema pode assumir nas 
estruturas económicas, sociais, políticas e culturais da atualidade portuguesa, o estudo das estratégias 
empresariais não só é uma chamada de atenção para uma nova leitura acerca dos contributos da 
imigração, mas também mostra formas alternativas para a mobilidade económica de imigrantes, conforme 
se tem observado em outros países de acolhimento de estrangeiros. Estudo OM aqui. 
 
 
Coleção Teses 
 

 TESE OM 2: Empresários de origem imigrante: estratégias de inserção económica em Portugal, 
de Catarina Reis de Oliveira, setembro de 2005: No passado acreditou-se que os empregos em empresas 
de imigrantes eram equivalentes ao segmento inferior do mercado de trabalho das sociedades de 

https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/OI_31.pdf/819998b7-3f02-4501-a64e-89ceda5e8285
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Estrategias_Empresariais.pdf/6badf4f6-4454-4285-b029-3f599eacc076
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acolhimento, e que diminuíam as possibilidades de mobilidade social futura. Porém, estudos mostraram 
que esse não é o caso. Empregos em empresas de coétnicos podem ser a melhor forma de aceder a 
posições de supervisão e liderança, e de adquirir o capital necessário para o desenvolvimento de negócios 
próprios. Investigações mostraram ainda que as qualificações adquiridas na origem podem ser melhor 
recompensadas em firmas étnicas. Também a experiência profissional conseguida em firmas de 
conterrâneos significa, em muitos casos, a chave para o desenvolvimento de atividades independentes. Em 
Portugal os empresários imigrantes tornam-se mais visíveis a partir da década de 1990, desenvolvendo 
novas estratégias de inserção económica no país. Com o intuito de explorar essas novas formas de 
organização do trabalho e as estratégias de integração económica no mercado português, introduzidas 
pelos imigrantes ou seus descendentes, esta Tese dedicou-se ao estudo dos empresários de origem 
imigrante residentes em Portugal, ilustrando a diversidade de estratégias empresariais de imigrantes a 
partir de três populações: a chinesa, que ilustrou as estratégias empresariais étnicas; a indiana que ilustra 
as estratégias familiares; e a cabo-verdiana que ilustra as estratégias pessoais. Tese OM aqui. 
 
 
Coleção Imigração em Números 
 

 “Empregadores estrangeiros”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório 
estatístico anual 2018, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em 
Números, pp. 163-170, dezembro de 2018: Os estrangeiros continuam a ter maior número de 
empregadores por total de ativos que os nacionais, apresentando também uma evolução mais positiva nos 
anos de referência deste relatório, 2016 e 2017, que a verificada nos portugueses: estrangeiros 
trabalhadores por conta própria com crescimento de +5,2% versus apenas +0,9% nos portugueses. 
Relatório disponível aqui. 
 

 “Empregadores estrangeiros”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório 
estatístico anual 2016, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em 
Números, pp. 99-103, outubro de 2016: Entre 2012 e 2014 a taxa de variação dos empregadores 
estrangeiros foi positiva em +3,8%, enquanto a taxa para os empregadores portugueses foi negativa em -
0,2%. Por outro lado, aumentou o peso relativo de empregadores estrangeiros no total de empregadores 
do país entre 2012 e 2014. Mantendo a tendência de anos anteriores, em 2014 as nacionalidades que mais 

https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/179891/2_CRO.pdf/edc27de1-4781-4555-be0c-1d04c84c47f2
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/383402/Relat%C3%B3rio+Estat%C3%ADstico+Anual+2018+%E2%80%93+Indicadores+de+Integra%C3%A7%C3%A3o+de+Imigrantes.pdf/00de4541-b1ad-42ed-8ce9-33056321ecdb
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contribuíram para o número de empregadores estrangeiros foram os brasileiros (20,6%) e os chineses 
(20,0%). Relatório disponível aqui. 
 

 “Situação na profissão: empregadores estrangeiros”, in Monitorizar a integração de 
imigrantes em Portugal: relatório estatístico decenal, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, 
Coleção Imigração em números, pp. 81-84, dezembro de 2014: Segundo dados dos Censos, entre 1981 e 
2011, a importância relativa de empregadores estrangeiros no total de empregadores do país passou de 
1,4% para 5,2%. Este crescimento é ainda mais relevante se se considerar que de 1981 para 2011 a taxa de 
variação de empregadores estrangeiros foi seis vezes superior à registada para os portugueses. É 
interessante verificar ainda que a taxa de variação de empregadores estrangeiros entre 2001 e 2011 foi 
positiva em +15,2%, enquanto a taxa para os empregadores portugueses foi negativa em -7%. Deve 
atender-se, por outro lado, que nem todas as nacionalidades estrangeiras têm propensões semelhantes à 
iniciativa empresarial. Relatório disponível aqui. 
 
 
Revista Migrações 
 

  Artigo REVISTA MIGRAÇÕES 11: “A globalização vista de baixo: um estudo sobre etnicidade, 
empreendedorismo e identidade de classe”, de Manuel Abrantes, pp. 57-78, setembro de 2013: Este 
artigo pretende estabelecer uma ponte entre a posição das minorias étnicas no mercado de trabalho e a 
literatura sobre classes globais emergentes. Em concordância com estudos anteriores, defende-se que é 
urgente colocar as narrativas pessoais e os processos de agência no coração do debate, procurando 
documentar a interação entre dinâmicas sistémicas de desigualdade e experiências em primeira mão. Com 
este intuito, apresenta-se uma análise exploratória de dados recolhidos sobre a experiência de imigrantes 
de origem brasileira na Holanda. Presta-se especial atenção aos relatos pessoais de integração e 
discriminação em contexto laboral, às perspetivas de desenvolvimento profissional e à reconfiguração da 
identidade de classe associada ao processo migratório. Argumenta-se que o laço existente entre a 
necessidade de sobrevivência económica, a mobilidade de classe descendente e o empreendedorismo 
pode não só explicar a erosão do sentimento de classe entre as minorias étnicas, mas também oferecer 
sementes da sua reconstrução. Artigo disponível aqui. 
 

https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/383402/Relat%C3%B3rio+Estat%C3%ADstico+Anual+2016_.pdf/f276bae0-d128-43b5-8558-cdb410249fd2
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/179573/RelatorioDecenalImigracaoNumeros2014web.pdf/d4aaef2b-2e21-4475-9202-70a25433a81b
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/183863/Migracoes11pp57_78.pdf


 
www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt 

 

 

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES | OBSERVATORY FOR MIGRATION | www.om.acm.gov.pt 

      

21 

 Artigo REVISTA MIGRAÇÔES 8: “A dimensão psico-social do empreendedorismo imigrante 
feminino”, de Frederica Rodrigues, Beatriz Padilla e Jorge Malheiros, pp. 93-122, abril de 2011: Este artigo 
pretende contribuir para a interpretação das consequências psico-sociais do empreendedorismo na 
população imigrante feminina da Europa de Leste, dos PALOP e do Brasil, em Portugal. Discutem-se três 
questões principais: i) em que medida o empresarialismo migrante feminino traz ancorados benefícios não 
económicos; ii) quais as consequências nos patamares do “eu” profissional, do “eu” social e do “eu” 
familiar; e iii) se há diferenças nos efeitos do empreendedorismo nos grupos nacionais de empresárias. 
Destaque-se a análise das implicações do trabalho por conta própria em domínios como a autonomia das 
mulheres imigrantes, o processo de conciliação entre as esferas profissional e familiar e as relações de 
género no âmbito do espaço doméstico. Artigo disponível aqui. 
 

 REVISTA MIGRAÇÕES 3, Volume Temático: Empreendedorismo imigrante, organizado por 
Catarina Reis Oliveira e Jan Rath, outubro de 2008: Este número temático procurou disponibilizar uma 
análise consistente dos impactos das diversas políticas de diferentes países de receção nas iniciativas 
empresariais de imigrantes a partir de vários exemplos: Canadá, Austrália, Inglaterra, Grécia, França e 
Portugal. Os estudos de caso selecionados permitem comparar países que optaram por desenvolver 
políticas que promovem a iniciativa empresarial e/ou a entrada de empresários imigrantes no país; países 
que têm um regime regulador relativamente liberal combinado com uma intervenção bastante expressiva 
do terceiro sector; e outros países que apresentavam regulações que inibiam o empreendedorismo 
imigrante. Atendendo a que à data de lançamento deste volume da Revista Migrações, Portugal estava a 
viver inúmeras mudanças na política nesta área (e.g. Lei de Imigração de 2007, Plano de Integração de 
Imigrantes, com várias medidas de apoio e promoção do empreendedorismo imigrante), a publicação 
integrou uma seção só focada no caso português, com 4 artigos que consideraram os determinantes para a 
evolução do empreendedorismo imigrante no país, com uma análise dos impactos do enquadramento legal 
e institucional ao longo dos anos, das trocas entre as economias dos países de origem e de acolhimento, e 
do empreendedorismo olhado numa perspetiva de género. A revista integrou ainda uma terceira secção 
com 8 artigos de apresentação de reflexão acerca de vários programas e iniciativas de apoio ao 
empreendedorismo imigrante, nacionais e internacionais, tanto governamentais como da sociedade civil. 
Finalmente a revista contemplou dois artigos de opinião onde os autores apresentaram reflexões críticas 
acerca do tema, identificando as principais oportunidades e obstáculos associados ao empreendedorismo 
imigrante na União Europeia, em geral, e em Portugal, em particular, avançando com algumas 
recomendações neste domínio. Encontre este volume temático da revista aqui.  

https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/183863/Migracoes_8web93a122.pdf
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/183863/migracoes3_PT_web.pdf/b06beba6-7179-4deb-b4f3-73f1a78b19e0
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Destaque Estatístico OM: Trabalhadores por conta própria imigrantes na UE 
 
Recorrendo a dados dos inquéritos ao emprego dos vários países europeus e publicados pelo EUROSTAT, 
identifica-se que as taxas de empreendedorismo (trabalhadores por conta própria por total de ativos) não 
são homogéneas nos vários países europeus e a importância relativa de empresários imigrantes no total de 
empresários de cada país é variável. Verifica-se ainda que as taxas de empreendedorismo são oscilantes em 
função do país de nascimento do empresário: há países onde os autóctones apresentam taxas de 
empreendedorismo mais elevadas que os nascidos no estrangeiro, tal como há países onde os nascidos no 
estrangeiro se destacam com taxas de empreendedorismo mais elevadas quando comparadas com os 
nativos. 
 
 

Sabia que o trabalho por conta própria aumentou de forma expressiva entre os nascidos no estrangeiro 
residentes nos países da UE28, quando decresceu para os nativos da UE28, representando os imigrantes 

cada vez mais importância relativa no total de empregadores dos países europeus? 
 
Globalmente, no conjunto dos países da União Europeia (UE), o trabalho por conta própria (TCP) aumentou 
de forma expressiva entre os nascidos no estrangeiro, quando decresceu para os nativos: entre 2008 e 
2018 o número de trabalhadores por conta própria nativos diminuiu 6% (de 28,4 milhões para 26,7 
milhões), quando aumentou no caso dos estrangeiros (+31,1%), tanto entre nascidos em países fora da 
União Europeia (+58,9%, passando de 1,4 milhões para 2,2 milhões) como entre migrantes nascidos noutro 
Estado-membro da UE (+74,8%, passando de 0,8 milhões para 1,3 milhões).  
 
Percentagem de Nascidos no Estrangeiro no total de Trabalhadores por Conta Própria com idades entre 

20 e 64 anos, no conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia, 2005 a 2018 

 
Fonte: Oliveira (2019, p. 71) a partir de dados do EUROSTAT (Migrant integration statistics – employment conditions). 

 
Na maioria dos países da UE28 a percentagem de nascidos no estrangeiro aumentou no universo de 
trabalhadores por conta própria ao longo da última década, embora a sua importância relativa tenha 
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variado bastante entre Estados-membros: em 2018 os nascidos no estrangeiro representaram entre 0,9% 
na Polónia e 59,2% no Luxemburgo (em Portugal representavam 10,1%) no total de TCP. Nesse ano os TCP 
nascidos no estrangeiro representavam 11,7% do total de TCP da UE28, destacando-se entre os países com 
maior percentagem de nascidos no estrangeiro no total de TCP, por ordem de importância relativa: o 
Luxemburgo (59,2%), Malta (26%), Reino Unido (20,1%), Suécia (19,4%), Chipre (18,9%), Irlanda (18,8%), 
Alemanha (18,3%), Bélgica (17,5%) e Dinamarca (17,1%). Por contraste, entre os países onde os nascidos no 
estrangeiro assumiram menor importância relativa no total de TCP do país, destacaram-se em 2018 a 
Polónia (0,9%), Bulgária (1%), Eslováquia (1,2%), Hungria (2,7%), Grécia, Lituânia (3,7%) e República Checa 
(6,3%). 
 
Percentagem de trabalhadores por conta própria nascidos no estrangeiro por total de trabalhadores por 

conta própria, por país da UE28, em 2018 

 
Fonte: Oliveira (2019, p. 74) a partir de dados do EUROSTAT (Migrant integration statistics – employment conditions). 

 
Na última década, entre 2008 e 2018, os aumentos da importância relativa de nascidos no estrangeiro no 
total de trabalhadores por conta própria foram mais significativos no Luxemburgo (+17,3pp), em Malta 
(+18,9pp), na Irlanda (+6,5pp), na Dinamarca (+6,4pp), na Suécia (+5,9pp) e no Reino Unido (+5,8pp). Em 
Portugal o crescimento foi de +3,6pp. 
 
Embora o aumento da importância relativa de nascidos no estrangeiro no total de trabalhadores por conta 
própria acompanhe em parte o aumento generalizado da população nascida no estrangeiro no total de 
residentes nos vários Estados-membros entre 2008 e 2018, verifica-se que o aumento de trabalhadores por 
conta própria tem sido mais substantivo. No Luxemburgo o crescimento da importância relativa de 
nascidos no estrangeiro no total de trabalhadores por conta própria (+17,3pp) foi mais expressivo que o 
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crescimento da percentagem de nascidos no estrangeiro no total de residentes no país (+14,3pp), 
verificando-se o mesmo em Malta (+18,99pp versus +10,1pp), na Dinamarca (+6,4pp versus +3,1pp), na 
Suécia (+5,9pp versus +4,7pp), no Reino Unido (+5,8pp versus +3,3pp), na Áustria (+5pp versus +4,1pp) e 
em Portugal (+3,6pp versus +0,8pp). Identificam-se, porém, simultaneamente, países onde o aumento 
relativo de nascidos no estrangeiro foi superior no total de residentes por comparação ao verificado no 
total de trabalhadores por conta própria (e.g. na Croácia os nascidos no estrangeiro no total de residentes 
aumentaram +12,9pp, tendo a importância relativa de trabalhadores por conta própria só crescido +1,9pp; 
o mesmo se verificou na Alemanha +5pp versus 4,2pp). 
 
A percentagem de nascidos no estrangeiro no total de trabalhadores por conta própria nos vários países da 
UE28 não é uniforme em função do país de nascimento: na maioria dos Estados-membros são os 
extracomunitários que representam mais no total de trabalhadores por conta própria dos países, embora 
em alguns países os nascidos em outros Estados-membros da UE28 representem mais no total de 
trabalhadores por conta própria. Em 2018, os migrantes nascidos em outro Estado-membro da UE28 
representavam metade do total de trabalhadores por conta própria do Luxemburgo (50%) e 13,4% na 
Irlanda; quando, em contraste, os cidadãos extracomunitários eram mais que os migrantes da UE28 no 
total de trabalhadores por conta própria na maioria dos Estados-membros, com destaque para a Suécia 
(13,1% por comparação a 6,3% de cidadãos de outro Estado-membro) e o Reino Unido (12,2% por 
contraste a 7,8% de cidadãos UE).  
 
 

Sabia que na última década aumentou a taxa de empreendedorismo de nascidos fora da UE28, quando 
decresceu para os nativos da UE28? 

 
Na última década, no conjunto dos 28 países da União Europeia (UE28), aumentou também a percentagem 
de trabalhadores por conta própria no total da população ativa para os nascidos fora da União Europeia, 
em especial entre 2008 e 2016 (+2 pontos percentuais, de 11,9% a taxa de empreendedorismo passou para 
13,9%), embora desde 2017 apresentem uma evolução decrescente (12,4% em 2017 e 12,1% em 2018). 
Esta evolução da taxa de empreendedorismo dos cidadãos extracomunitários contrasta com a evolução da 
taxa de empreendedorismo dos nativos (que decresceu de 14,9% para 14,0% entre 2008 e 2018, -0,9pp) e 
nos cidadãos nascidos em outro Estado-membro (que diminuiu de 13,5% em 2008 para 12.5% em 2018, -
1pp, embora tenha crescido até 2013, ano em que atinge um pico de 15,3%).  
 
Verifica-se ainda que na última década a evolução das taxas de empreendedorismo entre nascidos no 
estrangeiro não é generalizada nos países europeus. Observam-se tantos países onde a importância relativa 
de trabalhadores por conta própria no total de ativos aumentou (e.g. +4,2pp na Holanda, +4,1pp na 
República Checa, +3,5pp na Grécia, +3,1pp na Espanha, +2,1pp no Luxemburgo, +1,8pp no Reino Unido), 
como países onde essa percentagem diminuiu entre 2008 e 2018 (e.g. -7,4pp na Croácia, -3,4pp em Chipre, 
-2,9pp na Itália, - 1,8pp na Suécia, -1,7pp em Malta, -1,3pp na Alemanha e na Bélgica) ou países que 
mantiveram relativamente estável a taxa de empreendedorismo de nascidos no estrangeiro (e.g. -0,2pp em 
Portugal). 
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Globalmente nota-se, porém, que ao longo da última década, no conjunto dos países da UE28, os nativos 
têm assumido taxas de empreendedorismo superiores aos ativos nascidos no estrangeiro: em 2018 os 
nativos apresentavam cerca de +1,9pp que os nascidos fora da UE28 e +1,5pp que os nascidos em outro 
país da UE28, tendo 2016 sido o ano em que os nascidos no estrangeiro mais aproximaram as suas taxas de 
empreendedorismo dos nativos dos respetivos países UE28 (nesse ano os nativos assumiram uma taxa de 
14,4%, seguidos pelos nascidos noutro Estado-membro da UE28 com 14% e pelos nascidos fora da UE28 
com 13,9%). 
 

Percentagem de Trabalhadores por conta própria por total da população ativa com idade entre 20 e 64 
anos (taxa de empreendedorismo), segundo o país de nascimento, na UE28, entre 2008 e 2018 

 
Fonte: Oliveira (2019, p. 71) a partir de dados do EUROSTAT (Migrant integration statistics – employment conditions). 

 
Constata-se que, em média, 12,2% dos nascidos no estrangeiro que residem em Estados-membros da UE28 
têm atividade por conta própria. Em 2018, as maiores taxas de empreendedorismo de nascidos no 
estrangeiro registaram-se na Bulgária (25,4%), na República Checa (24,6%), na Polónia (22%), Eslováquia 
(20,8%), Malta (17,1%), Holanda (16,5%) e Reino Unido (15,8%). Os restantes países não distam mais do 
que cinco pontos percentuais, a mais ou a menos, da média da UE28. Portugal situa-se em 2018 um ponto 
percentual acima da média (+1,2pp), com uma taxa de empreendedorismo de nascidos no estrangeiro de 
13,4%. Os países com as mais baixas taxas de empreendedorismo de nascidos no estrangeiro em 2018 
foram o Luxemburgo (7,7%), Áustria (8,1%), Suécia (8,3%), Estónia (8,6%) e Alemanha (8,8%). 
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Taxa de empreendedorismo* de nascidos no estrangeiro, por país da UE28, em 2018 

 
Fonte: Oliveira (2019, p. 74) a partir de dados do EUROSTAT (Migrant integration statistics – employment conditions). 

*Percentagem de trabalhadores por conta própria no total de ativos. 

 
Deve considerar-se que nem todos os contextos recebem o mesmo perfil de imigrantes, nem o mesmo 
volume de população imigrante. Verifica-se que há algumas nacionalidades que apresentam mais iniciativa 
empresarial em contextos de acolhimento do que outras. Ora a dispersão destas nacionalidades não é 
equitativa pelos países, tendo-se verificado em Portugal, por exemplo, ao longo das últimas décadas uma 
maior concentração de estrangeiros de nacionalidades menos propensas à iniciativa empresarial do que o 
verificado em outros países do norte europeu. Acresce que o facto de se verificar mais baixas taxas de 
empreendedorismo entre imigrantes nos países da Europa do Sul é indissociável da experiência de 
imigração destes países ser mais recente e dos imigrantes responderem às necessidades de trabalho 
manual das economias desses países, e ainda não terem tido tempo suficiente para reunir o necessário 
capital humano e social para criar um negócio.  
 
 

Sabia que em 2018 havia em Portugal mais trabalhadores por conta própria nascidos no estrangeiro do 
que seria de esperar face à proporção de nascidos no estrangeiro no total da população residente? 

 
As aparentes baixas importâncias relativas de empresários imigrantes no total de empresários em países 
como Portugal, podem na realidade refletir impactos relevantes quando se compara com a importância 
relativa de imigrantes no total de residentes, ou seja, quando a percentagem de empresários imigrantes 
aparentemente reduzida é superior ao peso da população imigrante no total de residentes. Nesses casos, 
então na realidade, a iniciativa empresarial imigrante assume uma expressão para além do esperado. Em 
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Portugal os nascidos no estrangeiro representam 8,8% no total de residentes, mas significam 10,1% no 
total de trabalhadores por conta própria do país, logo +1,3pp do que o esperado, quando a relação na UE28 
nesse ano foi de zero (0pp, ou seja, a percentagem de nascidos no estrangeiro no total dos residentes é um 
bom indicador da percentagem de pessoas da mesma categoria na totalidade dos TCP). 
 
Em 2018 em apenas cerca de metade dos Estados-membros da UE28 se identifica que os imigrantes 
assumem maior importância relativa no total de trabalhadores por conta própria no país que no total de 
residentes, com destaque para o Luxemburgo (+12,7%), Malta (+8,5%), Reino Unido (+5,7%) e Dinamarca 
(+5,2%); contrastando com o grupo de países onde os imigrantes assumem um peso menor do que o 
esperado no total de trabalhadores por conta própria face à importância que detêm no total de residentes, 
destacando-se nesse grupo os países de imigração mais recente ou de entrada mais tardia na UE28 (e.g. 
Estónia com -7pp; Letónia com -3,9pp; Hungria com -2,8pp; Eslovénia -3,3pp, Eslováquia -2,3pp), embora se 
identifiquem também outros países mais antigos na UE28 e de maior fluxo de imigração (e.g. Áustria -
3,1pp, Holanda -1pp) ou onde a atividade empresarial entre os nativos é mais expressiva que faz reduzir o 
seu impacto por comparação aos residentes (e.g. Grécia com -8,4pp). 
 

Diferença entre percentagem de trabalhadores por conta própria nascidos no estrangeiro e a 
percentagem de residentes nascidos no estrangeiro, por país da UE28, em 2018 

 
Fonte: Oliveira (2019, p. 74) a partir de dados do EUROSTAT (Migrant integration statistics – employment conditions). 

 
 
  

https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Paginacao_OM65_05_online.pdf#page=75


 
www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt 

 

 

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES | OBSERVATORY FOR MIGRATION | www.om.acm.gov.pt 

      

28 
Destaque Estatístico OM: Empresários Imigrantes em Portugal 
 
À semelhança do observado nos restantes países europeus, a iniciativa empresarial dos imigrantes em 
Portugal tem vindo a aumentar, correspondendo a importância relativa de estrangeiros no total de 
empregadores a 5,2% em 2011, quando os estrangeiros representavam apenas 3,7% do total da população 
residente. O número de empregadores estrangeiros tem vindo a aumentar substancialmente ao longo das 
últimas quatro décadas (com taxas de mudança bastante mais elevadas do que o verificado para os 
empregadores portugueses). Em termos relativos, os imigrantes tenderam a optar cada vez mais por se 
inserir no mercado de trabalho português como empregadores: entre 1981 e 2011 não apenas se reforçou 
o número de empregadores estrangeiros – de 1.811 para 23.697 –, como também o peso relativo de 
empregadores no total de ativos estrangeiros aumentou – de 5,1% para 12,1%. Bastante relevante é ainda 
observar que, à semelhança do verificado em outros países europeus, a percentagem de empregadores é 
maior no caso do total de ativos estrangeiros do que no total de ativos portugueses, tendo mesmo neste 
último grupo ocorrido um decréscimo nos últimos dez anos (-7%), contrastando com o aumento no caso 
dos estrangeiros (+15%). Uma tendência semelhante verifica-se no caso dos trabalhadores isolados, com 
um aumento substantivo para o caso dos estrangeiros de 3.188 para 14.127 entre 1981 e 2011, 
contrastando com o decréscimo verificado no caso dos portugueses nos últimos dez anos.  
 

Empregadores e Trabalhadores Isolados por população ativa portuguesa e estrangeira (%), 1981 a 2011 

 
Fonte: Oliveira (2019, p. 77) a partir de dados dos Censos, INE. 
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Sabia que nos últimos três anos aumentou em Portugal a entrada de empresários e trabalhadores 
independentes no país? 

 

 
Nos últimos anos aumentou o número de estrangeiros que solicitou o estatuto de residente para o 
exercício de uma atividade por conta própria, depois de anos de queda do fluxo de entrada deste perfil de 
imigração no país. Note-se que estes dados caracterizam quem tinha a intenção de desenvolver uma 
iniciativa por conta própria logo à chegada ao país. 
 
Em 2007 foram introduzidas inúmeras mudanças na Lei enquadradora dos fluxos imigratórios. Essas 
mudanças tiveram impactos diretos na iniciativa empresarial imigrante, nomeadamente através da criação 
de um título especial para empresários e trabalhadores independentes estrangeiros. Atendendo ao novo 
enquadramento pós 2007, o número de estrangeiros que adquiriu um visto de residência para efeitos de 
uma atividade profissional independente ou para empreendedores diminui bastante, tanto em números 
absolutos como em valores relativos, face ao total de entradas para o exercício de uma atividade 
económica, sentindo-se uma recuperação apenas a partir de 2016. Este decréscimo não deve ser associado, 
porém, à mudança do enquadramento legal, mas ao contexto de crise económica e financeira de Portugal, 
entre 2008 e 2014, e que induziu à falta de interesse dos imigrantes de criarem uma atividade empresarial 
no país.  
 

Fluxos de entrada de estrangeiros que solicitaram estatuto de residente para o exercício de uma 
atividade por conta própria (TCP), entre 1999 e 2018 

 
Fonte: Oliveira (2019, p. 83) a partir dos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).  

 
A partir de 2016 há sinais de crescimento da concessão de autorizações de residência para atividades 
independentes que pode estar associado tanto à retoma da economia e crescimento da atratividade do 
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país, como a alterações no enquadramento legal. Em 2017 e 2018 foi definido um programa de captação, 
apoio e promoção do empreendedorismo imigrante – Programa Startup Visa, complementado pelo regime 
de certificação de incubadoras com vista ao acolhimento de estrangeiros empreendedores que pretendem 
desenvolver um projeto de empreendedorismo e inovação em Portugal. Resulta que se observa um 
crescimento expressivo de 2017 para 2018 no fluxo de entradas de empreendedores estrangeiros 
(crescimento anual de 2017 de +105% de entradas de imigrantes independentes e empreendedores e 
+90,7% em 2018, fixando-se em 2018 em 719 novas autorizações de residência para exercício de atividade 
independente ou para imigrantes empreendedores em Portugal).  
 

Vistos de residência para empresários e trabalhadores independentes concedidos 
nos postos consulares portugueses ao abrigo da Lei n.º 23 de 2007, entre 2007 e 2018 

 
Fonte: Oliveira (2019, p. 83) a partir dos dados Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). 

 

Também os dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros acerca dos pedidos de visto nos postos 
consulares dão nota deste incremento da procura: +139% em 2017 e +59% em 2018, fixando-se em 1088 os 
vistos concedidos em postos consulares para empresários e trabalhadores independentes. Como no 
passado, os brasileiros destacaram-se na concessão destes títulos, representando nos últimos anos sempre 
a nacionalidade mais importante no total de vistos de residência concedidos a empresários estrangeiros. 
Importa, no entanto, atender à importância crescente nos últimos anos desta forma de entrada – visto de 
residência para trabalhador independente ou empresário – para a Rússia e Ucrânia por contraste, por 
exemplo, ao decréscimo verificado entre os chineses. Ao abrigo da Lei de imigração de 2007, os brasileiros 
aparecem em primeiro lugar, dominando os títulos emitidos para empresários entre 2007 e 2018. Nestes 
títulos verifica-se sempre uma sobre representação masculina.  
 
 

Sabia que a taxa de empreendedorismo dos estrangeiros residentes em Portugal tem aumentado nas 
últimas décadas, variando porém em função da nacionalidade do empregador? 

 
Como em outros países, em Portugal a propensão para a iniciativa empresarial varia em função da 
nacionalidade dos residentes. Só nas últimas duas décadas se verificou em Portugal o crescimento da 
presença de populações imigrantes identificadas na literatura como particularmente empreendedoras – 
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e.g. asiáticos, em especial os chineses. Este crescimento pode explicar por isso, também, o aumento 
relativo do peso de empregadores estrangeiros na população ativa estrangeira nas últimas décadas.  
 
A população imigrante não pode ser observada como um todo homogéneo e nem todos os grupos de 
imigrantes mostram a mesma propensão para a iniciativa empresarial. Se algumas populações imigrantes 
mostram forte propensão para a iniciativa empresarial no país – e.g. chineses, ingleses, alemães e 
brasileiros – outras tendem a inserirem-se mais no mercado de trabalho português como trabalhadores 
assalariados – e.g. ucranianos, são-tomenses, cabo-verdianos e guineenses.  
 

Taxas de empreendedorismo em Portugal segundo a nacionalidade, entre 1981 e 2011 

País de 
nacionalidade 1981 1991 2001 2011 

Variação de empregadores 
2001/2011 

Total Europa 12,0 13,3 9,9 12,4 +104,9 
Alemanha 16,1 13,8 17,7 21,6 +14,3 
Espanha 15,0 18,4 11,6 16,0 +33,6 
França 7,0 5,4 10,2 14,6 +21,9 

Reino Unido 16,2 19,5 23,0 27,9 +60,2 
Roménia    4,4 8,2 +934,6 
Moldávia    2,6 8,7 +1784,0 
Ucrânia     1,5 7,1 +206,4 

Total África 1,1 3,4 6,7 6,9 -31,7 
Angola 1,2 3,4 6,6 8,1 -38,1 

Cabo Verde 0,7 3 6,4 6,0 -31,0 
Guiné-Bissau 1,9 2,9 6,2 5,9 -39,3 
Moçambique 3 5,9 9,1 9,4 -36,2 

S. Tomé e Príncipe 0,2 2,6 6 5,4 -25,9 

Total América 5,1 8,8 13,6 11,8 +104,7 
Brasil 4,8 9,5 13,5 11,5 +133,5 
EUA 8,5 8,3 12,3 15,4 +9,2 

Venezuela 3,9 7,7 13,8 14,3 -37,5 

Total Ásia 9,8 21,3 19,1 28,3 +360,1 
China 22,2 24,1 36,0 42,2 +426,5 
Índia 7,9 17,6 7,6 10,6 +108,1 

Bangladesh     10,5 22,0 +370,8 
Paquistão 17 30,7 6,3 14,2 +138,6 

Oceânia 1,8 9,4 14,2 14,7 +16,7 

Total estrangeiros 5,1 7,7 10,2 12,1 +15,2 
Total Portugueses 3,1 6,2 9,8 10,5 -6,9 

Total 3,2 6,2 9,8 10,5 -5,9 
Fonte: Oliveira (2019, p. 78) a partir dos dados dos Censos, INE. 

 
Os dados dos Censos permitem identificar as nacionalidades com maiores taxas de empreendedorismo: os 
chineses apresentam, entre os grupos estrangeiros residentes em Portugal, as taxas de empreendedorismo 
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mais elevadas nas últimas quatro décadas (22% em 1981 e 42% em 2011); em contrapartida, são os 
ucranianos (em particular em 2001) e, de forma geral, os nacionais dos PALOP, aqueles que apresentam a 
menor percentagem de empregadores no total da sua população ativa (e com taxa de variação negativa 
entre 2001 e 2011 de -32%). Esta tendência de decréscimo é acompanhada pelos empregadores 
portugueses, embora de forma menos acentuada (com -6.9%). 
 
A análise do peso relativo dos empregadores de cada nacionalidade para o total de empregadores 
estrangeiros permite destacar ainda outros grupos, refletindo também o maior peso de determinados 
fluxos de imigrantes em Portugal. Apesar dos nacionais dos PALOP estarem entre as nacionalidades com as 
mais baixas taxas de empreendedorismo (ou seja, a maioria dos seus ativos insere-se no mercado de 
trabalho português como trabalhadores dependentes), estão entre as dez primeiras nacionalidades que 
mais contribuem para o total de empregadores estrangeiros do país, em particular os cabo-verdianos e os 
angolanos, embora com perda de importância relativa nos últimos 10 anos.  
 

Percentagem de empregadores das dez nacionalidades com maior número de empregadores em Portugal 
no total de empregadores estrangeiros, entre 1981 e 2011 

1981 1991 2001 2011 
Nacionalidade % Nacionalidade % Nacionalidade % Nacionalidade % 

Espanha 26,2 Brasil 13,4 Brasil 15,1 Brasil 30,6 
Reino Unido 8,2 Espanha 10,1 Angola 7,2 China 13,0 
Brasil 7,9 Reino Unido 8,4 Cabo Verde 6,7 Ucrânia 6,0 
Alemanha  7,3 Cabo Verde 6,8 França 4,0 Reino Unido 4,9 
França 4,2 Alemanha 5,5 Reino Unido 3,6 Roménia 4,7 
Cabo Verde 4,1 França 4,9 Alemanha 3,3 França 4,2 
Estados Unidos 3,1 Venezuela 4,2 Guiné-Bissau 3,2 Cabo Verde 4,0 
Angola 3,1 Angola 3,6 China 2,8 Angola 3,9 
Itália 3,1 Holanda 3,0 Espanha 2,7 Alemanha 3,3 
Holanda 2,3 Moçambique 2,0 Venezuela 1,9 Espanha 3,2 

Total 
empregadores 
estrangeiros 1.811 

Total 
empregadores 
estrangeiros 4.438 

Total 
empregadores 
estrangeiros 20.571 

Total 
empregadores 
estrangeiros 23.697 

Fonte: Oliveira (2019, p. 80) a partir dos dados dos Censos, INE. 

 
A última década foi particularmente relevante para reforçar o impacto do empreendedorismo imigrante 
dos nacionais do Brasil e da China, contribuindo em 2011 com 31% (por comparação aos 15% em 2001) e 
13% (mais 10 pontos percentuais que em 2001), respetivamente. Os brasileiros, segundo os dados dos 
Censos de 2011, tornaram-se na nacionalidade estrangeira em Portugal com o maior número de 
empregadores (7.258), muito embora seja nos chineses que a taxa de crescimento de empregadores é 
maior (+427%) e superior à própria variação do seu total de ativos (+350%). Os empregadores ucranianos 
também tiveram um aumento substantivo ao longo da última década, passando a constar entre as dez 
primeiras nacionalidades com uma contribuição de 6% para o total de empregadores estrangeiros.  

 

  

https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Paginacao_OM65_05_online.pdf


 
www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt 

 

 

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES | OBSERVATORY FOR MIGRATION | www.om.acm.gov.pt 

      

33 
Agenda 
 
18/11 

 
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação 
O Observatório das Migrações (OM) promove no Centro de Documentação do ACM, I. P., entre os dias 18 e 
29 de novembro de 2019, uma quinzena temática sobre Empresários imigrantes para assinalar o Dia 
Nacional do Empresário (25 de Novembro) convidando tod@s @s interessad@s a visitarem o Centro de 
Documentação, no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) do ACM, IP, na Rua Álvaro 
Coutinho, 14, em Lisboa, entre as 09h30 e as 17h30. Publicações relevantes das Coleções do OM, entre 
outras referências bibliográficas do acervo do Centro de Documentação, e dados oficiais acerca do tema, 
sistematizados e analisados pela Equipa do OM, estarão disponíveis para consulta e oferta.  
Estará também em destaque nesta Quinzena Temática o novo volume da Coleção Estudos OM – 
Empregadores e Empreendedores Imigrantes: Tipologia de Estratégias Empresariais de Catarina Reis 
Oliveira para oferta. Não perca! 
 
Saiba mais sobre esta edição das Quinzenas Temáticas OM aqui. 
 
1/12 

 
Convite para artigos: “Entrepreneurship and Embeddedness” 
Está aberto até 1 de dezembro de 2019 um convite à submissão de artigos com vista a integrarem o 
número temático Entrepreneurship and Embeddedness: Dynamic, Processual and Multi-layered 
Perspectives da revista internacional Entrepreneurship & Regional Development. No convite os editores 
salientam os estudos acerca da incorporação mista (mixed embeddedness) dos empresários imigrantes nos 
contextos de origem e de destino a forma como estes a mobilizam para os seus fins. A incorporação mista, 
referem, permite ao empresário aceder a recursos e mercados em contextos múltiplos, o que ajudará a 
explicar a seu desempenho económico. 
 
Mais informações e detalhes sobre o processo de candidatura aqui. 
 
 

https://www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/coleccao-estudos
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Paginacao_OM65_05_online.pdf
https://www.om.acm.gov.pt/-/oliveira-catarina-reis-de
https://www.om.acm.gov.pt/-/oliveira-catarina-reis-de
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/485760/Cartaz+da+quinzena+tem%C3%A1tica+de+novembro+2019/7dd6a40a-eac5-4899-8019-03b27371a2b4
https://www.tandfonline.com/toc/tepn20/current
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08985626.2019.1656868


 
www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt 

 

 

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES | OBSERVATORY FOR MIGRATION | www.om.acm.gov.pt 

      

34 
18/12 

 
XI Jornadas do Observatório das Migrações 
Por ocasião do Dia Internacional dos Migrantes, dia 18 de dezembro de 2019, o Observatório das 
Migrações (OM) promove a décima primeira edição das Jornadas do Observatório das Migrações. Nesta 
edição, entre outras novidades, será lançado o mais recente Relatório Estatístico Anual 2019 – Indicadores 
de Integração de Imigrantes, brevemente disponível aqui, pela Diretora do Observatório das Migrações, 
Coordenadora da Coleção Imigração em Números e autora do relatório, Catarina Reis Oliveira, e por Natália 
Gomes, investigadora do OM e coautora do relatório. Está também previsto no âmbito destas XI Jornadas 
OM, o lançamento dos três novos estudos OM, publicados este ano (Estudo 63, Estudo 64 e Estudo 65). 
 
O programa do seminário e demais detalhes sobre o encontro serão divulgados brevemente no site do OM. 
 
 
27/02/2019 

 
Convite para artigos: “Migrant Entrepreneurship beyond place and space” 
Estará aberto a partir de 1 de dezembro de 2019 um convite à submissão de artigos para publicação no 
número temático Migrant Entrepreneurship Beyond Place and Space: A Call to Explore the Roles of Family 
Across Borders and Contexts da revista internacional Journal of Enterprising Communities: People and 
Places in the Global Economy. No convite os editores estabelecem que a relação entre família e 
empreendedorismo carece de atenção escolástica. As questões a explorar neste número temático incluem 
pois: como pode a família apoiar, contrariar e/ou beneficiar do empreendedorismo dos imigrantes e vice 
versa; como os empresários imigrantes podem confiar e mobilizar recursos familiares para o 
empreendedorismo em mais de um lugar; e quais os sustentáculos conceptuais das influências familiares 
através de contextos e fronteiras. 
 
Mais informações e detalhes sobre o processo de candidatura aqui. 

 

XI Jornadas OM, 2019 

PROGRAMA 

18 de dezembro de 2019, Dia Internacional dos Migrantes 

https://www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/colecao-imigracao-em-numeros/relatorios-anuais
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Estudo+OM+%2363.pdf/bf9284d4-046e-449f-b52c-841c0d4e2e12
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Estudo+OM+64.pdf/937fc2bd-88e2-43c8-b872-3b257213bc41
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Paginacao_OM65_05_online.pdf/a19ea64b-eb1e-40fc-ba41-1da674f3899d
https://om.acm.gov.pt/
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=JEC#news
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=JEC#news
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8733

