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1 No âmbito das comemorações do 125º aniversário sobre o nascimento de Fernando Pessoa, a Câmara de Cascais 
promoveu uma homenagem, no Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães, alusiva à ligação do Poeta com este 
município, documentando, entre outros aspetos, o seu desejo de se mudar para Cascais. 
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RESUMO 

As políticas de imigração já não são mais mecanismos para assegurar níveis necessários de 

trabalho nas economias nacionais, mas são cada vez mais utilizadas para facilitar diretamente a 

acumulação de capital global, com os imigrantes que chegam, valorizados precisamente por 

causa da sua condição de “sujeitos de negócios ou empreendedores sem fronteiras” (Ong, 

2006:140) com “flexibilidade transnacional em relação ao mercado mundial” (Walsh, 2011:871). 

Deste modo, verifica-se que a política económica nacional também está a tornar-se cada vez 

mais intimamente ligada à política de imigração.  

Neste sentido, muitos Governos têm introduzido políticas destinadas a atrair imigrantes de 

negócios, a fim de estimular a atividade empreendedora nacional. 

A imigração de negócios – modelo relativamente novo (Wong, 2003) – pode ser vista como uma 

“imigração vinculada de capital” porque o critério para a imigração é a apropriação e a 

transferência de capital (Wong, 1993:173). É uma forma de “cidadania económica” onde os 

estrangeiros, com uma quantidade considerável de capital, o injetam no país de acolhimento, 

sendo-lhes posteriormente, concedida a permissão de residência e em muitos casos, a cidadania 

(Jolly et al., 1998:156). 

Nos últimos anos, temos assistido a um período conturbado na economia portuguesa. Num 

contexto muito particular como aquele em que nos encontramos, com uma frágil economia e a 

estagnação do mercado imobiliário, o Estado português aprovou a criação do regime especial de 

Autorização de Residência para atividade de Investimento. Este programa tem como estratégia a 

atracão de Investimento Direto Estrangeiro e o reforço da aposta nos mercados fora da União 

Europeia. 

A principal hipótese da pesquisa defende que a criação de estruturas municipais 

(designadamente na Câmara Municipal de Cascais), através de um gabinete de apoio ao 

investidor estrangeiro, é uma mais-valia para o concelho, na medida em que permite aconselhar 

e acompanhar os potenciais investidores ARI, e pode funcionar como facilitador de todos os 

procedimentos burocráticos, concentrando toda a informação do programa, para além de 

eventuais alterações que venham a surgir. Este gabinete será determinante como mediador e 

simplificador económico, tendo em vista a atracão de investimento externo para o concelho, 

podendo constituir assim um recurso-chave no desenvolvimento do território local. 

 

 

Palavras-chave: Imigração de Negócios; Autorização de Residência para atividade de 

Investimento; Setor Imobiliário; Crise; Portugal; Cascais 
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ABSTRACT   

Immigration policies are no longer mechanisms to ensure required levels of work in national 

economies, but are increasingly used to directly facilitate the accumulation of global capital, with 

immigrants arriving, valued precisely because of their status as “subjects business or 

entrepreneurs without borders” (Ong, 2006:140) with “transnational flexibility in relation to the 

world market” (Walsh, 2011:871). Thus, it appears that national economic policy is also 

becoming increasingly closely linked to immigration policy.  

In this sense, many governments have introduced policies to attract business immigrants in 

order to stimulate the national entrepreneurial activity.  

The business immigration - relatively new model (Wong, 2003) – can be seen as a “capital linked 

immigration” because the criterion for immigration is the appropriation and transfer of capital 

(Wong, 1993:173). It´s a form of “economic citizenship” where foreigners, with a considerable 

amount of capital injected in the host country, and they are subsequently granted permission to 

reside and in many cases, citizenship (Jolly et al., 1998: 156).  

In recent years, we have witnessed a turbulent period in the Portuguese economy. A very 

particular context as one in which we find ourselves, with a fragile economy and a stagnant real 

estate market, the Portuguese state approved the creation of special arrangements for residence 

permit for the pursuit of investment activities .This program's strategy is the attraction of 

foreign direct investment and the strengthening of the focus on markets outside the European 

Union.  

The main research hypothesis argues that the creation of local structures (notably in the 

Municipality of Cascais), through a support office foreign investor, is an asset to the county, in 

that it allows advise and monitor potential investors ARI, and can function as a facilitator of all 

bureaucratic procedures, concentrating all the program information, in addition to any changes 

that may arise. This office will be crucial as a mediator and economic simplifier, given the 

attraction of foreign investment to the county, and may therefore be a key resource in the 

development of the local territory. 

 

 

Keywords: Business Immigration; Residence Permit for Investment activity; Real Estate Sector; 

Crisis; Portugal; Cascais 
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO TEMÁTICO 

A economia mundial foi, e continua a ser, muito apoiada pela deslocalização do investimento e 

dos fluxos produtivos e de capitais (Bevan e Estrin, 2004). Esta tendência mundial de 

desenvolvimento capitalista (Guedes et al.,2009) é caracterizada pela mobilidade de capitais e 

dos investimentos num espaço globalizado e pela internacionalização das empresas à escala 

global. ”Face ao novo contexto atual, uma das estratégias possíveis para os Estados é 

desenvolverem a sua capacidade de acolherem investimentos internacionais, pois o que cria a 

riqueza é a implantação de uma empresa com mais vantagem do que a sua nacionalidade” (Leal, 

2007: 23). 

Porém, num mundo global, de múltiplas possibilidades e dominado pela competição a novas 

escalas, as diferenças culturais, as estruturas económicas, as infraestruturas, a própria história, 

entre outros, são condições que afetam decisivamente o sucesso económico de um território 

(Porter, 1998).  

A globalização, fenómeno contínuo e amplamente inacabado, produziu alterações dramáticas na 

distribuição do poder. O Estado, a unidade dominante na cena política, saiu profundamente 

enfraquecido da globalização, passando funções de soberania para instâncias supranacionais e, 

ao mesmo tempo, enfraquecido por sucessivas crises, transferiu para o poder local, pela 

proximidade aos cidadãos, a satisfação das suas necessidades mais elementares.  

Neste sentido, como exemplo, Vale (2009) refere que a “constante evolução tecnológica das 

redes de transporte e de comunicação – que aumentam a intensidade dos fluxos de bens, 

informação, capital e pessoas – assim como a remoção das barreiras ao comércio externo e à 

livre circulação de capitais, resultado de ações políticas praticadas por instituições 

supranacionais, expõem as empresas e os territórios a um novo modelo de competitividade 

global. E prossegue, “o processo de globalização coloca novos desafios para as regiões, não só 

pela emergência de vários fluxos (económicos, conhecimento, etc.) como pelas variadas 

configurações espaciais, das atividades económicas e pela emergência de fatores de localização 

distintos do modelo fordista”.2 

As cidades são hoje vistas como a força motriz do desenvolvimento económico e social. Em 

consequência, cada vez mais o planeta tende a definir-se do local para o global e vice-versa – o 

termo glocalização expressa bem esta ideia. 

Com o objetivo de combater e minorar alguns dos problemas próprios das cidades, agravadas 

nos últimos anos com o contexto de crise económica que muitos países atravessam, algumas 

cidades têm conseguido atrair talentos, visitantes e investidores internacionais, estimular o 

                                                             

 

2 Para aprofundar esta temática consultar, entre outras, a obra de Georges Benko (1996) Economia, Espaço e 
Globalização: na Aurora do Século XXI.  
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empreendedorismo, entre outros, num contexto de governação aberta e de ligação com a 

economia global, através de políticas estratégicas dos Estados. 

Na verdade, a internacionalização do comércio e da produção implicam uma mobilidade 

crescente do capital e do trabalho, acompanhada frequentemente pela mobilidade dos próprios 

empresários. Logo, muitos Governos têm introduzido políticas destinadas a atrair imigrantes de 

negócios, a fim de estimular a atividade empreendedora nacional. 

De facto, num contexto muito particular como aquele em que nos encontramos, com uma frágil 

economia e a estagnação do mercado imobiliário, com restrição ao crédito e, em muitos países, 

com duras medidas de austeridade impostas pelo programa de assistência financeira da troika, 

os imigrantes de negócios são algumas das poucas possibilidades que podem alimentar o 

ressurgimento das economias. Neste sentido, poder-se-á assumir a intrínseca relação entre as 

políticas de imigração e a acumulação de capital global, com os imigrantes que chegam, 

valorizados precisamente por causa da sua condição de “sujeitos de negócios ou 

empreendedores sem fronteiras” (Ong, 2006:140) com “flexibilidade transnacional em relação 

ao mercado mundial” (Walsh, 2011:871), e que são cruciais para o crescimento económico e 

urbano.  

É inegável que a imigração de negócios pode ser vista como uma “imigração vinculada de 

capital” porque a norma para a imigração é a apropriação e a transferência de capital (Wong, 

1993:173). É uma forma de “cidadania económica” onde os estrangeiros, com uma quantidade 

considerável de capital, o injetam no país de acolhimento, sendo-lhes posteriormente, em muitos 

casos, concedida a cidadania (Jolly, et al., 1998:156). 

O presente relatório é estruturado em oito capítulos principais. O primeiro capítulo corresponde 

à introdução, onde o tema do relatório é exposto, a par de um enquadramento temático. No 

segundo capítulo justifica-se a escolha do tema e os objetivos a alcançar. O terceiro capítulo 

apresenta o enquadramento conceptual e metodológico do trabalho, com a respetiva revisão 

bibliográfica, alguns dos conceitos chave e definição de indicadores sobre a importância da 

imigração, nomeadamente da imigração de negócios no desenvolvimento local num contexto de 

crise, do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e, por fim, das melhores áreas para atrair esse 

mesmo investimento. No último ponto do capítulo dá-se ainda conta da metodologia proposta 

para atingir os objetivos da pesquisa. No quarto capítulo faz-se um breve enquadramento 

histórico, económico e da rede de relações internacionais do Município de Cascais. Dá-se ainda 

especial atenção à estrutura do Gabinete de Relações Internacionais, Públicas e Protocolo (GRIP) 

da CMC, local onde decorreu o meu estágio, e que tem como uma das suas competências 

assegurar as relações internacionais do Município, mais precisamente a ação voltada para as 

geminações. Neste sentido fez-se um enquadramento das cidades irmãs e amigas de Cascais que 

estão espalhadas pelo mundo. Uma vez que o trabalho está fortemente associado ao regime 

especial de Autorização de Residência para atividade de Investimento (ARI), o quinto capítulo 

centrar-se-á nesta temática, designadamente com a descrição do programa, como estratégia de 

atração de capital e IDE fora dos mercados da UE, a análise do regime especial de ARI baseado na 
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comunicação social, nomeadamente a partir das notícias que tiveram destaque em quatro 

jornais de referência nacionais, dois diários – Público e Jornal de Negócios, e dois semanários – 

Expresso e Sol. No último ponto do capítulo dá-se ainda conta da análise efetuada, a partir da 

opinião dos agentes imobiliários e de imigração que operam no concelho. O sexto capítulo 

corresponde à avaliação geral de resultados e impactes do programa ARI em Cascais. No sétimo 

capítulo aborda-se a mais-valia da criação de estruturas municipais, designadamente de um 

gabinete de apoio ao investidor estrangeiro para o Município, na medida em que este será 

determinante como mediador e simplificador económico, tendo em vista a atracão de 

investimento externo para Cascais, podendo constituir um recurso-chave no desenvolvimento 

do território local. No último ponto do capítulo é apresentada a geminação de cidades, como 

forma estratégica de promover o programa de ARI além-fronteiras. Finalmente, o oitavo e último 

capítulo corresponde à apresentação das principais conclusões, bem como da análise crítica do 

meu estágio, onde reflito sobre o meu desempenho ao longo do período do estágio na CMC. 
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2. OBJETO DA PESQUISA E OBJETIVOS DO TRABALHO  

Recentemente surgiu, no quadro nacional, uma outra forma de relação internacional que passa 

por incentivos à atração de imigrantes de negócios (business immigrants), que pode ser 

vantajosa para a dinamização da economia nacional, recebendo mais capital estrangeiro, e 

especialmente para o setor imobiliário, como se verá mais adiante. Esta estratégia concretiza-se 

no regime especial de Autorização de Residência para atividade de Investimento (ARI)3. 

A presente exposição surge no âmbito da realização do relatório de estágio curricular, orientado 

pela Professora Doutora Isabel Margarida André, no Instituto de Geografia e Ordenamento do 

Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), e pela Doutora Maria do Céu Garcia, 

responsável pelo meu estágio na instituição de acolhimento, na CMC. O estágio que deu origem 

ao presente relatório foi iniciado a 02 de Dezembro de 2013 e concluído a 30 de Junho de 2014, 

mais concretamente no GRIP da CMC. As atividades desenvolvidas abarcaram várias áreas das 

relações internacionais e da geografia – económica, política, cultural, social – tendo por isso sido 

uma mais-valia na medida em que permitiu o contacto com diferentes realidades. Tratou-se 

essencialmente de um estágio baseado no cumprimento de objetivos específicos, onde se 

desenvolveram relações profissionais com a assimilação de rotinas e interações, permitindo 

ainda um vasto trabalho de investigação. 

Para além dos objetivos académicos inerentes ao relatório de estágio – obter o grau de Mestre 

em Gestão do Território e Urbanismo, aplicar e desenvolver competências e conhecimentos 

adquiridos durante a licenciatura e na fase curricular do mestrado, e adquirir experiências que 

contribuam para a futura integração no mercado de trabalho – o objetivo central do estágio é, 

procurando encarar um facto à partida adverso, resultado da frágil e instável situação social, 

económica e financeira que Portugal atravessa, fomentar a imigração de negócios como 

estratégia de atracão de capital fora dos mercados da União Europeia (UE), contribuindo assim 

para o desenvolvimento do território e para a dinamização da economia. 

Neste sentido, na expectativa de poder averiguar se o regime ARI, e mais concretamente os 

imigrantes de negócios podem contribuir para o desenvolvimento do território local, o presente 

relatório – estudo empírico, académico mas com aderência à realidade – pretende avaliar os 

resultados e impactes deste programa em Portugal, mas sobretudo em Cascais, focalizando-se 

também nos agentes imobiliários e de imigração que atuam no município. Pelas características 

do edificado no concelho, cremos que este programa será um dos maiores atrativos para estes 

imigrantes. 

Por esta temática ser um assunto relativamente recente no nosso país, é ainda uma investigação 

académica pouco frequente. Neste sentido, como ainda pouco ou nada se escreveu sobre o 

                                                             

 

3 Mais adiante no capítulo 5, mais concretamente no sub-capitulo 5.2, vamos desenvolver as características, as 
condições e os requisitos gerais do programa ARI.  
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assunto, a presente pesquisa torna-se complexa, mas por outro lado, bastante mais aliciante, 

interessante e desafiadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7 

3. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E METODOLÓGICO  

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A revisão bibliográfica inclui os três temas principais do trabalho: a) Desenvolvimento do 

Território; b) Fluxos Migratórios; c) Imigração de Negócios. 

a) Desenvolvimento do Território 

A sociedade moderna tem como característica a enorme diversidade dos territórios. A 

mobilidade e o aumento da intensidade dos fluxos de pessoas, informações, bens e capitais, em 

resultado do progresso tecnológico das redes de transporte e de comunicação (internet), bem 

como da ação política feita por um conjunto de organismos supranacionais, quer na extinção das 

barreiras ao comércio externo, quer na livre circulação de capitais, atribuem uma importância 

acrescida ao conceito de atratividade urbana (Benko, 2006; Sassen, 2001; Vale, 2009; Ascher, 

2012). 

Na economia (de consumo) contemporânea, o desenvolvimento urbano é encarado, cada vez 

mais, na ótica da competição e da concorrência, das redes e intercâmbio de conhecimentos, 

procurando explorar vantagens nos mercados nacionais e internacionais (Quintela et al., 2013). 

Os territórios são vistos como motores da economia e esperam, como tal, atrair emprego, 

investimento, residentes, visitantes, receita fiscal, entre outras coisas, mas também, e num 

sentido nem sempre explícito, alcançar notoriedade e visibilidade internacionais (Keating e 

Frantz, 2004). 

Salgueiro (1995:89-90) destaca que “a maior mobilidade dos investimentos acentua a 

competição entre os lugares que procuram oferecer condições favoráveis à sua captação 

investindo em infraestruturas, na valorização dos seus recursos humanos e patrimoniais, 

produzindo-se assim espaços com características especiais (tecnopolos, cidades de ócio, centros 

financeiros, etc.) mas semelhantes entre si em diversos sítios”. 

Tal como acontece com as pessoas, as cidades tomam conhecimento de si próprias e do que as 

distingue a partir da observação de outras cidades (Hannarez, 1996; Mlinar, 1997). Assim, à 

medida que se intensifica o processo de globalização4, cresce a importância no universo da 

concorrência intercidades. Neste contexto, diversos autores (Fortuna, 1997; Jewson e 

MacGregor, 1997) consideram que a competição urbana deve ser encarada como um dos 

recursos mais valiosos na tentativa de relançar dinamismos locais perdidos, ou de tirar partido 

de vantagens competitivas existentes no território ou a construir, o que, em muitos casos, passa 

pelo melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Fortuna (1997:3-4) salienta que “a 

                                                             

 

4 Embora seja um conceito muito amplo, ainda não há um consenso sobre o sentido operacional do termo, para 
Sousa Santos (2002:85) a globalização é entendida como “conjuntos de relações sociais que se traduzem na 
intensificação das interações transnacionais, sejam elas práticas intraestatais [além dos Estados-nação], práticas 
capitalistas globais ou práticas sociais e culturais transnacionais” 
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concorrência intercidades promove assim o seu contrário, pelo que a cooperação entre cidades, 

com objetivos, necessidades e estratégias compartilhadas, se revela um recurso não desprezível 

face aos desafios atuais do desenvolvimento urbano”.  

Um desafio importante que se coloca hoje às cidades é a possibilidade e o modo de associarem 

competitividade e coesão socio-territorial. O cuidado exagerado com a projeção internacional 

das cidades é simplista, no sentido em que restringe as políticas de desenvolvimento do 

território à competitividade, agravando deste modo as desigualdades sociais (Peck, 2005; 

Gonzalez et al.,2006) levando a um fenómeno que não é novo: a segregação social do espaço 

(Ascher, 2012). 

De facto, nas últimas décadas, o modelo económico dominante levou a aumentos consideráveis 

da competitividade nalguns espaços urbanos. Todavia, importa realçar que qualquer análise 

sobre uma realidade espacial, seja uma área metropolitana, uma região, uma cidade ou conjunto 

delas, deve ter em conta uma multiplicidade de fatores que interagem no espaço (Salgueiro, 

1997). Estas dinâmicas têm Estado contudo, frequentemente associadas a processos de exclusão 

social e de fragmentação territorial, efeitos que as políticas urbanas têm tido dificuldade em 

controlar, sobretudo no contexto da crise que se desencadeou nos últimos anos.  

Há por isso hoje uma tendência para o recuo e redução das funções do Estado-nação (Scott, 

2001; Newman e Thornley, 2005), concomitante com o reforço dos poderes públicos às escalas 

local e regional (Vale, 2007; Serra, 2010). 

De acordo com Leal (2007), os Estados, cada vez mais, tendem a criar condições para acolherem 

novos investimentos internacionais, porque o que gera o capital é a implantação de uma 

empresa com mais vantagem do que a sua própria origem. Com efeito, esta capacidade de 

acolhimento declina-se em mão-de-obra educada, nível de atividades de investigação e 

desenvolvimento, infra-estruturas de transportes e de comunicação, qualidade do tecido 

industrial, profissionalismo da administração, fiscalidade com capacidade de assegurar a 

competitividade, qualidade do diálogo social. 

Dicken (2011) destaca que o mapa da economia mundial é o resultado das mudanças que 

ocorreram ao longo das últimas quatro décadas ou mais. É composto por complex 

interconnections, principalmente aqueles compostos através de redes de comércio e do IDE. 

Ainda segundo o autor, esses fluxos criaram enormes desequilíbrios estruturais na economia 

global. O resultado pode ser um enorme impasse para a economia global: a instabilidade criada 

por alguns países terem enormes superavit comerciais, enquanto outros tem enormes deficits5. 

Hoje, por razões variadas, o mapa económico global coincide precisamente com as metrópoles e 

grandes cidades mundiais. Nesta linha de investigação, Ferrão (2003:2) afirma que “ao nível de 

                                                             

 

5 A China e outras economias superavit acumularam reservas recorde. Já os EUA e outros países deficitários 
consumiram mais e “financiaram” os seus deficits emitindo mais dívida e capital próprio (BM). 
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cada um dos países são, uma vez mais, as cidades que se constituem como polos privilegiados de 

acumulação de recursos estratégicos para o desenvolvimento e como nós de máxima 

conectividade no seio das redes de fluxos de pessoas, bens, capitais e ideias. É esta centralidade 

estratégica e operacional das cidades que explica o modo intenso como simultaneamente 

refletem e condicionam as sociedades e as economias contemporâneas”. Conclui dizendo “ (…) 

diz-me como são as tuas cidades, e eu dir-te-ei como é, e muito provavelmente será, o teu país ou 

o teu continente. Esta é uma observação que nunca foi tão verdadeira. E cujas implicações 

importa avaliar seriamente.“ 

 

b) Fluxos Migratórios 

Os fluxos migratórios internacionais estão a ser transformados pela globalização da economia. 

Durante as últimas décadas, os fluxos têm sido maiores e mais intensos e houve mudanças no 

caráter dos fluxos migratórios (Pellerin, 1993).  

Teoricamente, num sistema económico global, os capitalistas por força da deslocalização das 

suas empresas, migram por razões puramente económicas, em busca das condições que 

produzam o melhor retorno sobre o seu capital, ou seja, a melhor localização espacial para o seu 

investimento, para desenvolver mercados, e abastecerem-se de matéria-prima. Os fluxos 

migratórios internacionais relacionam-se, sobretudo, com a articulação histórica entre o 

processo de acumulação de capital e a reprodução do Estado-nação, uma articulação que é 

mediada pelo Estado, cujo papel é garantir a reprodução do modo de produção dominante e 

portanto, o próprio Estado-nação (Miles e Satzewich, 1990). 

As políticas de imigração não são só mecanismos para conseguir níveis necessários de trabalho 

nas economias nacionais, mas são cada vez mais utilizados para facilitar diretamente a 

acumulação de capital global. Os imigrantes que chegam são valorizados precisamente por causa 

da sua condição de “sujeitos de negócios ou empreendedores sem fronteiras” (Ong 2006:140) 

com uma determinada “agilidade” transnacional em constante conexão ao mercado global 

(Walsh, 2011).  

Importa por isso discutir alguma bibliografia sobre os movimentos e migração transnacional6. O 

transnacionalismo tornou-se um termo para descrever a contemporânea híper-mobilidade dos 

migrantes além das fronteiras nacionais, tanto aqueles que são pobres, às vezes em situação 

irregular e meramente tolerada, mas também aqueles que são qualificados ou ricos e por isso 

ansiosamente solicitados pelos Estados-nação. Imigrantes transnacionais mantêm conexões 

entre as suas nações de origem e o destino por e-mail, internet e telefone, através de viagens, 

laços económicos e remessas, e nas relações sociais e culturais. Para uma minoria, a atividade 

                                                             

 

6 Por exemplo, o imigrante milionário do leste da Ásia, recruta-se por períodos e num movimento circular 
através do Pacífico para destinos na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, entre outros lugares, e fornecem um modelo 
exemplar de movimentos transnacionais (Ley, 2010: 254-255). 
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política sustenta contatos e compromissos, especialmente quando facilitada pela emancipação 

da dupla cidadania. Os períodos alternados de residência nos países de origem e destino são 

variáveis, em alguns casos sazonais ou a curto prazo, enquanto outros são novamente parte de 

um plano de vida cuidado de movimento perene que coincide com a passagem (desejada ou 

efetiva) de status. A perspetiva de movimento é sempre latente, pronta para ser desencadeada 

por uma decisão da família ou um evento externo.  

Em ritmo crescente, a corporação transnacional tem também beneficiado com o crescimento do 

comércio livre e a redução do protecionismo nacional global. A “transgressão” das fronteiras 

significa o enfraquecimento do Estado-nação, incentivando um argumento pós-nacional, 

desejando “fazer uma rutura decisiva com o Estado-centrismo” (Sklair 2001:16).  

Isto leva a uma geografia conceitual marcante. Como Huang (2004:2) observou “a utopia da 

globalização é um flexível, fluido e espaço móvel, um espaço aberto que não conhece limites”. 

Henri Lefebvre (1979:293) destaca que a caracterização do espaço sob o capitalismo, “capitalista 

e neocapitalista é um espaço de quantificação e homogeneidade crescente, um espaço 

mercantilizado, onde todos os elementos são passíveis de troca e, portanto, intercambiáveis (...) 

espaço económico e espaço político, convergindo em direção à eliminação de todas as 

diferenças”. Nesse cenário, aproximamo-nos das condições da política internacional de 

igualdade da economia – flat World – assunto popularizado por Thomas Friedman (2005). 

O neoliberalismo tem sido definido como “uma teoria de práticas de políticas económicas que 

propõe o bem-estar humano e que pode ser mais avançada pela libertação das liberdades 

individuais do empreendedor e pelas competências dentro de um quadro institucional 

caracterizado pela forte importância da propriedade privada de direitos, mercados livres e 

comércio livre” (Harvey, 2005:2). O quadro institucional do neoliberalismo foi reunido pelos 

Estados-nação que são também guias dispostos de uma política empresarial globalizante ou 

então acreditam que não há nenhuma alternativa aos seus imperativos. Ley (2010:6) indica que 

“como uma ideologia elogia competências individuais empresariais e veremos que na política de 

imigração isso firma e tem elogiado esse motor, esse imaginário motor, o homo economicus ou 

homem económico racional, encarnando como o imigrante de negócios, uma Figura exemplar, 

com um currículo de uma longa e bem-sucedida jogada fora em várias configurações globais.” 

Neste sentido, em muitos Estados a política moveu-se firmemente em direção à prioridade de 

atrair imigrantes económicos e especialmente os mais favorecidos. Não só para trabalhadores 

qualificados, mas também para pessoas de negócios com capacidade empreendedora e capital 

abundante. 

Nas grandes nações recetoras de imigrantes incluindo Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados 

Unidos, entre outras, a política de imigração têm sido fortemente cruzada com a política de 

população, sobretudo porque nas últimas décadas a imigração tornou-se o principal garante, não 

só do crescimento demográfico, mas também de reposição da população. 
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A política económica nacional também está a tornar-se cada vez mais intimamente ligada à 

política de imigração. A conexão com a força de trabalho sempre foi enunciada, e continua a sê-

lo; “no Canadá, por exemplo, perto de 70% do crescimento da força de trabalho é atribuída à 

imigração (Bourne e Rose, 2001). Há também um efeito na economia de redistribuição, no 

welfare states, por via dos imigrantes jovens, através do seu emprego e descontos para a 

segurança social, bem como por via dos impostos que pode “sustentar” o envelhecimento dos 

nativos [native-born]” (Ley, 2003:426). 

Uma outra ligação direta entre a política económica e a política de imigração, aparece nas 

tentativas do Estado para recrutar profissionais e técnicos altamente qualificados em áreas 

como engenharia de software ou de saúde, sectores que podem promover o desenvolvimento 

qualificado nos seus novos países de residência (Ley, 2003). 

É compreensível que os territórios esperem atrair ou fixar uma parte das atividades com alta 

qualificação. “A atracão das camadas jovens da classe média e alta transforma-se num elemento 

central das políticas urbanas. Estes estratos sociais são atraídos pela presença de certas 

atividades económicas que os podem empregar, pela qualidade de vida urbana, pela dimensão e 

variedade do mercado de emprego, pela presença de equipamentos coletivos públicos ou 

privados de alto nível e pela própria imagem de marca local” (Ascher, 2012:115). 

Se por um lado, no entanto, estes grupos sociais não representam senão uma parte minoritária 

do emprego, por outro constituem um recurso-chave no desenvolvimento do território. Não 

apenas geram numerosos empregos induzidos, mas também estimulam uma dinâmica de 

desenvolvimento. Ascher (2012:116) assinala que “isto pode colocar problemas difíceis porque 

os poderes locais podem ser levados a fazer bastante para atrair e ficar com um grupo social 

minoritário e favorecido, enquanto, por outro lado, outros grupos sociais mais modestos têm 

necessidades importantes que não são satisfeitas”. 

A competição considerável para atrair estes trabalhadores muito “procurados” existe entre os 

países de immigrant receiving, uma competição em que os Estados Unidos da América têm sido 

muitas vezes o premiado, nomeadamente no caso de engenheiros de software oriundos da Índia, 

que foram atraídos para as oportunidades de Silicon Valley e vêm tornando-se um dos principais 

recursos da base de competências que continua a impulsionar o desenvolvimento económico da 

região (Saxenian, 1999).  

Por exemplo, o Canadá é parte de um competitivo mercado global para trabalhadores 

qualificados (Wong, 2003), ou como eles são muitas vezes chamados em Singapura de “talento 

estrangeiro” (Yeoh 2006). Enquanto immigrant receiving, países como o Canadá, Austrália e 

Estados Unidos têm sido historicamente bem-sucedidos em recrutar trabalhadores qualificados, 

outros concorrentes estão agora a fazer o mesmo (Mahroum, 2000; Salt e Millar, 2006). A UE, 

por exemplo, promete afinar o seu recrutamento de trabalhadores qualificados através de um 

programa de "blue card", programa este que irá posicioná-la de forma mais vantajosa na 

"guerra" global por talentos (Collett, 2008). 
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Ainda mais perto do núcleo da ideologia neoliberal que defende a “caça” de talentos de 

trabalhadores qualificados é o recrutamento de imigrantes de negócios, aqueles que não só 

tenham o capital humano, derivado da experiência empresarial bem-sucedida, mas também 

abundante capital financeiro para replicar os seus sucessos noutro lugar (Tseng, 2000).  

Atualmente, no entanto, a migração internacional é cada vez mais composta por trabalhadores 

altamente qualificados e empreendedores e assim, a divisão internacional do trabalho de tese 

não é suficiente para explicar a migração internacional (Satzewich e Wong, 2003:371). 

Os seus movimentos, juntamente com todos os outros migrantes, são facilitados e regulados por 

regimes de imigração do Estado. Estes migrantes altamente qualificados e "empresariais" são 

vistos pelos políticos como possuindo níveis mais elevados de capital humano. Assim, uma 

abordagem centrada no Estado, contextualizada na economia política global, explica melhor o 

surgimento de programas de imigração de negócios em países de receção de imigrantes. 

Na década 90, houve uma mudança de política para aumentar a imigração económica e as 

exigências de capital humano em muitos países de receção de imigrantes. Este foco económico é 

congruente com a reestruturação neoliberal na década de 90 e tem sido referido como 

"designer" de imigração (Simmons, 1999). Parte integrante desta estratégia é o desenvolvimento 

e evolução de programas de imigração de negócios entre os vários países. 

 

c) Imigração de Negócios 

Logo, a imigração também é uma parte dos regimes económicos e políticos. Em termos da 

economia política, a globalização neoliberal implica aprofundar a mercantilização (Overbeek, 

2002:76), que, em parte, explica o desenvolvimento dos programas de migração de negócios. 

Em termos de regimes políticos, tem havido uma gradual politização da política de imigração. 

Ambas as políticas nacionais e internacionais afetam o desenvolvimento da política de imigração 

e o seu controle.  

Porém, no contexto mundial após o 11 de Setembro há uma crescente turbulência e incerteza na 

migração internacional, embora as pressões migratórias continuem a crescer. Assim, as 

fronteiras nacionais são restritivas, mas ao mesmo tempo são um pouco permeáveis, e esta é 

uma das grandes contradições da globalização da economia capitalista. 

Na verdade, com a internacionalização do comércio e produção da mobilidade do capital e 

trabalho, acresce cada vez mais a mobilidade dos empresários. Logo, muitos Governos têm 

introduzido políticas destinadas a atrair imigrantes de negócios, a fim de estimular a atividade 

empreendedora nacional. 

Todavia, os imigrantes de negócios não são um grupo homogéneo. Podem variar de 

trabalhadores independentes, a pequenos empresários, ou aqueles que são investidores ricos e 

membros de uma classe capitalista transnacional (Wong, 2003). 
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Uma tentativa ainda mais explícita da utilização de imigração para sustentar, ou mesmo 

impulsionar o crescimento económico, é revelada pelos referidos programas de imigração de 

negócios, introduzido em cerca de trinta países diferentes espalhados pelo mundo (Tseng, 

2000). Estes anunciam a intenção do Estado de civilizar as forças incontroláveis da globalização, 

atraindo o seu principal agente, o homo economicus (Ley, 2003:426). 

Na sua tentativa de recrutar imigrantes milionários, o Estado tem agido como se o mundo fosse 

um território sem fronteiras. Assim, foi assumido o fim da geografia que Thomas Friedman 

(2005) apelida de “mundo plano” como descrição apropriada do espaço global. 

Entre os investigadores (Waldinger et al., 1990; Engelen, 2001; Saxenian, 2002) que estudam os 

imigrantes com altos níveis de capital financeiro, humano e social, tem havido uma forte reação 

contra a abordagem que enfatiza as qualidades do indivíduo e ignora o meio envolvente. Por 

exemplo, Engelen (2001) criticou o destaque anglo-americano sobre o capital social e redes 

étnicas, e a desconsideração da dimensão institucional. O autor argumenta que os empresários 

não operam num vazio institucional, mas são limitados e fortalecidos pelo contexto institucional 

em que operam. Os mercados representam diferentes exigências em termos de recursos de 

capital humano, social, financeiro e cultural nos recém-chegados. O jogo ou incompatibilidade 

entre as exigências do mercado e os recursos coletivos e individuais dos empresários imigrantes 

e étnicos podem explicar com mais precisão o seu sucesso ou não. Por fim, Engelen (2001) 

sugere que as hipóteses de penetração são mais elevadas em mercados mais “mercadorizados” 

[commodified] e mais reduzidas em mercados menos “mercadorizados”. 

A importância de atributos pessoais e oportunidade do mercado para empresários imigrantes é 

uma característica da pesquisa de Waldinger et al., (1990). Ao perguntar porque alguns grupos 

étnicos e imigrantes fazem melhores negócios do que outros, os autores sugerem três fatores 

que influenciam o processo de auto-emprego. Primeiro são as características de pré-migração 

dos imigrantes. Eles observam que o sucesso nos negócios é elevado se os imigrantes surgem 

com competências que são úteis para o sucesso empresarial no país de acolhimento. A segunda 

característica é a circunstâncias da própria imigração. E, por último, o terceiro fator são as 

características de pós-migração, como a posição do imigrante no país e o fato de que 

determinados ambientes são mais favoráveis ao negócio do que outros.  

Em síntese, os autores observaram que as oportunidades estão continuamente a abrir-se e a 

fechar-se tal como os ciclos, mais ou menos curtos, do desenvolvimento da economia. Os 

imigrantes podem explorar essas oportunidades, mas estão dependentes dos seus laços de 

origem e das competências que trouxeram com eles. Salientam ainda que as tendências dos 

imigrantes em direção ao empreendedorismo não são importadas mas “situacionais”. 

Saxenian (2002) estudou os imigrantes com altos níveis de capital humano e social, 

correspondente a um mercado em forte crescimento. A autora focou-se em Silicon Valley, onde 

engenheiros e cientistas estrangeiros tinham começado novas empresas de sucesso, pelo menos 

tão rápido quanto os seus colegas nativos.  
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Estes imigrantes tinham capacidades bem adaptadas às indústrias de tecnologia locais que 

estavam entre as maiores e de crescimento mais rápido da Califórnia. A afluência de 

empresários foi ligada a uma mudança na imigração e à naturalização de 1990 que favorecia a 

imigração de engenheiros, aumentando rapidamente o número de vistos concedidos com base 

em competências profissionais. Outra contribuição para o efeito foi o sistema de educação local. 

Muitos destes imigrantes primeiro tinham imigrado como estudantes, mas permaneceram e 

encontraram empregos no local. Em meados da década de 1990, mais de metade da ciência e 

cursos de engenharia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, foram concedidas a estudantes 

provenientes da China. 

Além das enormes competências, os imigrantes de Silicon Valley trouxeram o valioso capital 

social com redes para o seu país de origem, e estabeleceram novas redes nos Estados Unidos. 

Estas novas redes incluem associações em que os imigrantes com linguagem compartilhada, 

cultura, experiências educacionais e profissionais se juntam. 

A política de imigração em países como a Austrália, Canadá e Estados Unidos, estudada por 

diversos autores (Basok,1996; Wong, 2003; Ley, 2010; Walsh, 2011) foi acompanhada pela 

contração do Estado social e expansão do neoliberalismo e portanto, tem um foco crescente na 

economia, em detrimento de fatores sociais e humanitários. Para o efeito, a imigração está 

indissoluvelmente ligada à globalização da economia e do desenvolvimento capitalista global, e o 

surgimento de políticas de imigração de negócios é parte desse processo. A imigração de 

empresários e o seu capital está ligada ao processo de acumulação do mesmo, e ao 

desenvolvimento capitalista. Houve um aumento na mobilidade dos agentes do capital, devido à 

mobilidade exigido pela crescente concentração e centralização do capital dentro do sistema 

económico mundial (Miles e Satzewich, 1990:347). 

No caso do capital asiático e no programa de imigração de negócios do Canadá, é o controlo do 

Estado e da política que estrutura a formação de grupos de imigrantes. Os programas de 

imigração de negócios começaram originalmente como uma resposta aos problemas fiscais e ao 

desgaste da soberania do Estado e do poder no âmbito da globalização económica (Harrison, 

1996). Portanto, os Estados tiveram que recorrer a toda uma série de meios para “capturar” o 

capital, uma das quais é a venda de status de imigração de indivíduos ricos.  

Esta captura do capital através da “venda” do status de imigração ou visto, está diretamente 

relacionada com a noção de “cidadania económica” mencionada anteriormente por Jolly, et al. 

(1998).  

Basok (1996:144) resume a posição do Estado canadiano sobre a imigração ao longo das últimas 

décadas, como um dos que “liga a imigração para a acumulação de capital com os principais 

princípios, sendo que a imigração oferece mão-de-obra barata, aumenta o consumo, abre novas 

empresas e cria empregos”. 

Numa abordagem centrada no Estado, o desejo de um Estado para a soberania é um fator 

importante que afeta a imigração internacional, de modo que a doutrina e princípios de 
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soberania servem para legitimar as políticas governamentais que incentivam ou desencorajam a 

entrada e saída de pessoas. Neste caso, os programas de imigração de negócios incentivam a 

admissão de um certo tipo de pessoas, com tipos específicos de capital humano e financeiro. Os 

Estados-nação, por meio dos seus programas de imigração de negócios, são os principais atores 

da atração e regulação dos imigrantes de negócios em potencial. Estes programas fornecem as 

condições em que os indivíduos fazem escolhas em termos do seu processo de migração pró-

ativa e/ou reativa (Dirks, 1995; Wong, 2003). 

Assim, a “imigração de negócios pode ser explicada utilizando o conceito de um mercado de 

imigração” (Wong, 2003:305). A noção de um “mercado de imigração” qualificada existe desde 

meados dos anos de 1980 e foi popularizado por Borjas (1989; 1990).  

No mercado de imigração, a competição entre países de acolhimento inclui as ofertas que fazem 

em termos dos seus respetivos programas de imigração, e como esses programas evoluem ao 

longo do tempo. Tanto há vencedores e perdedores nesta competição, como as “ofertas de 

imigração” são trocadas e comparadas pelos indivíduos que tomam decisões de imigração 

(Borjas, 1989:461; 1990:9). A “mercadoria” oferecida pelo país de acolhimento é um visto, o que 

reflete um direito de imigração para um país em particular e talvez eventual aquisição de 

cidadania, o que favorece significativamente a mobilidade e o investimento nos países mais 

desenvolvidos. Finalmente, a decisão final é baseada numa noção de “escolha racional”, em que 

os indivíduos maximizam a utilidade na sua procura para o país de residência que, por seu lado, 

maximiza o seu bem-estar (Borjas, 1989:460). 

No caso dos imigrantes de negócios, o “bem-estar” é geralmente considerado em termos 

económicos e, portanto, para além dos requisitos e condições do visto, há provavelmente outras 

considerações económicas. Estas podem incluir aspetos como o câmbio, os preços dos imóveis e 

dos impostos sobre o rendimento. Este “bem-estar” não é apenas económico, mas também social 

e político.  

Em resumo, a imigração de negócios e programas de cidadania económicos operam num 

mercado internacional aberto, onde os Estados-nação competem por um número limitado de 

potenciais investidores e empresários que desejem emigrar e transferir o seu capital para outro 

país (Jolly et al., 1998:167). 

Quando abordamos o mercado global da imigração contemporânea de negócios, surgem 

inúmeros países do mundo que têm, ou já tiveram, em atividade programas de migração de 

negócios e que fazem parte de um mercado global de imigração de negócios. Destacam-se países 

como: África do Sul, Argentina, Austrália, Belize, Brasil, Canadá, Costa Rica, Espanha, Estados 

Unidos da América, Fiji, Filipinas, Gâmbia, Ilhas Maurícias, Jamaica, México, Nova Zelândia, 

Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Singapura, Tailândia, Tonga, Uruguai, e 

Venezuela (Selwyn, 1989; Ley, 2003; 2010).  

Mais recentemente, diversos Governos do continente europeu têm procurado implementar 

políticas semelhantes para recrutar imigrantes milionários (Ruddock 2002; Wong, 2003). 
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Nomeadamente os países periféricos da Europa atingidos pela crise financeira começaram a 

utilizar os programas de migração de negócios, na captação de investimentos estrangeiros. 

Países como Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Chipre, Bulgária, Malta, entre outros, têm 

flexibilizado os seus critérios de entrada por forma a permitir atrair um conjunto de investidores 

estrangeiros e, em teoria, ser concorrencial ao nível fiscal, e ao mesmo tempo ter capacidade de 

atrair talentos e com isso criar mais emprego qualificado no país. Para além disso, é uma forma 

de aliviar a crise que se faz sentir na maioria desses países. 

As políticas de imigração de negócios da Austrália e Canadá foram pioneiras, sendo que a última 

foi aquela que beneficiou de maior sucesso durante as últimas três décadas do século XX e a 

primeira década do atual século.  

A imigração de negócios australiana começou oficialmente em 1976. No início dos anos 80 o 

programa ficou conhecido como o Programa de Migração de Empresas e Empresários, onde os 

pretensos investidores tinham que ter capital e pessoal suficiente para transferir e realizar uma 

proposta de negócio. 

Ao longo dos anos, como a legitimidade do programa foi questionada, o Governo australiano 

avaliou o programa através do Comité Conjunto das Contas Públicas (1991). A avaliação do 

Comité culminou com o Governo australiano a afirmar que o programa foi ineficaz devido a 

lacunas e abusos. Este programa foi abolido pelo Governo em 1991 que o substituiu no início de 

1992, com base nas recomendações do relatório do Comité. O atual programa tem maior ênfase 

em competências empresariais e em padrões de educação, e é chamado de Business Skills 

Migration. 

Dois anos após o início do programa australiano surge o programa de imigração de negócios do 

Canadá7. “A imigração de negócios para o Canadá sempre foi um aspeto importante do 

crescimento económico e populacional no país, embora não houvesse nenhum programa oficial 

até o final de 1970” (Kunin e Jones, 1995:268).  

Entre 1980 e 2001, quase 330 mil imigrantes desembarcaram no Canadá através do Business 

Immigration Programme, tornando o programa canadiano o mais bem-sucedido no mercado 

global de imigração, à frente de programas concorrentes como Austrália, Estados Unidos e Nova 

Zelândia (Wong 2003).   

De acordo com Ley (2010: 20) os “emigrantes de negócios de Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul 

foram responsáveis por mais de metade dos imigrantes de negócios que desenvolviam alguma 

atividade económica no Canadá e três quartos na British Columbia”. 

                                                             

 

7 Desde a década de 1960 que políticos da British Columbia (Colúmbia Britânica) têm olhado para o potencial 
económico das Nações do Pacífico Sul. Pelo Governo federal, o internacionalismo liberal dos anos de Pearson e 
Trudeau preparou o processo legislativo e de infraestrutura diplomática para estabelecer uma rede Trans-Pacífico. As 
missões comerciais posteriores das delegações municipais, provinciais e federais a Leste e sudeste da Ásia, cresceram 
entre Singapura, Hong Kong, Taipei, Xangai, Pequim, Seul e Tóquio, extinguindo a mensagem de que o Canadá, e 
especialmente, a sua província do Pacífico da British Columbia, foram abertos para os negócios (Ley, 2010: 19). 
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O Governo do Canadá montou um programa de imigração de negócios, cuja intenção expressa 

era recrutar imigrantes ricos para progredir com o desenvolvimento económico no Canadá 

através de um empreendedorismo ativo, ou um investimento mais passivo e como contrapartida 

ofereciam uma passagem para a cidadania canadiana (Ley, 2003) 

Tal como o programa australiano, o canadiano também foi uma fonte de controvérsia pública na 

década de 80 e início de 90 e, em ambos os países, estes programas foram modificados em 

termos de regulamentação específica (Borowski e Nash, 1994). 

Em Março de 2014 o programa de negócios canadiano foi suspenso. A decisão do Governo 

canadiano deixou mais de 40 mil chineses sem o visto a que se tinham candidatado. Tal 

acontecimento poderá despontar o interesse dos investidores chineses noutros países com o 

mesmo tipo de programas. 

Se o século XXI é de facto o século chinês, o despertar do antigo Império é simbolizado pela 

dinâmica das pessoas em movimento, pessoas a refazer a geografia humana do território 

nacional (Fan, 2007). “As migrações internas da República Popular da China representam o 

maior fluxo de agregados familiares no mundo contemporâneo, é exemplo, o extraordinário 

ritmo de urbanização nas grandes cidades como Xangai” (Ley, 2010:11). 

A rápida modernização da China e das suas ambições crescentes criaram oportunidades, mas 

também ansiedades em territórios satélite próximos. Os capitalistas e a classe média em 

ascensão em Hong Kong e Taiwan, enquanto grandes investidores no continente (Hsing, 1998; 

Olds 2001), também ficaram apreensivos com a escala de pretensões chinesas. 

Canadá, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, Singapura, e mais recentemente diversos 

países do continente europeu, têm proporcionado “templos”, acessíveis através de vistos de 

estudante e programas de imigração, acolhendo trabalhadores qualificados e pessoas de 

negócios, enquanto uma parte da classe média de Hong Kong foi autorizada a tirar partido de ex-

colónias como a Grã-Bretanha (Ley, 2010). 

Por exemplo, o Canadá beneficiou com a chegada de um grande número de engenheiros chineses 

qualificados, porém muitos passaram inúmeras dificuldades na obtenção de um emprego 

adequado e alguns consideraram o regresso ao seu país de origem (Teo, 2007).  

Tanto no Canadá como na Austrália, a desregulamentação do sistema bancário e financeiro e da 

construção concomitante de redes de capital transfronteiriço ocorreu juntamente com a 

supressão dos controlos sobre a entrada de executivos ricos, investidores e empresários. Estas 

foram medidas claramente convergentes, na medida em que ambos estavam destinados a 

estimular os fluxos inter-regionais de capitais, comércio e investimento. Ao fazê-lo, o Canadá e a 

Austrália têm tentado navegar e enfrentar o risco e a volatilidade da globalização económica, 

atraindo o seu homo economicus ou homem económico: os membros de uma emergente e 

altamente nómada classe capitalista transnacional (Robinson, 2004; Ley, 2010). 
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A primeira política de negócios da Nova Zelândia foi introduzida em 1987, com a “intenção de 

permitir que os imigrantes quisessem investir no país e estabelecer um negócio 

independentemente do seu país de origem” (Ip, 2001:2).  

A política foi modificada posteriormente em várias ocasiões. Em 1991, outra categoria para 

imigrantes de negócios foi introduzida. A nova categoria de investimento foi concebida para 

atrair imigrantes que poderiam aumentar o capital humano do país e contribuir para o 

crescimento económico. No entanto, uma revisão deste regime em 1995 encontrou vários 

problemas, o que levou à exigência de algumas restrições, incluindo requisitos residenciais mais 

prolongados e maior exigência com o idioma inglês (Ip, 2001).  

Muitos dos problemas vividos na Nova Zelândia também foram documentados no Canadá, que 

orientavam um esquema de imigração de negócios bastante similar (Froschauer, 2001; Ley, 

2003). O modelo canadiano também se esforçou para adquirir experiência empresarial por 

forma a levar ao desenvolvimento económico e à criação de emprego, mas os imigrantes 

depararam-se com barreiras significativas ao tentar estabelecer um negócio novo no país. 

Também como a Nova Zelândia, o Canadá estabeleceu critérios liberais de entrada para 

acautelar os programas concorrentes de negócios da Austrália, Estados Unidos, Singapura, entre 

outros. 

Os critérios eram tão brandos que os futuros imigrantes (empresários), não necessitaram de 

recursos financeiros substanciais, ou nem sequer precisaram de um plano de negócios detalhado 

ou de falar Inglês para se habilitarem ao visto. 

Ley (2003:1) descreve uma série de outras preocupações sobre o programa canadiano, 

nomeadamente como o programa se tornou propenso a abusos, com escândalos frequentes 

divulgados pelos media quando se tornaram de conhecimento público.  

Outro problema com o programa canadiano era a tendência para encobrir as “falhas” do 

Governo, uma vez que as estatísticas anuais eram produzidas sob pressão e para cumprir as 

metas de imigração, tornando-se naquilo que eram os desejos do Governo (Clydesdale, 2008). 

Em ambos os países parece, no momento dos relatórios, haver uma forte resistência em 

reconhecer a extensão de falhas políticas. Há uma falta de análise económica de qualidade e 

muitas vezes aparecem mais como propagandas para políticas de imigração liberalizadas. 

Na mesma linha, Ip (2001:8) refere que é bastante claro que a “Nova Zelândia não estava 

realmente pronta para embarcar num programa de imigração de negócios quando o fez. O 

desejo do Governo em obter benefícios económicos foi também a curto prazo. Os imigrantes de 

negócios foram convidados a vir, mas não havia negócios e informação prontamente disponível 

para eles. Devido à sua convivência com a execução de negócios ocidental e sua falta de 

competência em inglês, muitos empresários chineses relataram amplas dificuldades em aceder 

até mesmo às informações mais básicas, por exemplo, como e onde localizar os negócios”.  
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O pior de tudo, salienta Ip (2001:9) foi que “a população da Nova Zelândia não estava 

adequadamente preparada. A xenofobia exibida por muitos criou uma atmosfera social muito 

hostil, acentuando dificuldades aos novos imigrantes”  

Assim, é mais claro do que nunca que a reação exagerada do Governo aliada ao medo da 

população, apelidando de “invasão asiática” aos novos imigrantes, destruiu os esquemas de 

imigração de negócios.  

Em contraste com os programas bem elaborados e de alto perfil da Austrália e do Canadá, o 

programa dos EUA desmerece em comparação. Antes de 1991, os EUA não eram um sério 

competidor na captação de imigrantes de negócios. Isso alterou-se com a Lei de Imigração de 

1990, que viu os EUA estabelecer um programa denominado: Employment–Based Immigrants 

Category.  

Quando comparado com o programa australiano e canadiano, o programa dos EUA tem 

requisitos de capital significativamente mais elevados. Para além das altas exigências 

financeiras, existem vários outros fatores que podem ser responsáveis pela sua ineficácia. Por 

exemplo, a política dos EUA, com o seu requisito de capital extremamente elevada, é realmente 

voltada para um diferente perfil de imigrantes de negócios. Como tal, os EUA não fazem parte do 

mesmo mercado de imigração da Austrália ou, até ao início deste ano, do Canadá. É sobretudo 

uma política virada para os “autênticos” imigrantes milionários. 

O fluxo internacional de capital humano e financeiro através da imigração está em nítido 

contraste com o que ocorre através de IDE. Enquanto os investidores estrangeiros procuram 

ambientes que maximizem as suas ofertas, o imigrante de negócios procura essa maximização. 

Na verdade, os aspetos comerciais são secundários. Isso reflete-se nos baixos níveis de 

investigação comercial antes da entrada no mercado. Não é nenhuma surpresa que há falha no 

nexo entre o meio e indivíduos (Clydesdale, 2008). 

Em síntese, há uma evidência direta de um processo de classificação de um mercado de 

imigração de negócios que inclui a concorrência entre países de acolhimento. Além disso, há 

alguma evidência da escolha feita por potenciais migrantes influenciado por fatores sociais, bem 

como económicos e culturais. 

Atualmente, a imigração internacional de negócios continua a ser uma questão importante numa 

era de globalização e neoliberalismo, que conduz os empresários a procurarem o privilégio da 

migração para obterem a cidadania em vários países desenvolvidos, que abrem as suas portas a 

novos mercados. Embora tenha havido diminuição na acumulação de capital em muitas 

economias asiáticas ao longo dos últimos anos, continua a haver instabilidade política e 

incerteza em muitas regiões, o que contribuirá para a imigração pró-ativa e reativa entre alguns 

empresários. 

O motivo para a maioria dos imigrantes de negócios é a procura de uma vida melhor, mas 

sobretudo com melhores oportunidades educacionais para os seus filhos. A imigração não é uma 
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razão exclusivamente económica, mas sim ligada às particularidades ambientais e sociais do país 

de acolhimento (Ip, 2001). 

Os motivos para a imigração são frequentemente complexos, e até mesmo contraditórios. Para 

muitos, a ansiedade geopolítica determina a conveniência de um segundo passaporte como 

insurance policy, um termo amplamente utilizado pela população do Leste e Sudeste da Ásia 

(Wong, 1999). Para outros, a colocação dos filhos numa escola ou universidade ocidental fornece 

um ponto de apoio que pode chamar outros membros da família (Waters, 2006; 2008).  

Em tudo isso, o papel das oportunidades económicas pode ser mais efémero na escolha de um 

destino do que os países anfitriões esperavam ou queriam (Ley, 2010: 26). 

A família em rede tem estratégias bem identificadas em relação ao espaço e ao tempo, as 

estações e as temporadas de permanência. Por exemplo, a cidadania implica dois anos de 

residência na Austrália8.  

De facto, muitos imigrantes de negócios chegam simplesmente ao país de acolhimento para 

obterem passaporte. Por exemplo, para os antigos habitantes de Hong Kong, um passaporte 

estrangeiro é uma boa forma de seguro no caso de as coisas darem erradas na antiga colónia 

britânica. Para os taiwaneses, cujo passaporte da República Popular da China não goza de 

reconhecimento por parte de muitos países ao redor do mundo, um passaporte do Canadá, da 

Nova Zelândia ou de qualquer Estado da Europa, nomeadamente aqueles que fazem parte do 

Espaço Schengen, é uma chave mais ampla e igualmente fácil para poder viajar.  

Tendo em conta a investigação que Ip (2001) realizou sobre os imigrantes chineses de negócios 

na Nova Zelândia, a autora ressalva que muitos dos imigrantes asiáticos da Nova Zelândia 

consideraram outros países como destinos possíveis e estão altamente conscientes das escolhas 

alternativas. Paradoxalmente, muitos escolheram usar os esquemas de imigração de negócios 

porque eles podem pagar o fundo de investimento, mas não por terem intenções de realizar 

negócios relevantes na Nova Zelândia. Uma minoria dos imigrantes de negócios cita “razões 

económicas” para imigrar para a Nova Zelândia, no entanto, as “razões económicas” não 

significam que a Nova Zelândia ofereça mais oportunidades económicas do que a Ásia. Para 

alguns deles, a Nova Zelândia oferece certos começos para aqueles que apresentam um espírito 

de desenvolvimento empreendedor a longo prazo, especialmente aqueles que não esperam um 

rápido retorno do seu investimento.  

Todavia, Michael Porter, conceituado economista, critica os empresários asiáticos por serem 

oportunistas, e que muitas vezes ignoram o planeamento estratégico básico por sua própria 

conta e risco. A verdade é que a prática de análise de mercado não é comum entre os 

empresários chineses. 

                                                             

 

8 O Governo australiano aprovou uma lei em 2007 que iria alargar o período de residência anterior à 
elegibilidade para a cidadania a partir de 2 para 4 anos. 
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Ainda assim, se levarmos em consideração o grande sacrifício que fizeram essas pessoas de 

negócios pelos seus filhos, e às vezes pelos seus netos, representa um investimento enorme, bem 

como um investimento a muito longo prazo para o seu futuro. Para garantir que os seus filhos 

tenham uma melhor educação, e para que estes possam crescer num país politicamente estável, 

estão dispostos a interromper as suas carreiras profissionais e sacrificar os negócios lucrativos 

que tinham estabelecido na sua terra natal, pelo menos por um período de tempo.  

Por outro lado, o sociólogo tailandês Yen Tseng (2000) destaca que a imigração para um novo 

país de acolhimento pode ser um passo para estabelecer um posto avançado para a rede de 

negócios futuros. Olhando para as atividades dos empresários taiwaneses na Austrália, sobressai 

que a cidadania estrangeira ou nacionalidade pode trazer grande conveniência e proteção para 

os empresários nas suas atividades de negócios globais, especialmente de empresários 

taiwaneses, cujos passaportes não são reconhecidos por muitos Governos ao redor do mundo. 

Na maioria dos casos a paragem está conectada com a imigração e a obtenção de direitos de 

cidadania. Obter a cidadania do país em que investem, é portanto uma estratégia clara. Para lidar 

com negócios transnacionais da sua empresa familiar e salvaguardar o investimento, o processo 

de imigração é um passo necessário. 

 

 

3.2 CONCEITOS CENTRAIS  

Os conceitos centrais incluem três conceitos-chave, que são essenciais para compreender, de 

forma estruturada, a envolvência do trabalho: a) Migração Internacional; b) População Imigrante 

(Imigração em Portugal); c) Imigração de Negócios; d) Investimento Direto Estrangeiro (IDE em 

Portugal).  

 

a) Migração Internacional 

A migração internacional é atualmente considerada um dos maiores desafios a nível mundial, 

surgindo como fonte de reflexão para a generalidade dos países. Porém, na história da 

humanidade sempre existiram deslocações de pessoas ou grupos dentro dos países e para fora 

destes. Assim, a migração subdivide-se em migração internacional (migração entre países) e 

migração interna (migração no interior de um país). Neste contexto, há uma reconhecida 

necessidade de compreensão da movimentação da população e do seu impacte, quer para os 

países de acolhimento, trânsito e origem, quer para as populações, migrantes e autóctones 

(Carballo e Nerukar, 2001; Fonseca, 2005; Fonseca et al., 2013). 

A imigração, para muitos sinónimo de país desenvolvido, que num contexto de modernização e 

crescimento económico, não só assegurava emprego para todos os autóctones, como necessitava 

de colmatar diversos défices sectoriais (desde os “clássicos”, como os verificados na construção 

civil, nas obras públicas ou no emprego doméstico, até aos “novos”, como a agricultura, alguns 
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segmentos da indústria e cada vez mais o comércio retalhista), assumiu quase todo o espaço 

reservado nas agendas política, académica e social, conduzindo ao fenómeno das migrações 

internacionais (Malheiros, 2011:133). 

Como fenómeno socioeconómico, a migração pode ser considerada um contributo essencial para 

o desenvolvimento e para a resolução do problema demográfico que ocorre nos países 

desenvolvidos, na medida em que estes se confrontam com uma população envelhecida e uma 

baixa taxa de natalidade.  

Como tal, a política de imigração tem sido fortemente cruzada com a política de população. Com 

os níveis de fertilidade a caírem abaixo dos limites críticos, nos últimos anos a imigração tornou-

se essencial tanto para o crescimento demográfico, como também para a reposição da 

população. Esta é uma realidade que agora está a ser seriamente confrontada em países com 

baixa fertilidade, como é exemplo Itália ou Japão que não foram grandes destinos de imigrantes 

no passado (Ley, 2003).  

 

b) População Imigrante 

A população imigrante, geralmente em idade ativa, contribui com mão-de-obra em várias 

atividades económicas para as quais não existem, muitas vezes, disponibilidade de 

trabalhadores nos próprios países. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, onde os 

aspetos demográficos têm outras características, a migração surge como um recurso contra a 

pobreza ou como solução para outras situações, nomeadamente catástrofes naturais, conflitos 

bélicos, políticos, étnicos e religiosos. 

No entanto, as pessoas não migram sem que tenham razões para tal. Tem que haver uma 

motivação para que estas abandonem o seu país de origem, mas também há fatores influentes, 

no local de acolhimento da imigração, que atraem os migrantes. Porém, as necessidades e as 

motivações deste fenómeno têm sofrido alterações associadas às rápidas mudanças ambientais, 

políticas, religiosas, demográficas e socioeconómicas (Levitt e Jaworsky, 2007)9.  

Estimulados por razões diversas – causas atrativas e/ou repulsivas – as pessoas sempre 

estiveram em constante movimento. Fugindo das guerras, conflitos civis ou escassez de recursos 

naturais e atraídos pelas melhores condições de vida, o ser humano sempre se deslocou. 

Entretanto, a partir de épocas mais recentes, a mobilidade física da população realiza-se 

principalmente por via da relação capital e trabalho. 

No modelo de “atração-repulsão”, as migrações têm por base a combinação de um conjunto de 

fatores repulsivos associados ao país de origem e atrativos relativos ao país de destino, que em 

                                                             

 

9 A migração pode ser motivada por vários fatores, entre outros, económicos (p.e.pobreza, diferença de recursos 
entre os vários países, aspirações a melhores condições de vida, globalização da economia), fatores ambientais 
(p.e.catástrofes naturais), políticos e religiosos (p.e. guerras, conflitos). 
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conjunto determinam a amplitude e a direção dos fluxos. Malheiros (1996: 34) refere que “neste 

modelo, os fatores económicos e particularmente o emprego assumem um papel fundamental, 

quer como forças repulsivas em relação ao local de partida (crise económica associada à 

desvalorização dos recursos endógenos, situação de desemprego), quer como forças de atração, 

no que concerne à área de chegada (existência de maiores oportunidades de emprego e de 

salários mais elevados)”.  

Para além destes, são ainda salientados outros fatores, quer repulsivos, como as situações de 

discriminação e opressão, problemas políticos e sociais, quer atrativos, como a existência de 

melhores oportunidades de educação, melhor qualidade de vida, entre outros. Este modelo 

apresenta, no entanto algumas limitações: não tem capacidade para explicar porque é que certas 

regiões atraem imigrantes, e outras com características semelhantes, não, nem porque é que 

indivíduos de uma mesma região migram e outros não o fazem. Assim como também não 

justifica fluxos de entrada para áreas consideradas globalmente como repulsivas ou o inverso. 

Todavia, seria errado considerar apenas os motivos que levam um grande número de imigrantes 

a deslocarem-se por razões económicas, sublinhando a fome, as guerras ou o estrangulamento 

económico nos países em vias de desenvolvimento. Nem todas as imigrações se realizam por 

questões de sobrevivência, apesar de ser nesses termos que nos lembramos, primeiramente, das 

migrações (como é exemplo a imigração ilegal).  

Deste modo, é preciso reconhecer que há outros fatores determinantes no momento da decisão 

dos migrantes. Castles (2000) afirma que não são as populações dos países mais pobres os 

maiores potenciais emigrantes10. Em primeiro lugar, a migração requer alguns recursos 

financeiros, mas também sofre a influência de determinantes culturais, pelo que assegura “as 

pessoas não decidem simplesmente ir para outro país para maximizar as suas oportunidades de 

vida. A maioria da migração é baseada nas relações sociais e económicas existentes, relacionadas 

com o colonialismo, o comércio internacional e investimento ou os movimentos migratórios 

anteriores” (Castles, 2000:82). 

É, no entanto, importante que se entenda, que no plano internacional não existe uma definição 

universalmente aceite de migrante. O termo migrante para a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM) compreende, geralmente, todos os casos em que a decisão de migrar é 

livremente tomada pelo indivíduo em questão, por razões de “conveniência pessoal” e sem a 

intervenção de fatores externos que o forcem a tal. Em consequência, este termo aplica-se às 

pessoas e membros da família que se deslocam para outro país ou região a fim de melhorar as 

suas condições materiais e sociais. 

Neste sentido, a OIM define a migração com um processo de atravessamento de uma fronteira 

internacional ou de um Estado. É um movimento populacional que compreende qualquer 

                                                             

 

10 A emigração é a ação e o fenómeno espontâneo de deixar o seu local de residência para se estabelecer numa 
outra região ou nação. Trata-se do mesmo fenómeno da imigração mas visto da perspetiva do lugar de origem. 
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deslocação de pessoas, independentemente da extensão, da composição ou das causas. Inclui a 

migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes económicos. 

Já para o Instituto Nacional de Estatística (INE) português, a migração pode ser entendida como 

a deslocação de uma pessoa através de um determinado limite espacial, com intenção de mudar 

de residência de forma temporária ou permanente.  

Enquanto que a United Nations Fund for Population Activities descreve a migração como o 

resultado de decisões individuais ou familiares, mas também faz parte de um processo social. 

Em termos económicos, a migração é tanto um fenómeno mundial como o comércio de 

mercadorias ou de bens manufaturados. Designa o movimento das populações, mas faz parte de 

um modelo mais vasto e é um sinal de relações económicas, sociais e culturais em mudança. 

Também a migração, como descrita no texto da Comissão da Organização das Nações Unidas 

(ONU), torna-se mais temporária, mais circular, mais flexível que o paradigma convencional 

idealizado. A mobilidade, é não só moldada por gradientes económicos imediatos, mas também 

por outros projetos domésticos que bem podem exigir a própria família ser globalizada, dispersa 

entre pelo menos duas nações, com saídas periódicas e reuniões dos membros da família (Ley, 

2010). 

Posto isto, considera-se como imigração o movimento de entrada, com caráter permanente ou 

temporário e com a intenção de trabalho e/ou residência, de pessoas ou populações, de um país 

para outro. Não se deve confundir um imigrante com um turista, que entra num país apenas com 

o intuito de visitá-lo e depois voltar ao seu país de origem. 

Deve-se ainda assumir o conceito de imigrante numa perspetiva sociológica, a qual remete para 

uma trajetória sociogeográfica, onde o atravessamento de uma fronteira nacional e a fixação 

num novo país, com todas as consequências que tal implica em termos de adaptação (social, 

cultural, económica), se constitui como o facto mais marcante. 

Tal como não existe um significado geralmente aceite de migrante, o mesmo sucede com o 

conceito de imigrante.  

O Eurostat, autoridade estatística da UE, indica que os imigrantes são indivíduos não-nacionais 

que chegam do estrangeiro, ou nacionais que regressam do estrangeiro, com a intenção de 

residir num país durante um certo período de tempo. 

Por sua vez, o Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos Francês ajusta a definição 

do Haut Conseil à l'Intégration, exemplificando que um imigrante é uma pessoa nascida com 

nacionalidade estrangeira, no estrangeiro, e que reside em França. Os indivíduos nascidos com 

nacionalidade francesa no estrangeiro e que vivem em França não são contabilizados. A 

população estrangeira e imigrante não se confundem totalmente: um imigrante não é 

necessariamente um estrangeiro e vice-versa. A designação de imigrante é permanente: um 

indivíduo continua a pertencer à população imigrante mesmo se se tornar francês por aquisição 

de nacionalidade.  
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Já o INE associa o conceito de imigrante a dois indicadores: imigrante permanente e imigrante 

temporário. Descreve o imigrante permanente como a pessoa (nacional ou estrangeira) que, no 

período de referência, entrou no país com a intenção de aqui permanecer por um período igual 

ou superior a um ano, tendo residido no estrangeiro por um período contínuo igual ou superior 

a um ano; enquanto o imigrante temporário é a pessoa (nacional ou estrangeira) que, no período 

de referência, entrou no país com a intenção de aqui permanecer por um período inferior a um 

ano, tendo residido no estrangeiro por um período contínuo igual ou superior a um ano.  

 

- Imigração em Portugal: Breve história 

Apesar de a presença de alguns imigrantes em Portugal ser já antiga, só a partir de meados dos 

anos 70 o número de estrangeiros começou a adquirir visibilidade significativa, sobretudo 

devido ao processo de descolonização que teve lugar após a revolução de 1974, conduzindo, à 

época, a um boom na chegada da população imigrante vinda dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP) (Baganha et al, 1999:148). 

Nos anos 80 surge uma segunda fase da imigração em Portugal. A comunidade estrangeira 

cresceu a um ritmo razoável, mas o acréscimo relativo de asiáticos (sobretudo indianos, 

paquistaneses e chineses), e de sul-americanos (principalmente brasileiros), tornou-se mais 

significativo. Esta diversificação das migrações internacionais já aponta para uma mudança na 

posição de Portugal no contexto das migrações internacionais. Entre meados dos anos 80 e 

inícios dos anos 90, a liberalização económica e a crescente abertura ao exterior – adesão 

portuguesa à CEE em 1986 – são iniciativas políticas que permitem o arranque do investimento, 

e a consequente internacionalização da economia portuguesa. Esta situação conduziu a um 

aumento dos fluxos de capital e a uma maior penetração em Portugal de empresas estrangeiras 

(Ferrão e Fonseca, 1989:256; Baganha et al., 1999:148). 

Na segunda metade dos anos 90 e no início deste século, os fluxos de imigração aumentaram 

acentuadamente, impulsionados pela elevada procura de trabalho, resultante da forte dinâmica 

no setor da construção, ligada a grandes projetos de infraestruturas, e em alguns setores de 

serviços.  

De facto, os países que têm economias mais dinâmicas são os mais atrativos em termos de 

imigração. Atraem população mais do que a repelem. O que aconteceu em Portugal nessa época 

teve na imigração um dos seus elementos representativos, sobretudo na oriunda do Brasil e, 

mais ainda, do Leste da Europa, porque era menos tradicional. 

De acordo com Jorge Malheiros11, em termos demográficos foi “bastante positivo, por um lado, 

direto, porque a sua chegada originou um saldo migratório positivo, e, por outro, indireto, 

                                                             

 

11 Entrevista Notícias Magazine, 24/06/2014 – “Porque somos cada vez menos?” 
Http://www.noticiasmagazine.pt/2014/porque-somos-cada-vez-menos/ 
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porque, por via do reagrupamento familiar, tivemos um nascimento grande de filhos de casais 

estrangeiros ou mistos”.  

Particularmente em 2004 e 2005, registou-se um aumento significativo das entradas de 

imigrantes do Brasil, a maior comunidade estrangeira a residir em Portugal. A imigração da 

China, apesar de ter crescido de forma acentuada na última década, representa ainda uma 

percentagem reduzida do total dos imigrantes. Atualmente, as três principais origens de 

imigrantes em Portugal, representando cerca de 75% do total, são Brasil, PALOP e Países de 

Leste. 

Sobre a imigração em Portugal, o último relatório da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) – International Migration Outlook 2013, começa por 

apontar para um aumento de mais portugueses a emigrar, sobretudo para fora da UE. Porém, a 

própria OCDE sublinha aquilo que já se sabia: a emigração portuguesa é difícil de contabilizar, 

sobretudo quando se dá no Espaço Schengen, pelo que as estatísticas oficiais estão muito aquém 

da realidade.  

A descida só não é maior por causa do reagrupamento familiar e do crescimento do número de 

estudantes estrangeiros em Portugal, nomeadamente brasileiros. Jorge Malheiros, em entrevista 

ao Jornal Público12, indica “há já, de facto, uma redução do número de trabalhadores 

estrangeiros em Portugal, só compensada pelo aumento dos estudantes”. 

Nas últimas décadas, Portugal, tal como por exemplo a Espanha, passou de um país de emigração 

para um país de imigração (entrada de pessoas é superior à saída). Todavia, com a crise 

económica e financeira a emigração voltou a disparar. Malheiros (2011:141) ressalva “embora 

os valores possam, num primeiro olhar, ser entendidos como algo quase dramático, no fundo 

uma perda económica (em termos de mão-de-obra), e demográfica para o país, tal como 

aconteceu nos anos 60 e início de 70 do século passado, tal interpretação deve ser sujeita a uma 

análise mais profunda”. E conclui dizendo que verdadeiramente, “os contextos de globalização e 

integração europeia marcam hoje uma situação completamente distinta da que se verificava há 

40-50 anos atrás, o que significa que economias pequenas, abertas e periféricas como a 

portuguesa estão inevitavelmente sujeitas a posicionar-se enquanto recetoras e emissoras de 

mão-de-obra, no quadro do reforço das interdependências económicas e da mobilidade 

internacional da mão-de-obra, sobretudo no espaço de livre circulação, mas não apenas neste”. 

Atualmente, assiste-se a um “novo” fluxo de imigração, a imigração sénior de luxo – regime fiscal 

para os Residentes Não Habituais (RNH), provenientes de outros países da UE, e da imigração de 

negócios – regime especial de ARI. 

                                                                                                                                                                                              

 

 
12 Entrevista Jornal Público, 13/06/2013 – “Já há sintomas da crise demográfica em Portugal” 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ja-ha-sintomas-da-crise-demografica-em-portugal-1597244 
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E há um outro fator realçado por Malheiros, a noção de cosmopolitismo. O investigador assinala 

que não é um chavão, traduz uma sociedade mais ajustada a estes novos tempos de globalização 

e interação entre povos. Vários estudos associam a competitividade à ideia de diversidade, em 

diferentes domínios. A presença de imigrantes é sinal de diversidade e o desenvolvimento da 

tolerância, aspeto fundamental nessa ideia da competitividade urbana, também se manifesta na 

forma como nos relacionamos com o outro. Uma presença muito forte deste outro, seja ele 

africano, brasileiro ou europeu de leste, ajudou-nos a abrir horizontes e, certamente, a inovar 

mais. 

 

c) Imigração de Negócios 

Na atualidade, com uma economia cada vez mais “global”, fenómeno que vários autores 

consideram ter um poder disruptivo e que marca o fim da era dos Estados-nação, podendo ser 

definido como uma nova fase de expansão capitalista, marcada pelo crescente domínio das 

grandes empresas multinacionais, do sistema financeiro e do mercado de capitais sobre o poder 

político, crescem então, as migrações por motivos de lazer (turismo) mas, sobretudo, a 

imigração de negócios (Baganha, 2001). 

Sendo o objetivo deste estudo o conhecimento e a caracterização dos imigrantes de negócios, 

torna-se necessário começar por definir o que exatamente se entende por migrante económico.  

Para a OIM, o migrante económico é a pessoa que deixa o seu lugar de residência habitual para 

se instalar fora do seu país de origem, a fim de melhorar a sua qualidade de vida. Este termo 

pode ser usado para distinguir refugiados que evitam perseguições e também se refere a pessoas 

que tentam entrar num país sem a autorização e/ ou recorrendo a procedimentos de asilo de 

má-fé. Aplica-se também a pessoas que se instalam fora do seu país de origem enquanto dura 

uma estação de colheita, mais propriamente designados por trabalhadores sazonais.  

Por outro lado, a Rede Europeia das Migrações indica que é o indivíduo que deixa o seu país de 

origem por razões meramente económicas (não relacionadas com a definição de refugiado), ou 

em procura de melhores condições materiais para a sua vida. 

A imigração de negócios pode ser exposta utilizando a noção de um mercado de imigração 

(Wong, 2003). O conceito de um mercado de imigração existe desde a década de 80 e foi 

popularizado por Borjas (1989; 1990). O autor compara o processo de imigração para o 

funcionamento de um mercado de trabalho em que (i) os potenciais imigrantes estão à procura 

do melhor país para viver, como os trabalhadores procuram o melhor trabalho que podem 

encontrar; e (ii) os países de acolhimento desenvolvem políticas de imigração para poderem 

atrair tipos específicos de imigrantes, bem como as empresas procuram e recrutam tipos 

específicos de trabalhadores (Borjas, 1990:9). O mercado de imigração orienta a alocação de 

pessoas para os países, assim como o mercado de trabalho orienta a alocação de trabalhadores 

para as empresas. O processo de classificação num mercado de imigração inclui três princípios: 



28 

(i) oferta feita por potenciais países de acolhimento; (ii) a concorrência entre os potenciais 

países de acolhimento; e (iii) a escolha feita pelos imigrantes. 

 

d) Investimento Direto Estrangeiro  

O IDE é geralmente considerado, por muitas organizações internacionais, políticos e 

economistas, como uma prioridade para o crescimento das economias, mesmo as mais 

desenvolvidas, e também como a solução para os países com maiores dificuldades financeiras 

(Mencinger, 2003; Moura, 2009).  

O relatório da United Nations Conference on Trade and Development (2007:45) define o IDE como 

“um investimento efectuado por uma entidade (empresa ou indivíduo) não residente no país de 

destino desse investimento, envolvendo uma relação de longo prazo e o controlo dos activos 

transferidos, assim como influência sobre a gestão do investimento”. 

Segundo o Banco de Portugal, o IDE em Portugal tem por objetivo a obtenção de laços 

económicos estáveis e duradouros dos quais resulte, direta ou indiretamente, a existência de 

efetivo poder de decisão por parte do investidor direto numa empresa a constituir ou já 

constituída em Portugal. Considera-se como indicador da existência de uma relação de IDE a 

detenção, por parte de cada investidor direto não residente de, pelo menos, 10% do capital 

social da empresa de investimento direto residente. Esta indicação não exclui a possibilidade de 

existência de relações de investimento direto em casos em que a participação no capital da 

empresa de investimento direto seja inferior a 10%. 

Já a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) associa, de forma 

bastante mais simples, o conceito de IDE à aplicação de capitais efetuada por particulares ou por 

empresas fora do território nacional. 

Na verdade, num mundo de corporações transnacionais e de complexos fluxos de investimento à 

escala internacional, praticamente todos os Governos têm uma política ativa de captação de 

novos investimentos e capital estrangeiro, e portanto um interesse claro no efeito do IDE, 

tornando esta atividade extremamente competitiva (Dunning, 1988; Dunning e Lundan, 2008; 

Dicken, 2011). 

Espera-se que o país recetor de IDE aumente o crescimento económico através da acumulação 

de capital, porém espera-se outros impactes (diretos) que advêm do IDE, isto é, transferência de 

conhecimento e inovação, difusão de tecnologia, criação de emprego, geração de valor, reduzir o 

défice da balança comercial, integração na economia global, aumento da concorrência no país 

receptor e desenvolvimento e reorganização do tecido empresarial/comercial (Barry, 2000; 

André, et al., 2002, Mencinger, 2003). 
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De sublinhar, contudo, o facto de vários estudos apontarem que o IDE gera crescimento 

económico no país receptor. Também existem estudos que não o conseguem demonstrar, e 

comprovam que o IDE já foi fonte de efeitos negativos para o país que o recebeu13. 

Para entendermos a importância que o IDE representa para os Estados, importa referir que é 

frequente existirem agências públicas em que a actividade reside em captar investimentos 

estrangeiros utilizando fundos públicos, ou seja, os Estados estão dispostos a suportar alguns 

custos para atrair capital estrangeiro para o seu país (Ford et al.,2008), pois o que “cria a riqueza 

é a implantação de uma empresa com mais vantagem do que a sua nacionalidade” (Leal, 2007: 

23). 

Por exemplo a AICEP, que é a entidade pública de natureza empresarial vocacionada para o 

desenvolvimento de um ambiente de negócios competitivo que contribua para a globalização da 

economia portuguesa, é também a agência responsável pelo acolhimento de todos os projectos 

de IDE em Portugal. 

 

 

- IDE em Portugal: Breve síntese (1995-2011) 

O IDE em Portugal, entre 1995 e 1998, em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), 

apresentou um perfil ascendente. Os anos subsequentes foram marcados por fortes oscilações e, 

entre 2007 e 2010, os valores do indicador regressaram a níveis mais baixos, o que poderá estar 

certamente associado à crise económica e financeira. Em 2011, o indicador registou uma 

melhoria, passando o IDE a representar 4,4% do PIB. No período 2004-2011, Portugal observou 

sempre valores superiores aos da UE27, com exceção dos anos de 2007, 2009 e 2010, o período 

da crise mais aguda (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

13 A este prepósito, e para desenvolver esta temática, consultar o estudo de Moura (2009) que mostra uma 
síntese dos factores explicativos do impacte (positivo e/ou negativo) do IDE no crescimento económico do país 
receptor. 
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Figura 1 – Investimento Direto Estrangeiro (% do PIB) em Portugal e UE 27, 1995-2011 

Fonte: Adaptado do Eurostat 

 

3.3 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE E DEFINIÇÃO DE INDICADORES  

Pelas suas características sociais e económicas, a vila de Cascais mantém-se como o destino de 

inúmeros emigrantes de todo o Mundo, que aqui escolhem residir14. Do mesmo modo, é também 

considerado um território propício à atividade de empresas e empresários, que buscam 

condições favoráveis ao desenvolvimento dos seus negócios.  

Porém, a questão que se coloca é: que tipo de cidade pode vingar neste mundo globalizado? A 

resposta à questão anterior é clara: o século XXI é o século das cidades. Contudo não será o 

século de todas as cidades. O desafio é criar a cidade atrativa, o chamado pull factor15, para 

talentos, visitantes e investidores, pela sua aliança entre a inovação e o conhecimento, a 

qualidade do ambiente e a inclusão social e cultural, num contexto de governação aberta e de 

ligação com a economia global, tendo sempre em conceção a qualidade de vida dos cidadãos.  

Tal como as empresas ou as pessoas, nenhuma cidade compete apenas com a vizinhança, 

compete sim, com uma cidade na outra ponta do planeta. O investimento, o talento, as pessoas 

estão num mercado global. E é nesse mercado que as cidades têm que se posicionar. 

O desenvolvimento deste texto foi elaborado através da análise e recolha: (i) de conteúdo de 

artigos que tiveram destaque na “Revista Portugalglobal-AICEP”, (ii) de dados estatísticos (INE, 

                                                             

 

14 Em Cascais identificam-se munícipes de 117 nacionalidades diferentes a residir no Concelho. De acordo com o 
SEF são exatamente 21.108 pessoas estrangeiras, com destaque para Brasil (6511), Roménia (1554), Cabo Verde 
(1366), Ucrânia (1355) e Guiné Bissau (1162). 

 
15 A Rede Europeia das Migrações indica que o fator de atracão [pull factor] é a condição ou circunstância que 

leva um migrante para outro país. Pode tratar-se de uma razão específica ou uma variedade de razões, por exemplo, 
melhores oportunidades económicas e de melhores condições de vida no país de destino. 
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Banco de Portugal, Eurostat…), e ainda foram, (iii) elaboradas questões particularmente 

relevantes para o enquadramento da temática em estudo, que foram, de uma forma geral, 

respondidas com o auxílio da análise acima exposta. 

 

a) IDE em Portugal 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS-2015) aponta como um dos 

pontos fracos na situação de partida portuguesa “uma séria dificuldade na atração de IDE, o qual 

poderia contribuir para o enriquecimento da “carteira de atividades” exportadoras do País. 

Ainda segundo a ENDS “(...) a obtenção de um maior crescimento exige um forte e melhor 

investimento privado, nacional e estrangeiro”. 

Todavia, Portugal, como já foi mencionado, continua a atrair elevados fluxos de IDE (bruto), 

apesar da crise financeira vivida no país e na Europa. 

O período de crescimento significativo do IDE em Portugal, teve início a partir da segunda 

metade dos anos 90 (54,5% de crescimento médio anual em 1996-2000), aproveitando os 

efeitos do investimento da Autoeuropa (1991), que ajudou a dinamizar as indústrias automóvel, 

eletrónica e metalomecânica, e a retomar uma vertente mais industrialista do IDE, após uma fase 

anterior de aposta no setor dos serviços. 

Após o ano de 2000, os valores absolutos de IDE (bruto) alcançaram patamares nunca antes 

vistos, culminando em 2006-2010 com uma média anual de 34 mil milhões de euros 

(crescimento de 23% face à média de 2001-2005), embora se tenha verificado conjuntamente o 

aumento do desinvestimento. 

Deste modo, o IDE líquido foi de 3,4 mil milhões de euros em média anual nos últimos cinco anos 

do ano 2000, que compara com 4 mil milhões de euros em 2001-2005. O valor máximo de IDE 

líquido captado por Portugal ocorreu em 2006 (8,7 mil milhões de euros), enquanto em 2009 e 

2010 foi de 1,5 mil milhões (média anual). 

 

 

Figura 2 – Fluxos de IDE em Portugal, 1996-2011 (Jan./Out.) (milhões de euros) 

Fonte: Adaptado da Revista Portugalglobal (AICEP) Janeiro 2012, consultado em 1 Junho de 2014 
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De sublinhar contudo, o facto de, pelo menos desde 1965, o valor absoluto do IDE líquido nunca 

ter sido negativo apesar de, ao longo dos anos, se terem verificado algumas oscilações na 

captação de IDE em determinados períodos. 

Em termos sectoriais, regista-se a perda de peso da Indústria Transformadora (média anual de 

39% em 1996-2000, contra 31% em 2001-2005, e 26% em 2006-2010), e o aumento do peso do 

Comércio (31% em 2006-2010, contra 22% em 2001-2005). 

Por tipo de operação, destaque para as operações em Empréstimos e Suprimentos (85% em 

2010, contra 56% em 2000), e a diminuição do investimento em operações de Capital (10% em 

2010, contra 35,5% em 2000). 

 

 

Figura 3 – Fluxos de IDE bruto em Portugal, por atividade, 1996-2011 (Jan./Out.) (milhões de euros) 

Fonte: Adaptado da Revista Portugalglobal (AICEP) Janeiro 2012, consultado em 1 Junho de 2014 

 

No que respeita à origem do investimento bruto em Portugal, a UE tem sido a principal fonte de 

IDE, representando cerca de 87% do total em 2011.  

 

 

Figura 4 – Fluxos de IDE bruto em Portugal, por origem, 1996-2011 (Jan./Out.) (% de IDE bruto total) 

Fonte: Adaptado da Revista Portugalglobal (AICEP) Janeiro 2012, consultado em 1 Junho de 2014 
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Posto isto, quais são as áreas onde os investidores estrangeiros apostam em Portugal? O IDE tem 

evidenciado, desde 2000, um comportamento positivo, ao redor de uma banda delimitada entre 

os 20 e 35 mil milhões euros. Por outro lado, tem vindo a aumentar em indústrias e atividades 

inovadoras e de base tecnológica viradas para os mercados internacionais. 

Os primeiros 9 meses de 2010, quando comparados com o período homólogo, apresentam já 

uma recuperação em termos brutos. O Comércio por Grosso e a Retalho, a Indústria 

Transformadora e as Atividades Financeiras e de Seguros são os setores de atividade que mais 

beneficiaram com a entrada de capitais estrangeiros em Portugal, representando, em conjunto, 

cerca de 82% do total de IDE bruto, nesse período. 

 

 

 

Figura 5 – IDE em Portugal por sectores, 2009-2010 (Jan./Set.) (Investimento Bruto) 

Fonte: Adaptado do Banco de Portugal  

 

A UE, como já foi mencionado, mantém-se como a principal origem do IDE em Portugal. Fora da 

UE27, apenas o Brasil e a Suíça surgem na lista dos 10 maiores investidores estrangeiros em 

Portugal, no mesmo período. 
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Figura 6 – IDE em Portugal por país de origem, 2009-2010 (Jan./Set.) (Investimento Bruto) 

Fonte: Adaptado do Banco de Portugal  

 

Apesar do cenário menos favorável nos anos mais recentes quanto ao IDE em Portugal (e na UE 

em geral), é de referir que, por forma a retomar os valores anteriores ao início da crise 

financeira internacional, e face à forte concorrência internacional na captação de investimento 

direto, cabe assim, a Portugal desenvolver competências cada vez mais assentes na inovação e 

na economia do conhecimento, a par de alterações de natureza fiscal e da redução da dívida 

pública.  

 

b) – Setor Imobiliário 

O setor imobiliário tem uma influência enorme sobre a decisão de localização. É, por isso, 

encarado como um verdadeiro ativo, não só na economia nacional, mas também ao nível das 

regiões, pelo peso e importância que representa para a economia local dos concelhos. Por 

conseguinte, à que continuar a procurar recursos que possibilitem estimular o setor. 

Assim, o Governo, ao longo dos anos, tem adotado o setor imobiliário como aposta de 

investimento direto do exterior no país 
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Segundo o mais recente “Guia de Investimento Imobiliário em Portugal”16, o país pode 

considerar-se bastante maduro neste setor, caracterizando-se por uma oferta de qualidade, 

nivelado pelos principais mercados europeus e com uma presença considerável de ocupantes 

internacionais. Trata-se de um mercado com um elevado nível de transparência, e no qual 

operam várias consultoras internacionais, que se regem por exigentes critérios profissionais de 

imobiliário comercial. No que diz respeito a promotores e investidores, também em Portugal 

operam algumas das maiores empresas internacionais, com muitas das principais casas de 

investimento europeias a deterem ativos em território nacional.  

Os fundos de investimento imobiliário nacionais contam com um enquadramento legal e fiscal 

especialmente vantajoso, tendo registado, desde a sua criação no final da década de 80, um forte 

crescimento e desenvolvimento. Esta atividade é hoje responsável pela gestão de ativos, cujo 

valor ultrapassa os 13 mil milhões de euros, distribuídos por todos os setores e áreas 

geográficas do país. 

O mercado de investimento imobiliário em Portugal passou a ser bastante considerado pelos 

investidores estrangeiros a partir da adesão ao Euro em 1999. A eliminação do risco cambial e a 

evolução positiva dos setores de retalho e escritórios contribuíram para atrair o investimento 

estrangeiro, que procurava em Portugal tirar partido da esperada valorização de capital. 

Considerado à data um mercado emergente, o potencial de crescimento do valor dos ativos era 

elevado, associado a um histórico de estabilidade de rendas que oferecia um risco controlado 

para os investidores mais conservadores. 

Desde este momento, o mercado português registou retornos interessantes, especialmente em 

produtos core, que evidenciaram alguma resiliência à crise. 

Desde a adesão ao euro, foram investidos em Portugal cerca de 4.200 milhões euros de capitais 

estrangeiros na aquisição de 150 ativos imobiliários. Os capitais foram provenientes na sua 

maioria da Alemanha, Reino Unido, Holanda e Estados Unidos da América. Este número apenas 

não foi superior, porque a reduzida dimensão do mercado nacional não foi, por vezes, capaz de 

oferecer produto suficiente em volume de investimento e qualidade para satisfazer toda a 

procura que então se registava. 

O destino do investimento estrangeiro foi maioritariamente o setor de retalho, quase 

exclusivamente em conjuntos comerciais de média e grande dimensão, onde os investidores 

locais, por uma questão de dimensão e falta de especialização, se focaram menos. Os edifícios de 

escritórios de maior volume de investimento, acima de 20 milhões de euros, foram também alvo 

de interesse dos investidores estrangeiros. 

                                                             

 

16 O Guia de Investimento Imobiliário em Portugal (2014), publicado pela Cushman & Wakefield e pela Uría 
Menéndez - Proença de Carvalho, é uma ferramenta de trabalho essencial para quem pretenda investir no 
setorimobiliário nacional, cobrindo os sectores de investimento imobiliário comercial e turístico.  
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Porém, as alterações no cenário económico e financeiro que afectaram alguns países europeus, e 

em particular Portugal, afastaram, até 2013, o interesse dos investidores estrangeiros do 

mercado nacional. No entanto, a segunda metade de 2013 trouxe de volta o investimento 

estrangeiro a Portugal, tendo-se iniciado no último trimestre do ano uma ligeira retoma da 

atividade de investimento em Portugal. 

A constante melhoria dos indicadores económicos, a maior estabilidade no mercado de dívida 

pública, bem como o bom comportamento de Portugal no programa de ajustamento, foram 

importantes contributos para a recuperação do setor. 

Assim, no último trimestre do ano, foram celebrados negócios de investimento imobiliário que 

confirmaram o regresso a Portugal dos investidores, invertendo a evolução negativa que se 

verificava desde 2008 (inicio da crise). Contudo, a perspetiva dos investidores é ainda revestida 

de alguma cautela, nos pressupostos de sustentabilidade das rendas e na exigência de taxas de 

retorno, que devem ainda compensar a tomada de risco acima da média europeia, motivada 

também pela quase ausência de financiamento bancário para o negócio imobiliário. 

É certo que esta recuperação estará intrinsecamente ligada ao desempenho futuro da economia 

e dos mercados financeiros. Mas o facto de o país estar dentro da zona Euro, e de ser expectável 

um bom desempenho na capacidade de reequilíbrio das suas contas públicas, irá contribuir para 

que em breve, os investidores voltem a sentir-se seguros para investir em Portugal. 

Neste sentido, quais são os municípios onde o imobiliário é mais valorizado?  

O valor de uma casa não é algo que seja facilmente calculável, porque varia consoante a área da 

habitação, o número de quartos, os acessos, o facto de possuir garagem ou não, a qualidade dos 

materiais, a presença de ar condicionado, a vista dos vários pontos da casa, entre outros fatores. 

De sublinhar, contudo, o fato de, a condição mais importante ser a localização, ou seja, a zona do 

país onde foi construída. 

De acordo com o INE, o valor médio por metro quadrado das habitações em Portugal, segundo a 

avaliação bancária dos alojamentos, entre os concelhos com informação disponível (238 

concelhos), atingia, em 2012, um valor médio de 1036 euros o metro quadrado no total do país. 

Este valor oscilava entre os 985 euros/m2 no caso das moradias e os 1065 euros/m2 no caso dos 

apartamentos.  

Os dados do INE, disponíveis no sistema de geomarketing sales index da Marktest, divulgam 

ainda que, num conjunto de 34 concelhos este valor de avaliação bancária não atinge os 750 

euros/m2. Em 143 concelhos o valor situa-se entre 750 e 1000 euros/m2, em 57 concelhos está 

entre 1000 e 1500 euros/m2 e em 4 concelhos supera mesmo os 1500 euros/m2. 

O concelho de Lisboa lidera a lista com avaliação bancária mais elevada dos alojamentos, com 

1796 euros/m2, correspondendo a 73% acima do valor médio nacional. Vila do Bispo, com 1558 

euros/m2, Lagos, com 1558 euros/m2, e Cascais, com 1532 euros/m2, são os outros concelhos 

com valores mais elevados das avaliações bancárias. 
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Por outro lado, Sabugal, Moimenta da Beira e Belmonte apresentam os valores de avaliação 

bancária mais baixa, com 642, 644 e 654 euros/m2, respetivamente. 

O mapa mostra o valor das avaliações bancárias por concelho, sendo observável que este valor é 

mais alto em toda a costa sul e sudoeste e nas áreas do Grande Porto e da Grande Lisboa, com 

destaque para o concelho de Cascais (destacado a verde no mapa), com 1532 euros/m2, o quarto 

com valores mais elevados entre os concelhos com informação disponível a nível nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Valor médio dos Alojamentos 2012 (€/m2), dos Municípios Portugueses 

Fonte: Adaptado do INE; Geomarketing Sales Index (Marktest) 

 

Anualmente são publicados os valores, por metro quadrado, do preço de construção da 

habitação. São relevantes, entre outros, para efeito de determinação e fixação do capital, 

sobretudo do IDE no mercado de investimento imobiliário em Portugal. 

Assim, o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, através da Portaria 

353/201317, de 4 de dezembro, veio estabelecer os novos valores (que sofreram aumentos face 

aos de 2013, algo frequente ao longo dos últimos anos), por metro quadrado, do preço da 

construção da habitação para valerem no ano de 2014: 

                                                             

 

17 Os valores unitários por metro quadrado do preço de construção, para cálculo da renda condicionada, nos 
termos e efeitos do Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de janeiro (alterado pelo DL n.º 329-A/2000, de 22 de dezembro). 
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(i) Na zona I: 801,06 euros – representando um aumento de 7,85 euros por m2 

comparativamente a 2013 (793,21/2013); 

(ii) Na zona II: 700,24 euros – representando um aumento de 6,86 euros por m2 

comparativamente a 2013 (693,38/2013); 

(iii) Na zona III: 634,41 euros – representando um aumento de 6,22 euros por m2 

comparativamente a 2013 (628,19/2013). 

 

Quadro 1 – Preço de construção da habitação, por zona (conjuntos de concelhos), período entre 2004-2014 

(valores em euros) 

Ano Zona I Zona II Zona III 

2014 801,06 700,24 634,41 

2013 793,21 693,38 628,19 

2012 767,42 670,84 607,77 

2011 743,70 650,10 588,98 

2010 741,48 648,15 587,22 

2009 741,48 648,15 587,22 

2008 721,28 630,50 571,22 

2007 703,69 615,12 557,29 

2006 682,53 596,62 540,53 

2005 668,49 584,35 529,41 

2004 652,19 570,10 516,50 

Fonte: Adaptado do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

 

Nos termos do diploma legal referido, a Zona I compreende os todos os concelhos que são sede 

de distrito (Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, 

Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu), municípios das 

Regiões Autónomas e também os concelhos de Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Gondomar, 

Loures, Maia, Matosinhos, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Póvoa de Varzim, Seixal, Sintra, 

Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia.   

A Zona II compreende os concelhos de Abrantes, Albufeira, Alenquer, Caldas da Rainha, Chaves, 

Covilhã, Elvas, Entroncamento, Espinho, Estremoz, Figueira da Foz, Guimarães, Ílhavo, Lagos, 

Loulé, Olhão, Palmela, Peniche, Peso da Régua, Portimão, Santiago do Cacém, São João da 

Madeira, Sesimbra, Silves, Sines, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vila Real de Santo António 

e Vizela.    
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E por último, a Zona III compreende os restantes concelhos do continente. 

Igualmente se informa que ao longo do período analisado, 2004-2014, o concelho de Cascais 

incorporou sempre a Zona I, ou seja, com o preço da construção da habitação mais elevado. 

 

3.4 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  

Com vista à preparação deste relatório procedeu-se à utilização de fontes secundárias, tendo 

sido feita uma exaustiva pesquisa bibliográfica sobre o tema de investigação, já apresentada: 

Migração; Imigração de Negócios; Investimento Estrangeiro; Parceria Estratégica Económica.  

As informações mais teóricas e concetuais serviram de base para compreender as realidades 

nacionais e urbanas de atração de capital e investimento estrangeiro num momento de crise, 

sobretudo através do regime especial ARI, como forma dinamizadora do território local. 

As entrevistas exploratórias18 tiveram um papel essencial na elaboração deste trabalho. Estas 

serviram para extrair novas ideias e levantar outras questões, e não para responder à questão 

inicial.  

Neste sentido, foram realizadas entrevistas de âmbito exploratório com o Dr. Alexandre Faria19, 

Administrador-executivo da Cascais Dinâmica, e com o Dr. António Duarte, Inspetor Principal e 

Chefe da Delegação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Cascais. 

Foi ainda realizada uma entrevista (semi-estruturada) ao Professor Doutor Jorge Malheiros, 

Investigador do Centro de Estudos Geográficos do IGOT-UL, com algumas das questões a serem 

respondidas previamente, através da análise da informação recolhida anteriormente. 

Após a definição das seguintes questões iniciais: (i) Como se pode promover a imigração de 

negócios ao nível local? (ii) De que forma se pode atrair imigrantes de negócios ao nível local? 

(iii) Que impactes podem ter esses imigrantes no desenvolvimento do território (local)? para a 

qual contribuiu a revisão de literatura e as entrevistas exploratórias, havia que definir: os 

objetivos específicos a estudar, a sua discussão teórica e planear a estrutura do relatório, e o 

método de recolha de dados a utilizar. 

Procedeu-se à elaboração do modelo de análise e da definição de indicadores, que ajuda a 

compreender de forma estruturada os conceitos-chave na envolvência da temática. 

                                                             

 

18 Como referem Quivy e Campenhoudt (2005:69) “As entrevistas exploratórias têm como função principal 
revelar determinados aspetos do fenómeno estudado em que o investigador não teria espontaneamente pensado por 
si mesmo e, assim, completar as pistas de trabalho sugeridas pelas leituras.” 

 
19 Ex-vereador do pelouro das Relações Internacionais da CMC, e atual administrador-executivo da empresa 

municipal Cascais Dinâmica – Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo. Com responsabilidades pela 
promoção turística de Cascais, gerindo equipamentos estratégicos como o Centro de Congressos do Estoril ou o 
Aeródromo Municipal. 
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Também foi feita a leitura e análise de conteúdo de acordo com a legislação em vigor, ao abrigo 

da Lei Portuguesa, referente à Lei de Estrangeiros e ao regime especial de ARI. 

No âmbito da análise qualitativa (estudo de casos particulares ao detalhe), podemos analisar em 

profundidade as opiniões e a problemática relativa às questões colocadas, segundo vários 

ângulos e pontos de vista, tendo sido privilegiada a abordagem direta das entidades nos seus 

próprios contextos de interação e atuação. 

A entrevista com o Dr. Alexandre Faria teve como objetivo conhecer e averiguar: (i) a situação 

atual da rede das Relações Internacionais de Cascais; (ii) a estratégia de atração de capital e 

investimento estrangeiro para Cascais; (iii) a política de internacionalização do Município; e por 

último, (iv) os projetos futuros da Cascais Dinâmica. 

Ainda foi realizada uma outra entrevista exploratória, mais precisamente com o Dr. António 

Duarte, com o objetivo de dar resposta a algumas questões relacionadas com o programa de ARI. 

É de referir que algumas das questões foram respondidas previamente, com a ajuda da análise 

de conteúdo à legislação em vigor. Após esta entrevista, com a colaboração relevante do Dr. 

António Duarte, foi marcada uma reunião com a Dra. Alice Estácio, Inspetora-adjunta Principal 

do SEF Lisboa Vale do Tejo e Alentejo e Coordenadora do setor com o regime especial de ARI, de 

forma a ser efetuada uma entrevista estruturada sobre a temática em análise. No âmbito deste 

regime, esta entrevista teve o propósito da recolha de informação e dados estatísticos relativos 

ao tipo de investimentos, à nacionalidade dos investidores, aos valores dos 

investimentos/número de vistos concedidos, e por fim, à localização geográfica dos 

investimentos até à data da entrevista. 

Posteriormente, foi entregue ao Eng.º Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da CMC e responsável 

pelas áreas do Desenvolvimento Económico e Turismo, um relatório com as linhas e informações 

fundamentais do regime especial de ARI – como estratégia de atracão de capital e investimento 

estrangeiro para o concelho, e o reforço da aposta nos mercados fora da UE – bem como foi 

exposta a informação relativa à importância da criação de um gabinete de apoio ao investidor 

estrangeiro dentro da estrutura da CMC – como mediador e simplificador económico, tendo em 

vista a atração de investimento externo para Cascais, podendo constituir deste modo um 

recurso-chave no desenvolvimento do município.  

Como o grande investimento, ao abrigo do programa ARI, incide sobretudo no setor imobiliário, 

e de forma a avaliar os investimentos imobiliários que foram realizados no Município, achou-se 

adequado realizar uma abordagem direta, nos seus próprios contextos de interação e atuação, à 

Conservatória do Registo Predial20 de Cascais e à Repartição de Finanças de Cascais. Esta análise 

                                                             

 

20 O registo predial destina-se a dar publicidade à situação jurídica dos imóveis, garantindo a segurança do 
comércio jurídico imobiliário, e confere a presunção da existência do direito e sua titularidade (Guia de Investimento 
Imobiliário em Portugal, 2014). 
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detalhada baseou-se no cruzamento de algumas variáveis. A escritura pública dos bens 

imobiliários, com valor igual ou superior, ou perfazendo 500.000,00 euros, a nacionalidade dos 

investidores (só tidos em consideração os cidadãos nacionais de Estados Terceiros, com exceção 

de cidadãos que possuam a nacionalidade portuguesa e cidadãos nacionais da U.E. e do EEE), 

bem como o pagamento dos impostos municipais, nomeadamente o Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas (IMT), Imposto do Selo (IS) e Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). 

Todavia, esta forma de averiguação não teve continuidade conclusiva devido a vários entraves 

legais. 

Por outro lado, adotando o método21 de análise intensiva, procedeu-se à utilização de fontes 

primárias, recolhendo informação (possível) através da inquirição via email a várias entidades: 

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) – Direção Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas (DGACCP) / Direção de Serviços de Vistos e Circulação de Pessoas, e 

AICEP; Ministério da Administração Interna (MAI) – SEF. Estes organismos têm um 

envolvimento direto na temática em estudo porque são as entidades competentes pelo regime 

especial de ARI, e consequentemente podem ser cruciais na avaliação de resultados e impactes 

ao programa.  

Foi ainda consultado, via email, o Dr. Pedro Reis, então Presidente da AICEP, o Dr. Michael Reeve, 

Diretor Executivo da Associação de Proprietários Estrangeiros em Portugal, e o Dr. Pedro 

Ministro, Diretor da Direção Financeira de Estudos e de Estratégia do Instituto da Construção e 

do Imobiliário (INCI), de forma a recolher dados estatísticos relativos e unicamente sobre o 

concelho de Cascais. 

Outra das tarefas efetuadas foi a recolha e análise das notícias alusivas ao regime especial de ARI 

que tiveram destaque em quatro jornais (online) de referência nacional, dois diários, Público e 

Jornal de Negócios, e dois semanários, Expresso e Sol, no período compreendido entre o dia 1 de 

Março de 2013 e o dia 30 de Abril de 2014. A leitura e recolha das notícias foram feitas através 

das seguintes palavras-chave: ARI, golden visa, visto gold, IDE, imobiliário, entre outras. Após 

esta tarefa foi elaborada uma grelha com cerca de 120 notícias retiradas dos jornais, com os 

seguintes itens: autor, fonte, data e jornal do artigo, com o texto escrito selecionado por 

parágrafos e com o critério de estarem ordenados por tópicos. Este critério, com 12 tópicos 

diferentes, foi pensado para facilitar a análise e compreensão da informação. 

Pela importância significativa que o setor imobiliário representa no total dos investimentos 

realizados, procedeu-se à recolha de informação, na forma de entrevista (via email) e de contato 

telefónico, ao Dr. Luís Lima, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação 

                                                             

 

21 O Método é um processo que tem a ver com a verificação de determinado tipo de hipóteses. É decidir o 
caminho que se vai seguir. Quando se fala em métodos falamos sobretudo em métodos quantitativos (ligados à análise 
extensiva) e métodos qualitativos (ligados à análise intensiva) Quivy e Campenhoudt (2005). 
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Imobiliária de Portugal (APEMIP). Tendo sido posteriormente facultado, pela Dra. Vera Costa, o 

último press-release sobre os vistos gold. 

Também foi essencial proceder à elaboração de entrevistas semi-diretivas dirigidas às Agências 

Imobiliárias e de Imigração que desenvolvem atividade em Cascais. Foram realizadas 21 

entrevistas a Imobiliárias do concelho e 1 entrevista a uma Agência de Imigração Chinesa que 

muito recentemente abriu o seu escritório no Estoril22.  

Através da pesquisa e recolha de informação, tanto nas imobiliárias que operam no concelho, 

como através da análise estatística disponível, foi feita uma análise do valor do metro quadrado 

em Cascais, antes e após a entrada em vigor do programa, de forma a tentar perceber se o setor 

imobiliário foi inflacionado em Cascais.  

Como a principal hipótese da pesquisa diz respeito à criação de um gabinete de apoio ao 

investidor estrangeiro, achou-se apropriado entrar em contacto com o Dr. Jesus Maria Orejas, 

adjunto do departamento na Madrid Emprende – Ayuntamiento de Madrid, uma vez que este 

gabinete é um exemplo de sucesso na aquisição e retenção de investidores estrangeiros para o 

município, e na atração de talento internacional, a fim de transformar o território local num 

centro de negócios de classe mundial. 

A realização das entrevistas estruturadas, assim como das restantes entrevistas semi-diretivas 

tiveram como finalidade essencial a avaliação de resultados ao regime especial de ARI em geral, 

mas também da análise aos impactes do programa no país e no município de Cascais. 

 

 

                                                             

 

22 Em anexo quadros 1 e 2 - Lista de Pessoas/Imobiliárias/Agência de Imigração Inquiridas ou consultadas  
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4. CONTEXTO – MUNICÍPIO DE CASCAIS  

4.1 BREVE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE CASCAIS  

A história de Cascais é rica praticamente desde a sua constituição como vila pela sua 

importância estratégica, quer na era dos descobrimentos – recorde-se que foi na baía de Cascais 

que desembarcou Nicolau Coelho, o primeiro capitão da armada de Vasco da Gama acabado de 

chegar da Índia – quer depois da Restauração de Portugal, quando se construiu uma série de 

fortificações destinadas à defesa da barra do Tejo – a porta de acesso à cidade de Lisboa. 

Todavia, na segunda metade do século XII, Cascais era uma pequena aldeia de pescadores e 

lavradores. O território que atualmente acolhe o município23 era sobretudo habitado no interior, 

acusando a preponderância das atividades agrícolas e o receio dos ataques dos piratas mouros e 

normandos da época. 

Administrativamente Cascais estava dependente da vila de Sintra porém, em consequência da 

sua posição geográfica privilegiada e da sua baía que se transformou num porto de pesca 

concorrido, a 7 de Junho de 1364 “os homens bons de Cascais” obtiveram de D. Pedro I a 

elevação da aldeia a vila. O rei D. Pedro I, apelidado “O Justo”, assinou no Paço da Alcáçova de 

Santarém a carta que desvinculou Cascais do município de Sintra. Nesse mesmo documento, o 

rei refere Cascais como “guarda da minha terra”. Com a atribuição deste estatuto – o lugar era 

promovido a vila – o que consistia, na prática, equiparar o estatuto de Cascais ao de Sintra, e 

assim legitimar a atribuição de uma autonomia política, jurídica e administrativa. A atribuição de 

um território a Cascais, por D. Fernando I, foi concedida por Carta Régia apenas seis anos depois, 

a 8 de Abril de 1370, tendo Gomes Lourenço de Avelar sido designado como primeiro donatário. 

O castelo de Cascais deverá ter sido construído depois desta data, visto que em 1370, ano em 

que se formou o termo de Cascais24, D. Fernando pôde doar o castelo e o lugar de Cascais a 

Gomes Lourenço de Avelar. Entretanto, apesar da conquista e saque do castelo pelos 

castelhanos, em 1373, e do bloqueio do porto, em 1382 e 1384, assistiu-se ao crescimento de 

Cascais no exterior das muralhas do castelo no final do século XIV. 

A 15 de Novembro de 1514, D. Manuel I atribuiu o foral de vila a Cascais, o primeiro texto 

regulador da vida municipal, uma vez que ainda perdurava a utilização do foral de Sintra.  

Após a Restauração da Independência, em 1640, procedeu-se à edificação de uma vasta linha 

defensiva no litoral municipal, com a extensão e restauro das fortificações existentes. Construiu-

se também mais de uma dezena de cidadelas, com o objetivo da defesa da costa e controlo do 

movimento de navios na entrada da barra do Tejo. De entre as estruturas então levantadas 

                                                             

 

23 O Município de Cascais é limitado a norte pelo concelho de Sintra, a sul e a oeste pelo Oceano Atlântico e a este 
pelo Município de Oeiras.  

 
24 O topónimo Cascais parece derivar do plural de cascal (monte de cascas) o que deve relacionar-se com a 

abundância de bivalves marinhos aí existentes. 
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importa destacar a Cidadela de Cascais que, construída junto à Fortaleza de Nossa Senhora da 

Luz, reforça consideravelmente a defesa deste ponto estratégico da costa. 

De sublinhar o facto de, aquando do terramoto e maremoto de 1 de Novembro de 1755, a vila 

ficou quase totalmente destruída. Como comprova o depoimento, à época, do Reitor Manuel 

Marçal da Silveira: “ (…) a villa ficou arruinada athé ao chão. Não há caza que ou não cahise em 

terra, ou não ficasse abalada, ameaçando ruína. Os templos, a Ponte, a Cidadela, e seus quartéis, 

tudo está demolido, e feito em pó” (in Carvalho, 2005). 

A decadência da povoação acentuou-se, em 1834, com a extinção das ordens religiosas 

instaladas no município e com a retirada do Regimento de Infantaria 19.  

A partir de 1859, com o início da construção da estrada marginal ligando a vila a Oeiras e, 

depois, da estrada até Sintra, Cascais liberta-se de uma certa inércia. Em 1868 ergue-se o 

conhecido Teatro Gil Vicente, cuja construção foi financiada por Manuel Rodrigues Lima, que 

entregou a sua direção à sociedade dramática existente em Cascais. 

Em 1870, Cascais assiste a uma viragem decisiva na sua história, quando o Rei D. Luís, e mais 

tarde o seu filho Carlos, sob o nome de Carlos I de Portugal, escolhem a vila como a sua 

residência oficial de Verão (Ramalho, 2010; Cunha, 2011). 

Esta decisão, estando diretamente ligada à melhoria das vias de comunicação, relacionou-se 

também com a localização privilegiada da vila em relação a Lisboa e a Sintra, para além, claro, da 

sua beleza natural entre o mar e a serra. Ao eleger Cascais para local de férias, D. Luís arrastou 

consigo a corte e a alta burguesia que veio ativar a dinâmica balnear e turística da Costa do Sol. 

Como consequência surgem ao longo da faixa litoral do município pequenos chalets e moradias 

de recreio (Ramalho, 2010). 

Toda a orla costeira municipal beneficiou de um rápido desenvolvimento, aliada à inauguração 

do primeiro troço de caminho-de-ferro, com o comboio a vapor, entre Cascais e Pedrouços, em 

30 de Setembro de 1889. 

Sob a visão do empresário Fausto de Figueiredo, que tinha o sonho de tornar o Estoril numa 

estância turística de nível internacional, é inaugurado a 30 de Agosto de 1930 o Hotel Palácio, 

que então era o mais importante hotel do país, e a 16 de Agosto de 1931 o Casino Estoril25, que 

ainda é um dos mais célebres da Europa (Ramalho, 2010). 

A proximidade em relação a Espanha, que vivia uma Guerra Civil, e a opção pela “neutralidade” 

na Segunda Grande Guerra, tornou Portugal, e sobretudo o Estoril e Cascais, num território 

seguro e apreciado para milhares de refugiados e exilados. O município assumiu-se então, como 

centro turístico de primeira ordem, um dos mais cosmopolitas do mundo, à época, recebendo 

um elevadíssimo número de pessoas ilustres, entre os quais se destacam os Condes de 

                                                             

 

25 Apesar de a inauguração ter acontecido apenas em 1931, a ideia do Casino já estava cimentada desde o início 
desse mesmo século. A primeira pedra foi lançada em 1916. 
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Barcelona, o Rei Humberto II de Itália, Carol II da Roménia, entre outros. Pela costa do Estoril 

passaram também personalidades de diferentes áreas, como o economista John Keynes, o 

realizador Orson Welles, ou os escritores Ian Fleming e Maurice Maeterlinc.  

Ainda hoje Cascais continua a manter esta vocação de espaço de acolhimento, pauteando a sua 

atividade turística, cultural e desportiva pelos critérios de qualidade exigidos pelos seus 

frequentadores. 

De sublinhar que Cascais assinalou no dia 7 de junho de 2014, os seus 650 anos26 sobre a data 

em que D. Pedro I, encontrando-se em Santarém, cede a Carta de Vila a Cascais. Também neste 

ano, precisamente a 14 de Novembro, passam 500 anos sobre a atribuição do Foral de Cascais 

por D. Manuel I, no âmbito da denominada reforma dos forais realizada à escala nacional no 

século XVI. No próximo dia 8 de abril de 2015, será realizada a celebração dos 645 anos do 

Município. 

 

4.2 ECONOMIA, INVESTIMENTO ESTRANGEIRO E REDE DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS DO MUNICÍPIO DE CASCAIS 

A localização geo-estratégica do território português, no cruzamento das rotas marítimas e 

aéreas que ligam três continentes – África, Europa e as Américas – é uma das vantagens do país 

enquanto recetor de investimento estrangeiro. Igualmente, infra-estruturas portuárias como 

Sines, Lisboa ou Leixões, e os aeroportos de Lisboa ou Porto, podem ser pontos de apoio 

fundamentais para o transporte de pessoas e mercadorias que pretendam aceder ao mercado 

potencial de 500 milhões de habitantes da UE.  

É de sublinhar que se trata de um território politicamente estável e seguro – Portugal é o 18º 

país mais pacífico do mundo numa amostra de 162 países (Global Peace Index, 2013) – 

prestigiado a nível internacional, pela sua história e pela sua política externa, que dialoga 

facilmente com diferentes países. Oferece boas condições de atratividade para além dos 

benefícios fiscais – RNH, e autorizações de residência para investidores estrangeiros – ARI. 

Membro pleno da UE, desde 1986, e do Acordo de Schengen, Portugal foi também um dos 

membros fundadores da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte], em 1949 e 

admitido como membro da ONU em 1955. É também o membro europeu da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), com ligações profundas a África, Ásia e América do Sul. 

Mantém ainda um relacionamento cada vez mais importante com mercados de economias em 

rápido crescimento, como a China, a Índia, o México ou a África do Sul. 

                                                             

 

26 Ao longo de 2014, ano em que se assinala o 650.º aniversário da Vila de Cascais, serão lançados livros digitais 
com edições de diferentes temáticas, tendo como elemento comum aprofundar o conhecimento sobre o território. 
Para aceder aos livros digitais consultar http://www.cm-cascais.pt/projeto/colecao-de-memorias-digitais-de-cascais 
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Os países de língua oficial portuguesa, com cerca 250 milhões de falantes, representam 3,8% da 

população mundial e quase 4% da riqueza total do planeta, apresentando um crescente 

potencial enquanto língua de negócio.  

Portugal, pela sua posição no mundo pode ser, e já é em muitos casos, uma plataforma de 

parcerias no quadro das relações económicas internacionais. 

Cascais, geograficamente localizado na região mais ocidental da Europa, apresenta um 

posicionamento privilegiado para investimento, para os negócios e para viver. Sendo o turismo, 

nomeadamente a atividade de promoção turística ligada à atividade mar, responsável pelas 

novas dinâmicas locais, quer ao nível económico quer ao nível social. 

O turismo e os serviços são as principais atividades económicas do município. Cascais e o Estoril, 

desde a primeira metade do século passado, têm-se assumido como centro turístico e espaço de 

acolhimento de primeira ordem, porque têm conseguido preservar a sua história, aliando uma 

componente de modernidade e dinamismo. 

A praia, a restauração e o alojamento de qualidade, são outros vetores fundamentais para a 

atividade turística da região, assim como para a própria economia do município.  

Atualmente, toda a orla costeira municipal é palco de grandes eventos culturais e desportivos. 

Por exemplo, as praias do Guincho e de Carcavelos, das mais apreciadas e de maior afluência em 

Portugal, albergam todos os anos competições internacionais, com os melhores desportistas 

náuticos do mundo. 

Na verdade, quando se escolhe o local para viver e/ou investir tudo conta! A segurança é 

certamente um dos fatores mais importantes da equação. Os últimos dados oficiais da 

criminalidade nacional revelam que em Cascais os índices de criminalidade no concelho 

diminuíram de 2012 para 2013 em 17%, resultado muito acima do decréscimo geral em 

Portugal, que foi de 6.9%.  

A segurança é um indicador importante da qualidade de vida. Porém a qualidade de vida 

também se mede pela situação política, um sistema fiscal equilibrado, as acessibilidades, a 

manutenção das infraestruturas do concelho, a cultura, o ambiente e o clima, entre outros. 

A oferta de infra-estruturas modernas de nível mundial, como o Centro de Congressos do Estoril, 

o Hipódromo ou a Marina de Cascais, palcos de grandes eventos, o Casino Estoril (o maior da 

europa) (Cunha, 2011), a rápida comunicação e ligação com outras cidades do mundo, através 

do Aeródromo Municipal (Tires) ou da facilidade de acesso ao Aeroporto Internacional de 

Lisboa, aliado às excelentes condições climatéricas, às características naturais do território, 

(com 33% dentro de áreas protegidas e com 30 km de costa/mar), numa zona cercada por 6 

campos de golfe internacionais, tornam o município atrativo e reconhecido internacionalmente 

como destino turístico de excelência. Para além disso, grande parte da população fala idiomas 

estrangeiros, nomeadamente o inglês e o francês, quer porque têm níveis de instrução elevados, 

quer porque são estrangeiros, 
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O município encontra-se dotado de bons centros de formação, assim como de escolas e 

universidades reconhecidas internacionalmente. Cascais conta com dois polos universitários, a 

Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril e a Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Está prevista a 

construção, a curto prazo, de duas universidades: o Instituto de Ciências da Saúde da 

Universidade Católica Portuguesa, que surgirá no antigo Hospital Ortopédico José de Almeida, na 

Parede, e a Nova School of Business and Economics (anterior Faculdade de Economia) da 

Universidade Nova de Lisboa, em Carcavelos, e de uma academia da prestigiada Fundação Aga 

Khan, entre Birre e o Guincho, que terá cerca de mil alunos e representará um investimento 

global de 100 milhões de euros. 

 

Quadro 2 – Enquadramento Económico do Município de Cascais 

Fonte: Adaptado do Guia do Investidor CMC (consultado 15 de Janeiro de 2014) 

 

No 4º lugar do ranking de riqueza concelhia (2009), e o 7º menos industrializado do país, 

Cascais ocupa atualmente o 4ºlugar como concelho com maior número de empresas (277/ Km2), 

gerando 2,3% do PIB português. 

Este sucesso resulta de uma política direcionada para as pessoas, uma aposta na educação, 

tornando Cascais num município com o dobro da média nacional em pessoas com formação 

superior e com as taxas mais baixas de abandono escolar no 1º e 2º ciclo. Com uma população de 

208.321 habitantes, o 6º mais populoso de Portugal, o investimento na educação e formação 

torna o concelho como um dos melhores locais com maiores potencialidades para incrementar 

atividades ou investir. 

A Cascais Dinâmica – Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, EM, SA, é a empresa 

de capitais exclusivamente municipais, responsável por promover o empreendedorismo local e 

Cascais Economia 

4º Lugar no ranking de riqueza dos concelhos portugueses (2009) 

7º Concelho menos industrializado no país, de um total de 308 (2008) 

4º Concelho com maior número de empresas 

277 Empresas por Km2 

3 Trabalhadores por empresa (média) 

1.088 euros ganho média mensal (2008) 

21% do valor acrescentado bruto na educação, em Portugal, provém de Cascais 

2,3% do PIB é gerado pelo concelho de Cascais 
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regional, no âmbito do desenvolvimento económico-social, turístico, turístico-cultural e da 

prática desportiva no município, de forma a contribuir para o desenvolvimento económico 

sustentável de Cascais. A Empresa tem ainda, por objeto social, garantir o fornecimento de 

serviços e a gestão de atividades, no investimento na criação e no desenvolvimento de 

infraestruturas, promovendo a gestão de equipamentos estratégicos como o Centro de 

Congressos do Estoril, o Aeródromo Municipal, o Hipódromo, assim como a concessão da 

Fortaleza Cidadela e da Marina de Cascais, entre outros. 

As cidades nunca estiveram tão presentes no cenário internacional, não só pela sua importância 

demográfica, mas também porque as relações internacionais ao nível local têm hoje uma 

importância acrescida, na medida em que as pessoas precisam de mais oportunidades e 

alternativas de trabalho, as empresas precisam de novos mercados, e os territórios precisam de 

outros (novos) investimentos. 

 Neste sentido, Cascais iniciou os seus contatos internacionais no âmbito da geminação de 

cidades na década de 80. Os primeiros protocolos foram celebrados em 1986, com as cidades-

irmãs de Vitória, no Brasil, e de Santana, em São Tomé e Príncipe. 

O município apresenta no âmbito da sua política (externa) de apoio ao desenvolvimento e no 

quadro da cooperação descentralizada, um importante programa de cooperação internacional. 

Cascais tem desenvolvido, desde há largos anos, uma atividade meritória e de grande relevo no 

âmbito da colaboração com as suas diversas cidades geminadas, com cidades de quatro 

continentes, mas também, com as cidades com que partilha acordos de cooperação e nas 

diversas redes temáticas internacionais às quais pertence. Esta tem sido uma aposta crescente 

do município, que vem assumindo, progressivamente, acordos de geminação com autarquias da 

CPLP, mas também com outros municípios espalhados pelo mundo. 

Assim, podem considerar-se três fases da CMC em termos internacionais. Primeiro a 

aproximação à Europa no intuito da criação de um sentimento que nos una em oposição à 

Europa que, durante décadas, foi o palco de várias guerras e atrocidades. Exemplo disso, as 

iniciativas como “Les Rencontres”27, Associação de Cidades e Regiões da Europa para a Cultura, 

ou o “Clube Joias do Turismo Europeu”, criação exclusiva da CMC em 1995, cuja criação estaria 

centrada em três vertentes-chave: social, ambiental e cultural, numa rede de cidades unidas pelo 

turismo. Por decisão da CMC este clube passou a ser liderado pela Junta de Turismo da Costa do 

Estoril. Mais tarde, a reaproximação com os PALOP com o objetivo de cooperar para o 

desenvolvimento, através, por exemplo, de projetos ligados às ações humanitárias, culturais, 

educacionais.  

                                                             

 

27 Cascais aderiu a esta Associação em 1996. Entre 28 e 29 de Maio de 1999 a CMC promoveu “Les Rencontres” 
de Cascais, sob o tema “Os eleitos europeus, o livro e a multimédia”. 
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O conceito de geminação, tal como antes, continua a significar amizade e solidariedade. Mas 

agora, significa também potencial e estratégia, ou seja, os contactos internacionais da CMC 

relacionam-se sobretudo na relação de aproximação e de contactos privilegiados para ações 

conjuntas, de natureza mais pragmática, no sentido de “parceria estratégica económica” de 

desenvolvimento face aos principais desafios da globalização. 

 

4.3 AS ATIVIDADES DO GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 

PÚBLICAS E PROTOCOLO 

O GRIP da CMC encontra-se diretamente ligado à presidência. Todavia nem foi sempre o caso, 

pois este gabinete estava antigamente ligado à vereação com o pelouro das Relações 

Internacionais. Após as eleições autárquicas de 2013, o gabinete das Relações Internacionais foi 

agregado ao das Relações Públicas e Comunicação, originando o GRIP.  

O GRIP, onde decorreu o meu estágio, encontra-se ligado à presidência do Dr. Carlos Carreiras. A 

Doutora Maria do Céu Garcia, adjunta da presidência, é a responsável pelo GRIP, bem como pelo 

meu estágio curricular. 

De acordo com o Artigo 5.º do novo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 

(ROSM)28 da CMC são competências do GRIP: 

a) Apoiar a Câmara em tudo o que respeita às relações internacionais e à promoção 

internacional do Município com vista ao correto prosseguimento das ações decorrentes dos 

compromissos assumidos neste âmbito, na área do Município e no estrangeiro, designadamente 

no quadro de acordos de cooperação e protocolos de geminação; 

b) Promover a imagem pública institucional dos serviços municipais e do espaço público em 

geral, no âmbito da estratégia definida para efeito pela Unidade Orgânica competente; 

c) Colaborar no planeamento de todas as atividades inerentes ao relacionamento 

institucional com os públicos internos e externos, garantindo que os mesmos salvaguardam a 

estratégia de comunicação definida pela unidade orgânica competente; 

d) Participar na salvaguarda da imagem de marca de Cascais integrada na estratégia global de 

comunicação do Município, colaborando na produção e organização de eventos, 

independentemente da unidade orgânica de origem/promoção; 

e) Assegurar as funções de protocolo em todas as cerimónias e atos oficiais promovidos por 

todas as unidades orgânicas do município e naqueles em que o município e os titulares de órgãos 

municipais participem; 

                                                             

 

28 Através do despacho n.º 353/2014, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 10.º do Decreto – Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, faz -se público que a CMC aprovou, em 18 de dezembro de 2013, o novo ROSM. 
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f) Assegurar as funções relacionadas com a prestação de serviços de receção/atendimento e 

de relações públicas; 

g) Organizar as deslocações oficiais dos eleitos municipais e a receção e estadia de 

convidados oficiais do Município. 

As tarefas desempenhadas no GRIP são múltiplas e abrangem todo um leque de atividades, 

sendo as suas principais ações voltadas para a conceção, preparação e execução de cerimónias, 

colóquios e atos formais, requerendo protocolo autárquico e de Estado. O acompanhamento do 

Presidente da Câmara nas deslocações oficiais é igualmente da competência do GRIP, assim 

como, as receções oficiais e acompanhamento quer a Embaixadores, Cônsules, quer a membros 

do executivo de cidades irmãs, ou delegações nacionais e estrangeiras. A gestão de brindes e 

ofertas institucionais é outra das competências do gabinete. 

Para além das atividades descritas, é também da competência do GRIP assegurar as relações 

internacionais de Cascais, mais precisamente as ações voltadas para as geminações e 

cooperações que ligam o município Cascalense às cidades irmãs e amigas espalhadas pelo 

mundo. 

A aposta no gabinete que impulsiona as relações externas de Cascais já vem desde há bastante 

tempo. Podendo ligar-se a sua pré-criação ao mandato do Dr. Georges D'Argent que exercia, em 

1986, as funções de Presidente da Câmara aquando da assinatura dos protocolos de geminação 

com a Cidade de Vitória, no Brasil, e da Cidade de Santana, em São Tome Príncipe. Contudo só 

em 1996, no mandato do Dr. José Luís Judas, foi criado o gabinete de Relações Internacionais nos 

termos do ROSM da altura.  

Desde então, o gabinete tem alternado entre a ligação à presidência, assim como, à vereação com 

o pelouro das Relações Internacionais. 

A autarquia, ao longo dos anos, reflete uma imagem dinâmica aos parceiros das cidades irmãs, 

uma imagem de boa anfitriã em todas as receções oficiais, e uma representação interventiva 

junto de atores e organizações internacionais.  

Exemplo disso foi o I Encontro Internacional das Geminações que teve lugar em Cascais29, entre 

os dias 27 e 29 de Junho de 2012, que marcou um dos pontos mais altos desta longínqua aposta 

da autarquia. Neste encontro estiveram presentes delegações, representadas pelos seus eleitos, 

de vinte cidades de quinze países diferentes, vindas de quatro continentes, representando uma 

população de quase quinze milhões de pessoas. 

 

                                                             

 

29 Além da apresentação pública de todas as cidades presentes, que realçaram as suas características, 
potencialidades e os seus projetos futuros, realizaram-se encontros temáticos, destinados a discutir temas específicos 
e comuns às diversas cidades. É ainda de realçar as presenças ilustres do ex-Presidente da República Dr. Jorge 
Sampaio, na qualidade de Alto Representante da ONU para a Aliança das Civilizações, e de Mia Farrow, Embaixadora 
da Boa Vontade da UNICEF. 
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4.3.1 Geminações – Município de Cascais 

a) Geminações: Breve enquadramento temático 

Dentro das diferentes denominações utilizadas, as geminações assumem em comum a 

responsabilidade de aproximar culturas e de promover objetivos e visões estratégicas mútuas, 

atendendo às vocações prioritárias de cada cidade. A geminação é um procedimento diplomático 

nacional, dentro de um mesmo país, ou internacional, entre dois países diferentes (Afonso e 

Fernandes, 2005; Matos, 2013).  

No decorrer da segunda metade do século passado surgiram diversas entidades internacionais 

que incentivaram acordos de geminação. A Comissão Europeia (CE) lançou vários programas e 

instrumentos financeiros para estimular este tipo de cooperação, como o RECITE (Regions and 

Citie sof Europe) e o INTERREG – Iniciativa Comunitária de cooperação entre regiões no 

território da UE e países vizinhos. Estas iniciativas levaram a um aumento significativo do 

número de cidades geminadas na Europa” (Fonseca e Ramos, 2011:39).  

Claeysen (1999:127) considera que as “geminações são determinantes para a noção da “europa 

dos cidadãos” muito antes de ser aprovada pelo Tratado de Amesterdão. Hoje a geminação de 

cidades oferece uma nova dinâmica ao espaço europeu, ao qual eles [cidadãos] participam 

ativamente". 

Fazendo uso de uma ideia de Fonseca e Ramos (2011:39) as geminações “distinguem-se de 

outros acordos de cooperação e amizade por envolverem cidades que têm alguma característica 

em comum e que, por ação da cooperação, conseguem obter benefícios recíprocos”.  

As ações promovidas no âmbito dos acordos de geminação são normalmente consideradas 

bastante positivas. De sublinhar, contudo, o facto do conceito de geminações, criado no Conselho 

dos Municípios e Regiões da Europa, se encontrar desajustado face à realidade das sociedades 

atuais. Até recentemente, os acordos de geminação foram a única figura reconhecida de relações 

transnacionais dos municípios (Xavier, 2000). Hoje estes acordos são sobretudo enquadrados 

por princípios globais de cooperação, de forma a desenvolver parcerias e realizar atividades, 

projetos ou programas, com uma perspetiva de médio e longo prazo numa perspetiva global e 

sectorialmente integrada. 

Se numa primeira fase, os acordos assumiram a forma de ações humanitárias, mais tarde, as 

autoridades locais desenvolveram atividades internacionais no campo das suas competências 

específicas, transmitindo conhecimentos na implementação de políticas públicas, como a 

descentralização, a gestão de serviços urbanos, a execução de projetos urbanos e o ordenamento 

do território. Atualmente, numa resposta aos novos desafios, a cooperação surge na forma de 

parcerias estratégicas e redes de trabalho entre cidades. Convém lembrar que as cidades 

começam a estabelecer alianças internacionais em resposta ao movimento da globalização. 

Na verdade, as geminações mostram estar a anexar cada vez mais vetores, e a compreender que 

são um modelo com potencial para abordar mais assuntos do que aqueles que tinham sido os 

primeiros objetivos dos acordos (Afonso, 1998; Matos, 2013). Como resposta aos novos 
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contextos, este tipo de relações não só se manteve como cresceu, e ainda “foi obrigado” a 

alterar e/ou enriquecer o seu conteúdo inicial. 

Diversos autores que exploraram esta questão (Xavier, 1999; Jayne et al., 2011; Quintela, 2012; 

Matos, 2013) sugerem que é através do movimento de geminação que os municípios interligados 

são um instrumento muito importante para aproximar os povos, as cidades de diferentes países 

(ou de um mesmo país) e desta forma contribuem para um aprofundamento das relações 

interpessoais. Como é à escala local que a “consciência territorial” (Klein, 2005) – o sentido de 

pertença a uma comunidade – se configura, facilitando a participação, a tolerância e as relações 

de proximidade, uma cidade geminada pode desempenhar um papel fundamental no 

desenvolvimento local, permitindo que as autoridades locais se tornem abertas à diversidade e 

ao intercâmbio cultural, social económico e empresarial, desenvolvendo importantes ações de 

aproximação entre os cidadãos e as suas instituições.  

 

b) Relações Internacionais: Geminações do Município de Cascais 

Uma das grandes apostas da autarquia de Cascais consiste no plano de diversificação das 

relações internacionais, que hoje incluem fortes relações de amizade e parcerias com cidades de 

quatro continentes do mundo, representando uma população de quase quinze milhões de 

pessoas. 

Cascais já se encontra geminado com quinze cidades de vários continentes, com culturas e 

religiões distintas, todas elas com particularidades variadas, mas também com vários traços em 

comum, sendo essencialmente o mar, o clima e o facto de serem destinos turísticos por 

excelência, os principais elos de ligação. Com cidades oriundas desde a América do Sul, através 

das cidades brasileiras de Vitória, Guarujá e Campinas; passando pela América do Norte, 

representada pela cidade de Sausalito, na Califórnia (EUA); à Europa, com as cidades de Biarritz 

em França e Ungheni na Moldávia; a África, representada pelas cidades do Sal em Cabo Verde, 

Santana em São Tomé e Príncipe, Xai-Xai e Maputo em Moçambique, e Bolama na Guiné-Bissau; 

pelo Médio Oriente, representado por Gaza, na Palestina; e pela cidade de Karsiyaka, na Turquia, 

representante euro-asiática, terminando no continente asiático, representado por Wuxi, na 

China, e Atami, no Japão (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Enquadramento geográfico e data da formalização dos Acordos de Geminação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GRIP, Elaboração própria, 2014 [Nota: *CPLP] 

 

Não esquecendo que Cascais é um dos principais destinos turísticos do nosso país30, das quinze 

geminações, treze são municípios costeiros e constituem importantes estâncias turísticas, com 

formas de desenvolvimento económicas ligadas ao mar.  

O município de Cascais tem desempenhado um papel relevante na promoção de interações e 

projetos de cooperação municipal, nomeadamente junto dos países da Lusofonia (Quadro 3). 

Nas geminações entre municípios, as ligações de amizade e de cooperação entre Cascais e as 

outras localidades, estabelecidas através dos mencionados acordos de geminação, contribuem 

para uma harmonização social e cultural, promovendo o desenvolvimento local com base na 

                                                             

 

30 O município de Cascais possui cerca de 30 km de orla costeira, de uma riqueza paisagística e ecológica 
particular. Assume-se como centro turístico de primeira ordem, como destino turístico apreciado por nacionais e 
estrangeiros, dado o seu clima ameno, as suas praias, paisagens e a enorme oferta hoteleira e gastronómica, e pelo seu 
vasto património arquitetónicos com tradições ancestrais ligadas ao mar (CMC). 

 

Cascais Geminado País Data 

Cidade de Vitória* Brasil 1986 

Cidade de Santana* São Tomé e Príncipe 1986 

Biarritz França 1988 

Atami Japão 1990 

Wuxi Republica Popular da China 1993 

Cidade do Sal* Cabo Verde 1993 

Gaza Palestina 2000 

Xai-Xai* Moçambique 2000 

Guarujá* Brasil 2001 

Cidade de Bolama* Guiné-Bissau 2010 

Cidade de Campinas* Brasil 2012 

Ungheni Moldávia 2012 

Sausalito EUA 2012 

Karsiyaka Turquia 2013 

Maputo* Moçambique 2013 
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troca de conhecimento e de experiências, com respeito pelas diversidades, aprofundando o 

conhecimento e o interesse mútuo consolidado nos laços históricos e culturais que as unem.  

A intervenção do município de Cascais através de geminações valoriza e incentiva a inclusão da 

diversidade individual e institucional, promovendo a cidadania e a participação ativa, em prol 

dos princípios da solidariedade e de uma sociedade mais íntegra, guiando-se sobretudo pelos 

valores da promoção da qualidade de vida e da defesa dos direitos humanos, pelo 

aprofundamento da língua Portuguesa, pelo acesso à cultura e à educação, bem como às 

questões relacionadas com o turismo, à saúde e ao ambiente31. 

                                                             

 

31 Adaptado do Plano Estratégico das Relações Internacionais da Câmara Municipal de Cascais 
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5. REGIME ESPECIAL DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA 

ATIVIDADE DE INVESTIMENTO 

5.1 CRONOLOGIA  

Conforme referido anteriormente, o Estado português aprovou uma outra forma de relação 

internacional, que passa por estímulos à atração de imigrantes de negócios que pode ser 

favorável para a dinamização da economia nacional, acolhendo mais capital estrangeiro, e 

especialmente para o setor imobiliário, como se verá mais adiante. Esta estratégia concretiza-se 

no regime especial de ARI, que começou a ganhar a designação de golden visa ou visto gold.  

Esta é uma breve cronologia sobre os principais acontecimentos (notícias) ARI que tiveram 

destaque em quatro jornais de referência nacionais, dois diários – Público e Jornal de Negócios, e 

dois semanários – Expresso e Sol, entre o dia 1 de Março de 2013 e o dia 30 de Abril de 2014. 

 

Quadro 4 – Cronologia das notícias relativas ao regime especial de ARI 

2013 Título da Notícia ou do Artigo de Opinião 

05 de Março 
Portas entrega primeiro visto gold 

Primeiro visto especial de residência concedido a empresário indiano 

06 de Março 
Portas está na Índia para juntar a economia à ligação histórica com 

vistos gold e contratos 

01 de Abril Atraídos pelo visto gold 

15 de Abril 
Portugal será “chave dourada” para chineses milionários 

Novo visto gold português poderá atrair milhares de chineses ricos 

19 de Abril Portugal atribuiu 13 vistos gold 

30 de Abril Casas de 4,5 milhões à espera de estrangeiros com visto gold 

07 de Maio Visto gold conta com mais de 100 candidaturas – AICEP 

16 de Maio Investidor indonésio está analisar condições do visto gold  

25 de Maio Casas de luxo no Algarve à espera de turistas com vistos Gold 

03 de Setembro 
Uma (verdadeira) agenda para a imigração 

Vistos gold já trouxeram 90 milhões para Portugal 

04 de Setembro O visto dourado é repugnante e imoral 

15 de Setembro Vantagens fiscais tornam Portugal numa Flórida da Europa 

18 de Setembro Instrumentos fiscais na atração de pessoas e capitais 

23 de Setembro Stanley Ho quer vender 200 casas a chineses na Alta de Lisboa 

03 de Outubro A Avenida da Liberdade e o Mundo novo 
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05 de Outubro 
Vistos gold rendem 150 milhões de euros de investimento em Portugal  

Mais 150 milhões de euros gold 

08 de Outubro Turismo, emigração e vistos gold ajudam imobiliário 

09 de Outubro China lidera vistos gold com 168 dos 226 títulos atribuídos 

10 de Outubro Visto gold pode ser catalisador de investimento chinês em Portugal 

13 de Outubro Para onde foi a decência? 

17 de Outubro Vistos VIP enchem cofres do MNE 

19 de Outubro 
Empresas portuguesas aproveitam visto gold para promover 

imobiliário em Macau 

26 de Outubro Investidores árabes também querem visto gold 

02 de Novembro 
Portugal concedeu 318 vistos gold que valeram 200 milhões 

Chineses querem comprar terrenos na Expo 

03 de Novembro 
China/Lusofonia: Vistos gold irão permitir investimento superior a 

300ME até final do ano 

09 de Novembro Exílio dourado em Portugal 

13 de Novembro Bruxelas quer flexibilizar vistos para atrair turismo asiático 

14 de Novembro Vistos gold já atraíram mais de 200 milhões de euros de investimento 

19 de Novembro Paulo Portas acena com vistos gold para atrair investimento russo 

22 de Novembro Vistos gold podem significar 600 milhões de investimentos este ano 

30 de Novembro CNN elogia vistos gold [portugueses] 

05 de Dezembro 
Portugal está no momento ideal para acolher investimento, diz 

embaixador na China 

06 de Dezembro 
Portugal estende passadeira vermelha aos chineses ricos, escreve 

jornal do PCC 

07 de Dezembro Casa em Portugal pode ser entrada na UE, escreve Folha de São Paulo 

15 de Dezembro Portugal renovou pela primeira vez vistos gold, diz Rui Machete 

27 de Dezembro 

Portugal concede 471 vistos gold que representam investimento de 

306 milhões de euros 

Portugal concedeu já 471 vistos gold 

28 de Dezembro 
Programa que concede vistos gold excedeu largamente o objetivo, diz 

Paulo Portas 

2014 Título da Notícia ou do Artigo de Opinião 

16 de Janeiro 

Os vistos gold vieram dar novo fôlego ao mercado de luxo 

O dilema moral do turismo fiscal: Por que é que um trabalhador ou 

pensionista estrangeiro paga menos impostos do que um local? 

23 de Janeiro Já há imobiliárias chinesas e pedreiras estão na calha 
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27 de Janeiro 
Portugal consegue 27 milhões de euros nas três primeiras semanas de 

janeiro com vistos gold 

30 de Janeiro Confirmações, obrigações e missões 

31 de Janeiro 
Os Novos Chineses 

O investimento chinês é um investimento a longo-prazo 

03 de Fevereiro 
Vendas de imóveis aumentaram em Janeiro e preços das casas iniciam 

ligeira subida 

08 de Fevereiro 

Portas espera que investimento dos vistos gold supere 500 milhões em 

2014 

Portas espera investimento alto dos vistos gold 

13 de Fevereiro 
Vistos gold na mira da UE 

Iraque, Síria e Líbia investem 

15 de Fevereiro Vistos gold estão a servir para “enganar” chineses 

19 de Fevereiro 
Vai haver falta de casas daqui a quatro ou cinco anos em Lisboa e 

Porto, diz Manuel Reis Campos 

21 de Fevereiro Uma Europa exclusivista 

25 de Fevereiro 

Chineses dominam nos vistos gold 

Vistos gold deverão duplicar investimentos em imóveis para 600 

milhões em 2014 

26 de Fevereiro 

APEMIP e Governo preparam protocolos com chineses para travar 

abusos nos vistos gold 

Uma casa de luxo vendida em cada duas semanas 

01 de Março Paulo Portas tenta captar investimentos nos Emirados Árabes Unidos 

03 de Março “Investidoles estlangeilos” 

05 de Março 

Nenhum visto gold atribuído até 2013 foi concedido ao abrigo da 

criação de emprego 

Portugal atribui 208 vistos gold em Janeiro e Fevereiro em “troca” de 

108 milhões de euros 

Vistos gold em Portugal facilitam a obtenção da nacionalidade 

06 de Março Chineses exigem casas que garantam ganhos de 5% ao ano 

12 de Março E depois do visto gold? 

17 de Março Dentro de um ano ou dois vamos ter spreads de 1%, diz Luís Lima 

18 de Março Maior parte dos vistos gold têm na base investimento chinês 

20 de Março Argelinos com vistos gold 

21 de Março Chinês com visto gold detido em Portugal 
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22 de Março 

 

Governo garante legalidade na atribuição de visto gold 

Mandado da Interpol é posterior ao visto gold dado a cidadão chinês 

suspeito de burla 

SEF garante que vistos gold seguem com rigor mecanismos de 

segurança 

Cidadão chinês com visto gold detido pela PJ 

Foram seguidos todos procedimentos previstos com cidadão chinês 

 

23 de Março 

 

Governo já atribuiu 772 vistos gold, dos quais 612 a chineses 

Portugal já recusou 11 vistos gold, diz Paulo Portas 

BE considera que vistos gold transformam o país num “paraíso para 

burlões” 

 

24 de Março 

 

Governo já atribuiu 772 vistos gold 

Detenção mostra que há controlo nos vistos gold, diz Rui Machete 

Chinês com visto gold detido em Portugal opôs-se ao pedido de 

extradição 

26 de Março 

MP investiga cidadão chinês com visto gold em Portugal por 

branqueamento de capitais 

Sotheby’s vendeu 38,5 milhões de euros em imóveis a estrangeiros em 

2013 

 

28 de Março 

 

Mais um estrangeiro com visto gold investigado por branqueamento 

de capitais 

MP investiga caso de investidor com visto gold 

Segundo cidadão estrangeiro investigado não pediu visto “dourado” 

30 de Março Imóveis que valem vistos gold 

01 de Abril 
Fuga de cérebros pode causar sérios danos à economia nacional, 

admite relatório do Governo 

03 de Abril Pequim requer a extradição do cidadão chinês com visto gold 

 

06 de Abril 

 

Vistos gold: Perguntas & Respostas 

Vistos gold, nem tudo o que reluz é ouro 

Intermediários é o que mais há no negócio da nova imigração chinesa  

Imobiliárias esperam que imigração “dourada” renda mil milhões  

Um embaraço europeu que quase todos sacodem para o lado 

Depois dos russos, os chineses chegam ao Algarve à procura de ar puro 

e golfe 

12 de Abril Os patos dos ovos de ouro 

28 de Abril Venda de casas aumenta com 14% de investimento estrangeiro 

Fonte: Jornais – Público, Jornal de Negócios, Expresso e Sol, online, 2013 e 2014 

 



  

 

59 

Desde a publicação do despacho nº11820-A/2012 do MNE e MAI, que produziu efeitos a partir 

de 8 de Outubro de 2012, foram identificados os seguintes marcos: o primeiro visto foi 

simbolicamente atribuído em Nova Deli, a 5 e Março de 2013 por Paulo Portas, então ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros, hoje vice-primeiro-ministro, a Muthu Nesamanimaram, 

investidor indiano, que anunciava a intenção de investir na área do turismo na região do 

Algarve. No início de Maio de 2013, a AICEP anunciava mais de 100 candidaturas ao golden visa. 

O início de Setembro marca o anúncio dos (primeiros) 90 milhões de euros que os investidores 

golden visa “trouxeram” para o país. No final do mês de Outubro, a cadeia televisiva americana 

CNN elege os golden visa [portugueses], como o mais eficaz dos criados pelos países da Europa 

“sob pressão” para atrair os investidores mais ricos de países em ascensão, sobretudo vindos da 

China. No mês seguinte, menos de um ano após a atribuição do primeiro visto, nova notícia 

publicava que os vistos gold já renderam 150 milhões de euros de investimento em Portugal, e 

Paulo Portas comunicava que o programa excedeu largamente o objetivo inicialmente previsto. 

Ainda durante o mês de Dezembro, uma fonte do gabinete do vice-primeiro-ministro apontava 

para 471 usuários, os quais geraram um volume de investimento de 307 milhões de euros, dos 

quais 272 milhões foram canalizados para investimento imobiliário. Conforme é evidente ao 

longo da cronologia, importa sublinhar que parte do sucesso da iniciativa portuguesa deve-se ao 

investimento chinês em imobiliário32. Já no início de 2014, o MNE anunciou que nas três 

primeiras semanas do ano haviam sido concedidas 49 autorizações, correspondentes a mais de 

27 milhões de investimentos diretos. No entanto, o mês de Março é marcado pela detenção de 

um investidor chinês, titular de visto gold, suspeito de burla no seu país. Porém, como é 

anunciado, o mandato da Interpol é posterior à atribuição do golden visa e, deste modo o SEF 

garante a legalidade na atribuição do visto. Durante o mês de Março, o Governo anunciava a 

atribuição de 772 vistos gold, dos quais 612 a cidadãos chineses, e informa a recusa na 

atribuição de 11 vistos por incumprimentos legais. No final do mês de Abril, Luís Lima, 

presidente da APEMIP, mencionava que o número de venda de casas em Portugal aumentou no 

primeiro trimestre de 2014, com o peso do investimento estrangeiro a representar 14% do total, 

sobretudo devido ao regime fiscal para os RNH e ao regime especial de ARI. 

 

 

 

 

                                                             

 

32 Segundo Paulo Silva, diretor-geral da Aguirre Newman Portugal, o investimento em imobiliário com origem na 
China pode ser caracterizado por 3 vagas: (i) investidores particulares que, pelas mais variadas motivações, procuram 
beneficiar das vantagens que os vistos portugueses lhes oferecem; (ii) investidores com poderio financeiro que 
encontram uma oportunidade de negócio, através do conhecimento da cultura e do interesse dos seus conterrâneos 
(investidores particulares chineses); (iii) investidores institucionais que dentro da estratégia de expansão 
internacional procuram em Portugal boas oportunidades que se encaixem nas suas intenções de investimento.  

 



60 

5.2 OBJETIVOS E FORMATO DO PROGRAMA 

5.2.1 Programa Golden Visa 

As condições de aplicação do golden visa foram definidas pelo Governo português através da 

alteração da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, que aprovou o regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional (conhecida legislação 

da imigração), pela Lei n.º 29/2012, de 9 de Agosto33, abrindo a possibilidade aos investidores 

estrangeiros (interprete-se cidadãos não membros da UE ou não integrem o Acordo Schengen) 

de requerer uma autorização de residência para desenvolver uma atividade de investimento, 

pessoalmente ou através de uma sociedade, a quem tiver entrada regular em território 

português, mediante a realização de transferências de capitais, criação de emprego ou compra 

de imóveis. 

Este regime, lançado em Outubro de 2012 e simplificado em Janeiro de 2013 (pelo despacho n.º 

1661-A/2013), tem o intuito de dinamizar a economia nacional pela via do IDE em Portugal, a 

par do regime fiscal dos RNH34. Só são relevantes, para estes efeitos, as atividades de 

investimento ocorridas a partir de 8 de Outubro de 2012. 

Este programa permite que cidadãos nacionais de Estados Terceiros possam obter uma ARI com 

a dispensa de visto de residência para entrar em Portugal e direito de circulação no espaço 

Schengen35. 

Como contrapartida do investimento realizado em território nacional, mediante a verificação de 

determinadas condições, o beneficiário da ARI pode: 

(i) Entrar em Portugal com dispensa de visto de residência;  

(ii) Residir e trabalhar em Portugal, podendo manter outra residência noutro país;  

(iii) Circular pelo espaço Schengen, sem necessidade de visto;  

(iv) Aceder à residência permanente (ao fim de 5 anos e nos termos da legislação em vigor);  

                                                             

 

33 Despacho nº 1661-A/2013, que entrou em vigor no dia 29 de Janeiro de 2013, e veio alterar alguns dos 
requisitos inicialmente estipulados. 

 
34 O Governo português aprovou em 2009 - Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de Setembro - um regime para 

residentes fiscais não habituais. Este regime constitui um fator de estímulo da competitividade fiscal internacional do 
país, visando, particularmente, atrair para Portugal profissionais não residentes qualificados em atividades de elevado 
valor acrescentado ou da propriedade intelectual, industrial ou know-how, bem como beneficiários de pensões obtidas 
no estrangeiro. As características do regime fiscal para os RNH incutem que o mesmo poderá também ser um fator de 
atracão de contribuintes de elevados rendimentos, e na aquisição de imobiliário em prime locations, com maior 
incidência em Lisboa, Algarve, Porto e Madeira. 

 
35 Atualmente, o espaço Schengen abrange 26 países europeus (22 dos quais são Estados-Membros da UE): 

Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Grécia, Espanha, França, Itália, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Hungria, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Finlândia e Suécia, assim 
como a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça. Bulgária, Roménia e Chipre estão em fase implementação do 
acordo (CE). 
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(v) Aceder à nacionalidade portuguesa (ao fim de 6 anos e nos termos da legislação em 

vigor); 

(vi) Beneficiar de reagrupamento familiar. 

 

No âmbito do reagrupamento familiar, os familiares dos titulares da ARI poderão beneficiar 

deste regime, nos mesmos termos em que esse direito é conferido a titulares de outros tipos de 

autorização de residência temporária. Isto permitirá a obtenção de autorizações de residência 

para o investidor e seus familiares, com a realização de um ato de investimento. O pedido de 

reagrupamento familiar poderá ser efetuado no momento em que for requerida a concessão de 

ARI, ou num momento posterior, ficando sempre associado à aprovação de ARI. 

 

O investidor estrangeiro deverá considerar os seguintes requisitos gerais, referentes ao 

investimento executado, e o período mínimo de permanência em território nacional: 

• Atividade de investimento em Portugal mantida por um período mínimo de 5 (cinco) anos, a 

contar a partir da data de concessão da autorização de residência; 

• Períodos mínimos de permanência em território nacional, de 7 dias, seguidos ou interpolados, 

no 1.º ano, e 14 dias, seguidos ou interpolados, nos subsequentes períodos de dois anos; 

•A autorização de residência concedida é valida por 1 ano, renovável subsequentemente por 

período de 2 anos, verificando-se o cumprimento dos requisitos exigidos para o efeito e 

supramencionados. 

 

Importa salientar que passados que estejam 5 anos sobre a data da concessão da autorização 

temporária, o cidadão estrangeiro poderá solicitar que lhe seja concedida a autorização de 

residência permanente em Portugal.  

 

 

 

 

Figura 7 – Requisitos gerais de permanência do investidor ARI, em território nacional, e consequentes 
benefícios 

Fonte: Adaptado SEF [ARI], elaboração própria  
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Os interessados na autorização da ARI deverão reunir juntamente os seguintes requisitos 

cautelares: 

(i) Ausência de condenação por crime, que em Portugal seja punível com pena privativa de 

liberdade de duração superior a um ano; 

(ii) Não estar interdito de entrar em território nacional, subsequente a uma medida de 

afastamento do país; 

(iii) Ausência de indicação no Sistema de Informação Schengen; 

(iv) Ausência de indicação no Sistema Integrado do SEF para efeitos de não admissão. 

 

A autorização de regime ARI só poderá ser concedida a cidadãos nacionais de Estados Terceiros 

que realizem uma atividade de investimento em território nacional, mantido por um período 

mínimo de 5 anos, que conduza à verificação de, pelo menos, uma das seguintes situações: 

(i) Transferência de capitais em montante igual ou superior a 1.000.000,00 (um milhão de 

euros) – Na circunstância da transferência de capitais, o requerente deverá apresentar uma 

declaração emitida por uma instituição financeira portuguesa, que deverá atestar a transferência 

efetiva de capitais no montante igual ou superior a 1.000.000,00 (um milhão de euros), para 

conta de que é o único ou o primeiro titular dos capitais. O investimento poderá ser realizado 

através de uma sociedade, desde que o investidor seja titular de participação social no montante 

do investimento exigido para o efeito; 

(ii) Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho – Na condição de investimento que leve à 

criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho, o requerente deverá demonstrar tal facto e 

proceder à inscrição dos trabalhadores na segurança social, apresentado uma certidão 

atualizada emitida pela segurança social; 

(iii) Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500.000,00 (quinhentos mil euros), 

ou poderão ser vários imóveis a perfazer este valor e não um único, ou ainda, poderão vários 

investidores adquirir em co-propriedade um único imóvel de valor superior e beneficiarem 

todos da Autorização de Residência, desde que cada um invista valor igual ou superior a 

500.000,00 euros. – Na possibilidade de realizar o investimento através do contrato promessa, 

desde que o sinal seja igual ou superior a 500.000,00 (quinhentos mil euros), e ainda a 

possibilidade de arrendamento, exploração comercial, agrícola ou turística dos imóveis 

adquiridos. 

Ainda dentro da autorização de regime ARI, o pedido de permissão de residência pode ser 

requerido junto de uma das seguintes instituições: SEF, Postos Diplomáticos e Consulares 

Portugueses no estrangeiro, e Direções e Delegações Regionais do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras. O pedido deverá ser decidido no prazo legal de 60 dias. 
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5.2.2 Estratégia de Atracão de Capital e Investimento Direto Estrangeiro: Reforço 

da Aposta nos Mercados Fora da União Europeia 

Nos últimos anos, temos assistido a um período conturbado na economia portuguesa, provocado 

pela crise. Num contexto muito particular como aquele em que nos encontramos, com uma frágil 

economia e a estagnação do mercado imobiliário, o Governo, por iniciativa de Paulo Portas, na 

ocasião ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, implementou o já referido programa 

golden visa, como estratégia de atração de investimento direto estrangeiro e o reforço da aposta 

nos mercados fora da UE. 

Neste sentido, “o Estado Português passa a dispor de uma política atrativa, competitiva para 

aqueles que acreditam em Portugal agora, transferindo capital para o nosso sistema financeiro, 

adquirindo casas ou terrenos em Portugal para ativar o mercado imobiliário ou criando postos 

de trabalho através de investimentos. Obviamente saberemos dar títulos de residência que são, 

comparados com os dos outros países, mais favoráveis” (MNE). 

A iniciativa ARI tem atraído um grande número de investidores estrangeiros ao nosso país, 

sobretudo cidadãos chineses. A China, por exemplo, está a “tirar partido” da crescente 

valorização do yuan face ao euro – subiu cerca de 30% ao longo dos últimos cinco anos, e o 

investimento tem-se centrado fundamentalmente no setor imobiliário, mas também como forma 

de usar o golden visa para fazer negócios com outros países europeus e viajar livremente dentro 

do espaço Schengen. 

Por último, mesmo no contexto como aquele com que nos deparamos, com restrição ao crédito e 

duras medidas de austeridade impostas pelo programa de assistência financeira da troika, 

existem múltiplas possibilidades para o ressurgimento da economia portuguesa. O regime ARI 

pode ser uma destas oportunidades, sobretudo no investimento imobiliário. Agora basta estar 

atento, fazer alguns ajustes ao programa em atividade e conjugá-lo da forma mais favorável com 

o perfil dos investidores. As oportunidades que o programa ARI oferece, podem contribuir para 

que o nosso país seja, cada vez mais, um atrativo relevante para investimentos externos. 

 

 

5.3 ANÁLISE DO REGIME ESPECIAL DE ARI BASEADO NA COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 

Este subcapítulo, como já se referiu, foi elaborado a partir de uma análise às notícias referentes 

ao regime especial de ARI que tiveram destaque em quatro jornais de referência nacionais, dois 

diários – Público e Jornal de Negócios, e dois semanários – Expresso e Sol, entre o dia 1 de Março 

de 2013 e o dia 30 de Abril de 2014. 
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5.3.1 Vantagens e Problemas 

No plano económico, o visto gold tem bastantes vantagens. Para o mercado imobiliário é uma 

lufada de ar fresco. O presidente da APEMIP, Luís Lima, assegura a importância do regime 

especial de ARI, mas também do regime fiscal para os RNH, que “têm atraído um número 

crescente de investidores que acreditam no imobiliário português como um investimento 

seguro, e a prova disso é que o número de transações feitas a estrangeiros não pára de 

aumentar”36.  

O jornal brasileiro Folha de São Paulo, citado pela imprensa portuguesa, escrevia numa das suas 

edições de 2013 que o programa de atribuição de vistos portugueses a estrangeiros é uma forma 

de Portugal combater a crise económica, sobretudo através do mercado imobiliário. Para além 

de aproveitar os preços em baixa, com redução de 25% a 30% face a 2008, quem comprar um 

imóvel no país a partir de 500 mil euros tem direito ao visto de residência, salienta o jornal, que 

destaca ainda que o investidor brasileiro é o segundo que mais investe no programa criado pelo 

Governo português, atrás apenas dos chineses. 

O negócio da reabilitação é outro que pode ganhar com o processo, realça Nuno Durão da 

IRGLux, que tem clientes que querem casas com alma e história. Normalmente vêm a Portugal 

durante três ou quatro dias, visitam os imóveis, decidem o que querem e iniciam o processo 

burocrático com os escritórios de advogados. 

Joana Mosa, responsável pelos negócios com investidores chineses na consultora imobiliária 

Jones Lang LaSalle, afirma que o investimento institucional internacional vem também alavancar 

muitos dos projetos que se encontravam parados e sem perspetiva breve de concretização. 

Desta forma, o presente esforço no sentido de dinamizar o centro de Lisboa e reabilitar os 

edifícios que dele fazem parte, encontra novos parceiros que também acreditam no potencial 

turístico da cidade. Muito recentemente, um investidor chinês comprou o Palácio Duque de 

Palmela, para reabilitar. Localizado junto ao Marquês de Pombal e à Avenida da Liberdade, este 

imóvel tem um projeto aprovado para fins habitacionais, estando prevista a reabilitação quer da 

fachada quer dos interiores. 

A elevada procura por parte de compradores particulares chineses no âmbito do golden visa, 

criou condições para que investidores institucionais chineses procurassem em Portugal, 

nomeadamente em Lisboa, projetos de promoção residencial para colocar posteriormente os 

apartamentos junto dos seus concidadãos.  

Especialistas do setor imobiliário garantem que em 2014 serão vendidas 130 mil casas, contra 

96 mil em 2013, ano em que se bateu no fundo. O investimento estrangeiro em habitação deverá 

oscilar entre 1,5 mil milhões euros e 2 mil milhões de euros em 2014. Um valor histórico em 

                                                             

 

36 De acordo com os dados do Gabinete de Estudos da APEMIP, no primeiro semestre de 2014, cerca de 10.040 
cidadãos estrangeiros investiram no imobiliário português, o que representa cerca de 21% do total das transações 
imobiliárias em Portugal neste período. 
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Portugal que será impulsionado, em grande medida, pela concessão de vistos gold que, só até 30 

de Junho, já atraíram 724 milhões de euros.  

Um visto gold permite a livre circulação de pessoas, bens e capitais no espaço europeu e, apesar 

de não dar acesso automático à cidadania e passaporte europeu, é, no limite, uma “via verde” 

para esse fim. 

Depois de terem visto o investimento eclipsar-se com a crise do euro – em Portugal o 

investimento “caiu” cerca de 35% e na Grécia cerca de 60% – muitos Estados-membros em 

dificuldades adotaram os vistos gold como forma de atrair investidores e capital. 

O site da cadeia televisiva americana CNN elegeu os golden visa portugueses, como o mais eficaz 

dos criados pelos países da Europa "sob pressão" para atrair os investidores mais ricos de países 

em ascensão – sobretudo vindos da China. 

Falando de um processo de "troca de passaportes por dinheiro", abrindo portas do território 

europeu a estes cidadãos, a CNN/Money analisou os programas idênticos de Portugal, Espanha, 

Grécia e Chipre e concluiu que a oferta portuguesa é mais atrativa. 

 

Quadro 5 – Corrida ao golden visa: concorrência entre alguns países da UE, afetados pela crise financeira  

PORTUGAL 

Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros 

Transferência de capitais em montante igual ou superior a 1M euros 

Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho 

Visto válido por 5 anos, 1 ano experimental, renovação a cada 2 anos e pedido 

de cidadania ao fim de 5 

ESPANHA 

Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros 

Transferência de capitais em montante igual ou superior a 1M euros investido 

em empresas espanholas 

Investimento de 2M euros em obrigações de dívida espanhola 

Visto válido por 5 anos, 1 ano experimental, renovação a cada 2 anos e pedido 

de cidadania ao fim de 5 

GRÉCIA 

Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 250 mil euros 

Investimentos estratégicos e/ou criar ou comprar um negócio que emprega 

pelo menos 10 pessoas. 

Visto válido por 5 anos, e prolongado a cada 5 anos  

CHIPRE 

Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 300 mil euros e 

investimento de 5 mil euros no país ou depositados num banco cipriota 

(alternativa) 2M euros em ações do Estado e doação de 5mil euros ao Fundo de 

Investigação e Tecnologia. Dá acesso imediato à cidadania 

(alternativa) Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil 

euros e depósito de 30 mil euros dá acesso a visto por 5 anos, após os quais 

pode pedir cidadania 



66 

MALTA 

Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 350 mil euros (o valor 

pode variar na Ilha de Gozo) 

Investimento mínimo de 150 mil euros em obrigações, ações e automóveis e 

uma taxa de 650 mil euros 

Pode pedir cidadania passados 2 anos 

IRLANDA 

Investimento de 1M euros em obrigações 

Investimento 500 mil euros numa empresa ou fundo aprovado 

(alternativa) 950 mil euros investidos entre bens imóveis e obrigações 

Visto válido por 5 anos, 2 anos experimentais, renovação aos 3 anos e depois 

em períodos de 5. Pode pedir cidadania passados 5 anos 

Fonte: Adaptado Semanário Expresso (2014); www.workpermit.com; Elaboração própria 

 

O visto gold pode ser um catalisador de investimento chinês no tecido empresarial português, 

defendeu, muito recentemente, em Macau Patrícia Clímaco, promotora imobiliária, em entrevista 

à agência Lusa. 

A publicação belga Le Soir destacou ultimamente, em primeira página, Portugal como um paraíso 

fiscal para reformados e investidores estrangeiros, demonstrando que os esforços legislativos 

parecem começar a ter visibilidade e a produzir resultados 

Atualmente identificámos três vetores para alcançar este objetivo [paraíso fiscal para 

reformados e investidores estrangeiros]: a concessão dos chamados golden visa, a tributação dos 

profissionais de elevado valor acrescentado e a isenção fiscal para os RNH. 

E quais os benefícios? A facilidade de viajar no espaço Schengen e a possibilidade de ter 

património fora do país são as principais motivações, referiu Duarte Pinto Gonçalves, 

responsável da PG Consulting, uma das três empresas portuguesas representadas na última Feira 

de Imobiliário de Pequim. 

O investigador Jorge Malheiros salienta que os investidores, nomeadamente os chineses, 

procuram sobretudo duas coisas: (i) o acesso à Europa ou a entrada na UE; e (ii) o país ser 

Portugal, nomeadamente porque Portugal tem a vantagem da ligação cultural e histórica com o 

Oriente, e especialmente com Macau. 

No mesmo sentido, sobre as verdadeiras intenções dos investidores chineses em relação aos 

vistos gold, Alistair Kong37, em declarações ao Público, coloca como prioridade a “mobilidade na 

Europa” mas também as vantagens indiretas do facto de um chinês poder apresentar um 

documento europeu. Em quase todo o mundo, é muito difícil viajar com um passaporte da China. 

                                                             

 

37 Responsável pela agência de imigração chinesa CBIEC, uma multinacional com uma filial localizada no edifício 
do Tivoli, em plena Avenida da Liberdade. 
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Talvez com a exceção de África, diz o gerente da CBIEC referindo-se ao facto de o pequeno 

cartão, do tamanho do cartão de cidadão português, ajudar a facilitar a obtenção de outros vistos 

para viajar para a América. Ou seja, o golden visa é visto como uma espécie de passaporte não só 

para a Europa (direto) mas para o resto do mundo (indiretamente). 

A IRGLux38 era uma empresa com uma faturação que rondava os 10 a 15 milhões de euros. Em 

2013, quando apostou no mercado dos visto gold, faturou 60 milhões e durante o ano de 2014 

conta duplicar esse valor. Dois terços dos seus clientes que se candidatam ao visto gold são 

chineses. São grandes empresários, pessoas com muito dinheiro, sobretudo das áreas da 

construção e da indústria. A larga maioria dos clientes chega-lhe através das subagências de 

imigração com que o departamento de imigração da China trabalha e que estão espalhadas pelo 

mundo. Em Portugal, nos últimos meses, terão sido constituídas quase duas dezenas de 

empresas para trabalhar para essas agências. 

O processo dos vistos gold é assegurado por uma espécie de triângulo de contactos: agências de 

imigração na China e as empresas que subcontratam para acompanharem os interessados em 

Portugal, imobiliárias, e escritórios de advogados, que asseguram a parte burocrática e 

documental. E estes últimos, depois das notícias envolvendo processos judiciais a cidadãos com 

vistos gold, não querem falar sobre o assunto. 

Muitos países membros da UE têm esquemas de concessão acelerada e facilitada de residência a 

cidadãos “endinheirados” de países terceiros. A tendência acentuou-se nos últimos anos 

sobretudo nos países com maiores dificuldades financeiras. Nestes casos, a concessão destas 

autorizações está sobretudo ligada à compra de imobiliário, no valor mínimo de 500 mil euros 

no caso de Portugal e Espanha, 300 mil euros em Chipre e 250 mil euros na Grécia. 

Nos outros países europeus, a regra tem mais a ver com investimentos em empresas ou em 

títulos do tesouro, do que com a compra de imóveis. Por exemplo, no Reino Unido, a condição é a 

compra de títulos do tesouro no valor mínimo de 1,5 milhões de libras (cerca de 1,8 milhões de 

euros). Outros esquemas comparáveis existem em países da UE como Irlanda, Bélgica, França, 

Áustria ou Chipre, mas igualmente em vários países terceiros, como Austrália, Estados Unidos, 

Singapura, ou Canadá.  

Portugal tem sido uma aposta da CBIEC para os próximos tempos. Alistair Kong, responsável 

pela empresa de imigração chinesa, salienta as vantagens de ser um programa novo, com 

condições atrativas por comparação com Espanha, Grécia ou Chipre. Diz mesmo que haverá 

maior procura em Portugal este ano [2014], precisamente por causa do fim do programa 

canadiano, onde havia dezenas de milhares de candidatos chineses. 

                                                             

 

38 IRG – International Realty Mediação Imobiliária Lda., é empresa de mediação imobiliária especializada na 
promoção e venda de imóveis de luxo em Portugal. Embora consciente das exigências do atual mercado, a empresa 
está mais focada na procura de potenciais compradores Nacionais e Internacionais que procuram imóveis na região 
de Lisboa, Cascais, Estoril ou Sintra. 
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A tendência crescente de grande parte dos países da UE de “vender” autorizações de residência 

em troca de investimento no território nacional, está a causar algum embaraço em Bruxelas, 

sobretudo porque ninguém parece saber o que fazer. 

Várias fontes europeias lembram que a concessão de autorizações de residência a cidadãos de 

países exteriores à UE constitui uma competência nacional. Juridicamente não é bem assim. 

Desde o Tratado de Lisboa de 2009 que esta passou a ser uma competência partilhada entre a 

UE e os seus Estados membros. Só que, como a CE, o órgão executivo da UE, ainda não 

regulamentou esta competência, a questão permanece efetivamente nas mãos dos Estados. 

Por exemplo, em Malta a lei permitia inicialmente a concessão imediata da nacionalidade a todos 

os cidadãos dispostos a transferir 1,1 milhões de euros para o país em investimentos e 

depósitos. 

Os opositores do golden visa lembram, no entanto, que na maior parte dos países europeus, o 

direito de residência de cidadãos de países terceiros abre a porta à obtenção da nacionalidade ao 

fim de cinco ou seis anos, como é o caso em Portugal. O que significa (defendem) que a única 

diferença entre os golden visa portugueses e a regra maltesa de concessão de cidadania é apenas 

uma questão de tempo. 

O Parlamento Europeu (PE) aliás, já obrigou Malta a alterar a lei que permitia a este Estado 

vender a cidadania e, com isso, a entrada permanente no Espaço Schengen. Numa declaração 

aprovada em Fevereiro, o PE deixou claro que a cidadania europeia não tem preço, alertando 

para o risco dos sistemas que, direta ou indiretamente, conduzem à venda da cidadania 

europeia. 

Depois dos protestos vigorosos da CE e do PE, o Governo alterou a lei para acrescentar uma 

obrigação de residência de um ano prévia à concessão da nacionalidade. Com este esquema, o 

Estado maltês espera arrecadar uma receita anual de mil milhões de euros para investimentos 

em infra-estruturas. 

Em Portugal, por exemplo, a lei determina que os detentores do golden visa só precisam de estar 

fisicamente presentes no país durante 7 dias no primeiro ano, e 14 nos anos seguintes. O que 

significa que as condições para os imigrantes ricos são muito menos exigentes do que para os 

imigrantes que entram pela via “dita normal” e que, apesar de viverem, trabalharem e pagarem 

impostos no país de destino, perdem o direito de residência se se ausentarem por alguns meses. 

Por todas estas razões, os golden visa contrariam, para estes peritos europeus, um princípio 

básico do Tratado da UE, que é o da “cooperação leal” entre Estados, porque representa, no 

mínimo, uma entorse à política comum de vistos e ao espírito dos acordos de Schengen. 

A CE reconhece nas entrelinhas precisamente a mesma coisa mas insiste em lavar as mãos da 

questão insistindo em que se trata de uma competência dos Estados. Só que, mesmo nas áreas de 

competência nacional, o princípio da “cooperação leal” implica, segundo o que está estipulado 

logo no artigo 4º do Tratado da UE, que “os Estados-Membros facilitam à União o cumprimento 
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da sua missão e abstêm-se de qualquer medida suscetível de pôr em perigo a realização dos 

objetivos da União”. 

Porque é que a Comissão nunca se deu ao trabalho de regulamentar as autorizações de 

residência é uma questão para a qual ninguém parece ter resposta. 

Por enquanto, Bruxelas só se insurgiu verdadeiramente no caso de Malta, que foi bem mais longe 

do que todos os outros países ao “vender”, já não tanto autorizações de residência, mas a própria 

nacionalidade, ou cidadania. 

A falta de critérios únicos abre a porta à utilização abusiva deste instrumento de captação de 

investimento estrangeiro. 

Para muitos especialistas em direito europeu, a CE poderá avançar no futuro com requisitos 

mais apertados na concessão da cidadania europeia. 

Os peritos europeus consideram que todos estes esquemas, sem serem exatamente ilegais, 

desvirtuam as regras europeias porque permitem aos “imigrantes ricos” contornar a política 

comum de vistos, comprando o seu direito de residência. Tanto mais, alegam, que o direito de 

residência resulta por definição, de uma ligação efetiva do imigrado ao país em causa, sobretudo 

em termos de residência efetiva e de trabalho, o que não é o caso da maior parte dos esquemas 

do golden visa. 

O reforço do mecanismo de controlo surge numa altura em que foi detido pela Polícia Judiciária 

um cidadão chinês, na sequência de um mandado de captura internacional emitido pela Interpol, 

a pedido das autoridades chinesas, e que tinha golden visa. 

Xiaodong Wang, cidadão de nacionalidade chinesa, foi detido pela prática de burla qualificada 

deixou de preencher os requisitos para residir em Portugal, onde tem Estado com uma ARI, 

emitida pelo Estado português.  

A Polícia Judiciária deteve-o na sequência de um mandado de captura internacional emitido pela 

Interpol, a pedido das autoridades chinesas. O suspeito, de cerca de 40 anos, a residir em 

Portugal desde o final de 2013, comprou uma casa de luxo, na zona de Cascais, alegadamente 

com dinheiro ilícito resultante de crimes cometidos na República Popular da China. 

Todavia, a data de emissão do mandado de detenção internacional pela Interpol é de Fevereiro 

de 2014, posterior à emissão do visto. Segundo o SEF, a candidatura foi analisada, seguindo o 

processo de verificação, por via de avaliação de registos criminais e consulta a todas as 

respetivas bases de dados – incluindo a Interpol. 

Na data de emissão, o candidato cumpria todos os requisitos legais e de segurança para 

atribuição de autorização de residência para investimento. E o atual vice-primeiro-ministro, 

Paulo Portas, sustentou que a detenção deste cidadão chinês, cuja transferência de capital foi 

feita através do Banco Espírito Santo [agora chamado Novo Banco] e com recurso a uma 

sociedade de advogados, vem provar que o crivo de segurança funcionou duplamente. 
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No PE, em Janeiro de 2014, a eurodeputada Ana Gomes criticou a atribuição destes vistos. Diz a 

socialista que o Governo “está a emitir vistos dourados, talvez até a criminosos de outras partes 

do mundo, que são vistos [para o espaço] Schengen”. 

Também, a comissária europeia dos Assuntos Internos, Cecília Malmstrom, veio esclarecer que 

“Portugal tem direito a determinar as condições sob as quais garante vistos de longa duração e 

autorizações de residência a cidadãos de países terceiros”. E lembrou que os vistos gold “não 

permitem que os cidadãos de países terceiros residam fora de Portugal, mas os seus portadores 

podem viajar até três meses, num período de seis meses, nos territórios de outros países 

Schengen”. Resta saber se o esclarecimento será suficiente para acalmar os deputados europeus, 

preocupados com o que acontecerá quando estes estrangeiros requererem a residência 

permanente. 

Ressalva-se, até ao final do passado mês de Março (2014), cerca de 55 vistos foram concedidos a 

nacionais de países onde decorre um conflito armado. Foram distribuídos por cidadãos de países 

como Paquistão, Líbia, Síria, Iraque, Myanmar, Palestina e Guiné-Bissau. 

E olhando para os dados oficiais, observa-se que apenas 33 dos 542 vistos, concedidos até ao 

final de Março, foram concedidos a cidadãos de Estados que podem ser considerados estáveis. 

Também não é acaso a China ser o principal país de origem destes novos imigrantes. O Estado 

chinês fixa taxas máximas de remuneração do capital inferior à inflação, criando assim uma 

forma de imposto oculto sobre o património. É compreensível que quem tem algum capital lhe 

procure dar um destino seguro, e se isso der direito a entrar na Europa, melhor. 

É por isso que nos devemos todos preocupar com o sucesso deste programa, não apenas na 

dimensão financeira, mas sobretudo na dimensão humana e da reputação de Portugal como país 

de acolhimento. Há cada vez mais relatos de práticas abusivas, como seja a ocultação de 

comissões, que são incluídas no preço do imóvel. Há práticas de venda que põem o investidor 

sob pressão, dando apenas umas horas para considerar o preço de um apartamento num país 

onde nada conhece. Não há qualquer dever de informação ou transparência quanto ao mercado, 

dever de lealdade para com o cliente, ou regras para evitar conflitos de interesse. Comissões 

entre mediadores imobiliários, consultores e agentes de angariação de investidores aparecem 

todas misturadas, não permitindo ao investidor saber quem recebe o quê e a que incentivos 

responde. 

Por outro lado, os defensores do golden visa consideram os dois casos muito diferentes, alegando 

que a concessão de residência é um direito temporário, enquanto a cidadania é permanente e 

permite aos visados, não só deslocarem-se, mas instalarem-se efetivamente em qualquer país de 

Schengen. 

Outro dos argumentos é que, se os diversos países da Europa o fazem, nós também o devemos 

fazer. Considerando este argumento válido, poderíamos ter ido mais longe, como por exemplo o 

Reino Unido, que abre as suas fronteiras a quem investir dinheiro na dívida pública. 
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Outra questão que não está esclarecida é a de saber se pode ser concedida nacionalidade 

portuguesa aos filhos nascidos durante a vigência do visto. 

O que acontece ao fim de cinco anos do golden visa é uma questão que está a levar cada vez mais 

investidores estrangeiros a procurar os escritórios de advogados. São sobretudo chineses – a 

nacionalidade dos que mais têm pedido este tipo de vistos – e querem saber se, esgotado o prazo 

destes vistos temporários, poderão requerer uma autorização de residência permanente. 

Ambos os regimes – ARI e o RNH – levantam dúvidas do ponto de vista ético. Faz sentido, 

sobretudo numa altura de austeridade, que um arquiteto português pague o dobro de impostos 

face àquilo que paga um arquiteto polaco, com o mesmo salário, e que resida em Portugal? Faz 

sentido que o critério para dar um cartão de residência a um russo seja apenas o facto de ter 

comprado uma casa cara na Quinta do Lago? 

Os golden visa atribuídos em Portugal facilitam a obtenção da nacionalidade portuguesa e 

permitem a livre circulação no Espaço Schengen, afirmam académicos, que consideram todo o 

processo “uma mercantilização da cidadania”. 

Carlos Nolasco, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, indica 

que a questão que se coloca relativamente sobre os vistos gold é, fundamentalmente, ser um 

processo de venda da cidadania. Para o sociólogo, a concessão de vistos gold em Portugal visa 

arrecadar dinheiro, no sentido de uma lógica de mercado, vender a cidadania para um espaço 

privilegiadíssimo, que é o espaço Schengen, procurando cativar pessoas endinheiradas. 

“O que me repugna um bocado é que algo tão básico, tão fundamental, como é o acesso aos 

direitos de cidadania, que se presume que seja feito em termos de total igualdade a partida, 

acaba por ter uma diferenciação sobre o rendimento (...), um recuo civilizacional muito grande”, 

afirma o investigador Rui Pena Pires, do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, do 

ISCTE/IUL, citado pelo Público, numa entrevista à Lusa.  

De acordo com os dois investigadores, os vistos gold permitem um atalho para uma futura 

cidadania, na medida em que os requisitos solicitados para obter o visto de residência – primeiro 

passo para a cidadania – são menos exigentes em relação aos vistos normais concedidos aos 

estrangeiros. 

Os requerentes dos vistos gold devem ter uma permanência mínima no país de sete dias no 

primeiro ano de residência e 14 dias, seguidos ou interpolados, nos subsequentes períodos de 

dois anos, podendo pedir a nacionalidade ao final de seis anos, como exige a lei em vigor. No 

entanto, para obter a nacionalidade, os estrangeiros com os vistos normais de residência devem 

residir efetivamente no país durante os mesmos seis anos. Além disso, os estrangeiros com 

vistos gold poderão também ter acesso ao espaço Schengen, que segundo Carlos Nolasco, é um 

condomínio fechado criado pelos Estados europeus para controlar o acesso dos imigrantes, 

sobretudo do norte de África, do Sudeste Asiático e da América Latina. 
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Em Portugal, por exemplo, pedir a cidadania obriga à residência efetiva durante seis anos no 

país. Mas um detentor de um visto gold tem apenas de estar 15 dias por ano no país, durante 

esses seis anos, para se candidatar. 

Rui Pena Pires, Carlos Nolasco e Jorge Malheiros, investigador do Centro de Estudos Geográficos 

(CEG/MIGRARE) da Universidade de Lisboa, afirmam que os vistos gold são discriminatórios, 

que acabam por criar imigrantes de primeira e segunda categoria, privilegiando quem tem 

maiores rendimentos. 

“Não me parece legítimo porque o princípio que funda a cidadania democrática moderna é o 

princípio da igualdade, não da igualdade material, mas da igualdade no sentido de que, 

independentemente dos seus rendimentos, as pessoas têm os mesmos direitos”, afirma Rui Pena 

Pires. 

Jorge Malheiros refere que se “viola um princípio da igualdade dos cidadãos só por uns terem 

mais recursos que os outros. É um perigoso princípio. É uma questão de injustiça, onde se deve 

contrariar esta questão de desigualdade. Os direitos do cidadão devem ser os mesmos no acesso 

à cidadania. Os cidadãos, independentemente de uns terem mais recursos que os outros, devem 

ter o acesso à cidadania nos mesmos moldes”.  

Pelo contrário, para Carlos Mendes Dias, professor da Academia Militar e membro do Centro 

Português de Geopolítica, os golden visa não têm esta componente discriminatória porque "a 

priori" tem uma vertente de investimento, mas admite "algum desconforto" pelo fato de 

"permitir que o cidadão permaneça apenas sete dias no primeiro ano e catorze nos 

subsequentes". 

Os investigadores consultados concluíram que a concessão de golden visa pode, eventualmente, 

levar a lavagem de dinheiro e a entrada de grupos criminosos, mas existem controlos por parte 

dos Estados para tais situações, sendo prematuro fazer qualquer análise mais aprofundada no 

caso de Portugal, pois o processo está ainda no início. 

O fenómeno dos vistos gold e dos milhões trazidos sobretudo pelos chineses está a ser 

aproveitado por algumas mediadoras e promotores imobiliários para a prática especulativa dos 

preços nos imóveis. Situações que, segundo várias notícias veiculadas pelos meios de 

comunicação social, envolvem intermediários chineses que cobram comissões muito elevadas, 

na ordem dos 20%/25% e que imputam esse valor ao preço final a pagar pelo cliente. Sem o 

devido conhecimento destes. 

Sobre estes alegados abusos na venda de imóveis a investidores estrangeiros, Luís Lima, 

presidente da APEMIP, é cauteloso e indica que tais informações, a serem verdadeiras, deixam-

no preocupado. Ainda a este propósito, o líder associativo refere que sempre foi contra a 

especulação de preços e de comissões, porque é negativo para o sector. 

Porém, o próprio INCI, a entidade reguladora do setor, já terá recebido algumas queixas, 

designadamente em relação à intermediação de negócios realizados por grandes escritórios de 
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advogados. O assunto também preocupa o vice-primeiro-ministro, grande impulsionador do 

programa ARI. Fonte oficial do gabinete de Paulo Portas adiantou que o governante está atento a 

eventuais abusos e que tem mantido regularmente contactos com os agentes envolvidos, no 

sentido de avaliar as suas preocupações e aperfeiçoar o sistema. 

Começando pela incoerência, é verdade que os célebres golden visa poderão estar a permitir 

atrair um conjunto de investidores estrangeiros e, em teoria, criar mais emprego no nosso país. 

No entanto, em bom rigor, a questão essencial reside em saber se o Governo considera ser 

necessária a criação de mecanismos que controlem este processo de modo a evitar que Portugal 

se torne num destino apenas de branqueamento de capitais descurando o mais importante desta 

medida: a efetiva criação de emprego não precário. Ainda, e relativamente à incoerência, que 

medidas concretas podem existir para a captação de massa crítica (estudantes e investigadores), 

quando as políticas atuais vão precisamente no sentido contrário, na imposição de cortes cegos 

na ciência e ensino superior? As universidades portuguesas têm formado profissionais 

altamente qualificados mas os números indicam que estes se têm visto obrigados a sair do país 

em busca de emprego e melhores condições de vida e continuidade na sua formação académica e 

científica. Se Portugal não tem sabido cuidar das gerações futuras, como pode querer captar 

estudantes e investigadores internacionais? 

Os golden visa também podem ser vistos a partir de um prisma social, e esta abordagem foi 

sintetizada de uma forma bastante lúcida por Rui Pena Pires. O sociólogo, numa recente 

entrevista à Lusa, defende que o golden visa viola o princípio da universalidade, dos critérios 

abstratos, gerais, impessoais, de acesso aos direitos. O estrangeiro tem em Portugal um estatuto 

de exclusão parcial de direitos. O que estamos a dizer é que só damos esse estatuto a quem o 

comprar. E quem o compra, já se percebeu, nem sempre tem a melhor das intenções. O visto 

também é uma forma simpática de tirar o dinheiro (e a própria pessoa) do escrutínio das 

autoridades judiciais do país de origem. Serão uma minoria com certeza, mas o facto de a PGR 

estar a investigar dois investidores estrangeiros, por suspeitas de branqueamento de capitais, é 

a prova de que o fenómeno existe. 

Os movimentos financeiros subjacentes a pedidos de ARI são sujeitos a uma análise de risco de 

branqueamento tal como quaisquer outros movimentos. Ou seja, não existe qualquer 

especialidade em relação às demais comunicações de branqueamento, garante o DCIAP, numa 

resposta enviada através do gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República. E 

acrescenta: “Existe cerca de uma dezena de casos de alerta para operações financeiras conexas 

com pedidos de ARI, dois dos quais vieram a conduzir à instauração de inquérito e ao 

congelamento de contas”. 

Outra das críticas que é feita ao programa está ligada com o tipo de “investimento” realizado. 

Das autorizações de residência atribuídas, apenas 2 assentam no requisito que obriga à criação 

de pelo menos 10 postos de trabalho. A criação de emprego por esta via recorde-se, foi o 

argumento que o então ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Portas esgrimiu para defender 

os golden visa.  
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5.3.2 Nacionalidade dos Investidores e Valores dos Investimentos 

Mutu Nesanariman tornou-se o primeiro investidor estrangeiro a ter um visto especial de 

residência em Portugal. O empresário indiano recebeu o seu visto gold diretamente das mãos de 

Paulo Portas.  

O empresário indiano de 45 anos, vice-presidente da MGM Maran, com interesses na Índia, 

Singapura, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e agora Portugal, quer agora investir na área 

do turismo na região do Algarve e prevê a criação de pelo menos 600 postos de trabalho. O 

empresário fala de “bom ambiente de negócios em Portugal, povo cordial, segurança, e de um 

gosto especial pela cultura. 

Portugal está a estender a passadeira vermelha aos chineses ricos, escrevia em Dezembro de 

2013 um jornal ligado ao Partido Comunista Chinês. O artigo referia-se ao visto gold, do qual os 

chineses são os maiores clientes, sobretudo através da compra de imóveis. Cada vez com mais 

rendimento disponível, estes investidores oriundos da classe média alta procuram diversificar a 

carteira de ativos. Ao mesmo tempo, querem o prestígio de ter casas no estrangeiro.  

A única intenção dos clientes chineses é obterem o visto para poderem circular na Europa – 

alguns nunca tinham ouvido falar de Portugal. Apesar de não estarem interessados em ficar em 

Portugal isso não significa que não queiram tornar o investimento obrigatório em algo rentável. 

Portugal poderá ser uma “chave dourada” para investidores chineses entrarem na Europa, diz 

Winner Xinli Xing, presidente de uma agência chinesa de imigração, acerca dos novos vistos gold 

concedidos pelas autoridades portuguesas. 

A ofensiva para conquistar clientes faz-se essencialmente em relação aos chineses, dado que nas 

restantes nacionalidades são os investidores que, na maioria dos caso, procuram diretamente o 

país, envolvendo depois os mediadores, os advogados ou outros intermediários. 

Em relação ao grande mercado chinês – onde é elevado o número (absoluto) de fortunas, e 

grande a preocupação de colocar dinheiro no exterior, por receio de algum retrocesso na atual 

política de liberalização da economia – a promoção do negócio é feita nos dois sentidos. 

Desde que a lei do visto gold foi reformulada tem havido uma maior procura quer da 

comunidade chinesa, quer da brasileira, sul-africana e angolana, uma procura muito grande para 

a aquisição e a concretização das vendas aumentou muito a preços de mercado impensáveis há 

um ano”, disse Francisco Castro, ao salientar que a nova política de captação de investimento 

contribuiu para “animar o mercado” e “travar a queda dos preços”. 

Segundo Michael Reeve, a grande maioria dos reformados que estão a imigrar para Portugal vêm 

de França, Reino Unido, Irlanda, Alemanha e Holanda, mas há também cada vez mais 

aposentados da Escandinávia – como suecos, dinamarqueses e noruegueses – mas também da 

Rússia e da China. Um fenómeno explicado no sector imobiliário com a introdução de isenções 

fiscais nas reformas e os golden visa. 
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Os investidores do Médio Oriente estão na mira dos promotores e consultores imobiliários 

portugueses. Depois do interesse suscitado pelo visto gold junto dos chineses, agora, também os 

empresários dos Emirados Árabes Unidos e de outros países fronteiriços começam a olhar para 

Portugal e para as boas oportunidades imobiliárias que o país tem para oferecer na atual 

conjuntura. 

Segundo dados oficiais, dos 1166 vistos já atribuídos por Portugal, 1109 foram por via de 

requisito da aquisição de bens imóveis, 55 por transferência de capitais, e, apenas, 2 por via do 

requisito da criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho. Sendo que 952 foram para cidadãos 

chineses, seguindo-se a Rússia e o Brasil com 36 e 31, respetivamente, e a África do Sul com 28, e 

por fim, o Líbano com 20. 

Até Dezembro de 2012 não tinha havido qualquer visto gold concedido para a criação de postos 

de trabalho. Todavia, muito recentemente o vice-primeiro-ministro anunciou também a 

concessão de dois vistos gold a cidadãos argelinos por criação de postos de trabalho em Portugal. 

Os dois empresários, que adquiriram participações em duas empresas portuguesas na área dos 

materiais de construção, obtiveram acesso à autorização de residência por terem contratado, 

cada um deles, mais 10 trabalhadores para as suas empresas. 

A visão de Portugal – assim como da Grécia ou de Chipre, que também lançaram programas do 

género – como porta aberta para a Europa tem feito aumentar o interesse pelo programa 

lançado em 2012 e que já atribuiu mais de um milhar de autorizações até agora. O programa tem 

sido um pequeno balão de oxigénio para o setor imobiliário do segmento médio-alto e de luxo. A 

mesma opinião tem o professor e investigador Jorge Malheiros, destacando que é sobretudo um 

estímulo para o mercado imobiliário de luxo, com injeção de capital, com somas significativas de 

dinheiro. No entanto indica que tem dúvida que possa gerar dinheiro. As casas podem estar 

fechadas o ano todo, e por exemplo, não têm jardineiro, não têm empregada doméstica, não gera 

riqueza! Pode ainda distorcer este mercado porque as casas podem desvalorizar. Todavia, é da 

opinião que as autarquias vão buscar aos impostos municipais uma grande parte das suas 

receitas, é verdade que já foi mais mas ainda é uma fatia bastante considerável. Assim também 

se pode ganhar com este tipo de investimento. 

 

5.3.3 Localização Geográfica dos Investimentos 

Os espaços mais procurados são os de Lisboa, Estoril, Cascais, Sintra, Tróia, Algarve, Porto e 

Douro.  

Na cidade de Lisboa, os chineses têm muita propensão pela zona do Parque das Nações por lhes 

fazer lembrar Xangai, e procuram zonas de frente rio ou mar, com boas vistas. 

De acordo com o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Lourenço, os destinos mais 

procurados são Lisboa, Porto e a região do Algarve, onde está a Quinta do Lago, tradicional 
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reduto da população nacional de alto rendimento, e um local emblemático, que viveu o seu auge 

nas décadas de 1980 e 1990, mas ainda conserva o “glamour” e o prestígio. 

Neste momento, a procura de imóveis associados ao visto gold verifica-se com maior incidência 

nas áreas de Lisboa, do Estoril e de Cascais, o que se justifica em parte pelo interesse que o visto 

representa para estrangeiros interessados em ter negócios em Portugal.  

A APEMIP revelou que o aumento de vendas de imóveis registado a partir de Junho de 2013 foi 

impulsionado pelos investimentos dos vistos gold e dos RNH (entre estes muitos emigrantes 

nacionais). Luís Lima, presidente da associação das empresas de mediação imobiliária, revelou 

que entre 80% a 90% dos imóveis adquiridos pelos titulares dos vistos situam-se na região de 

Lisboa, principalmente Cascais, e os restantes, no Algarve. A aposta passa por promover nos 

mercados externos um imobiliário de qualidade que oferece segurança aos investidores. 

Também estão a ser vendidas casas de luxo na Avenida da Liberdade, em Lisboa, ao ritmo de 

duas unidades por mês. Com os preços a chegar aos 1,5 milhões de euros. 

 

5.3.4 Espectativas Futuras  

E a “festa” não acabou. Este ano espera-se que o investimento estrangeiro na aquisição de 

imóveis poderá atingir os 600 milhões de euros em 2014, o dobro do montante registado em 

2013. O negócio de venda de imóveis a estrangeiros, maioritariamente chineses, está a correr 

bem, como revelam as autorizações concedidas já este ano, mas também estão a ser 

acompanhadas com preocupação no setor e no Governo. Em causa estão notícias de alegados 

abusos, que poderão começar nas agências de imigração, mas que também passarão pela 

inflação de preços de imóveis, pela prática de comissões elevadas e pela mediação ilegal. 

Os investimentos imobiliários necessários à obtenção por estrangeiros de vistos gold poderão 

representar este ano uma injeção de pelo menos 1000 milhões de euros no mercado imobiliário. 

Esta é a previsão (em alta) feita por agentes do setor imobiliário que lidam diretamente com 

estes processos. 

A dupla nacionalidade não será um desejo. O receio de que uma das intenções futuras seja a da 

aquisição de nacionalidade portuguesa não faz sentido para Alistair Kong. A China não permite 

que os seus cidadãos tenham dupla nacionalidade. Não me parece que um chinês aceite 

renunciar à sua cidadania original, justifica o diretor da CBIEC. A lei chinesa da nacionalidade 

estipula que um cidadão chinês que fixe residência no estrangeiro e requeira ou adquira 

nacionalidade estrangeira perde automaticamente a nacionalidade chinesa. 

Portugal precisa de atrair IDE ao nível empresarial, mas necessita igualmente de atrair pessoas 

com elevado poder de compra e potencial. Precisamos disso como de pão para a boca e estamos 

numa competição feroz com outros países europeus que também têm os mesmos objetivos, bem 

expressos nas políticas agressivas de captação de capitais e pessoas. É o caso, por exemplo, dos 

espanhóis, e das suas medidas de atração de capitais árabes. 
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As modificações vão no sentido de verificar eventuais situações criminais que possam levar ao 

cancelamento das autorizações de residência concedidas. O reforço do mecanismo de controlo 

surge numa altura em que foi detido pela Polícia Judiciária um cidadão chinês, na sequência de 

um mandado de captura internacional emitido pela Interpol, a pedido das autoridades chinesas, 

e que tinha visto gold. Ainda no corrente ano serão adotados novos procedimentos tendo em 

vista assegurar que, mesmo após a concessão de autorização de residência, é verificada com 

regularidade a inexistência de situações que pela sua relevância criminal possam obstar, no 

quadro da lei, à manutenção da autorização concedida, pode ler-se no relatório do Governo. 

 

5.3.5 Portugal como Espaço de Atração de Investimento Direto Estrangeiro 

Um artigo recente da China Globe Newswire sobre os programas de países europeus para atrair 

imigrantes referia as vantagens do português, apesar de exigir um investimento mais alto do que 

o da Grécia. O tempo de permanência exigido em Portugal, entre os 7 dias no primeiro ano e os 

14 por cada dois anos subsequentes não afeta a vida do investidor na sua pátria [China]. Sobre a 

vantagem de os programas permitirem o reagrupamento familiar e admitirem que os filhos 

estudem na Europa, referia-se especificamente o facto de em Portugal, o ensino primário e 

secundário serem gratuitos e de o sistema de ensino universitário ser bem reconhecido por 

outras instituições universitárias no Reino Unido e nos EUA. A par, claro, de serem destinos 

turísticos conhecidos mundialmente, com belas paisagens naturais, uma costa paradisíaca, onde 

cidadãos ricos podem ter alta qualidade de vida. 

A última vaga de residentes estrangeiros que chegou ao Algarve nos anos mais recentes veio 

sobretudo da Rússia. Chegaram como investidores, integraram-se na sociedade, compraram 

casa, trouxeram a família e puseram os filhos a estudar em escolas internacionais. Numa das 

maiores escolas do Algarve, o Colégio de Vilamoura, representam hoje a terceira maior 

comunidade. 

O Algarve ainda não recebe um número significativo de visitantes dos chamados mercados 

emergentes asiáticos, mas há sinais de mudança. Já se vendem casas em Vilamoura aos chineses. 

Todavia, não será pelo sol e praia que se conquistam os “turistas” de Xangai ou Pequim. A praia 

não está na preferência dos chineses, mas o golfe começa a ser praticado pelas elites do oriente. 

A região tem para oferecer o chamado “triângulo dourado” dos campos de golfe — Quinta do 

Lago, Vale do Lobo e Vilamoura, para além de vários outros campos espalhados por toda a 

região. 

Os argumentos da procura de um ambiente limpo e da segurança alimentar também são 

apresentados pela responsável da Casa em Portugal (Grupo Libertas)39, a que junta a 

                                                             

 

39 O Grupo Libertas tem como atividade principal o Setor Imobiliário. Como extensão à sua atividade, o Grupo 
atua também na Prestação de Serviços de apoio aos produtos imobiliários, na produção de Energias Renováveis e na 
Produção Agrícola em Modo Biológico. (http://www.libertas.pt) 
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insegurança nos países de origem. De um modo geral, têm incertezas sobre o seu futuro, ou o dos 

seus filhos, no seu país, por razões diversas, diz Luísa Tavares. Estão a comprar alguma 

tranquilidade de espírito para o futuro; um livre-trânsito que possam usar para resolver uma 

situação complicada que surja no seu país. Hoje têm negócios de sucesso no seu país de origem 

que não vão abandonar a curto ou médio prazo, mas querem usufruir da vantagem de se 

poderem deslocar no Espaço Schengen com alguma facilidade. No caso chinês, acrescenta, esta é 

também uma forma de conseguirem sair do país com mais facilidade, já que as viagens dos 

cidadãos são controladas pelo Estado.  

Para o vice-primeiro-ministro, os números elevados de investidores prova que há muitas e boas 

razões para um estrangeiro pensar em Portugal e investir: o clima, o mar, a natureza, o golfe, o 

surf, a história, o património, a gastronomia, o “shopping” de marca, o jogo, a segurança, o 

universalismo e, sobretudo, a hospitalidade dos portugueses. 

A localização geográfica, na esquina de três continentes, o clima, a hospitalidade, os preços do 

imobiliário e a rentabilidade do investimento são os fatores que garantem a atratividade do país 

no turismo residencial. 

A vantagem da isenção fiscal durante dez anos nas reformas dos pensionistas europeus, a 

criação do golden visa para cidadãos fora da Europa, a criação de novas rotas pelas companhias 

aéreas e as condições naturais que Portugal oferece, como o clima temperado, segurança, 

acessibilidades e localização geográfica, explicam a nova vaga de imigrantes de negócios para 

Portugal.  

O clima é um “enorme fator” para Portugal ser escolhido como segunda casa para os reformados 

europeus, porque o norte da Europa é muito mais frio e estas pessoas, ao virem para Portugal, 

não precisam de estar tão longe das suas famílias que ficaram no país de origem e podem, em 

simultâneo, usufruir de um tempo temperado. 

A presença de empresas chinesas em Portugal é também, por si só, um fator de atração de mais 

empresários chineses. Pode ver-se a possibilidade de, no futuro, começarem a chegar 

fornecedores chineses de cabelagem para o setor elétrico, diz Miguel Santos Neves, que investiga 

a comunidade empresária chinesa em Portugal desde 2003. O investigador assinala que “o 

investimento chinês é um investimento a longo-prazo”. 

 

5.4 ANÁLISE DO REGIME ESPECIAL DE ARI BASEADO NA OPINIÃO DOS   

AGENTES IMOBILIÁRIOS E DE IMIGRAÇÃO 

Foram elaboradas entrevistas semi-directivas dirigidas às Agências Imobiliárias e de Imigração 

que desenvolvem atividade em Cascais. Foram realizadas 21 entrevistas a Imobiliárias e 1 

entrevista a uma Agência de Imigração que também presta serviços de consultoria e de gestão 

imobiliária, que muito recentemente criou o seu escritório no Estoril. 
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5.4.1 Maiores Investidores: Provenientes de que Países 

Em Cascais, tal como é tendência nacional, a compra de casas, com um valor mínimo de 500 mil 

euros, tem sido o principal requisito utilizado pelos investidores estrangeiros, a maioria 

chineses.  

Atualmente, cerca de 85% são oriundos da China, e os restantes 15% distribuem-se entre 

Russos, Brasileiros; Sul-Africanos; e de países do Médio Oriente, entre outros. 

De acordo com Rafael Ascenso, diretor-geral da Porta da Frente (Christie´s), “o mercado Sul-

Africano está a começar a emergir mais em Cascais do que em Lisboa, com alguma importância”. 

Enquanto o mercado do “Médio Oriente que sempre foi bastante importante na zona de Cascais, 

começa agora a ganhar alguma força em Lisboa” indica Eurico Ferreira da Silva, Office Manager 

da Sotheby´s International Reality. 

A recente visita de Paulo Portas a países desta região do mundo, onde aproveitou para promover 

e divulgar o regime especial de ARI, pode ser a explicação lógica para explicar a intensificação do 

interesse dos investidores por exemplo do Líbano, no golden visa.   

Como a maioria da atribuição de vistos no âmbito do regime especial de ARI foram atribuídos a 

Chineses, Rafael Ascenso indica que “90% dos vistos a chineses são passados porque estes 

querem ter acesso ao Espaço Schengen, ao contrário das outras nacionalidades que escolhem 

Portugal. A verdade é que poucos chineses ficam a residir no país”. 

“A maior parte dos vistos são passados porque estes [os chineses] querem ter acesso ao Espaço 

Schengen, eles não querem ser cidadãos portugueses, não querem vir morar para cá. Dos 

chineses poucos querem ficar a residir em Cascais, arrendam a casa e outros têm a casa fechada, 

vêm cá, mas não vêm para cá”, diz Paula Ponce Lopes, gestora processual da Century 21. 

Os chineses têm alguma preocupação com a educação dos filhos, salienta Paula Ponce Lopes, e 

isso sim pode ser uma mais-valia para o nosso concelho, porque existem boas escolas 

internacionais, e o que acontece muitas vezes é que os filhos ficam a viver com cá com a mãe, 

mas o chinês investidor (pai) não. 

Para Ivan Du, responsável pela empresa Golden World, sediada no Estoril, com ligação à 

companhia de imigração Sky Immigraton, com “60% dos chineses que investem em Portugal 

acontece o seguinte: Chinês investidor (pai) adquire a casa, mas segue viagem para a China para 

fazer os seus negócios porque aqui [Portugal] não dá, existe a barreira da língua e o mercado é 

bastante pequeno, assim a mãe e os filhos ficam a residir em Portugal. Os filhos ficam a 

frequentar as escolas internacionais do Concelho. 

Importa por isso pôr a questão: após o período mínimo de investimento o que sucede? Para Ivan 

Du é “fifty-fifty”. Ou seja, “50% dos investidores ficam em Cascais, aqueles que têm os filhos nas 

escolas, os restantes 50% seguem com os seus negócios” fora. Como adquiriram imobiliário um 

dos negócios passa por vender a casa, e ganhar dinheiro com isso. 
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5.4.2 Montantes Investidos 

Quando o programa começou os montantes eram sobretudo para “perfazer os 500 mil euros 

necessários para o golden visa, hoje as coisas estão a mudar um bocadinho, as pessoas já dão 

mais importância àquilo que vão comprar e nesse sentido já vão um bocadinho mais à frente dos 

500 mil euros”, refere Rafael Ascenso.  

Hoje os negócios são superiores àquela faixa dos 500/600 mil euros que os investidores, na sua 

maioria chineses, procuravam só mesmo para cumprir o negócio. Porém, os valores variam 

bastante de imobiliária para imobiliária. Por exemplo, na ARG Lux a média ronda os 950 mil 

euros, enquanto Frederico Abecassis, Diretor Geral da LUXUS, aponta que 70% das suas vendas 

andam entre os 500 e 600 mil euros, 20% entre 600 mil e 1M euros, e as restantes 10% acima de 

1 milhão de euros. 

Já o responsável pela Sotheby´s International Reality revela que as suas vendas variam entre 800 

e 3 milhões de euros (valores de cada casa e não o conjunto). Aqui a “questão dos 500 mil euros 

puros e duros é uma questão um pouco complicada” diz Eurico Ferreira da Silva, “há poucos 

imóveis desse género, e normalmente quem vem para aqui [Cascais] quer casas melhores, casas 

com preços elevados”. 

Paula Ponce Lopes, em comparação com os seus dois maiores clientes, oriundos da China e da 

Rússia, refere em “volume de negócios os montantes investidos pelos Russos é maior, na ordem 

do 1 milhão de euros, e gastam mais dinheiro que os Chineses, que normalmente não 

ultrapassam os 500/600 mil euros”. Importa salientar que começa a existir um novo fenómeno. 

Se “inicialmente os chineses compravam exclusivamente o imobiliário para residência, 

atualmente está a centrar-se no comércio. Isto é, estão a comprar lojas e fazem o investimento 

em espaços comercias, já com todo o recheio, transferem para si os alugueres, e deste modo 

mantém o rendimento, e não têm que ter cá habitação nenhuma” para obter o tão desejado visto. 

Joaquim Marques Correia, responsável pela J&AC, indica o mesmo, “hoje os chineses procuram 

investir em espaços comerciais de forma a rentabilizar o dinheiro investido”. Esta tem sido a 

grande novidade, esse novo tipo de investimento, diz Carlos Gouveia, responsável da The House 

4 You. 

Daí surge uma outra questão. Será que os investidores fazem o investimento, ao abrigo do 

regime especial de ARI, com o objetivo de querer residir, neste caso, em Cascais, ou querem 

simplesmente o visto porque dá acesso ao Espaço Schengen? Rafael Ascenso é perentório “a 

maior parte quer simplesmente o visto. Os Brasileiros é um pouco diferente, é o “já agora”, isto é, 

não é o fator determinante para a compra dos imóveis, há outros fatores mais determinantes 

para a compra de propriedades. Esses nunca estiveram cingidos à faixa dos 500/600 mil euros, 

diz o diretor-geral da Porta da Frente (Christie´s), “esses compram cá por uma questão de 

diversificação de investimento para não terem os ovos todos no mesmo cesto, e o “´já agora” é 

também já como existe o programa, vou também querer ter o golden visa”. 
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5.4.3 Como chegam (a) este tipo de Clientes e como se Processa o Negócio 

Muitos investidores chegam diretamente às imobiliárias, outros através de mediadoras40 e 

parceiros locais, câmaras de comércio, escritórios de advocacia, porém a grande maioria parece 

surgir através dos agentes de imigração.  

O cliente é informado no seu país de origem dos benefícios do regime especial de ARI, caso tenha 

interesse na aquisição do golden visa, procede à obtenção da documentação necessária para dar 

entrada com o processo, simultaneamente, se for o caso da aquisição de um imóvel, por sua vez, 

a imobiliária envia uma listagem de imóveis, onde consta a localização do imóvel, características 

do imóvel, preço, estudo de rentabilidade caso o coloque no mercado de arrendamento, custos 

de condomínio e impostos.  

Depois de selecionados os imóveis, é marcada a vinda do investidor. Normalmente o primeiro 

dia é para a abertura de conta no banco e para entregar toda a documentação que obteve no seu 

país de origem que entrega em Portugal a um advogado para que ele possa diligenciar a abertura 

do processo no SEF. Durante um, dois dias, apresentam-se e visitam-se os imóveis selecionados 

pelo cliente. Habitualmente é dado um dia para reflexão e no dia seguinte inicia-se a negociação. 

Muitas vezes, é deixada uma procuração ao advogado que representa o cliente neste processo de 

negociação. É estipulado o preço de compra e as condições de pagamento. É feito um contrato de 

promessa de compra venda e escritura, normalmente a 90 dias, esclarece Frederico Abecassis. 

Todavia, a especulação imobiliária, no âmbito deste regime, tem sido alvo de apreensão, 

sobretudo devido ao papel nem sempre claro dos intermediários e agentes de imigração, com o 

próprio investidor. Importa por isso perceber como se processa o negócio. Acima de tudo é claro 

que, uma vez mais, este processo varia de agência para agência. Existem imobiliárias que optam 

quase exclusivamente por fazerem o negócio com as agências de imigração, outras são 

inteiramente contrárias a uma tendência que se está a massificar. 

A questão que se coloca é: quem vem para fazer o negócio e como se processa efetivamente todo 

o negócio? Nuno Durão da IRG Lux diz “vem a pessoa que vai gastar o dinheiro, com um 

intermediário e com a agência de imigração. E prossegue, “a agência de imigração contrata um 

sub-agente, também chinês, que acompanha este cliente desde a China até voltar à China, e tem 

uma estrutura cá para apoiá-lo. Ora bem, este conjunto de agente de imigração e sub-agente 

custa quase 15% do valor da casa, uma comissão enquanto as agências normais em Portugal 

cobram 5%, quando eu trabalho com um chinês tenho que andar em 20%, que é 15 para ele e 5 

para mim. E portanto quando apareceram os agentes chineses a dizer eu quero 15%, alguns 

promotores, a maioria das agências imobiliárias, dizem era o que faltava. Eu só dou 5%. Quando 

eu olhei para o negócio disse, é fácil! Se eu tenho uma propriedade que custa 100 ponho-a a 120 

                                                             

 

40 Paula Ponce Lopes destaca que, por exemplo, os investidores chegam à Centrury 21 sobretudo porque a 
agência imobiliária é uma rede global com uma projeção muito grande também na China, com cerca de 1100 lojas, de 
forma que é uma rede muito conhecida. 
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e vendo-a, e depois pago estes 20 e (a pessoa) fica na mesma com os 100. E portanto só assim é 

que podia dar dinheiro. Ora como nós [agentes imobiliários] com alguma rapidez, eu diria nós e 

mais alguns, muito poucos agentes conseguimos rapidamente criar um bom portfólio para isto, 

os agentes de imigração o ano passado ganharam muito dinheiro, nós no ano passado pagámos 

quase 5 milhões de euros de comissões a agências chinesas. Ora a ganhar muito dinheiro 

aceleram ainda mais a produção, carregam ainda mais sobre os clientes, o call center ainda 

funciona melhor, e toca de mandar vir mais chineses. E depois o amigo do amigo do chinês 

também quer vir, e é assim que se faz o negócio”. 

Portugal está no sito certo, “nem barato nem caro, nem demasiado tempo nem menos tempo, 

portanto nós estamos no sítio certo com uma lei simples, e isto tem funcionado bem”, destaca 

Nuno Durão. E continua, “os agentes de imigração estão contentes, os sub-agentes abundam por 

aí, cada vez há mais sub-agentes e mais gente a trabalhar nisto e portanto isso criou um ponto de 

mercado. Depois temos patetas e pessoas a dizer aí que a propriedade em Portugal está 

inflacionada…Se pensarmos “no caso da África do Sul a figura do agente de imigração não existe 

bem, são agentes imobiliários que vendem casas, e só agora começam a perceber que há um 

grande negócio nisto e portanto nos outros países isto não acontecia com a facilidade porque é a 

tal existência de um negócio que já existia há dezenas de anos na China que são os agentes de 

imigração. E que têm feito uma grande campanha sobre Portugal. “As agências de imigração são 

poderosíssimas”, conclui Nuno Durão. Um agente de imigração que está na China tem um 

catálogo para o Canadá, um catálogo para a Austrália…e mais recentemente para Portugal, e 

fazem isto há anos.  

“As agências de imigração quando viram Portugal abrir portas vieram estudar o mercado 

nacional e perceberam que podiam ganhar muito dinheiro no nosso país”, diz o diretor-geral da 

Porta da Frente (Christie´s). Prossegue dizendo que “nós [portugueses] tínhamos que lhes dizer, 

meu amigo, eu vou-te abrir portas para ganhares muito dinheiro em vez de ires para o Canadá 

ou para o Chipre tu vais ganhar mais dinheiro em Portugal. Portanto esta foi a forma de nós não 

termos que andar a gastar dinheiro e a falar na China e a promover a China, eram os próprios 

agentes de imigração porque ganhavam uma boa comissão que iam “vender” Portugal em massa, 

e portanto esse trabalho foi feito algures no final de 2012, princípio de 2013 pelas agências de 

imigração lá na China”.  

Quando o cliente/investidor quer imigrar, os agentes de imigração apresentam as várias 

hipóteses, os vários programas, e segundo o responsável da IRG Lux, neste momento, “a melhor 

é o de Portugal, porque aqui ganham mais dinheiro. Porque na vida onde há dinheiro as pessoas 

apostam. Portanto os agentes de imigração montaram um negócio que era vender a residência 

em Portugal onde eles ganhavam muito dinheiro. Mas como é que eles ganham muito dinheiro? 

Na venda da casa. Portanto eles teriam que garantir que um cliente que eles mandam para 

Portugal não vai chegar ao aeroporto e bater em qualquer porta de qualquer agência, esse 

cliente tem que vir agarrado, preso e atado, e chega aqui é recebido por alguém que está com ele 

o tempo inteiro, vai direcionado, e tem dois dias para escolher uma casa. E os outros dois dias 
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para tratar do SEF, e de outras burocracias, e só vão às compras depois de tudo assinado e 

comprado.” É desta forma que o processo anda.  

Por outro lado, outros promotores imobiliários têm muita relutância em entrar nos “esquemas” 

que existem de agências de imigração. O diretor-geral da Porta da Frente (Christie´s) vai mais 

longe, “são quase máfias que existem porque achamos que isso está mesmo no limiar, ou melhor 

passa o limiar da legalidade. Portanto há uma série de agências que cobram percentagens de 

20/25% para trazer para cá os chineses, que eu acho que é burla, porque se um chinês pode 

comprar uma casa por 500 mil euros porque é que há de comprar por 650, são mais 25%, e a 

questão é que eles compram-na por 650 mil euros. Conclui dizendo “já há processos a decorrer 

que vão afetar bastante a nossa imagem e também alguns dos mediadores imobiliários que 

entraram nesses esquemas e promotores imobiliários. Nós sempre evitámos isso, portanto os 

clientes vêm até nós com parceiros chineses, no caso dos chineses são parceiros perfeitamente 

normais na China digamos com uma repartição de comissão normal, sejam advogados, sejam 

outros mediadores imobiliários, sejam câmaras de comércio. Por exemplo, em relação aos 

investidores oriundos do Brasil, Rafael Ascenso revela que, “todos os meses vamos ao Brasil, ou 

vou eu ou vai o meu sócio, para captar clientes no Brasil, em relação aos Chineses não vamos 

propriamente à China, mas temos bastantes golden visa emitidos a chineses, aliás, salienta o 

diretor-geral da Porta da Frente (Christie´s), “o primeiro golden visa emitido em Portugal 

[imobiliário] fomos nós que o fizemos através de um conhecimento de um advogado lá [na 

China], nem sequer cobrou nada, não podia ser mais transparente possível e portanto nós temos 

fugido muito a esse tipo de situações”. O primeiro visto de investimento foi a um Indiano, o 

primeiro visto de imobiliário, ou seja, o segundo golden visa, foi um chinês que comprou um 

apartamento em Lisboa, na Rosa Araújo, à imobiliária Porta da Frente (Christie´s). 

Miguel Dias Gonçalves, sócio da White Properties, declara: “sempre fui muito contrário a uma 

tendência que se estava a massificar que era nesta questão do golden visa inflacionar os preços 

dos imóveis. Eu sou determinantemente contra isso, nós aqui dentro da imobiliária não fazemos, 

ninguém que trabalha comigo faz porque eu não quero, nem faço a valorização artificial dos 

imoveis para comissionar terceiros, não o faço porque não o acho que seja boa política para nós 

país, Portugal, nem para nós imobiliária, nem para nós sector, portanto sou contra esse tipo de 

negócio”. No mesmo sentido, Paula Ponce M. Lopes revela que a Century 21 já fez negócios com 

intermediários, porém refere que “o intermediário é uma situação complicada porque eles vêm 

referenciados, em que toda gente quer ganhar imenso dinheiro, e isso significa que o preço a que 

as casas são vendidas para entrar nesse esquema não tem nada a ver com o preço real, 

obviamente que isso acontece num curto espaço de tempo porque depois as pessoas não são 

parvas, toda gente começa a perceber. É assim aqui na nossa empresa nós não funcionamos 

assim portanto os proprietários não vendem a casa mais cara do que é o valor delas, diz a 

responsável pela Century 21. Daí se inicialmente houve intermediários eles depois deixaram 

usar os intermediários e começaram a vir eles diretamente. Às vezes vêm com o advogado, mas 
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cada vez mais os chineses estão a fugir dos próprios chineses. No entanto, têm a grande 

dificuldade da língua porque a maioria deles não fala inglês”.      

Rafael Ascenso diz “há colegas nossos que optaram quase exclusivamente por fazerem esse tipo 

de negócio, estão no seu direito, mas enfim não é essa a nossa orientação. Este é um processo 

muito pouco claro”.  

 

5.4.4 Aumento de Vendas 

É consensual dizer que todas, ou praticamente todas, as agências imobiliárias, desde a entrada 

do regime especial de ARI em 2012, tiveram um aumento de vendas. Umas na ordem dos 

25/30%, outras chegaram até aos 40/50%, face ao ano anterior. Todavia, também é unânime 

afirmar que este aumento não se traduz unicamente na venda de imóveis no âmbito do regime 

especial de ARI. Por exemplo, Eurico Ferreira da Silva, Office Manager da Sotheby´s International 

Reality, indica “se falarmos no ARI é completamente residual temos cerca de 5-6% de aumento 

nas vendas. Já com o RNH, temos imensos clientes na ordem dos 30-40% de aumento”. 

Rafael Ascenso ressalta que a sua imobiliária “teve no ano passado, em relação ao ano anterior, 

um aumento na ordem dos 50% mais, mas não foi só pelo programa de ARI. Não foi só pelo 

golden visa, claro que com o golden visa foi importantíssimo porque veio dar um ritmo ao 

mercado imobiliário que não existia”. Este ano a mesma imobiliária espera alcançar aumentos, 

outra vez, na ordem dos 50% em relação ao ano 2013.  

O sócio da White Properties revela que “entre 2013-2014 tivemos um aumento de compra e 

venda mas com uma ligação genérica, ou seja, o RNH, mercado nacional, etc. Em termos de 

procura quando o programa foi lançado houve alguma procura por parte de estrangeiros porque 

era novidade. Quando entrou o regime de Malta e Chipre houve novamente que voltar para os 

níveis normais da procura dos estrangeiros. Houve um aumento no início e depois com a entrada 

dos outros dois países o voltar ao normal. O regime de Malta é muito mais interessante que o 

nosso, mas com aquela questão de comprar a cidadania é um bocadinho mais polémico”, diz 

Miguel Dias Gonçalves. 

“Foi um tiro brutal, nunca me passaria pela cabeça atingir o que atingimos. Éramos uma empresa 

bastante pequena com 4 pessoas, com uma loja aqui [no Estoril], vendemos em 2012 cerca de 

20M euros, e no ano passado [2013] vendemos cerca de 70M euros, 20M euros quando nós 

numa propriedade normal daquela altura, 2010-2011, a nossa venda eram 2M euros, portanto 

menos 10 casas num ano. No ano passado vendemos 70 casas. Não há comparação. É um tiro 

brutal, tivemos que abrir uma loja no Chiado, aumentamos a estrutura no Estoril com mais 2 

empregados, passamos a ser uma empresa com outra estrutura. E este ano vamos bater o record 

do ano passado”, diz Nuno Durão.  
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5.4.5 Locais de Investimento no Município 

A maioria dos investidores, como já foi mencionado, obteve o golden visa através da aquisição de 

imóveis, com destaque para três Municípios: Lisboa (Centro e Parque das Nações), Cascais 

(Costa do Estoril e Condomínios contíguos ao Guincho) e Grândola (Tróia e Comporta). Porém, 

os locais da compra do imobiliário, e sobretudo em Cascais, é um mercado muito variado porque 

são “clientes e mercados diferentes”, salienta Rafael Ascenso. E continua. “O mercado Brasileiro 

procura de tudo, não se pode definir isso assim dessa forma, mas essencialmente procuram 

Estoril, Monte-Estoril e Cascais”. Por outro lado, Eurico Ferreira da Silva enuncia “há clientes que 

querem ficar por cima do mar, casas de cerca de 1 milhão de euros, até aos clientes que querem 

casas mais perto da A5 [Autoestrada da Costa do Estoril] casas com valores entre os 500/600mil 

euros”. Os clientes que compram uma casa sobre o mar estão a pensar habitar a casa, ou para 

2ªhabitação, aquelas casas mais junto à A5 é só para obter o visto, moradias por volta dos 

500mil euros.  

São estes os “negócios que vêm colmatar um bocado aquelas casas que foram feitas para classe 

média portuguesa que devido à situação de crise, dos bancos…vieram absorver este tipo de 

casas”, diz o Office Manager da Sotheby´s International Reality. 

De uma forma geral pode resumir-se os locais de grande procura: Costa do Estoril e nas 

imediações do Casino, Bicesse e Parede (por uma questão de preço), e em Cascais na zona de 

Birre, Costa da Guia e Aldeia de Juzo. 

 

5.4.6 Regime de ARI: Lufada de Ar Fresco para o Setor Imobiliário 

A opinião de todos os agentes imobiliários é que este foi o maior passo alguma vez dado para a 

dinamização do setorimobiliário, alguns consideram que foi mesmo uma alavanca para sair da 

situação critica em que a maior parte das imobiliárias se encontrava. 

Eurico Ferreira da Silva, por exemplo, refere “como os bancos cortaram o crédito às famílias, as 

casas e condomínios novos que se tinham feito ficaram parados, e o golden visa vem para o 

preço target de mercado, veio absorver esse tipo de casas, nomeadamente as casas de 500mil 

euros”. 

“Foi o que nos safou”, diz Sol de Alós, diretora da Remax Cidadela-Cascais. Como exemplo, em 

2008 o mercado estava em baixa devido ao difícil acesso ao crédito, para compensar a quebra de 

vendas, por um lado, e como havia grande oferta de imóveis no mercado, por outro, foi 

necessário a Remax “adaptar-se à conjuntura da época, e virar-se para um novo mercado, o 

arrendamento”. 

A lufada de ar fresco “não foi só para o imobiliário, foi a salvação para o mercado de construção, 

da banca, e dos promotores. Isto é, ao salvar-se o promotor, salva-se a banca porque se não as 

propriedades estavam todas a cair dentro da banca, e salva-se a construção porque neste 

momento os promotores como estão com alguma liquidez, estão a comprar prédios e a começar 
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a restaurá-los e dar empregos a novos construtores. Sem estes milhões de euros que entraram, 

eram menos esses tais milhões de euros dentro da banca, e era um montão de prédios dentro da 

banca, portanto é brutal”, diz Rafael Ascenso. 

No entanto, Miguel Gonçalves salienta, e bem pela observação que foi averiguada, “se todas as 

imobiliárias que dizem que transacionam imóveis pelo golden visa o tivessem feito, seguramente 

as vendas teriam de ser o dobro ou o triplo daquelas que estão registadas.” Neste caso pode-se 

dizer que o golden visa também está a ser aproveitado como forma de marketing do setor 

imobiliário.  

Por outro lado, Nuno Durão, diretor-geral da Porta da Frente (Christie´s) indica que “eles 

[Governo] estão a dar os números que têm, mas nós temos que saber o número de entradas de 

pedidos de visto, não é igual ao número de contractos de promessa que ainda estão dentro dos 

advogados. Só quando eles pagarem os 500 é que aquilo entra no processo, portanto cada vez 

que ouço…quando eu ouvi o número de 100, em Agosto do ano passado, nós já tínhamos quase 

50, então eu dizia eu vendi metade dos valores…não era verdade, o valor é bastante mais acima”. 

 

5.4.7 Regime de ARI: Balão de Oxigénio para Segmento Médio-Alto e de Luxo 

Para algumas imobiliárias o aumento de vendas na ordem dos 5% não é nenhum balão de 

oxigénio, agora para outras imobiliárias foi com certeza, nomeadamente aquelas menos formais. 

O que acontece é que as “comissões imobiliárias que se praticavam por esse tipo de imobiliárias, 

andava por volta dos 2% e chegaram-se a fazer 20-30 e já se fala em 40% de comissão 

imobiliária. E isso pode ter trazido alguns ganhos mas são muito pontuais, e vão acabar 

rapidamente”, salienta Eurico da Silva. E prossegue. “Eu não concordo com o over-price, por 

exemplo no Algarve houve casos de Irlandeses a comprarem apartamentos por 300mil euros e 

ao lado outros a comprar por 700mil euros, ou seja, mais do dobro do preço e houve problemas, 

e penso que aqui pode haver problemas semelhantes”.  

Para Carlos Gouveia, responsável da The House 4 You, podemos observar este tipo de 

investimentos em três grandes grupos: “1º conjunto de casas para perfazer os 500 mil euros, 

uma de 200 e outra de 300 mil euros, por exemplo; 2º as casas de 500/600 mil euros; e por 

último, 3º as casas de 1M ou mais.” 

Nuno Durão expõe, “se fizeres uma conta rápida, as casas que se vendiam a 500 mil euros eram 

de 350. Não é propriamente só luxo, estamos a falar do geral, mas é evidente que há mais 

vantagem na área de Lisboa prime e Cascais do que em Évora, é normal que em Évora não se 

esteja a sentir isto. O que é que é normal em Évora? É uma história que se repete há “milénios”, 

chegas a Évora quando Lisboa se esgota ou se tornou tão caro que as pessoas começam a 

comprar fora, portanto isso é o location-location normal da imobiliária. Há muita gente que se 

está a queixar: Ah isso são só negócios em Lisboa!” Vejamos “um promotor que estava 

“pendurado”, que devia dinheiro à banca, que não conseguia vender e que se calhar aguardaria, e 

agora vendeu tudo, se calhar está a comprar uma casa em Leiria. Então isso transmite-se para o 
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resto do mercado é preciso ter calma, isto não se chegava aqui e resolvia o problema da 

construção, isso é evidente que está centrado. O Porto já começa a entrar no circuito, o Algarve 

entrou no circuito, e é evidente que o resto vai pouco a pouco. O Porto tem um mercado muito 

próprio. A grande vantagem é a capital. Por exemplo, quando os Chineses decidirem investir em 

França não vão para Bordeaux, vão para Paris, ou em Inglaterra o investidor não vai para 

Cambridge mas sim para Londres, é uma coisa normal”.      

 

5.4.8 Golden Visa e a Prática Especulativa de Preços nos Imóveis 

Rafael Ascenso conta que a especulação “não é tanto da parte dos promotores imobiliários, e dos 

vendedores, mas mais por parte dos agentes/intermediários que estão pelo meio”.   

Tem havido por vezes especulação, mas esta é derivada às comissões pedidas pelos operadores 

chineses, as comissões são tão altas que para poderem ser comportadas o promotor imobiliário 

tem que subir ligeiramente o seu preço de venda, indica Frederico Abecassis. 

Enquanto, Paula Ponce Lopes, revela “este é um negócio em que toda gente quer ganhar imenso 

dinheiro. Isto significa que o preço a que as casas são vendidas para entrar nesse esquema em 

nada tem a ver com o preço real, obviamente que isso acontece num curto espaço de tempo 

depois as pessoas não são parvas, toda gente começa a perceber. É assim aqui na nossa empresa 

nós não funcionamos assim portanto os proprietários não vendem a casa mais cara do que é o 

valor delas”. “Especulação essa que já tem traduzido em investigação de imobiliárias do 

concelho”, diz Miguel Gonçalves. O que levou algumas famílias de chineses a apresentar queixas, 

através de escritórios de advogados.  

Em Lisboa, nomeadamente no “Parque das Nações, os valores estão brutalmente a subir”, diz 

António Pinto Ferreira, responsável pela IN´S Portugal. A diretora da Remax Cidadela-Cascais 

aponta “estas situações são prejudiciais para o sector, e podem afastar o cliente”.  

Todavia, Nuno Durão salienta “as pessoas não conseguem perceber o que se chama especular. 

Uma coisa é a subida de preços da imobiliária é o que todos querem, os donos das casas, os 

investidores, toda gente quer que os preços subam. É o chamado win-win situation, se os preços 

não sobem não é bom para ninguém, nem para o dono da casa, nem para (a pessoa) que vai 

comprar. Se eu for comprar a saber que o preço vai descer, não compro fico à espera”.  

De facto, desde 2008 que o setornunca tinha vivido uma situação destas. E comprar uma casa 

sempre foi um investimento relativamente seguro “porque nós sabíamos que todos os anos a 

seguir o preço ia subir” diz Nuno Durão. E prossegue o responsável pela IRG Lux, “neste 

momento está toda gente a entrar em pânico porque os preços estão a subir. Ai, ai da 

especulação. Nós estamos a 4 vezes mais abaixo, isto é em Portugal toda a propriedade está a ser 

vendida abaixo do valor em toda a Europa. Portanto nós temos ainda muito por crescer. 

Especular é um produto que eu compro a 100 e vendo a 300, isto eu estou a especular, agora um 

produto que eu compro a 100 e vendo a 110 isto não é especular, isto é normal. Portanto não se 
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está a especular nos preços. Nós não estamos a vender mesmo com as comissões dos Chineses, 

não estamos a vender acima dos preços que estavam em 2008, estamos a vender praticamente 

aos preços de 2008”. 

Porém, há, por exemplo, o caso de uma casa valer 350 mil euros, vender-se 500 ou 550 mil euros 

e passado algum tempo o comprador/investidor perceber que a casa não vale os 550, mas sim os 

350 mil euros. Nuno Durão é perentório “uma casa vale pelo valor imobiliário que ela tem, se 

todos comprarem a 500, que é o que se está a passar, porque a maioria dos que estão a comprar 

são quase todos chineses, se todos comprarem a 500 não há esse problema porque o preço está 

a ser marcado acima de 500. Ok?! Então seria chamado especulação se eu chegasse à conclusão 

quando um construtor me vende a 350 que o custo dele tinha sido 200, isto era especulação? 

Não é, isto é mercado, eu construo a 200 e vendo a 350 para ganhar dinheiro. Certo? A casa está 

a 350 e nós estamos a vender a 500 para quê? Para nós ganharmos dinheiro, para o construtor 

ganhar dinheiro, e (a pessoa) que está a trazer clientes e a promover Portugal lá fora também 

está a ganhar dinheiro, portanto isto não é especulação”. E faz introspeções: “especulação seria 

eu agarrar nestes 500 ou por cobiça ou por ser doido punha a 700 que era para ainda ganhar 

mais, isso era estúpido. Portanto aquilo que nós estamos a fazer é cumprir com os gajos que 

estão a promover lá fora e a trazer os clientes, porque se eu não lhe der esse dinheiro esses 

clientes não vinham para aqui, e iam para o Canadá ou para Espanha. Portanto o preço é o preço, 

se aumentar o petróleo os preços também sobem, isso não é especulação é custo. Aqui neste 

momento estamos a falar de custo. Agora se houvesse um grande mercado nacional de 

compradores até era bom, porque se eu fosse português neste momento podia comprar a 350, a 

saber que o meu vizinho está a comprar a 500, portanto está a marcar um preço muito acima do 

que eu posso comprar e até para os nacionais é um bom fenómeno. Em Birre uma casa que vale 

900 mil euros está a ser vendida por 1,2 milhões de euros, significa que eu vizinho, posso dizer a 

qualquer (pessoa) à minha volta, ou a qualquer comprador, aquela (pessoa) comprou a 1,2 

euros, eu comprei a 900 mil euros, já posso vender a 1 milhão de euros. Portanto o que se 

conseguiu com o golden visa é exatamente colocar o preço da propriedade a subir.” Quando isto 

sucede, aparecem novos investidores que era o que tinha desaparecido do mercado. Portanto, o 

responsável pela IRG Lux diz: “a casa que está para ali velha e abandonada há uma data de 

tempo agora vale a pena ir lá e comprá-la a um preço, restaura-la e voltar a revendê-la. Então 

acabei de dar emprego à construção, e acabei por criar novamente um mercado de investidores.  

Por exemplo, na Espanha em 10 anos a propriedade aumentou 250%, e claro isso despontou 

numa bolha imobiliária, não foi o que se passou em Portugal. “Em Portugal se os preços 

crescessem 5 ou 10% por ano maravilha, estamos no sítio certo e é isso que está acontecer. 

Todos os anos está 5 ou 10% mais caro, diz Nuno Durão. Portugal ainda tem que crescer cerca de 

5 vezes os preços para chegar à média europeia. É provincianismo não sabermos que em Monte 

Carlo um prédio em segunda mão antigo, no centro de Monte Carlo, custa 60 mil euros o metro 

quadrado, nós cá em Portugal o record, dos recordes de venda são 10 mil euros o metro 

quadrado, em cima do mar, com serviço do Hotel Palácio [Estoril], portanto nós temos que 
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deixar de ser provincianos, e assumir quanto é que custa um apartamento no centro de Londres, 

aqui gasta-se 600 ou 700 mil euros no Chiado, se forem para Covent Garden preparem 2 ou 3 

milhões de euros para o mesmo T2. É puramente uma falsa questão, chama-se mercado e não 

especulação”.  

 

5.4.9 Balanço da Iniciativa ARI 

A iniciativa tem superado todas as espectativas, e de uma maneira geral tem sido considerada 

muito positiva.  

A política executada pelo Governo, e particularmente pela iniciativa de Paulo Portas, é elogiada 

por Nuno Durão. “É a primeira vez que temos uma (pessoa) de direita a sério com poderes 

governativos, e isto é o resultado de uma (pessoa) de direita. Portanto a sensação que eu tenho é 

que esta (pessoa) olhou e disse agente precisa de dinheiro, precisamos de investidores de nível e 

fê-la bem no sítio certo. Portanto tiro-lhe o chapéu”. Rui Malta, diretor comercial da Remax 

Prime-Cascais, faz a mesma apreciação, “esta é uma decisão fortíssima e inteligente do Governo” 

Também, por ser um programa novo, com condições atrativas por comparação com outros 

países europeus, Sol de Alós, diretora da Remax Cidadela-Cascais, salienta que “haverá maior 

procura em Portugal este ano [2014], precisamente por causa da suspensão do programa de 

autorizações de residência canadiano, onde havia mais de 40 mil chineses sem o visto a que se 

tinham candidatado. Esta situação vai trazer mais chineses para investir em Portugal”. 

Porém, ainda assim, surgem algumas críticas ao programa golden visa devido ao que muitos 

consideram ser um investimento temporário. Como não é linear que os investidores tenham a 

residência (definitiva) ao fim dos 5 anos, pode acontecer mas não é uma certeza, Miguel 

Gonçalves considera que se isso não acontecer “ao fim dos 5 anos, os investidores vão querer 

colocar a casa à venda e vai ser muito complicado especialmente para as casas que estão 

inflacionadas”. E continua, “ou se cria uma inflação artificial no nosso mercado ou então vamos 

ter alguns problemas em termos diplomáticos com a situação”. 

No fundo estamos a exportar casas, se forem cerca de 1000 vistos, destes apenas uma milésima 

parte não estão ligados ao setor imobiliário, estamos a falar de meio milhar de milhões de euros 

que é muito importante, “uma exportação deste género penso que é uma exportação fantástica”, 

salienta Eurico da Silva. 
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5.4.10   Agência de Imigração 

Ivan Du41 juntou duas coisas, montou uma empresa chamada Golden World que vai fazer 

property management para chineses, e tem na China uma agência de imigração chamada Sky 

Immigration que juntou-se ao Golden World. Então o que é que eles fazem? Simples. Estão a 

preparar o property management e outros colaboradores na China estão a angariar chineses 

para virem investir para Portugal, para imigração pura. Portanto têm os dois negócios, o negócio 

de property management e o negócio normal de agente de imigração. 

Nuno Durão tem tido a colaboração dos colaboradores da Golden World revela “neste negócio 

temos o circuito fechado”. Enquanto uns andam a recrutar clientes na China “ às vezes entra-me 

um chinês aqui dentro [escritório do Estoril] que não fala nada, ou ligam para o meu telefone, e 

não falam língua nenhuma [entenda-se apenas falam Mandarim], os colaboradores do Golden 

World servem de nossos tradutores, se eu não tivesse este apoio estava tramado. Como estes não 

me cobram nem metade do que cobram as agências de imigração normal. Por tudo, é uma 

enorme mais-valia”. 

Primeiro, a questão que se coloca é porque será que os chineses são aqueles que mais investem 

no nosso país? Tal como outro tipo de negócio, outro tipo de investimento, os chineses optam 

pelo melhor, com maior rentabilidade, mas também devido à qualidade de educação e de vida 

que o país oferece. 

É o programa que oferece melhores condições, é o mais simples, o que está melhor simplificado 

comparando com os outros países europeus concorrentes, diz Ivan Du. Por exemplo, quando 

comparado com o programa Espanhol a escolha recai sobre Portugal, sobretudo pelas pessoas. 

As pessoas são bastante mais simpáticas em Portugal, pelo contrário em Espanha as pessoas não 

gostam dos Chineses, dizem que roubamos o trabalho deles. Aliando a isto tudo, o fator 

segurança; ambiente (não há poluição); sol e mar; e claro, a livre circulação pelo Espaço 

Schengen, finaliza o responsável pela Golden World. 

No mesmo sentido, Nuno Durão destaca que “as agências de imigração são poderosíssimas”. E 

continua: “as agências de imigração quando viram Portugal abrir portas vieram estudar o nosso 

mercado e perceberam que podiam ganhar muito dinheiro no nosso país”.  

Por curiosidade, qualquer cidadão chinês que nasça numa província chinesa, por muito dinheiro 

que tenha, não pode pôr os seus filhos a estudar por exemplo em Xangai, ou em Pequim. Miguel 

Gonçalves salienta “é assim se eu nascer numa província mesmo que eu tenha fábricas, e muito 

dinheiro não posso colocar os meus filhos a estudar em Xangai porque não sou de Xangai. O que 

eles [investidores] fazem é, vão às agências de imigração que lhes dizem onde é que eles podem 

ir à procura de negócio. É o próprio Governo que lhes diz: tu podes ir para a Europa, tu não 

                                                             

 

41 Ivan Du é responsável pela empresa Golden World que presta serviços de consultoria e de gestão imobiliária, e 
também trabalha como agente de imigração e intermediário nos negócios imobiliários. 
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podes ir, tu podes ir para Portugal. Assim, eles aproveitam estes regimes também para por os 

filhos a estudar na Europa”.       

Relativamente aos negócios, os 500 mil euros servem para quem vem só pelo visto, isto é, 

apenas para fazer negócio, e quem gasta cerca de 1 milhão de euros, ou mais, é para ficar a 

residir em Cascais.  

É a grande diferença de vender 500/600 mil euros ou 900 mil euros. “Nós vendemos a 900 e 

atraímos os clientes para ficarem cá, mesmo que seja emocionalmente, eles começam por querer 

um apartamento de 500 depois de perceber que o céu é azul, estão ao pé do mar que afinal isto é 

muito giro, eles não sonham onde é que é Portugal, pensam que é Marrocos, quando eles 

começam a perceber que por 80 euros vais a Londres e que aqui seria um bom poiso, começam 

imediatamente a dizer espera aí, porque é que eu hei de ter o meu filho a estudar em Londres e 

porque é não o ponho aqui a estudar em Portugal?! Existem aqui algumas escolas internacionais. 

“Vamos ali ao St. Julian's mostro o colégio, mostro-lhes os rankings, então as (pessoas) dizem 

epá então espera aí que se calhar vou comprar uma casa que pode ser que o meu filho queira vir 

para aqui ou minha mulher vir para cá. Então começamos logo a subir o budget com essa 

atração”. 

Os chineses acham o mercado imobiliário nacional bastante barato, aliado ao facto que na China 

só são donos das casas durante 50 ou 60 anos, porque como os terrenos são do Estado, tal é uma 

concessão. Ou seja, quando se compra um apartamento este é concessionado ao Estado, durante 

cinco ou seis décadas, ao fim destes anos volta para o Estado, e o cliente tem que recomprar 

outra vez. Porém, “quando chegam a Portugal e compram uma casa para a vida ficam loucos, 

então quando eu lhes digo que este lote rende porque você é dono até ao centro da terra, pode 

escavar é tudo seu, os gajos ficam doidos…e é para sempre”, refere Nuno Durão. 

Há suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais em processos do golden visa. Nuno 

Durão é categórico “eu já tive dinheiro que veio da China, chegou cá à banca e como eles 

[investidores] não conseguiram explicar o dinheiro, Portugal devolveu o dinheiro à China”. E 

prossegue. “Não há lavagem de dinheiro. O que sucedeu com um cliente que por acaso era nosso 

cliente, (a pessoa) entrou em Portugal justificou tudo, tinha um cadastro limpo na China, 

portanto nada faria dizer que aquela (pessoa) era um vigarista qualquer, era o que aconteceria a 

qualquer pessoa que está em Portugal. E o melhor do programa foi que esta (pessoa) foi acusada, 

julgado em 2 meses na China, e Portugal apanhou-o através da competência do SEF. O mandato 

de captura é 6 meses após a emissão do visto. Mas no meio desta confusão ganhámos quase 1 

milhão de euros em Portugal, vendeu-se um Porsche, e supostamente não era dinheiro sujo, era 

dinheiro emprestado que (a pessoa) não pagou. O SEF trabalhou bem, conseguiram tirar-lhe 1,5 

milhão de euros de um cofre de casa, aprenderam-lhe o carro, aquilo foi tudo rápido, o sistema 

funciona. Uma (pessoa) que se porta mal é presa”. 
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6. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E IMPACTES: ANÁLISE AO REGIME 

ESPECIAL DE ARI NO PAÍS E NO MUNICÍPIO DE CASCAIS 

 

Este capítulo foi elaborado a partir dos dados estatísticos (nacionais) divulgados pelo Governo 

português, mais precisamente pelo MNE/DGACCP; AICEP; e SEF, e através de dados não 

“oficiais” obtidos em fontes diversas. Por outro lado, também teve-se em conta a informação 

obtida através da análise às notícias referentes ao programa ARI que tiveram destaque na 

comunicação social, conforme mencionado anteriormente, e através da informação baseada na 

opinião dos agentes imobiliários e de imigração que desenvolvem actividade no município de 

Cascais.  

A iniciativa ARI está a superar as expectativas e tem sido amplamente elogiada, sobretudo nos 

fóruns do setor imobiliário, como tendo contribuído de modo não irrelevante para a recuperação 

deste estratégico mercado da economia nacional. Tem atraído um grande número de 

investidores estrangeiros ao nosso país, conforme se pode comprovar mais adiante. 

 

Quadro 6 – Estatística ARI ao nível nacional, autorizações concedidas (nº vistos) *  

2012 2013 2014 (até ao dia 30 de Junho) 

2 494 670 

Total: 1166 

Fonte: MNE/DGACCP; AICEP; e SEF, elaboração própria 

* Estão neste momento (Julho 2014) em análise 882 pedidos de investidores e 998 de familiares 

 

Quadro 7 – Estatística ARI ao nível nacional, modalidades (requisitos ARI) 

Aquisição de bens 
Imóveis 

Transferência de capital 
Criação de, pelo menos, 10 

postos de trabalho 

1109 55 2 

Total: 1166 

Fonte: MNE/DGACCP; AICEP; e SEF, elaboração própria 

* Estão neste momento (Julho 2014) em análise 882 pedidos de investidores e 998 de familiares 

 

Quadro 8 – Estatística ARI ao nível nacional, investimentos (valor em euros) * 

2012 e 2013 2014 (até ao dia 30 de Junho) 

307 M euros 417 M euros 

Total: 724 M euros 

Fonte: MNE/DGACCP; AICEP; e SEF, elaboração própria 

* O SEF prevê que até ao final do ano (2014) o investimento, só em 2014, ultrapasse os mil milhões de euros 
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Quadro 9 – Estatística ARI ao nível nacional, autorizações de residência a familiares reagrupados  

2012 e 2013 2014 (até ao dia 30 de Junho) 

576 1023 

Total: 1599 

Fonte: MNE/DGACCP; AICEP; e SEF, elaboração própria 

 

Quadro 10 – Estatística ARI ao nível nacional, modalidade-Imobiliário: localização geográfica  

(por municípios) 

Aquisição de Bens Imóveis 
perfazendo, no conjunto, valor igual ou 

superior a 500mil euros 

Lisboa 

Cascais 

Grândola 

Oeiras 

Albufeira 

Loulé 

Loures 

Óbidos 

Fonte: MNE/DGACCP; AICEP; e SEF, elaboração própria 

 

Quadro 11 – Estatística ARI ao nível nacional, nacionalidade dos principais investidores e nº de vistos 

Nacionalidade dos principais 
investidores 

Nº vistos 

China 952 

Rússia 36 

Brasil 31 

África do Sul 28 

Líbano 20 

Fonte: MNE/DGACCP; AICEP; e SEF, elaboração própria 

 

a)- Síntese dos dados apresentados: nível nacional 

Dados oficiais indicam que desde Outubro de 2012 (inicio do programa) até Junho de 2014 

(últimos dados facultados), entraram em Portugal cerca de 724 milhões euros, ao abrigo deste 

programa, sendo que 61 milhões de euros por transferência de capital, e 663 milhões de euros 

para a aquisição de bens imóveis. Tem atraído um grande número de investidores estrangeiros 

ao nosso país, sobretudo cidadãos chineses (952), seguidos dos russos (36), brasileiros (31), sul-

africanos (28), e libaneses (20). 
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Espera-se que até ao final de 2014, o investimento global no golden visa possa rondar os mil 

milhões de euros. 

 

Quadro 12 – Estatística ARI ao nível do município de Cascais, autorizações concedidas 

2013 2014 (até ao dia 31 de Março) 

65 45 

TOTAL: 110 

Fonte: Dados não “oficiais” obtidos em fontes diversas, elaboração própria 

 

Quadro 13 – Estatística ARI ao nível do município de Cascais, nacionalidade dos principais investidores 

Nacionalidade dos principais investidores no 
município de Cascais 

China 

Rússia 

Brasil 

Africa do Sul 

Angola 

Fonte: Dados não “oficiais” obtidos em fontes diversas, elaboração própria 

 

Quadro 14 – Estatística ARI ao nível do município de Cascais, modalidade-Imobiliário: localização geográfica 

Aquisição de Bens Imóveis, ou no 
conjunto, perfazendo valor igual ou 

superior a 500 mil euros 

Cascais (linha de costa) 

Quinta da Beloura 

Quinta da Bicuda 

Quinta da Marinha 

Alcabideche  

Estoril (linha de costa e imediações do Casino) 

S. Pedro do Estoril 

Parede 

Fonte: Dados não “oficiais” obtidos em fontes diversas, elaboração própria 

 

b)- Síntese dos dados apresentados: nível do município de Cascais 

No âmbito do programa ARI foram concedidas, até ao dia 31 de Março 110 (65 em 2013 e 45 em 

2014) autorizações de residência por investimento realizado no município de Cascais, por 

investidores, na sua maioria, de nacionalidade chinesa, mas também investidores nacionais da 

Rússia, do Brasil, da África do Sul e de Angola.  
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A China foi, de longe, o país que mais investiu no golden visa, sobretudo no setor imobiliário. A 

atividade de investimento realizada está relacionada com a aquisição de bens imóveis de valor 

igual ou superior a 500 mil euros, com localização no município de Cascais, mais precisamente: 

Cascais (linha de costa), Quinta da Beloura, Quinta da Bicuda, Quinta da Marinha, Alcabideche 

(junto à A5), Estoril (linha de costa e imediações do Casino), S. Pedro do Estoril e Parede 

 

c)- Impactes no país, segundo a comunicação social 

Os vistos gold tornaram-se uma das maiores fontes de rendimento dos países da periferia 

europeia no último ano, mas a forte concorrência e as condições cada vez mais flexíveis da sua 

atribuição começam a levantar dúvidas. O que pode levar Bruxelas a apertar as regras. 

Segundo o vice-primeiro ministro, o programa de vistos tem contribuído de modo não 

irrelevante para a recuperação do mercado imobiliário em Portugal e alguns estudos apontam 

para um crescimento de 40% em 2013 do volume de transações de casas em Portugal através 

desta política e deste investimento. 

Na opinião do dirigente da APEMIP, aquele é ainda um valor que deve ser multiplicado várias 

vezes, não só pelo poder de atração que estes investimentos geram, como também pelo efeito de 

contágio de outros potenciais investidores estrangeiros. Luís Lima diz que um euro investido no 

nosso país é facilmente multiplicado por cinco ou seis. Estes investidores irão também acabar 

por gastar dinheiro em mobiliário, gastronomia, lazer ou saúde contribuindo em muito para a 

dinamização da economia interna do país. 

Esta preferência dos titulares dos vistos dourados pela compra de imóveis é naturalmente 

recebida com entusiasmo pelos responsáveis do sector, que têm realizado verdadeiras 

investidas em busca de investidores estrangeiros, da realização de salões imobiliários à 

participação em workshops de sensibilização, promovidos nos principais mercados, em 

articulação com o Turismo de Portugal. 

Do lado português, grandes escritórios de advogados, mediadoras imobiliárias portuguesas e 

chinesas instaladas em Portugal e consultores de investimento mobilizaram-se para aproveitar 

este novo negócio. Algumas destas entidades foram constituídas recentemente e 

especificamente para isto. 

Estes agentes estão a abrir instalações ou a deslocar-se regularmente ao país asiático para 

apresentar imóveis, que têm de se encontrar em condições de venda imediata. Esta 

característica é fundamental para a concretização do negócio, porque os chineses não dominam 

a informação e, por isso, não aceitam que uma venda fique dependente de burocracias, como a 

falta de licença de habitabilidade, indispensável à realização da escritura, etc. 

Ainda em terreno nacional, estão a ser promovidas redes informais de angariação de clientes, 

que incluem funcionários de embaixadas, empregados de hotéis ou de conhecidas casas de 

“alterne” de Lisboa, e cidadãos estrangeiros radicados em Portugal, com destaque para a 
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comunidade chinesa, contam a todos os que conhecem este negócio e com quem o Jornal Público 

inquiriu. 

Em apenas dois meses, Janeiro e Fevereiro, a procura de imóveis para compra registou um 

aumento de 30% face a igual período do ano passado. Os vistos gold e o regime fiscal para RNH 

são os grandes impulsionadores deste aumento. 

A procura dos vistos gold em Portugal por parte da comunidade chinesa levou o diretor do SEF, 

Manuel Palos, a propor ao Governo, já este ano, a colocação de um inspetor do SEF naquele país 

asiático.  

Paulo Portas (enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros) acrescentou que a evolução mais 

recente deste instrumento de captação de investimento mostra dois efeitos: (i) assenta numa 

diversificação na localização dos interesses imobiliários, uma vez que os vistos gold começaram 

por aplicar-se a áreas de Lisboa, mas agora há interesse por outras áreas ou cidades; (ii) há 

agora mais contactos para investimentos, não apenas na compra de ativos imobiliários e 

turísticos, mas também para a construção. Isso é também um sinal de maior confiança em 

Portugal. 

Questionado pela Lusa sobre o facto de no ano de 2013 não ter sido concedido qualquer visto 

mediante o critério de criação de empregos, e apenas 2 no ano de 2014, o vice-primeiro-

ministro, Paulo Portas, desvalorizou a situação, já que os investimentos acabam por ter reflexo 

na criação de postos de trabalho. “As entidades que criam emprego através de projetos 

industriais normalmente recorrem aos sistemas de incentivos contratuais negociados com a 

AICEP. Por isso, no caso dos vistos gold, o efeito de criação de emprego mede-se, sobretudo, 

através do estímulo ao imobiliário e do apoio ao setor do turismo. Uma coisa e a outra 

dinamizam oportunidades de trabalho”. 

Paulo Portas destacou que “a procura acelerou no segundo semestre, o que certamente também 

se deve à melhoria da perceção externa sobre Portugal. Todas as indicações que temos apontam 

para o facto de os vistos gold estarem a ter um impacto forte na dinamização do mercado 

imobiliário. As compras e vendas de casas e propriedades estavam muito paradas e isso era um 

sinal de recessão. O efeito dos vistos gold no crescimento do mercado imobiliário tem sido 

notado pelas agências e ajuda à retoma da economia”, acrescentou, realçando que, se Portugal 

não tivesse desenhado um programa que liga residência e investimento, os investidores iriam 

aplicar o seu dinheiro noutro país. 

Os vistos gold estão na moda. É fazer uma busca na Internet e ver a propagação de consultores, 

ajudantes, intermediários, negociantes e outros prestadores de serviços para perceber que, pelo 

preço de redigir uma lei, o Governo criou uma nova indústria. 

E que indústria! Em cerca de um ano e meio de programa venderam-se cerca de 581 milhões de 

euros em ativos, grande parte em ativos imobiliários. A isto, deve-se acrescentar IMI, IMT, 

imposto de selo e, claro, as comissões a todos os ajudantes do imigrante, que pela nossa 

experiência chegam a representar 20% do preço do imóvel. 
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Para Luís Lima, Presidente da APEMIP, o potencial deste tipo de programas não se ficará por 

aqui, conjecturando que este tipo de investimento possa representar um “investimento superior 

a 1,5 mil milhões de euros para o país, até ao final de 2014”. Prossegue, “não nos podemos 

esquecer que um euro investido em imobiliário português se multiplica rapidamente por 4 ou 5, 

pois este é um bem que é consumido internamente, e os seus consumidores irão, 

necessariamente, dinamizar a economia do país não apenas por esta via, mas também pelo 

investimento que acaba por fazer noutros sectores como a restauração, a saúde ou o turismo”, 

conclui. 

 

d)- Impactes no município de Cascais, segundo os agentes imobiliários e de imigração 

A opinião dos agentes imobiliários é bastante variada. Miguel Gonçalves indica que não acredita 

que isso se traduza em efeitos na economia local “porque mesmo que eles [investidores] venham 

cá 30 dias por ano, durante o resto do tempo a casa esteve fechada e assim não se vai traduzir 

em negócio extra. A não ser os impostos municipais, mas mesmo assim não creio que a câmara 

venha a ganhar mais do que ganha porque as casas já lá existem, não foram construídas de raiz. 

Isso é um rendimento que já existe, e portanto não há um acréscimo em termos de receita 

municipal”.     

Pelo contrário, Frederico Abecassis considera que “Cascais pode vir a ser o destino mais 

procurado por milionários de todo o mundo, no entanto para isso é preciso criar condições para 

os receber”. 

Como forma de investimento estrangeiro (entra dinheiro), pagamento de impostos municipais, 

como os promotores vendem casas, e assim também se realizam novos investimentos, gera 

economia, isso é bom e tem um impacte positivo no Concelho, assinala Paula Ponce Lopes.  

Se, “muitos estrangeiros que vêm para Cascais pensavam passar 2/3 meses por ano, porém, hoje, 

alguns já estão a viver permanentemente, outros passam 6 meses, outros 4 meses. Porém, estão 

a passar mais tempo do que aquilo que pensavam inicialmente porque não conheciam o 

Concelho, não conheciam o tipo de vida que se tem aqui, refere Rafael Ascenso. Prossegue, “eles 

são os próprios a dizer que é o melhor tipo de vida que já viram, nunca viram vida igual a esta, 

em sítio nenhum, sobretudo devido à segurança, à simpatia das pessoas, à facilidade de acesso, a 

tudo, as infra-estruturas que temos, e isso é apreciado por todas estas pessoas que vêm de países 

onde, por vezes, sentem essa falta de segurança, falta de acessos, falta de funcionamento das 

coisas básicas, e portanto é por isso que as pessoas se sentem bem aqui”, diz o diretor-geral da 

Porta da Frente (Christie´s). 

Primeiro, a questão que se coloca é porque grande parte dos investimentos incide sobre o 

município de Cascais. Ivan Du é claro na resposta: “Cascais é um território muito rico, com um 

grande número de pessoas com enorme poder económico. É uma vila muito bonita, tem sol e 

mar, é muito segura, está muito próxima a Lisboa (a capital), e com muitas escolas de renome 

internacional do concelho”. 
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O responsável pela Golden World conta que tem um escritório na China, onde é apresentado o 

programa português (…) “os investidores chegam a Portugal ficam 5 a 7 dias, é-lhes mostrado 

várias casas, colégios para os filhos, locais de interesse, conhecem a região de Cascais e 

normalmente ficam surpreendidos com aquilo que vêm. Alguns destes investidores nem faziam 

ideia que Portugal existe, sabem da existência de França, Alemanha, e alguns de Espanha, mas a 

maior parte dos chineses não conhece Portugal, no entanto quando cá chegam, os que queriam 

investir os 500 mil euros, apenas para investimento (arrendamento), já não querem sair de 

Cascais. Trazem a mulher, os filhos e muitos deles ficam a residir aqui, diz Ivan Du. 

Relativamente aos negócios, os 500 mil euros servem para quem vem só pelo visto, isto é, 

apenas para fazer negócio, e quem gasta cerca de 1 milhão de euros, ou mais, é para ficar a 

residir em Cascais.  

Após o período mínimo de investimento (5 anos) Ivan Du expressa que “50% dos investidores 

ficam em Cascais, aqueles que têm os filhos nas escolas, que têm uma vida estabilizada, os 

restantes 50% seguem com os seus negócios”. Rui Malta, diretor comercial da Remax Prime-

Cascais, não tem o mesmo parecer. “Cerca de 90% dos chineses saem do país, e apenas 10% 

ficam a residir no concelho”, salienta. 
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7. AS VANTAGENS DA CRIAÇÃO DE UM GABINETE DE APOIO AO 

INVESTIDOR ESTRANGEIRO 

A principal hipótese desta pesquisa defende que a criação de estruturas municipais, 

designadamente de um gabinete de apoio ao investidor estrangeiro é uma mais-valia para o 

Concelho na medida em que permite aconselhar e acompanhar os potenciais investidores 

estrangeiros, e pode funcionar como facilitador de todos os procedimentos burocráticos de 

programas que incitem ao investimento e ao IDE em particular. Assim, será determinante como 

mediador e simplificador económico, tendo em vista a atracão de investimento externo para 

Cascais, podendo constituir um recurso-chave no desenvolvimento do território local. 

O gabinete de apoio ao investidor estrangeiro deve seguir um rumo centrado em quatro 

pilares42: promoção do talento empreendedor/empresarial, melhoramento das infra-estruturas 

de negócios, apoio à inovação nas PME e promoção do investimento estrangeiro no local, 

perpetuamente com o desígnio de trabalhar o mais próximo possível dos cidadãos 

empreendedores. 

Como estrutura integrada na administração municipal, o gabinete pode atuar na promoção do 

Concelho de Cascais, no seu todo (p.e. roteiros do património natural e edificado), mas também 

ao nível da tramitação administrativa de muitos projetos de investimento, ajudando os 

empresários e as empresas no encaminhamento mais adequado dos processos, no caso do 

programa golden visa através da articulação com o Governo central – MNE/AICEP, MAI/SEF e 

ME, universidades, escolas e instituições da sociedade civil de negócios, empresas (PME - tecido 

empresarial/ comercial) e os empresários.  

Seguramente, o aspeto mais crítico para a perceção que os investidores têm do nosso país é a 

forma como os seus processos são geridos pelas entidades da administração pública com que se 

relacionam, nomeadamente nos casos em que os prazos não são cumpridos, ou em que há 

omissão de decisões administrativas, conflitos de competência entre entidades públicas, 

decisões não fundamentadas ou obstáculos burocráticos que se traduzem em entraves ao IDE e 

consequente ao desenvolvimento da atividade empresarial. 

A questão que se coloca é quem melhor poderá aconselhar um investidor estrangeiro, por 

exemplo, quando confrontado com a burocracia portuguesa, a complexa e dispersa informação, e 

a indispensável conformidade aos Planos Diretores Municipais (PDM), de forma a assegurar a 

estabilidade e a segurança dos investimentos? A resposta à questão anterior é clara. É pertinente 

a criação de um gabinete de apoio ao investidor estrangeiro que desenvolva as seguintes 

competências: 

                                                             

 

42 Achou-se apropriado seguir um exemplo de sucesso na aquisição e retenção de investidores estrangeiros, e 
atração de talento internacional, a fim de transformar o território local num centro de negócios de classe mundial. 
Neste sentido, um ótimo exemplo é o da Madrid Emprende - Ayuntamiento de Madrid. 
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Recolher, tratar e apresentar a informação solicitada pelo investidor: 

(i) Identificar os locais adequados às exigências de negócio do projeto, envolvendo um contato 

próximo com zonas industriais, parques empresariais, mediadoras imobiliárias, centros 

tecnológicos ou de investigação, universidades, centros de formação profissional, etc.; 

(ii) Planear, preparar e acompanhar com rigor as missões de prospeção em Cascais, tendo em 

conta os itinerários adequados ao perfil dos visitantes; 

(iii) Acompanhar estas missões por colaboradores do gabinete de apoio ao investidor 

estrangeiro, com visitas a terrenos, empresas, entidades públicas, universidades ou outros 

interlocutores relevantes para que o investidor faça uma avaliação completa da competitividade 

do concelho; 

(iv) Para não conflituar com os agentes privados, o gabinete terá que funcionar em conjunto com 

eles, numa base de co-produção. 

 

Simplificador da Legislação complexa:  

(i) Procurar ser um facilitador da Legislação aplicável, com a capacidade de levar as entidades 

públicas e os privados a dialogarem, com o objetivo de se identificarem todos os 

constrangimentos ao desenvolvimento de um determinado projeto; 

(ii) Permitir ao investidor ter um cenário claro das condições em que pode ou não fazer o 

investimento e dos custos associados, no respeito da legislação existente. 

 

Assegurar a estabilidade e a segurança dos investimentos em conformidade aos PDM: 

(i) O PDM estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de 

ordenamento do território e de urbanismo, e as demais políticas urbanas;   

(ii) Sendo um instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais de 

ordenamento do território e para o estabelecimento de programas de ação territorial, deve por 

isso ter em conta os objetivos inerentes ao desenvolvimento, a distribuição racional das 

atividades económicas, as carências habitacionais, os equipamentos, o comércio, as redes de 

transporte e de comunicações, as infraestruturas, entre outros. 

 

Articulação com o Governo Central/ Entidades Públicas, nomeadamente as que sejam agentes do 

IDE: 

(i) No caso do regime especial de ARI, articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

através da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, e Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (pela via do investimento); com o 



  

 

101 

Ministério da Administração Interna, através de Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, e por fim 

com o Ministério da Economia; 

(ii) Articulação estratégica com a AICEP43. Como angariador de IDE, a AICEP acompanha os 

projetos de investimento em todas as suas etapas, apoiando aqueles que melhor concorram para 

a competitividade e sustentabilidade da economia portuguesa, contribuindo para os objetivos de 

aumentar o valor acrescentado, reduzir o défice da balança comercial e criar emprego; 

(iii) Articulação estratégica com o SEF. Canal privilegiado na obtenção da autorização de 

residência, incluindo a colaboração com as entidades reguladoras responsáveis pela emissão das 

autorizações de residência, como é exemplo o próprio SEF. 

 

Apoio do investidor já instalado e ao “novo” investidor, desenvolvendo mais investimento:  

(i) Como se sabe, o aforismo diz que “é mais barato reter clientes do que conseguir clientes 

novos” (AICEP) também se aplica à promoção de investimento. Uma forma eficaz de conseguir 

mais investimento é conseguir que os investidores que já se encontram no local, sejam nacionais 

ou estrangeiros, alcancem resultados que os conduzam a reinvestir e divulguem essa iniciativa. 

Para essa divulgação será necessário o apoio do gabinete promovendo as boas práticas. 

 

Articulação com os Dossiers Estratégicos da Cascais Dinâmica 

 

Centro de apoio e de confiança para que o investidor se acostume a ir 

 

Para além da atividade de mediação, o gabinete deve prestar um serviço completo aos 

investidores internacionais em diversas áreas tais como:  

(i) Serviços Jurídicos; 

(ii) Serviços de Tradução e Guias intérpretes, entre outros.  

 

Deve também: 

(i) Divulgar e promover programas que incitem ao IDE, como o regime especial de ARI, bem 

como os mecanismos facilitadores existentes em Cascais, por toda a rede de relações 

internacionais do Município; 

                                                             

 

43 Cabe à AICEP, enquanto agência pública responsável pela captação de investimento estrangeiro e promoção 
da internacionalização das empresas e das exportações nacionais, um papel fundamental na angariação de 
investimento estruturante para o território nacional. 
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(ii) Concentrar toda a informação objetiva, para além de todos os procedimentos burocráticos e 

de eventuais alterações que venham a surgir ao programa; 

(iii) Promover a desburocratização, implicando um mínimo de deslocações dos futuros 

investidores, tanto para as transferências de capital como para a aquisição de bens imóveis; 

(iv) Persistir num compromisso entre as autoridades locais (interprete-se Câmara Municipal) e 

os futuros investidores. Uma relação de confiança entre os vários atores será essencial para o 

bom desfecho de todo o processo. 

 

7.1 ARTICULAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE ARI COM A GEMINAÇÃO DE 

CIDADES 

As geminações de cidades podem (e devem) ser tidas como cidades-irmãs e cidades parceiras na 

promoção conjunta de projetos, não apenas ligados às ações humanitárias, culturais, 

educacionais, mas sobretudo na relação de aproximação e de contactos privilegiados para ações 

conjuntas, de natureza mais pragmática, no sentido de “parceria estratégica económica” de 

desenvolvimento face aos principais desafios da globalização.  

É sobretudo através de geminações que as cidades podem promover-se no exterior da região ou 

do país, criando assim parcerias estratégicas para o desenvolvimento local que não derivam das 

circunstâncias nacionais (Covas, 1997). 

Neste sentido, as geminações podem ser cruciais pela rede que constituem, para a captação de 

novos mercados e investidores. 

Atualmente Cascais partilha a sua amizade com quinze cidades-irmãs de vários continentes, com 

culturas e religiões distintas, todas elas com particularidade e identidades variadas.  

Consequentemente, a divulgação e promoção do regime de ARI em algumas das cidades-irmãs, 

nomeadamente aquelas que não integram o espaço Schengen44, pode atrair um número 

interessante de investidores estrangeiros ao nosso país, e particularmente ao município de 

Cascais.  

Importa sublinhar a importância que o espaço Schengen representa para o investidor, bem como 

para a sua família, uma vez que garante a liberdade de circulação, num território que engloba 26 

países, com mais de 400 milhões de cidadãos. 

Perante o caso concreto dos investidores chineses, admitindo que a situação política e social no 

seu país pode alterar-se, estes querem garantir um ”porto de abrigo“ para si e as suas famílias. 

Há várias razões para os chineses (ricos) escolherem este ou aquele país ou município para 

                                                             

 

44 Das 15 cidades irmãs de Cascais, apenas Biarritz integra o espaço Schengen. Assim, a população desta cidade 
francesa (interprete-se cidadãos nacionais da U.E. e do EEE) é a única de todas as 15 geminações que dispensa de 
visto para entrar em Portugal e direito de circulação no espaço Schengen. 
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investir. Alguns fazem-no porque querem ”somente“ emigrar, outros porque querem que os 

filhos estudem em instituições de ensino prestigiadas. Mas não só. Também valorizam a 

transparência do sistema legal e do mercado imobiliário por forma a garantir a longevidade do 

título de propriedade. 

Cascais possui excelentes relações com territórios com economias em desenvolvimento e com 

mercados emergentes, como são exemplo algumas da cidades-irmãs de Cascais espalhas pelo 

mundo. 

Cascais, pela sua posição privilegiada e estratégica, pelas ligações ao espaço lusófono e pela sua 

abertura tradicional a outras culturas deve-se assumir, desde já, na captação e atracão de IDE, 

através da divulgação e promoção do golden visa aos seus parceiros internacionais. Deve por 

isso divulgar o programa a todas as cidades irmãs, mas fazer uma aposta forte com seguintes as 

cidades: Wuxi (China), Campinas e Guarujá (Brasil), Karsiyaka (Turquia) e Atami (Japão). 

Para além disto, a CMC pode estabelecer geminações ou parcerias com outras cidades dos países 

com economias emergentes, por exemplo, Angola e mais cidades Brasileiras. Estes casos têm a 

vantagem acrescida de partilharem a mesma língua. 
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8. CONCLUSÃO 

Há vários países na Europa, nomeadamente aqueles atingidos pela grave crise financeira, que 

começaram a utilizar programas de atração de emigrantes de negócios, com diferentes 

requisitos e exigências para a obtenção de vistos, como forma de captação de investimentos 

estrangeiros. 

As regras variam de país para país, assim como os valores que tem que pagar e a duração do 

visto a receber, mas o princípio básico é quase sempre o mesmo. Se pode fazer um investimento 

significativo num país europeu, em seguida, será elegível para um visto de residente temporário. 

Portugal foi um dos pioneiros no final de 2012, e o sucesso da iniciativa portuguesa, sobretudo 

no setor imobiliário, levou outros países em dificuldades como Espanha, Chipre, Malta, Grécia, 

entre outros, a entrarem na mesma corrida no ano de 2013.  

Todavia Portugal tem sido o campeão de vendas onde os vistos gold, ao que tudo indica, podem 

chegar aos mil milhões de euros ainda durante o ano de 2014. 

Só durante os primeiros 6 meses de 2014, foram registadas cerca de 48 mil transações de 

imóveis em Portugal. Estes números indicam que os investidores internacionais voltaram ao 

mercado português, e estão a serenar o mercado imobiliário que estava em claras dificuldades 

devido à recente conjuntura económica do País. 

O sucesso da iniciativa portuguesa tem sido amplamente elogiado, sobretudo nos fóruns do 

setor imobiliário, como tendo contribuído de modo não irrelevante para a recuperação deste 

estratégico mercado da economia nacional. 

O grande impulsor desta retoma é o investimento estrangeiro, em grande medida incitado por 

programas que existem, como o regime especial de ARI, mas também pelo regime fiscal para 

RNH45. 

Para os potenciais investidores ARI os benefícios do programa são quase imediatos. Após a 

aquisição do imóvel o investidor poderá de imediato arrendá-lo, ou seja, investimento garantido, 

ao final do 5º ano, com o investimento em seguimento, poderá vender o imóvel pois já é 

considerado residente permanente, e ao final do 6º ano pode adquirir a nacionalidade 

portuguesa por via da naturalização.  

Permite ainda ao investidor e à sua família circular livremente pelos 26 países do espaço 

Schengen, bem como assentar as suas operações em Portugal, e daqui pode trabalhar em toda a 

Europa e todo o Mundo. 

                                                             

 

45 Os que mais procuram o nosso país são os chineses (com grande evidência) e brasileiros, através do regime 
ARI, e os britânicos e franceses, pelo RNH. Este tipo de investidores escolhe, de forma geral, casas mais luxosas 
situadas no município de Lisboa e de Cascais (ARI), e toda a região do Algarve, mas com destaque para os municípios 
de Loulé e Albufeira (RNH). 
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De facto, o golden visa traz um volume de investimento para o mercado imobiliário que seria 

difícil de conseguir doutra forma, sendo possível escoar ativos de luxo que, devido à recente 

conjuntura económica do País, seria bastante mais difícil a sua venda no mercado interno. 

Também os valores dos investimentos, apresentados pelo Governo, devem ser multiplicados 

várias vezes, não só pelo poder de atração que estes investimentos geram, como também pelo 

efeito de contágio de outros potenciais investidores estrangeiros. Estes investidores irão 

também acabar por gastar dinheiro em mobiliário, gastronomia, comércio de luxo, lazer ou 

saúde, contribuindo assim para a dinamização da economia interna do país. 

Por outro lado, muitos críticos assinalam que os movimentos financeiros subjacentes a pedidos 

de ARI são sujeitos a uma análise de risco de branqueamento, como forma “simpática” de tirar o 

dinheiro (e a própria pessoa) do escrutínio das autoridades judiciais do país de origem. Outra 

grande crítica é especulação no setor imobiliário, sobretudo derivada às elevadas comissões 

pedidas pelos operadores, na sua maioria chineses, que podem chegar aos 20/25%.  

Muitos consideram ser um investimento temporário. Como não é linear que os investidores 

tenham a residência (definitiva) ao fim dos 5 anos, pode acontecer, não sendo contudo uma 

certeza que isso venha realmente a acontecer. Ao fim dos 5 anos os investidores vão querer 

colocar a casa à venda e vai ser muito complicado especialmente para as casas que estão 

inflacionadas. 

Também será justo que um imigrante trabalhe e pague os seus impostos (enquanto tenta manter 

ou arranjar trabalho) em Portugal e não consiga obter autorização de residência, enquanto um 

imigrante que compra um imóvel de 500 mil euros o consiga obter em menos tempo? E sabendo, 

de antemão, que a maior parte destes investidores nem sequer vai ficar a residir em Portugal, e 

contribuir diretamente para a economia do país. 

Pode-se dizer que o regime especial de ARI é um programa de investimento disfarçado de 

imigração, e que ao mesmo tempo é um programa de captação de investimento mas que cria 

uma situação de desigualdade, ou seja, uma forma de discriminação entre ricos e pobres porque 

parece haver, na realidade, imigrantes de 1ª Classe e imigrantes de 2ª Classe. 

Adicionalmente, o Canadá, pioneiro deste tipo de programas de imigração, suspendeu muito 

recentemente o seu programa por concluir que os benefícios económicos para o país eram 

limitados. Algo em que Portugal devia refletir. 

Também no nome do programa se encontra uma imprecisão, porque a designação do programa 

ocorre quase sempre, e conforme foi descrito neste relatório, com o “pomposo” nome técnico de 

ARI – Autorização de Residência para atividade de Investimento. Porém, nem tudo o que dá 

direito ao visto se encaixa no conceito tradicional de investimento. Comprar casas que valem 

mais de 500 mil euros ou abrir um negócio que crie emprego são investimentos. Já uma 

“simples” transferência bancária de 1 milhão de euros é questionável; até porque não existe 

nenhuma obrigação de o dinheiro depositado vir a ser efetivamente gasto (e não apenas 

“parqueado”) no país. 
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Outra situação prende-se com o acesso à cidadania, que cria cada vez maiores desigualdades, 

separando os que têm mais recursos, com poder financeiro, dos que não têm. Aquilo que muitos 

autores chamam de “cidadania económica” onde os estrangeiros, com uma quantidade 

considerável de capital, o injetam no país de acolhimento sendo-lhes, posteriormente, concedida 

a cidadania. 

Isto é, viola-se, de forma explícita, um princípio da igualdade dos cidadãos só por uns terem mais 

recursos que os outros. É um perigoso princípio. É uma questão de injustiça que se deve 

contrariar. Os cidadãos, independentemente de uns terem mais recursos que os outros, devem 

ter o acesso à cidadania nos mesmos moldes.  

Por exemplo, o PE têm-se manifestado contra esta situação, aprovando no início de 2014 uma 

resolução não vinculativa defendendo que a cidadania europeia não devia ter um preço, 

demonstrando preocupação com os programas de venda, direta ou indireta, dessa cidadania, 

com a certeza que a cidadania não se deve vender.  

Bruxelas deve evidentemente dar indicações claras, com chamadas de atenção sobre este tipo de 

programas. Através de sinais firmes, e diria mais, com uma investigação aos vários tipos de 

investimentos e investidores criando, por exemplo, uma equipe que elabore um relatório sobre 

esta situação nos vários países. De facto, atuou bem no caso de Malta que teve que recuar porque 

simplesmente vendia a nacionalidade Maltesa.  

Por último, temos que entender que este é um programa de captação de investimento 

estrangeiro que dá direito de imigração. 

Assim, basta estar atento e fazer alguns ajustes ao programa em atividade, porque as 

oportunidades que o regime especial de ARI, e outros programas com o mesmo fim oferecem 

podem contribuir para que o nosso país seja, cada vez mais, um forte atrativo para investidores e 

investimentos externos. 

 

a) Balanço do estágio no GRIP da CMC 

Esta experiência de estágio curricular, em contexto real de trabalho, foi bastante positiva, e, 

acima de tudo, permitiu-me aprender muito e crescer profissionalmente. Tive a sorte de estar 

rodeado de excelentes profissionais, que se mostraram sempre muito recetivos e me apoiaram 

sempre que necessário. Isto facilitou a minha rápida integração no GRIP da CMC. 

Um estágio deste âmbito no seio de uma CM é muito diversificado, para além de muito 

estimulante e exigente.  

O tipo de atividades e experiências que tive oportunidade de viver durante o período de estágio 

foram muito diversas. Muitas vezes senti um gosto muito grande em trabalhar nesta área, pois 

enquadrei-me bem com este tipo de serviço. Deste modo, fui gradualmente percebendo que 



108 

gostava muito do que fazia, e sei que me sentiria muito satisfeito se tivesse oportunidade de 

poder continuar a desempenhar funções nesta área. 

Concluindo, devo dizer que este estágio curricular no GRIP foi muito importante para a minha 

formação profissional, pois não tinha antes tido qualquer oportunidade para colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos ao longo da minha carreira académica. O enriquecimento 

profissional e pessoal que decorreu deste estágio poderá, espero eu, ajudar-me na minha vida 

profissional futura. 
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ANEXO 

1) Lista de pessoas inquiridas ou consultadas 
 
 

NOME FUNÇÃO ENTIDADE/ORGANISMO 

Miguel Pinto Luz 
Vice-Presidente da CMC e responsável 

pelas áreas do Desenvolvimento 
Económico e Turismo  

Câmara Municipal de Cascais 

Alexandre Faria 
Administrador-executivo da Cascais 

Dinâmica (ex-vereador do pelouro das 
Relações Internacionais da CMC) 

Empresa municipal Cascais 
Dinâmica – Gestão de 
Economia, Turismo e 
Empreendedorismo 

António Duarte 
Inspetor Principal e Chefe da 
Delegação do SEF de Cascais 

Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras 

Alice Estácio 

Inspetora-adjunta Principal do SEF 
Lisboa Vale do Tejo e Alentejo – 

Coordenadora do programa golden 
visa 

Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras 

Luís Lima Presidente da APEMIP 
Associação dos Profissionais e 

Empresas de Mediação 
Imobiliária de Portugal 

Vera Costa Assistente do Presidente da APEMIP 
Associação dos Profissionais e 

Empresas de Mediação 
Imobiliária de Portugal 

Telma Rodrigues 
Secretária Pessoal do Gabinete do 

Vice-primeiro Ministro 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal 

Pedro Reis (na ocasião) Presidente da AICEP 
Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, 

E. P. E.  

Maria Manuela 
Branco 

Key Account Manager – Direção de 
Grandes Empresas  

AICEP  

Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, 

E. P. E.  

Pedro Ministro 
Diretor (Direção Financeira, de 

Estudos e de Estratégia da empresa 
InCI  

Instituto da Construção e do 
Imobiliário, I.P.  

Michael Reeve 
Diretor executivo (CEO) da Associação 

de Proprietários Estrangeiros em 
Portugal  

Associação de Proprietários 
Estrangeiros em Portugal  

Ana Lourenço 
Programme Supervisor Information 

Research 
Associação de Proprietários 

Estrangeiros em Portugal 

Jorge Malheiros 
Professor Associado do IGOT- UL e 
Investigador do Centro de Estudos 

Geográficos  

IGOT/CEG - Universidade de 
Lisboa 

Jesus Maria Orejas  
Adjunto departamento en Madrid 

Emprende 
Madrid Emprende - 

Ayuntamiento de Madrid 
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2)- Entrevistas: lista de pessoas/ agentes imobiliários e de imigração entrevistados 

 

NOME FUNÇÃO AGÊNCIA DE IMIGRAÇÃO  

Ivan Du 
Diretor-Geral/Agente de 

Imigração 
Golden World Property Investment 

Consultant, Ltd 

NOME FUNÇÃO IMOBILIÁRIA 

Rafael Ascenso Diretor geral 
Porta da Frente - Christie’s, 

International Real Estate 

Nuno Durão 
Sócio-Gerente/ Managing 

Partner 
IRG Lux- Fine & Country, 
International Realty, Lda 

Frederico Abecassis Diretor-Geral 
Luxus, Sociedade de Mediação 

Imobiliária, Lda 

Miguel Dias Gonçalves 
Sócio/ Consultor 

Imobiliário 
White Properties, Sociedade de 

Mediação Imobiliária, Lda 

Paula Ponce Lopes Gestora Processual Century 21 Premium - Cascais 

Eurico Ferreira da Silva Office Manager Sotheby`s International Realty 

Luís Silva  Consultor Imobiliário 
CfAlemã - Sociedade de Mediação 

Imobiliária, Lda 

Sol de Alós 
Corretora 

Imobiliária/Broker 
Remax Cidadela, Sociedade de 

Mediação Imobiliária Lda. 

António Pinto Ferreira 
Director de New Business 

Development 
IN's Portugal - Leading Real 

Estate Companies of the World 

Joaquim Marques Correia Sócio-Gerente 
J & AC - Sociedade de Mediação 

Imobiliária, Lda. 

Sílvia Santos Coordenadora 
House & Home, Mediação e Gestão 

Imobiliária 

Ana Querido Sales Consultant PF - Paula Figueiredo, Real Estate 

José Mesquita Sócio-Gerente 
Marina Mesquita-Sociedade de 

Mediação Imobiliária Unipessoal, 
Lda. 

Pilar Ferreira Pinto Sócio-Gerente 
Pilarfpinto - Mediação Imobiliária 

Unipessoal, Lda. 
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Luísa Rodrigues Silva Gerente Imobiliária 
Luísa Rodrigues Silva - Mediação 

Imobiliária Unipessoal, Lda. 

Carlos Gouveia Sócio-Gerente 
The House 4 You - Mediação 

Imobiliária, Lda. 

Carla Santos Gerente Imobiliária 
IMO FLAK - Empreendimentos 

Imobiliários, SA 

António Pedro Santos Gerente Imobiliário 
Novaldeia – Sociedade de 
Mediação Imobiliária, Lda. 

Manuela Rainha Consultora Imobiliário 
Habilys, Mediação Imobiliária, 

Lda. 

Luís Figueira Consultor Imobiliário Golden Estoril, Real Estate 

Rui Malta Consultor Imobiliário 
Remax Pr1me, Sociedade de 

Mediação Imobiliária Lda. 
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i Este relatório foi escrito em conformidade com o novo Acordo Ortográfico. 


