
Com um vibrante e inovador ecossistema de empresas e startups
1 hora para criar
uma empresa

7 unicórnios portugueses valem mais de 34 mil milhões de dólares
(CB Insights) - Farfetch, Outsystems, Talkdesk, Feedzai, Remote, Anchorage Digital e Sword Health

Dados de 2022

Com 244 dias de sol por ano, Portugal é o país onde vale a 
pena viver, trabalhar e investir…

Portugal é um país inovador voltado para a transformação digital

3º país da UE com maior adesão à banda larga fixa, ultra rápida
(Digital Economy & Society Index 2022)

Top 40 mundial no desenvolvimento digital de serviços públicos (UN E-Government Survey 2020)

Venha conhecer-nos!
PORTUGAL OPEN for BUSINESS

www.portugalexporta.pt     
808 214 214    aicep@portugalglobal.pt

Português no Top 10 das línguas mais faladas no 
mundo (ethnologue)

3º passaporte mais valioso: acesso a 169 países
(Passport Index 2022)

Ligados
ao mundo

E uma forte aposta na investigação
307 centros de R&D 49 escolas internacionais (International Schools Database)

Oportunidades para todos
4º país com maior integração de minorias e 8º país com maior integração de imigrantes
(Global Talent Competitiveness Index, INSEAD)

5º país do mundo com maior percentagem de mulheres empregadas (World Talent Ranking, IMD)

E comprometido com um futuro sustentável
com 59% da produção
de energia proveniente
de fontes renováveis
(REN)

6º país do mundo melhor
preparado para uma economia
mais verde e inclusive
(Global Competitiveness Report 2020, WEF)

14º no desempenho 
das Alterações Climáticas 
(Climate Change Performance 
Index 2023)

Com talento reconhecido em todo o mundo
3º país europeu com a maior taxa de licenciados em Engenharia (Eurostat)

8ºpaís do mundo com melhores
competências linguísticas (IMD TWC)

9ºpaís do mundo com a maior aptidão
em inglês (English Proficiency Index 2021)

Peso das exportações no PIB de 40% (INE)

Top10 dos melhores países europeus para investir (EY)

1º país do mundo a agilizar negócios além fronteiras (Doing Business Report 2020)

Somos um país aberto e em crescimento

E uma qualidade de vida irresistível
6º país mais seguro do mundo
(Global Peace Index 2022)

4º país com melhor qualidade de vida para 
os expatriados (Expat Insider 2022)


