
O Programa Elevar o seu Negócio é promovido pelo 
Governo Português através do Alto Comissariado 
para as Migrações e visa o apoio ao investimento 
em Portugal.

Dirigido a empresários portugueses com empresas 
sediadas no estrangeiro que pretendam estabelecer 
o seu negócio em Portugal, o programa visa 
disponibilizar condições para que o possam replicar 
em Portugal contribuindo para o desenvolvimento 
e criação de valor na economia.  

O Programa constitui-se como um instrumento que 
permite alavancar os negócios dos empresários 
emigrantes portugueses que estabeleceram as suas 
empresas noutros países, e que desejam estreitar 
laços com o seu país  e a sua região de origem.  
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1) Oportunidade de criar novas relações com o país 
de origem e restabelecer laços com a terra natal
2)  Aposta na qualidade dos recursos nacionais 
disponíveis
3) 28 horas de assessoria especializada
4) Apoio na elevação do seu negócio
5) Integração no Forum e Rede de Empresários 
Emigrantes
6) Ligação privilegiada aos empresários locais,
ao município e outras entidades locais
7) Acesso a 4 sessões com o Personal Business 
Mentor

1) Registo no portal do ACM – Alto Comissariado 
para as Migrações, através do formulário 
disponível, em: 
http://www.acm.gov.pt/-/elevador-pt.

2) Após o registo será contactado pelo nosso 
serviço de apoio!

como participar?

porquê participar?

ELEVAR o seu Negócio, 
o que é?
É um programa promovido pelo ACM – Alto 
Comissariado para as Migrações  para apoiar os 
empresários portugueses estabelecidos em 
qualquer país do mundo, que pretendam replicar o 
seu negócio em Portugal.

Materializa-se em assessoria na constituição da 
empresa em Portugal, apoio técnico, integração em 
fórum e rede de empresários, acesso privilegiado às 
entidades locais e acompanhamento por um 
Personal Business Mentor.

O Programa Elevar o seu Negócio dirige-se aos 
empresários portugueses que tenham negócios 
estabelecidos em qualquer país do mundo e que 
pretendam estabelecer o seu negócio em Portugal.

a quem se dirige?

ELEVAR
o seu Negócio

Mais informações: +351 216 856 245
gare@acm.gov.pt


