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Resumo 

 

 

Serve o presente estudo para tratar um tema que, resultando directamente do 

factor globalização, está cada vez mais presente em grandes e médias empresas 

portuguesas: o processo de expatriação. Com a necessidade de se expandir globalmente 

e colocar os melhores recursos em diferentes países, a empresa opta por enviar de forma 

provisória colaboradores para ocupar cargos que dificilmente seriam ocupados por 

colaboradores do próprio país, principalmente numa fase inicial. Desta forma, este 

estudo vai incidir exactamente na análise dos objectivos e dificuldades associadas ao 

processo de expatriação, tanto no que diz respeito aos expatriados enviados para 

Angola, como da empresa que gere e controla o processo de expatriação.  

Perante toda a análise realizada pretendo dar algum tipo de suporte a qualquer 

futuro expatriado que leia esta tese, remetendo e advertindo para o que poderá encontrar 

no início, durante e no final do processo de expatriação: dificuldades esperadas, como 

as ultrapassar e acima de tudo o que de positivo pode retirar da experiência. Mais 

precisamente, procuro explicar que o Departamento de Recursos Humanos deverá 

realizar todos os esforços para escolher e formar o melhor possível o futuro expatriado, 

dar-lhe todo o apoio durante a sua estadia em Angola, através de um suporte local ou de 

mecanismos de comunicação contínua, e, por último, preparar cuidadosamente a sua 

(re)integração na empresa. Este procedimento não só resultará numa adaptação local 

mais rápida por parte do expatriado, como tornará maior a probabilidade de sucesso de 

toda a operação. 

 

 

Palavras-chave: Expatriação, Globalização, Empresas multinacionais, Objectivos, 

Dificuldades, Angola  
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Abstract 

 

 

The present study was performed to treat and analyze a subject that is a direct 

result of globalization and that is increasingly present in large and medium-sized 

Portuguese companies: the expatriation process. There is a need for the companies to 

expand globally and place the best resources in each destination country. That way, one 

chooses to send their employees, on a provisional basis, to positions that would hardly 

be occupied by employees of the destination country, especially in an early stage. Thus, 

this study will fall exactly on the objectives and difficulties associated with the whole 

expatriation process, specifying the case of Portuguese companies in Angola.  

Along the main conclusions, my intention is to communicate a clear idea and 

give some sort of support to any reader and future expatriate who reads this thesis, 

referring and warning what anyone can find at the beginning, during and after the 

expatriation process, expected difficulties and how to overcome them and above all, 

how positive the experience can be. More precisely, I intend to explain that the Human 

Resources Department must make every effort to select and train a future expatriate, 

give him all the footing during his stay in Angola through a physical support or 

continuous communication mechanisms, and finally, prepare carefully his 

(re)integration into the company. This procedure will not only result in a faster local 

adaptation by the expatriate itself, as it will rise the probability of this whole operation 

be a success. 

 

 

 

Keywords: Expatriation, Globalization, Transnational Companies, Objectives, 

Difficulties, Angola  
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1. Introdução 

 

Cada vez mais, com o passar dos anos, através da globalização, temos assistido a 

um aumento considerável do número de empresas multinacionais criadas pelo mundo 

fora. Juntamente com este crescimento têm surgido novas estratégias internacionais e 

uma preocupação acrescida de encontrar os profissionais mais adequados à ocupação de 

diferentes cargos, surgindo desta forma a necessidade de entender a melhor opção de 

ocupação para cada um deles. Será uma mais valia expatriar colaboradores da empresa 

mãe para as suas subsidiárias (orientação etnocêntrica), será mais vantajoso recrutá-los 

directamente no país de colocação da subsidiária (orientação policêntrica) ou mesmo 

optar por um misto entre as duas vertentes (orientação geocêntrica)? Esta análise obriga 

a um estudo mais aprofundado dos diferentes comportamentos adoptados pelas 

empresas multi-localizadas e colaboradores expatriados. Através das opções por elas 

tomadas, no que toca a transferências de quadros, teremos a oportunidade de entender 

diferentes estruturas económicas adoptadas pelas empresas multinacionais, diferentes 

estratégias organizacionais e variadas decisões/atitudes individuais tomadas pelos 

colaboradores. Desta forma, será importante compreender a relação existente entre as 

diferentes empresas com o seu mercado interno e mesmo externo de trabalho, os 

objectivos que estão na base da deslocação de recursos humanos, as dificuldades de 

Gestão de Recursos Humanos, tanto pessoais como profissionais, problemas associados 

às deslocações e as tendências actuais de evolução.  

Assim sendo, será apresentada a contextualização de toda esta informação com o 

caso real de Angola. Perante toda a recente vaga de expatriação verificada do nosso país 

para Angola, no que diz respeito ao mundo empresarial, serão apresentadas conclusões 

relativamente aos objectivos e dificuldades sentidas pelo lado da empresa que promove 

a expatriação, assim como o expatriado em questão. Os dados analisados resultam de 6 

(seis) entrevistas realizadas a 3 (três) colaboradores de empresas responsáveis pela 

gestão do processo de expatriação e 3 (três) expatriados, bem como da consulta de 

várias fontes documentais. Dado o carácter limitado desta informação, bem como a 

ausência de estudos anteriores sobre o tema, este trabalho deve ser entendido como 

exploratório. Com o intuito de rematar a tese da melhor forma possível, irei mencionar 

algumas ideias-chave a ter em conta num processo de expatriação, mais precisamente 

ideias que vão ao encontro dos objectivos pessoais/profissionais dos expatriados e das 
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empresas em questão, assim como os principais factores que deverão ter-se em conta de 

modo a atenuar as dificuldades. 

2. Enquadramento teórico 

 

2.1. Globalização: causa da expatriação 

 

“A eficaz gestão de recursos humanos tem sido progressivamente reconhecida como um 

dos mais importantes determinantes do sucesso ou do fracasso dos negócios 

internacionais” (Scullion, 2005: 8) 

 

Conforme referido na parte introdutória, o mundo do trabalho, alterou-se a todos 

os níveis com a globalização, desde o mundo tecnológico, económico, político, até ao 

sociocultural. Estas mudanças favoreceram situações de expatriação com vista a cobrir 

de forma global todos os desejos e necessidades dos clientes das diferentes 

organizações. Assim, com o fenómeno da globalização, a gestão de expatriados torna-se 

um factor tão crucial que por vezes é considerada como sinónimo de gestão 

internacional de recursos humanos (Brewster et al., 2000). Com isto, compondo uma 

necessidade de lançamento ou gestão de negócio internacional, o recurso a expatriados 

de terceiros países ou a próprios gestores locais nem sempre se apresenta como a 

solução mais adequada, graças aos custos de transacção (Williamson, 1993). A solução 

mais acertada, passa, por vezes, por recorrer a expatriados da própria casa-mãe, em 

relação aos quais já existe uma relação de confiança, dando lugar à possibilidade de 

criar e conjugar políticas de comunicação idênticas entre o local de origem com o local 

de destino de trabalho. Estes expatriados serão bastante importantes na medida em que 

vão complementar a actividade de decisão e da supervisão da casa-mãe, preenchendo 

um cargo altamente qualificado que dificilmente seria ocupado por um recurso humano 

local. Eles permitem produzir um conhecimento e coordenar actividades à escala global, 

de forma a permitir que este mesmo conhecimento possa circular entre a casa-mãe e as 

suas filiais, e vice-versa (Rego e Cunha, 2007), levando assim a uma integração global 

das actividades transnacionais da empresa. Quando um processo deste calibre se inicia é 

fundamental que a empresa tenha conhecimento e consciência de que um processo 

destes requer, por parte dos Recursos Humanos, um cuidado especial, desde a adaptação 
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do expatriado ao país de destino, aceitação de uma dupla-vida, choque linguístico (se 

for esse o caso), segurança pessoal, caso se trate de uma cidade de risco, até à criação de 

um bom plano financeiro (Suutari e Brewster, 2004). Através de especial atenção a 

todos estes pormenores, existe um esforço por parte da empresa para que todo o 

investimento realizado não seja em vão, evitando assim perda de dinheiro, tempo, 

oportunidades de mercado e possivelmente conflitos internos com o país de destino do 

expatriado. 

Como já foi possível compreender, a expatriação representa a transição de 

recursos humanos de uma dada organização para um outro país. Os expatriados, durante 

um ou mais anos, têm como objectivo realizar missões noutros países, ao serviço das 

suas organizações. Desta forma as empresas oferecem aos mesmos um conjunto de 

benefícios, desde a maior responsabilidade que auferem, maiores incentivos financeiros 

e oportunidades de colocar à prova as suas capacidades.  

As empresas têm que entender que para terem sucesso à escala mundial e 

responder simultaneamente de uma forma individualizada aos mercados locais, têm que 

apostar fortemente nas pessoas, pois são elas que gerem e implementam a estratégia, 

desempenham e constroem estruturas organizacionais, criam e aplicam as tecnologias. 

Assim sendo facilmente se pode afirmar que a globalização das pessoas é a chave para o 

sucesso do negócio. Contudo, o processo de expatriação nem sempre é bem sucedido. 

Conforme um estudo realizado, 25 a 40% dos processos não resultam em países 

desenvolvidos, sendo que nos países em desenvolvimento este valor sobe para 70%, 

terminando assim antes do tempo inicialmente previsto (Ashamalla e Crocitto, 1997; 

Luthans e Farner, 2002). Como é esperado, um fracasso num processo desta dimensão 

acarreta consequências gravíssimas, tais como a perda de produtividade, desperdício dos 

encargos associados, formação e desenvolvimento do expatriado, afectação da sua auto-

estima, confiança, impossibilidade de apoiar outros expatriados (Garonzik et al., 2000, 

cit. Takeuchi et al., 2005) e consequentemente perda de motivação.  

 

2.2. Objectivos da expatriação 

 

Numa abordagem a um tema desta envergadura é de extrema importância 

entender as duas dimensões que sustentam os principais factores assentes na deslocação 

geográfica dos recursos humanos qualificados. De um lado temos as ambições da 
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própria empresa, na perspectiva da melhor colocação e preparação possível dos gestores 

em tarefas nacionais e internacionais ou o melhor controlo das operações. Do outro lado 

encontram-se as condicionantes individuais que levam a uma diferente motivação e 

desejo face às deslocações, tal como a fase de vida em que se encontra o colaborador, a 

sua ambição profissional e os seus “obstáculos” pessoais, como por exemplo, obstáculos 

familiares.  

 

2.2.1. Por parte da empresa 

 

“ Em contraste com os outros empregados, os expatriados tendem a estabelecer um 

contrato relacional, e não transaccional, com a organização”  

(Mayerhofer et al, 2004: 652) 

 

Do ponto de vista da empresa, existem duas razões principais que explicam esta 

necessidade de deslocação: a necessidade de apresentar conhecimentos e qualificações 

em falta nos diferentes locais e a necessidade de controlo e coordenação, através de 

profissionais vindos da sede. Segundo Edstrom e Galbraith (1977), as empresas optam 

por transferir internacionalmente quadros de forma a preencherem posições/cargos 

específicos, aproveitar qualidades individuais de gestão, permitir a aquisição de 

diferente experiência internacional e também providenciar coordenação e controlo de 

actividades nas diferentes filiais. Para mim e para vários autores, esta última 

necessidade é aquela que mais se destaca. Destaca-se como a mais importante, pois a 

empresa mãe, ao abrir qualquer subsidiária, não colocará alguém que não seja de 

confiança na sua gestão. Esta pessoa de confiança mais facilmente interpretará 

correctamente as ordens da sede e com mais precisão poderá colocar o seu superior a 

par das “novidades”. Através desta deslocação poderemos também transferir 

conhecimentos ligados ao marketing e à tecnologia e obter uma maior facilidade na 

comunicação entre a empresa mãe e a sua filial.  

Segundo Atkinson (1989), os quadros mais propícios a serem transferidos são os 

gestores de posição hierárquica mais elevada, colaboradores científicos e técnicos de 

topo, devido à escassez das qualificações, gestores que se encontram em 

desenvolvimento de carreira, falando-se aqui de transferências mais temporárias e de 

jovens recém-licenciados. Contudo, esta acção nem sempre se revela tão linear e 
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simples. É essencial que os expatriados possuam um conhecimento cultural significativo 

do país de destino para que o controlo seja o mais eficaz possível, caso contrário 

poderão causar problemas à empresa multinacional no que diz respeito à capacidade de 

controlo (Paik e Sohn 2004: 68). Conforme foi afirmado por Andreason (2003: 549), 

existem muitas competências de gestão que não são universais, isto é, não são 

susceptíveis de serem transferidas de uma cultura para outra, sendo que uma das causas 

maiores de fracasso dos expatriados baseia-se na incapacidade de ajustamento à cultura 

estrangeira, o que remete automaticamente para a ideia de que um gestor eficaz e 

bastante competente no seu espaço doméstico poderá não ser capaz de adaptar a sua 

gestão a uma cultura diferente. Desta forma, é fundamental que haja uma boa 

interpretação dos padrões e cultura da empresa, a noção de que uma relação de 

confiança mais depressa será assegurada e assumida por um expatriado do que por um 

local, o facto de que nenhuma acção poderá tomar lugar sem uma integração social, 

cultural e política e, por último, a possibilidade da pertença cultural comum facilitar as 

relações de comunicação.  

 

2.2.2. Por parte do expatriado 

 

“(…)um dos objectivos de um expatriado eficaz é a redução do etnocentrismo.” 

(Littrell, 2002: 15) 

 

No que concerne aos objectivos individuais, deve-se entender, antes de mais, o 

conceito de carreira. Este conceito surge, em primeiro lugar, como um cruzamento entre 

a estratégia da empresa e a do colaborador e, em segundo lugar, como uma melhoria 

continuada do seu nível de vida. O primeiro ponto esclarece o cruzamento entre os 

objectivos da procura, oferecidos por uma dada estrutura organizacional e um sistema 

inter-relacionado de postos de trabalho, e a disponibilidade da oferta por parte dos 

colaboradores, incluindo as suas atitudes perante o trabalho e possíveis deslocações. O 

segundo ponto transmite a ideia de que uma carreira oferece ao colaborador uma 

melhoria traduzida na oportunidade de promoções variadas, satisfação no trabalho e 

melhoria geral do estilo de vida pessoal. A possibilidade de mobilidade internacional é 

encarada por qualquer colaborador como um passo necessário à sua promoção dentro da 

empresa, algo que acarreta benefícios futuros. Assim, em prol de uma vida futura 
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cativante, associada à estabilidade financeira e profissional, qualquer colaborador que 

tenha em especial atenção o seu futuro e seja ambicioso, terá em conta uma 

possibilidade de mobilidade internacional.  

 

2.3. Dificuldades associadas ao processo de expatriação 

 

É um facto que qualquer tipo de movimentação apresenta sempre uma série de 

dificuldades. Desta forma, torna-se imprescindível adoptar boas práticas e políticas de 

Recursos Humanos que possam tornar esta movimentação o mais eficiente possível. A 

existência de circulação de colaboradores torna-se essencial para que haja uma clara 

circulação de informação e uma boa transferência de valores comuns. É necessário que 

a Gestão Internacional de Recursos Humanos garanta a eficiência desta mobilidade 

internacional, tendo em conta o desenvolvimento de carreiras, considerações familiares 

e recompensas financeiras. (Trudel, 2009). 

O trabalho prestado pelos recursos humanos passará em parte pela identificação 

dos postos de trabalhos mais adequados a cada colaborador, a determinação de 

processos de selecção e recrutamento dos potenciais colaboradores a serem deslocados, 

fixação dos níveis de remuneração e subsídios, desenvolvimento de formação específica 

e estudo intensivo da melhor forma de (re)integração dos colaboradores deslocados após 

o seu retorno. Compreende-se então a importância e o porquê do impacto que um bom 

trabalho pelos responsáveis da gestão internacional de Recursos Humanos poderá ter no 

processo de deslocação. Um processo de deslocação mal planeado poderá trazer custos 

muito elevados para a empresa, já para não falar do impacto psicológico que poderá 

sentir o colaborador em questão.  

 

2.3.1. Por parte da empresa  

 

“Os expatriados podem ser um eficaz meio de controlo, se possuírem conhecimento 

cultural significativo do país onde realizam a missão. Se não possuírem tal 

conhecimento, podem causar danos à empresa multinacional no que concerne à 

capacidade de controlo” (Paik e Sohn,2004: 68) 
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Do ponto de vista da empresa, um dos principais problemas relacionados com as 

transferências é o custo associado à mesma. A hipótese de um eventual fracasso é um 

obstáculo que prevalece em qualquer decisão de tal ordem. Tal como consta num texto 

pioneiro sobre o assunto (Franko, 1973), o custo financeiro associado à deslocação do 

colaborador assenta na primeira desvantagem do processo de expatriação. Tzeng, já nos 

anos noventa, afirmava que os custos associados poderiam mesmo chegar a uma 

duplicação do salário do colaborador, tornando-se, desta forma, imprescindível tentar 

maximizar o retorno do investimento realizado. É no seguimento deste obstáculo que se 

tem registado uma preocupação crescente em considerar outras formas, menos 

dispendiosas, de deslocação internacional de competências, tal como deslocações a 

curto prazo, inferiores a um ano, e mesmo o contacto à distância.  

Uma outra dificuldade passível de se considerar e que poderá surgir no processo 

de deslocação internacional é a receptividade que os colaboradores do país de destino 

podem apresentar. Naturalmente não será bem recebida a ideia de que os lugares de 

topo da hierarquia organizacional estão exclusivamente reservados para os expatriados 

do país de origem. Psicologicamente, a moral dos colaboradores locais poderá ser 

afectada e o desempenho do seu trabalho pode ser automaticamente influenciado. Por 

esta razão, temos assistido a uma mudança positiva nesta mentalidade, no sentido em 

que é cada vez mais aceite que o conhecimento local pode ser de melhor forma atingido 

pelos colaboradores locais do que com o uso contínuo de expatriados.   

 

2.3.2. Por parte do expatriado  

 

“O aumento em espiral dos custos com os expatriados, que podem custar três ou 

quatro vezes mais do que nos países de origem, tem induzido empresas a procurar a 

maximização do retorno do investimento.” (Mukuada, 2001:37) 

 

Perante um processo de deslocação, é inato a qualquer pessoa apresentará certas 

dificuldades de adaptação e integração. Consoante a personalidade de cada um, este 

processo será mais ou menos doloroso. Em primeiro lugar, temos que ter em conta que 

este processo implicará sempre uma mudança no quadro habitual da vida de cada um. 

Segundo, as dificuldades individuais resultam da posição que o mesmo apresenta no 
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ciclo de vida familiar
1
. O facto de um colaborador ser casado (Salt e Singleton, 

1995:24), pode representar um problema maior para a empresa. Os custos e dificuldades 

de movimentação passam a estender-se a todo o agregado familiar, desde as 

dificuldades relativas à integração social, procura eventual de emprego para o cônjuge e 

integração dos filhos no sistema escolar. Caso não opte por ser acompanhado pela 

família, maiores custos de deslocação estarão associados, assim como possíveis 

problemas pessoais correspondentes. Outra resistência que pode surgir resulta da 

posição profissional que o colaborador assume na altura. Isto é, caso o colaborador 

esteja a ocupar uma boa posição profissional, o incentivo à deslocação será menor 

comparativamente a um recém-licenciado, em que a preocupação maior assenta no seu 

desenvolvimento de carreira. É importante perceber que um colaborador, perante uma 

situação de deslocação, um processo de adaptação, o confronto com novas realidades e 

o surgimento de ameaças, tanto a nível pessoal como profissional, pode ter de lidar com 

o factor stress. É natural que esta reacção seja diferente de pessoa para pessoa, mas de 

forma mais ou menos forte estará sempre presente no expatriado. Nos casos em que o 

stress se apodere de forma incontrolável no colaborador, em caso extremo poderá 

mesmo levar à desistência do processo de deslocação internacional.  

Perante tudo isto, não é difícil compreender a extensão das dificuldades 

inerentes ao processo de expatriação. É importante que sejam escolhidos os 

colaboradores certos, para os locais certos, no momento certo do seu ciclo de vida e 

com a total consciência das consequências, vantagens e desvantagens que tal processo 

poderá acarretar.  

3. Metodologia  

 

Através da elaboração deste projecto pretendi aferir que objectivos sustentam 

uma decisão de iniciar um processo de expatriação, tanto a nível da empresa como do 

colaborador, e consequentemente perceber quais as dificuldades que geralmente estão 

associadas ao processo de expatriação, desde a fase inicial até à fase de inserção do 

colaborador de volta na empresa, também a nível da empresa e do colaborador. É certo 

que o objectivo desta investigação é de carácter exploratório, sendo o procedimento 

metodológico adoptado um estudo de caso, mais precisamente o estudo de algumas 

empresas portuguesas em Angola. Os participantes deste estudo são colaboradores de 

                                                           
1 Ciclo de vida familiar na medida em que se trata de um colaborador solteiro ou casado 



12 
 

empresas que foram submetidos a um processo de expatriação e colaboradores que 

fazem parte da gestão de todo o processo de expatriação. No que diz respeito aos 

colaboradores expatriados, tive oportunidade de entrevistar duas pessoas do sexo 

masculino, uma delas com 25 e outra com 51 anos, e uma pessoa do sexo feminino, com 

26 anos. Relativamente ao primeiro entrevistado do sexo masculino (25 anos) durante o 

ano que permaneceu no país de Angola desempenhou a função de “Sénior Auditor II”. 

Este, em Portugal encontra-se numa das grandes empresas de auditoria. Quanto ao 

segundo entrevistado do sexo masculino (51 anos), marcou presença em Angola durante 

3 (três) anos como engenheiro civil. Ficou responsável pelo acompanhamento, controlo 

e gestão de duas obras que estavam a decorrer em Angola. Quanto à terceira 

entrevistada, ocupou o cargo de “Financial Analyst” durante um ano e meio em Angola. 

Destes três expatriados, apenas a empresa onde trabalha o “Sénior Auditor II” tem 

representação em Angola. 

Quanto aos responsáveis pela gestão do processo de expatriação, consegui 

entrevistar três colaboradoras do sexo feminino que ocupam cargos administrativos em 

três empresas distintas. Uma delas ligada ao ramo da construção e as outras duas a 

actividades de consultoria. É de salientar que destas três empresas contactadas, apenas a 

empresa de consultoria apresenta uma filial em Angola. 

As técnicas e instrumentos de recolha de dados basearam-se, primeiro, na 

realização das entrevistas anunciadas anteriormente, segundo da recolha e análise de 

fontes documentais, desde documentários televisivos, artigos de jornais e dados 

estatísticos. O tratamento dos dados obtidos foi realizado através de uma análise 

qualitativa. É de salientar que as entrevistas realizadas foram individuais e semi-

estruturadas. Foram utilizados dois guiões previamente preparados, um para os 

expatriados e outro para os responsáveis pela gestão do processo, que serviram de 

orientação para o desenvolvimento das entrevistas realizadas.
2
   

Inicialmente estava prevista a realização de um maior número de entrevistas, 

contudo, nem sempre se torna fácil o acesso a colaboradores que tenham alguma 

disponibilidade e vontade para falar do seu processo particular de expatriação. Não 

obstante, perante a impossibilidade de alargar o número de entrevistas, os meios de 

informação dos nossos dias permitiram-me ter acesso a uma vasta informação e 

exemplos de casos reais de expatriados, conforme será salientado ao longo do estudo de 

                                                           
2
 Os dois guiões utilizados para a realização das entrevistas estão inseridos nos anexos da dissertação.  
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caso. Estas fontes incluem entrevistas televisivas, reportagens de jornais e estatísticas 

realizadas por diferentes empresas, como por exemplo a empresa Mercer, que me 

permitiram obter as informações necessárias para retirar algumas das conclusões que 

necessito.  

Será importante definir que apesar das diferentes definições de expatriação que 

fui encontrando, na realização deste estudo exploratório encarei a expatriação como um 

processo de transferência temporária, com um mínimo de 12 (doze) meses, de um 

colaborador para um local de trabalho diferente do local onde o colaborador está 

habituado a trabalhar. O colaborador passa a viver o seu dia-a-dia no novo país até ao 

final do tempo acordado. Desta forma, todos os expatriados entrevistados 

permaneceram em Angola mais do que um ano. 

  

4. As empresas portuguesas em Angola 

 

4.1. Breve caracterização socioeconómica de Angola 

 

"Angola está em franco crescimento e existem poucos exemplos no mundo onde se 

constrói tanto e em tão pouco tempo” 

 (Dragan Sutanovac, Ministro sérvio da Defesa Nacional)
3
 

 

Angola, situada na Costa Ocidental de África entre a Namíbia e o Congo, cuja 

área assenta nos 1.246.700 Km2, é constituída por mais de 19 milhões de habitantes. 

Como principais centros urbanos destaca-se Luanda (capital de Angola), Lobito, 

Benguela, Huambo (antiga Nova Lisboa) e Lubango (antiga Sá da Bandeira). Destes 19 

milhões de habitantes, mais de 50% reside numa zona urbana, sendo que a população 

urbana se apresenta nos 57%. Relativamente à esperança média de vida, actualmente 

não ultrapassa os 43 anos, sendo que cerca de 48% da população tem menos de 15 anos, 

48% tem idades compreendidas entre os 16 e 59 anos e só 4% da população apresenta 

mais de 60 anos.
4
  

Quanto ao aspecto económico, Angola tem sido recentemente alvo de um 

crescimento económico notável, sendo o sector petrolífero conjugado com as reservas 

                                                           
3  Jornal de Angola online, ” Há poucos exemplos de tanta construção” ed. 22 Setembro 2011 
4 Dados retirados da WiKipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola). Acedido a dia 20 de Agosto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
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de diamantes uma das principais causas do forte crescimento do PIB. Conforme uma 

notícia no Jornal de Angola o PIB per capita angolano duplicou nos últimos cinco anos. 

Desde que Angola passou a viver em paz, passou de um PIB per capita de 1500 dólares 

em 2002, para 3500 dólares em 2007, notando-se um aumento de 233%. 
5
 

 

             

 

 

Segundo a “Economist Intelligence Unit”
6
, Angola foi considerada como uma economia 

de confiança pelas três principais agências de rating mundiais. Em Julho a Standard & 

Poor´s aumentou o rating de Angola de B+ para BB-, com uma previsão estável. Já em 

Maio, a Moody´s e em Junho a Fitch Ratings destacaram a sua confiança em Angola ao 

conseguir manter um desempenho macroeconómico sólido. Estas três agências foram 

influenciadas pelas boas avaliações que o Fundo Monetário Internacional deu. Outro 

factor preponderante na avaliação realizada pelas agências de rating foi o importante 

progresso realizado pelo governo no que diz respeito ao pagamento das dívidas a 

empresas de construção, num momento em que a queda do preço do petróleo criou 

alguns problemas ao governo angolano. É referido também, através da notícia publicada 

que “a perspectiva de estabilidade atribuída pelas três agências significa que é 

improvável uma alteração do rating no futuro próximo". É ainda referido que a 

economia angolana deverá crescer 7,6% no ano de 2011, devendo este crescimento 

prolongar-se durante o ano de 2012, atingindo um crescimento de 10,3%.
7
 

 

                                                           
5 Notícia publicada no jornal de Angola, “PIB per capita angolano duplicou em cinco anos” edição de 10 Agosto de 

2008. 
6 A "Economist Intelligence Unit", trata-se de uma associada da revista "The Economist” 
7 Jornal de Angola, “Investidores têm confiança na economia de Angola” edição de 29-09-2011 
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2003 2005 2007 2008 2009 2010

Total 21.000 45.000 45.000 60.000 74.600 91.900

4.2. Interesses económicos recentes de Portugal em Angola 

 

“Angola e Portugal têm uma cultura comum, uma proximidade que é conhecida, falam 

a mesma língua e têm um relacionamento diplomático muito elevado. Acontece que 

Angola depois de conquistar a paz conquistou o desenvolvimento e agora precisa de 

investidores e de conhecimento que tornem mais célere esse desenvolvimento.”
8
  

 

Após 40 anos de guerra, Angola em 2002 descobriu finalmente a paz, tomando 

por todo o país a necessidade de uma reconstrução rápida. Portugal teve de novo que 

marcar presença na sua mais rica e prestigiada ex-colónia do ultramar. Desde o inicio do 

século XXI, milhares de portugueses têm deslocado as suas vidas em prol de uma vida 

melhor. Deixam para trás a crise que atinge Portugal e tentam a sua sorte num país onde 

a esperança é uma constante.  

Em Angola, apesar de todo um leque de obstáculos, as perspectivas de futuro são 

as melhores, sendo o país denominado por alguns a “terra dos desafios”.
9
 São 

necessários engenheiros, arquitectos, especialistas em telecomunicações, consultores 

financeiros, gestores, economistas, entre muitos outros, em benefício de uma mudança 

rápida no dia-a-dia de Angola. Jovens licenciados, desempregados ou em busca de 

novas experiências, partiram para Angola. As novas oportunidades, uma vida com 

maior qualidade, fruto dos salários mais elevados, e o dinheiro fácil são as grandes 

atracções deste novo destino. 

Como foi referenciado, Portugal está cada vez mais representado em Angola. 

Desde o ano 2003 até 2010, a população portuguesa em Angola quadruplicou. Em 2003 

apresentavam-se 21.000 portugueses em Angola, sendo que no ano de 2010 os 

portugueses em Angola já assentavam nos 91.600.
10

  

 

         População portuguesa e de origem portuguesa em Angola, 2003-2010 

 

 

  Fonte: Banco de Portugal (acedido em 22/02/2011). 

 

                                                           
8 O Jornal de Angola, entrevista a Paulo Portas “Aposta de Paulo Portas no interesse comum” ed. 25 Julho de 2010; 
9 Artigo do jornalista Francês François Musseau do Libération, “Angola, o novo eldorado dos jovens portugueses” 

ed. de 22 Outubro de 2010; 
10 Fonte: Banco de Portugal;  

http://www.bportugal.pt/
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enviadas 

para 

Portugal 20.641 23.354 32.946 48.114 70.862 103.475 134.874

Recebidas de 

Portugal 11.100 13.726 11.539 12.274 13.126 12.324 13.470

Saldo 9.541 9.628 21.407 35.840 57.736 91.151 121.404

Só em 2009 registaram-se 23.787 entradas de portugueses em Angola
11

. É 

possível afirmar que já vivem 100 mil portugueses em Angola, ou seja, quatro vezes 

mais portugueses em Angola do que angolanos em Portugal. Este aumento considerável 

do número de portugueses em Angola traduz-se num grande aumento de empresas 

portuguesas a investir em Angola o que tem potenciado fortemente o mercado regional. 

Em contrapartida, no que diz respeito às remessas o movimento é inverso. Não podemos 

falar de um aumento considerável de remessas enviadas de Portugal para Angola, mas 

sim de um aumento considerável de remessas enviadas de Angola para Portugal. 

Passamos de 20.000 milhares de euros em 2004 para 135.000 milhares de euros 

enviados para Portugal no ano de 2010. Quanto a remessas enviadas para Angola, os 

valores têm permanecido sempre no mesmo intervalo, mais precisamente entre 11.100 e 

13.470 milhares de euros
12

.  

 

           Remessas de Angola, em milhares de euros, 2004-2010 

 

 

Fonte: Banco de Portugal (acedido em 22/02/2011). 

 

4.2.1. Trabalhadores e emigrantes em Angola 

 

Como já foi referido, a vontade de ir procurar um mundo melhor para Angola, 

ocupa cada vez mais a cabeça de muitos portugueses. Desde desempregados a 

empregados insatisfeitos, a vontade de uma vida melhor e uma vida repleta de factores 

positivos é cada vez maior. Alguns chegam mesmo a dizer “Até para semear couves eu 

emigrava para Angola”
13

. O risco que se faz sentir no dia-a-dia em Angola não é 

escondido por nenhum português que lá esteja a viver. Conforme relato de André 

Policiano
14

, para ter sucesso no mundo empresarial em Angola é condição sine qua non 

interiorizar o risco do quotidiano. Alguns chegam mesmo a afirmar que uma pessoa 

para se dar bem em Angola tem que se sentir minimamente Angolano. Só assim terá 

                                                           
11 Fonte: Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, com base em informação concedida 

pelas embaixadas e consulados portugueses; 
12 Fonte: Banco de Portugal, acedido em 22/02/2011 
13 Artigo do Jornal de Noticias, “Até para semear couves eu emigrava para Angola” ed. 2009-02-08 
14 Jornal Diário Económico, “Desiludidos com o país, portugueses procuram outros ares” edição de 08-11-2010 

http://www.bportugal.pt/
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capacidades para se adequar ao quotidiano e ao dia-a-dia da vida em Angola. Não se 

pode ver Angola como uma extensão de Portugal. Trata-se de um mercado 

completamente diferente que exige uma abordagem distinta. Contudo, é importante 

saliente que apesar da variedade de oportunidades e procura de mão-de-obra, 

actualmente Angola já apresenta uma vasta concorrência, desde a Brasileira à Chinesa, 

o que para alguns significa trabalhar bem mais do que oito horas diárias para marcar 

diferença e fazer por ganhar o triplo de Portugal.  

 

5. Objectivos e dificuldades inerentes ao processo de expatriação 

 

5.1. Objectivos no processo de expatriação 

 

5.1.1. Da empresa 

 

É cada vez mais uma opinião geral que as empresas devem aproveitar o processo 

de expatriação para desenvolverem grandes talentos, tal como refere Diogo Alarcão
15

. 

Não só aproveitam para desenvolver talentos como conseguem acompanhar um 

processo corrente que é o da globalização. Terá que haver uma preocupação crescente 

por parte da empresa em adoptar estratégias multinacionais que envolvam funcionários 

enviados para o exterior. Esta é sem dúvida uma tendência que só terá perspectivas para 

aumentar durante todo o século XXI. Estes expatriados apresentam um papel fulcral na 

estratégia da empresa, isto é, de desenvolvimento e implementação de novos planos 

organizacionais no exterior.  

De forma sucinta posso afirmar, tal como foi focado em todas as entrevistas 

realizadas a responsáveis pelo processo de expatriação, que a principal motivação por 

parte das empresas portuguesas ao expatriar para Angola assenta na necessidade de 

desenvolvimento do negócio local e na possibilidade de transferir know-how que 

dificilmente seria encontrado no país de destino. Isto é, conseguem assim ter acesso 

facilitado ao preenchimento de uma função que exige competências técnicas e de gestão 

específicas. Tal como foi afirmado por uma das pessoas entrevistadas, responsável pela 

gestão do processo de expatriação, “…possivelmente até se poderia encontrar algum 

                                                           
15 Entrevista a Diogo Alarcão (Market Leader da Mercer Portugal) para o Jornal OJE “As empresas devem aproveitar 

o processo de expatriação para desenvolver talentos” ed. 06-10-2009 
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colaborador no país de destino capaz de exercer minimamente a função, contudo, numa 

altura em que a concorrência é elevada e os clientes são cada vez mais exigentes, não 

nos podemos dar ao luxo de cometer erros, para tal preferimos enviar alguém de 

Portugal capaz de realizar determinada tarefa da forma mais eficiente possível”. É certo 

que a escolha acertada do colaborador reduz substancialmente o risco de fracasso do 

processo de expatriação e, consequentemente, a perda de elevados recursos financeiros 

para a empresa.  

A empresa, antes de mais, identifica clara e precisamente as competências e 

qualidades técnicas e de gestão requeridas para um dado trabalho, fixando 

posteriormente as diferenças culturais, políticas e sociais do país em questão. Após 

concluídas estas fases, a empresa opta por aquele cujas capacidades técnicas exigidas se 

adequam mais à função exigida.  

Posteriormente, vai ser necessário identificar as necessidades de formação. É 

importante referir, tal como foi dito numa das entrevistas realizadas a um responsável 

pelo processo de expatriação, que a “formação surge como uma necessidade e não como 

uma opção”. É inevitável que haja uma formação rigorosa e completa para que não 

surjam grandes surpresas durante o processo. Para além de formar o colaborador 

cultural e psicologicamente, será também necessário confrontar o futuro expatriado com 

projecções/simulações de realidades esperadas, de forma a antecipar futuras situações. 

O expatriado terá que ter muito bem claro a orientação social do país de destino, os 

valores e crenças dominantes, padrões de comunicação e a forma como se deve 

comportar no seio da nova cultura (profissional e socialmente). Conforme outra 

entrevista realizada a uma responsável pela gestão do processo, é comum, dentro da 

própria empresa, reunirem futuros expatriados com colaboradores que já tenham 

passado pela mesma experiência, para que haja possibilidade de criar oportunidades de 

troca de experiências. Tal como foi referido pela entrevistada, “Este procedimento, 

desde que foi posto em prático tem facilitado o processo de adaptação cultural dos 

colaboradores em Angola”. Este intercâmbio não só deixa os futuros expatriados 

salvaguardados para alguma situação mais complicada, como os deixa mais 

confortáveis no sentido em que já tiveram conhecimento de diferentes processos 

realizados com sucesso.  

É de salientar, perante um estudo elaborado pela Mercer, que 56% das empresas 

portuguesas que expatriam optam por expatriar para países africanos e 90% dizem 

respeito a expatriados enviados para Angola. Destas empresas, 33% enviam 
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colaboradores de longo prazo sem a família por uma questão de segurança e 17% pelos 

custos que essa mesma situação, de expatriação conjunta, acarreta. O sexo feminino, 

neste tema, tem ganho terreno em relação ao sexo masculino quanto ao volume total de 

expatriados nos últimos 5 anos. 
16

 Sendo este, referido pela empresa Mercer, como o 

único estudo nacional sobre as práticas e políticas de expatriação em Portugal, remete-

nos para esperar um aumento considerável do número de expatriados de empresas 

portuguesas durante o ano de 2011 e 2012. O principal motivo deste aumento baseia-se 

também na necessidade de preencher cargos altamente qualificados, desde cargos com 

competências técnicas específicas a cargos com competências de gestão específicas. 

Assim sendo é evidente a necessidade constante e crescente de expatriar altos quadros 

de gestão assim como técnicos com competências especificas.     

   

5.1.2. Do expatriado 

 

Actualmente, Angola, sendo um mercado de oportunidades, qualquer 

colaborador com capacidade para tal procura marcar diferença e obter reconhecimento 

no mundo profissional. Conforme as entrevistas realizadas, o misto de apreensão e 

entusiasmo foi comum a todos os entrevistados, ao receberem a proposta de ir para 

Angola. Apreensão pelo destino em si, visto ser um país cujas condições são 

sobejamente conhecidas, isto é, tal como me foi descrito por um entrevistado expatriado 

“…ausência de água potável; cortes de luz (ainda que por curtos períodos de tempo), 

todo um conjunto de infra-estruturas base, como sendo hospitais, centros de saúde, 

médicos, transportes, espaços de lazer e cultura, que ou são inexistentes ou estão 

extremamente degradados, cuidados redobrados com a segurança quando se circula no 

trânsito ou quando se anda na rua, devido a assaltos, cuidados especiais a ter com a 

alimentação e com a higiene e saúde, etc.” Por outro lado, entusiasmo pelo projecto 

apresentado, muitas vezes ligado a uma indústria (petrolífera) em franco crescimento e 

que é o actual motor da economia do país.  

A este propósito será de referir que, nas diferentes áreas em que os entrevistados 

trabalham, desde uma empresa de auditoria financeira a uma empresa de construção, 

existem diversas competências, valências e experiências profissionais que vão sendo 

adquiridas ao longo do percurso de cada um deles. Estas podem assumir-se como 

                                                           
16 Estudo realizado pela empresa Mercer a 5 de Julho de 2010 – “Empresas portuguesas registam tendência crescente 

para expatriação de colaboradores” 
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potenciadoras para a criação/desenvolvimento de bases de trabalho, organização dos 

processos chave ou de controlo das actividades da empresa, que em situações 

específicas poderão criar uma importante base de valor organizacional. Desta forma, 

normalmente, é este sentimento e especial interesse pelo negócio da empresa, conjugado 

com a grande vontade de reconhecimento e desenvolvimento profissional, assim como a 

obtenção de recompensas financeiras, que leva os diferentes expatriados a aceitar o 

desafio.  

Outra vertente mencionada pelos entrevistados e que não será de descurar, 

estando de certa forma embebida pelos sentimentos de apreensão e entusiasmo, é a 

social. Ou seja, no início é verdade que tudo é uma incógnita, quer a forma como se irá 

desenrolar a integração numa sociedade totalmente diferente, quer ao nível dos 

costumes, mentalidades, modos de vida e cultura, apesar da existência de traços em que 

são inegáveis as ligações históricas e influências que a cultura portuguesa teve em 

Angola. Ainda assim, a proximidade da língua e a existência de pessoas conhecidas, 

quando é o caso, revelam-se importantes na adaptação a essa nova realidade.  

É de notar, de duas entrevistas realizadas, que os objectivos de duas pessoas 

distintas, ao serem submetidas a um processo de expatriação, apresentam diferenças 

notáveis. Antes de mais, é importante salientar as diferenças de idade e a fase da vida 

em que cada uma delas se apresenta. Enquanto um dos expatriados é um recém-

licenciado a iniciar a sua carreira profissional, outro é já um sénior com um percurso 

profissional marcante e numa fase da vida completamente oposta ao recém-licenciado. 

Na situação do recém-licenciado, a preocupação maior é o percurso profissional, 

conjugado com a criação de um forte currículo. Por outro lado, no caso do sénior, 

factores como a questão monetária e a estabilidade familiar/profissional já têm maior 

peso. Neste caso o factor currículo não tem tanto peso como o atractivo financeiro e o 

bem-estar familiar. Obviamente que o factor monetário e o enriquecimento curricular 

atraem qualquer profissional, seja ele recém-licenciado, seja já um sénior. A questão 

aqui é o peso que cada um destes factores tem nos colaboradores.  

Apesar disto, os entrevistados estiveram em sintonia quanto a alguns objectivos 

e opiniões. Qualquer um deles afirmou que este projecto iria ser um grande desafio 

profissional e pessoal, onde as suas capacidades de adaptação a novas e distintas 

culturas iriam ser postas à prova. O enriquecimento pessoal iria ser significativo, assim 

como esta experiência iria resultar numa mais-valia para o futuro de qualquer um deles.  
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5.2. Dificuldades associadas ao processo de expatriação 

   

5.2.1 Da empresa 

 

Um processo de expatriação parece muito linear mas, em boa verdade, é algo 

que envolve uma série de detalhes e pormenores que, na presença de alguma falha, pode 

resultar em prejuízos sérios para a empresa. O processo tem que ser conduzido de tal 

forma que sejam minimizadas todas as dificuldades que possam surgir ao longo da 

expatriação. Tendo em conta as empresas contactadas e as fontes documentais, na 

generalidade dos casos as principais dificuldades assentam nos problemas associados à 

adaptação e ao choque cultural ao se instalarem no país de destino, neste caso Angola. 

Muitos quadros, para além de mostrarem comportamentos de inadaptação, mostram 

também algum comportamento desadequado, incluindo dificuldades em concluir 

negócios, podendo mesmo levar em casos extremos a situações de depressão.  

Ter a capacidade de gerir à distância problemas associados à conjugação 

pessoal/profissional torna-se bastante complicado para a empresa. Da mesma forma que 

os objectivos variam de acordo com o expatriado que temos à frente, as dificuldades 

para a empresa também variam. Uma coisa é gerir um processo de um expatriado 

recém-licenciado, outra é gerir um processo de um colaborador sénior. Expatriar 

colaboradores bem posicionados profissionalmente, com um know-how elevado e com 

muitos anos de experiência, acarreta um custo completamente diferente de deslocar 

jovens recém-licenciados. A exigência, a preocupação e a envolvência são distintas. Por 

exemplo, ao expatriar um engenheiro com uma vida profissional e pessoal estabilizada, 

a atenção dirige-se para o seu agregado familiar. Teremos que ter em conta o cônjuge e 

filhos, se for esse o caso, pois de outra forma, a não ser que seja por um curto prazo de 

tempo, dificilmente poderemos contar com a presença de profissionais experientes fora 

do país de origem e onde tenham a sua vida montada. 

 Outra grande dificuldade sentida pelas empresas, mencionada por duas das 

empresas abordadas no estudo de caso, diz respeito à gestão do final do processo de 

expatriação e posterior regresso à vida profissional no país de origem. Quando o 

expatriado cria fortes laços com o país em questão, cria amizades, toma consciência do 

seu desenvolvimento profissional e das oportunidades de desenvolvimento que o país 

lhe oferece e, acima de tudo, quando passa a ter um sentimento de pertença ao país de 

destino, as dificuldades de conclusão do processo tornam-se acrescidas. Ultrapassada 
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esta fase, as empresas deparam-se com outro problema. Acontece quando um 

expatriado, após ter tido grandes responsabilidades em Angola, com grande grau de 

autonomia, vê-se de novo em Portugal numa função mais limitada comparativamente à 

que tinha até então, o que acaba por causar algum tipo de frustração. Assim, da mesma 

forma que se deve preparar o expatriado para ir para Angola, foi salientado por uma das 

empresas abordadas a necessidade de ser, também, devidamente preparado o regresso 

dos expatriados e respectiva família (quando é o caso), a fim de evitar fracassos e 

frustrações, minimizando o impacto/choque do regresso. Através desta prática, os 

prejuízos profissionais e pessoais serão naturalmente menores.  

Inevitavelmente, todos os três colaboradores contactados, responsáveis pela 

gestão do processo de expatriação, referiram um factor encarado como uma forte 

dificuldade para a empresa, o custo de todo o processo. Tal como referido por uma das 

entrevistadas “Expatriar um colaborador fica muito caro, devido aos altos custos 

associados de formação, envio do colaborador, gestão de todo o processo e, por fim, o 

regresso ao país de origem”. Caso a família também faça parte do processo, os custos 

tornam-se ainda mais elevados. Por norma, segundo o que foi apurado nas entrevistas, 

as organizações chegam a gastar três vezes mais para enviar o colaborador para o 

exterior do que gastariam se conseguissem contratar um colaborador localmente.  

 

5.2.2. Do expatriado 

 

Quando falamos em dificuldades por parte do expatriado em todo o processo, 

temos que realizar uma análise no seu todo. Isto é, grande parte das dificuldades pode 

resultar de uma má preparação por parte da empresa. Com isto, posso afirmar que as 

dificuldades serão sentidas com menor intensidade, quanto maior for o cuidado na 

preparação de todo o processo. É certo que existem dificuldades que estão para lá da 

empresa. Contudo, é de salientar o grau de importância e impacto que a empresa tem 

neste ponto. 

Falando em dificuldades concretas, tendo em conta a informação recolhida junto 

dos entrevistados e das fontes documentais analisadas, é de consenso geral que a 

primeira dificuldade sentida se prende com o choque inicial. Em Angola tudo é uma 

novidade e tudo funciona de forma diferente do que o colaborador está habituado. 

Conforme palavras de um expatriado entrevistado, “…só vivenciando a mesma é 
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possível compreender todas as peculiaridades subjacentes a uma estadia num país como 

Angola.”.   

Indo em conta ao que referi no início deste ponto, no decorrer das entrevistas 

tive a sorte de ter conhecimento de duas experiências “opostas”: uma em que a empresa 

teve especial atenção na gestão de todo o processo do colaborador expatriado, e outra 

em que não teve tanta atenção ao mesmo. Quanto à que teve especial atenção a todo o 

processo, as dificuldades sentidas não se expressaram com tanto impacto. Toda a parte 

de logística e burocracia associada a uma mudança de país foi tratada directamente pela 

empresa, nomeadamente viagens, estadia, serviços de apoio locais, como sendo 

motoristas, estafetas, entre outros. A própria empresa mantinha um pequeno escritório 

em Luanda com o objectivo de prestar todo o auxílio necessário. A empresa, para 

facilitar o processo, inseriu ainda o expatriado numa equipa com pessoas que ele já 

conhecia. Não obstante, não deixou de ser focado o desgaste que resulta de rotinas que 

limitam um pouco a liberdade e bem-estar. Estas passam pelo facto de toda a estadia ser 

vivida com as mesmas pessoas, nos mesmos espaços, o facto de não deverem sair à rua 

sozinhos, devido a questões de segurança, de todas as suas deslocações serem feitas 

porta a porta com motorista, não existirem espaços de lazer relevantes que possam 

frequentar, a restrita ou quase inexistente vida cultural e de entretenimento
17

. Por outro 

lado, são inevitáveis as saudades da família, dos amigos, do país que é Portugal. Não 

obstante, e apesar das privações que estes expatriados são sujeitos, um dos entrevistados 

afirma que a empresa proporcionou todas as condições para que tudo corresse bem. Tal 

como foi dito pelo mesmo, ”…considero que me foram proporcionadas todas as 

condições que me permitisse desfrutar de um país com um estilo de vida diferente, com 

espaços de restaurante, lazer e convívio de elevada qualidade, com paisagens de uma 

beleza natural inigualáveis (savanas, praias, florestas, quedas de água, etc.) e com um 

povo que, apesar de todas as privações a que se encontra sujeito, apresenta diariamente 

uma alegria contagiante e com quem podemos também aprender bastante.” 

Perante os casos em que a empresa prepara inadequadamente o processo de 

expatriação, como foi o caso com um dos entrevistados, as dificuldades sentidas 

revestem-se de um carácter mais complicado. No que diz respeito ao choque inicial, o 

mesmo teve repercussões graves na fase de adaptação, a prestação profissional inicial 

foi automaticamente afectada e a capacidade de relacionamento esteve bastante 

                                                           
17 Por exemplo, existe apenas um centro comercial em Luanda e as actividades culturais relevantes são praticamente 

inexistentes 



24 
 

limitada. É certo que, com o passar dos dias, apesar de não ter sido fácil, a situação foi 

melhorando e aos poucos o expatriado conseguiu retomar os seus dias, vivendo de 

forma calma e estável. 

Uma outra experiência relatada por um expatriado proveio de um colaborador 

com vida pessoal formada e estabilizada. A gestão deste processo não se baseou 

exclusivamente na pessoa em questão, mas sim, no agregado familiar associado. Neste 

caso foram-me evidenciadas essencialmente dificuldades ao nível de adaptação do 

cônjuge e seus dois filhos. Inevitavelmente, conjugado com estes problemas, foram 

surgindo problemas familiares. O entrevistado referiu que só com a ajuda mútua da sua 

cônjuge, foi possível suportar todo o choque inicial e respectiva fase de adaptação. 

Passada esta fase de adaptação, após a estabilidade estar a marcar o dia-a-dia da família, 

no final do processo de expatriação surgiu um outro problema, já referido no ponto 

anterior. O problema inerente ao regresso. Quanto ao expatriado em si e respectivo 

cônjuge não houve qualquer tipo de problema. A questão fulcral foi a que disse respeito 

aos filhos. Torna-se extremamente complicado para uma criança retirada do seu “seio”, 

e no inicio da sua vida académica, ter que se adaptar a uma nova cultura, novos 

costumes e novo dia-a-dia. No entanto, torna-se ainda mais complicado, após todo um 

esforço para se enquadrar no dia-a-dia de Angola, ter que ser afastado novamente 

daquilo a que se foi habituando ao longo de três anos. Contudo, como me foi explicado, 

tudo foi ultrapassado e actualmente a situação já se encontra novamente estabilizada, 

sendo certo, conforme palavras proferidas pelo expatriado, que tanto para ele como para 

o seu agregado familiar foi uma experiência que os fez enriquecer de forma marcante, 

“…quando nos deslocamos para países desta natureza existem sempre histórias e 

aventuras de situações algo caricatas e, por vezes, perigosas a que nos expomos, mas 

que são recordadas com saudade porque terminaram da melhor forma e fizeram parte de 

toda a experiência de vida a que estive sujeito durante esse período.” 

 

6. Conclusões 

 

É inquestionável que o factor inerente à globalização veio revolucionar e definir 

uma nova era da história da humanidade. A notável abertura de mercados ao comércio 

internacional, a transferência de capitais humanos, a evolução do mercado tecnológico e 

respectiva facilidade de comunicação, originaram obrigatoriamente uma mudança de 
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costumes, conceitos, hábitos e, acima de tudo, novas formas de gestão empresarial. 

Cada vez mais as empresas devem alcançar uma perspectiva mais abrangente e 

preocuparem-se com o mercado à escala internacional. Numa altura em que a 

concorrência se faz sentir de uma forma agressiva e num panorama de crise económica, 

saber e conseguir ter uma atitude pró-activa e ser distinguido pelo profissionalismo é 

um passo importante para o sucesso.  

Com isto, a questão da mobilidade dos colaboradores de determinada empresa 

para localizações internacionais, a expatriação, está cada vez mais presente em grandes 

empresas portuguesas. É indispensável, para este efeito, saber e ter condições para 

desenvolver o negócio local e saber como transferir o melhor know-how para 

determinado local. Parecem duas questões simples, mas em boa verdade trata-se de duas 

questões fundamentais para o sucesso do processo de expatriação e do respectivo 

sucesso da organização no país local. Saber quem transferir para determinado local 

passa, como vimos, por uma das decisões mais problemáticas, pois dependente dessa 

transferência está incluído o sucesso da operação, a estabilidade pessoal e profissional 

do colaborador e o próprio futuro do expatriado. Como foi referido, as principais causas 

que sustentam um processo de expatriação por parte da empresa passam então, pela 

vontade de expandir o seu negócio para diferentes locais, obter reconhecimento 

empresarial a nível internacional, conseguir agarrar mercados que dificilmente seriam 

conseguidos onde a empresa mãe se insere, devido ao nível elevado de concentração 

empresarial, promover a transferência de tecnologia e o próprio desenvolvimento 

profissional dos expatriados.  

 Relativamente ao expatriado em questão, por mais aventureiro, liberal e adepto 

de novas experiências que ele seja, um misto de entusiasmo e apreensão é sempre 

sentido. Não obstante, através de todo o estudo realizado sou levado a realizar uma 

distinção entre dois tipos de expatriados. Apesar de haver casos em que podem 

coincidir, os objectivos de um colaborador júnior (recém-licenciado) têm pouco em 

comum com um colaborador sénior. O facto de querer fazer carreira e enriquecer o seu 

currículo, logicamente, adapta-se mais a um expatriado júnior (recém-licenciado) do 

que um expatriado sénior, com um historial notável e com uma vida profissional 

definida. Por um lado, temos um expatriado júnior (recém-licenciado) cheio de 

ambição, vontade de subir na carreira, preocupado com o seu percurso profissional e 

desejoso que o seu prestígio seja reconhecido. Por outro lado, temos um expatriado 

sénior, mais preocupado com o factor monetário, conjugado com as oportunidades de 
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negócio, de modo a que o equilíbrio profissional vs pessoal seja sustentado e 

estabilizado.  

É um facto que esta crescente variedade de cenários de expatriações obriga a que 

cada vez mais os Departamentos de Gestão de Recursos Humanos equacionem modelos 

flexíveis e, ao mesmo tempo, rigorosos para os expatriados.  

Conforme fui constatando ao longo das entrevistas e fontes documentais, a par 

dos diferentes objectivos que movem tanto as empresas como os expatriados a iniciarem 

um processo de expatriação, diferentes dificuldades advêm, desde o início ao final do 

processo. Relativamente à organização, tal e qual como os objectivos se diferenciam 

consoante estamos na presença de um júnior ou de um sénior, com as dificuldades 

passa-se o mesmo, apesar de haver aqui uma maior semelhança. No que diz respeito à 

cultura de Angola, por mais que a empresa se esforce com a preparação dos seus 

expatriados, tanto nos juniores como nos seniores, existem sempre, ao nível do choque 

cultural inicial e fase de adaptação, dificuldades por parte da empresa em gerir o todo o 

processo. Associados a estes problemas podem começar a surgir alguns 

comportamentos desadequados, dificuldades na conclusão dos negócios, depressões, 

problemas conjugais, entre outros. Quando está em causa um sénior expatriado, 

problemas relacionados com o seu cônjuge ou filho(s) poderão agravar a situação, como 

foi constatado durante este trabalho, mas nada que não seja atenuado com a devida 

preparação prévia do processo. Na minha opinião, expatriar conjuntamente o agregado 

familiar só se deverá realizar quando a organização não tem outra hipótese e o 

colaborador em questão é fundamental na realização de determinado negócio. Caso 

contrário, devido aos elevados custos que um processo deste tipo acarreta, deverá ser 

evitado. Daí se compreende que cada vez mais os expatriados juniores (recém-

licenciados) são a primeira opção por parte das empresas no mercado de Angola.  

Em Angola, de forma mais ou menos expressiva, as rotinas limitam um pouco a 

liberdade dos expatriados, em parte devido às questões de segurança, existir falta de 

espaços de lazer que o expatriado possa frequentar regularmente, tal como está 

habituado em Portugal e a vida cultural e de entretenimento ser restrita ou quase 

inexistente. A par destas dificuldades, as saudades da família, amigos e do próprio país 

são inevitáveis. Portugal sendo um país que nos proporciona uma elevada qualidade de 

vida, desde a oferta de uma vida cultural enriquecida, bastante entretenimento e uma 

beleza natural notável, origina um mau hábito para qualquer expatriado que se desloque 

para um país com condições inferiores. Desta forma, como foi referido, a empresa terá 
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um grande impacto na forma como o expatriado sentirá as diferentes dificuldades. Cabe 

à empresa preparar, precaver e seguir por perto o expatriado, de forma que as 

dificuldades, ao surgirem, sejam ultrapassadas da forma mais eficiente possível.  

De forma a atenuar as dificuldades dos expatriados e da empresa e tendo em 

vista o alcance dos objectivos de ambas as partes, as empresas devem, como foi o caso 

da empresa de consultoria onde se insere um dos expatriados entrevistados, optar por 

instalar um pequeno escritório exclusivo, em qualquer que seja o país de destino com o 

objectivo de ter um cuidado redobrado e ter a possibilidade de seguir por perto todos os 

processos dos seus expatriados. Uma coisa é saber que podemos contar com um apoio 

no local, caso seja necessário, outra coisa é sabermos que o nosso único apoio existe a 

milhares de quilómetros de distância, sendo a comunicação a única fonte de ligação. 

Um expatriado saber que poderá contar com um apoio físico no país de destino do seu 

processo de expatriação é um ponto de partida para que, psicologicamente, o choque 

não seja sentido com tanto impacto. Obviamente que esta prática é possível quando a 

empresa tem alguma representação no país de destino, caso contrário, seria bastante 

dispendioso criar um pequeno escritório só para esse fim. Nos casos em que a presença 

de um escritório de suporto não seja possível, seria importante para o Departamento de 

Recursos Humanos criar mecanismos de comunicação permanente entre a empresa e o 

expatriado, não só o expatriado se sentiria mais acompanhado como a empresa 

conseguiria ter um controlo maior sobre o trabalho prestado pelo colaborador e assim 

evitar atempadamente eventuais problemas. Outra sugestão que posso aqui deixar aos 

Departamentos de Recursos Humanos passa por procurar que o expatriado esteja 

sempre a par das novidades da sua empresa. Isto é, perante alguma eventual alteração à 

estrutura organizacional, aos objectivos anuais estabelecidos ou aos colaboradores, será 

importante que o expatriado tenha conhecimento disso, pois não só torna o seu processo 

de (re)integração mais facilitado como o choque de adaptação, ao voltar à empresa, não 

será sentido de forma tão acentuada. Para rematar as minhas sugestões aos 

Departamentos de Recursos Humanos, cabe-me salientar, tanto para as empresas com 

representação no país de destino, como para as que não têm, nunca é demais a 

preparação prévia dos seus colaboradores. Devem ser praticados todos os esforços para 

que qualquer colaborador vá o mais preparado possível, com toda a consciência da 

realidade onde se vai inserir, sabendo exactamente que função terá que desempenhar no 

país de destino e o que é esperado dele, de forma que seja evitado o fracasso da 

operação.  
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Com tudo isto, cabe-me agora deixar algumas sugestões que um futuro 

expatriado possa ter em conta. O expatriado, de forma que seja bem sucedido lá fora, 

deverá, antes de partir, receber a devida formação por parte da empresa e, 

complementarmente, pesquisar o máximo de informações sobre o país para onde vai, 

desde questões que dizem respeito à cultura, política ou economia. Qualquer que seja o 

local de destino, deverá sentir-se e comportar-se de acordo com a nacionalidade em que 

se vai inserir, deixando todos os preconceitos de lado. No caso em questão, como foi 

referido por um expatriado num documentário televisivo
18

, “uma pessoa para ser bem 

sucedida em Angola terá que se sentir angolano”. Deve ter consciência que em todo o 

mundo existem estilos de vida diferentes, não havendo mais direitos para uns do que 

para outros, todos eles sem excepção devem ser respeitados de igual forma. No caso de 

Angola, a questão do idioma não tem tanta relevância para os portugueses, pois fala-se a 

mesma língua, mas quando se trata de línguas diferentes o expatriado deverá fazer um 

esforço para perceber e aprender o idioma local. Será fundamental que o expatriado não 

se isole no seu quarto de hotel ou apartamento, pois procurar novas amizades e conviver 

com pessoas torna-se um dos factores mais preponderantes de adaptação cultural. Caso 

o potencial expatriado tenha algum tipo de dúvidas em aceitar uma experiência desta 

envergadura, na sua ponderação deverá ter em conta o inquestionável enriquecimento 

que será alvo o seu currículo, sendo que, no mínimo dos mínimos, o colaborador estará 

a dar um impulso e estimulo ao seu percurso profissional.  

Tratando-se de uma experiência enriquecedora, tanto a nível pessoal como 

profissional, caso não coloque em questão a sua vida pessoal ou mesmo profissional, 

qualquer colaborador não deve desperdiçar uma oportunidade como esta. É certo que 

uma experiência desta envergadura poderá ter, no seu todo, um maior proveito para um 

recém-licenciado. Mas, como já vimos, seja ele recém-licenciado ou um profissional 

mais experiente e com um know-how notável, através de um processo bem definido, 

planeado e controlado, as vantagens que a deslocação poderá acarretar são 

extraordinárias.  

Perante tudo o que me foi possível analisar e concluir, estou certo que quem 

passa por um país como Angola, dificilmente irá continuar com a mesma percepção da 

vida. Um país que apesar da sua evidente necessidade, pobreza e destruição não precisa 

de muito para que seja transmitido um sorriso e irradiada uma alegria contagiante por 

                                                           
18 Documentário televisivo “Nós” Canal RTP África - Angola - Nova geração de jovens emigrantes portugueses - 

Parte 1 e 2 visualizado através do youtube 
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qualquer angolano residente. Este impacto e choque cultural será um impulso 

significante para que um dado expatriado português, perante uma boa experiência de 

expatriação, se torne uma pessoa muito mais rica e forte pessoal e profissionalmente. 

Tal como é mencionado por muitos expatriados, só quem por lá passa consegue ter uma 

percepção e uma noção da realidade angolana. Por mais que se descreva, Angola fala 

por si só e permite um enriquecimento de tal forma que marca qualquer pessoa para o 

resto da sua vida.    
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http://www.youtube.com/watch?v=6H6uGsqViR8&feature=related
http://www.expatica.com/pt/main.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/15/0/investidores_tem_confianca_na_economia_de_angola
http://jornaldeangola.sapo.ao/15/0/investidores_tem_confianca_na_economia_de_angola
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1165354&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/default.aspx
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- Jornal Expresso 

http://aeiou.expresso.pt/ 

 

- Jornal OJE 

http://www.oje.pt/suplementos/emprego-e-formacao/gestao-rh-univ/as-empresas-

devem-aproveitar-o-processo-de-expatriacao-para-desenvolver-talentos 

 

- Jornal Semanário Económico 

http://www.semanarioeconomico.com/ 

 

- Mercer (Estatísticas) 

http://www.mercer.pt/home 

http://www.mercer.pt/press-releases/1387345 

http://www.mercer.pt/print.htm;jsessionid=1epAwqpuQGOSR-

wEgQCvNQ**.mercer04?indContentType=100&idContent=1387345&indBodyType=

D&reference= 

  

- Notícias de Angola 

http://www.angonoticias.com/full_headlines.php?id=19978 

 

- Observatório da emigração 

http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/home.html 

 

- Voice of America 

http://www.voanews.com/portuguese/news/economia-de-angola-115302314.html 

 

- Wikipédia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola 

 

 

 

 

 

http://aeiou.expresso.pt/
http://www.oje.pt/suplementos/emprego-e-formacao/gestao-rh-univ/as-empresas-devem-aproveitar-o-processo-de-expatriacao-para-desenvolver-talentos
http://www.oje.pt/suplementos/emprego-e-formacao/gestao-rh-univ/as-empresas-devem-aproveitar-o-processo-de-expatriacao-para-desenvolver-talentos
http://www.semanarioeconomico.com/
http://www.mercer.pt/home
http://www.mercer.pt/press-releases/1387345
http://www.mercer.pt/print.htm;jsessionid=1epAwqpuQGOSR-wEgQCvNQ**.mercer04?indContentType=100&idContent=1387345&indBodyType=D&reference
http://www.mercer.pt/print.htm;jsessionid=1epAwqpuQGOSR-wEgQCvNQ**.mercer04?indContentType=100&idContent=1387345&indBodyType=D&reference
http://www.mercer.pt/print.htm;jsessionid=1epAwqpuQGOSR-wEgQCvNQ**.mercer04?indContentType=100&idContent=1387345&indBodyType=D&reference
http://www.angonoticias.com/full_headlines.php?id=19978
http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/home.html
http://www.voanews.com/portuguese/news/economia-de-angola-115302314.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
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8. Anexos 

 

a) Guião de entrevista realizada aos colaboradores expatriados para Angola 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião de entrevista a colaboradores com foram expatriados para Angola ao 

serviço da entidade patronal 

 

 

Nome: 

Idade: 

Cargo na empresa:   

Duração do processo de expatriação: 

  

 

O meu nome é António Filipe Melo e encontro-me actualmente a realizar a minha Tese 

de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos. Estou a realizar algumas entrevistas a 

colaboradores de diferentes empresas que tenham sido alvo de um processo de 

expatriação para Angola. Com estas entrevistas pretende-se ter um conhecimento 

aprofundado da experiência com que se deparou, para que se consiga da melhor forma 

concluir relativamente aos objectivos pessoais e dificuldades sentidas durante todo este 

processo. Será importante salientar que todas as respostas dadas por si ao longo da 

entrevista estarão na base do anonimato.  

Desta forma o meu sincero agradecimento pela sua colaboração e pelo tempo 

disponibilizado.  

 

 

1) Ao entrar no mercado de trabalho, quais eram as suas expectativas relativamente ao 

seu percurso profissional? 

 

2) Que impacto teve em si ao receber a notícia/proposta de ir para Angola? 
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3) Ao tomar consciência do projecto que tinha em mãos quais foram os seus objectivos 

estabelecidos? 

 

4) Durante toda a estadia em Angola quais foram as principais dificuldades com que se 

deparou? 

 

5) Ao senti-las como conseguiu contorná-las? 

 

6) Voltaria hoje a repetir a experiência? 

 

7) Sente que ia devidamente preparado por parte da sua parte para este novo projecto, 

nomeadamente no que diz respeito à formação profissional, cultural e pessoal? 

 

8) Ao longo de todo o processo recebeu o apoio necessário e ajuda por parte da sua 

empresa (casa-mãe)? 

 

9) Caso voltasse a repetir a experiência que aspectos modificaria?     
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b) Guião de entrevista realizada aos responsáveis pela gestão do processo de 

expatriação para Angola 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião de entrevista a colaboradores do Departamento de Recursos Humanos 

responsáveis pelos processos de expatriação para Angola 

 

 

Nome: 

Cargo na empresa:   

 

 

O meu nome é António Filipe Melo e encontro-me actualmente a realizar a minha Tese 

de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos. Estou a realizar algumas entrevistas a 

colaboradores do Departamento de Recursos Humanos responsáveis pelos processos de 

expatriação para Angola. Com estas entrevistas pretendo aprofundar o meu estudo, 

tendo uma percepção concreta dos principais objectivos por parte da sua empresa ao 

realizar um processo de expatriação, assim como entender que dificuldades 

normalmente vão surgindo ao longo do mesmo.  

Será importante salientar que todas as respostas dadas por si durante a entrevista estarão 

na base do anonimato.  

Desta forma o meu sincero agradecimento pela sua colaboração e pelo seu tempo 

disponibilizado.  

 

 

1) Na preparação de todo o processo de expatriação que critérios têm em conta para 

seleccionar o colaborador mais indicado para o efeito? 

 

2) Que medidas prévias tomam na preparação do colaborador, nomeadamente algum 

tipo de formação cultural, psicológica ou profissional para o cargo e país de destino em 

questão? 
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3) Quais são, normalmente, as metas estabelecidas pela empresa ao enviar um 

colaborador seu para Angola, mais precisamente, que poderá a empresa esperar de 

retorno, se todo o processo for conduzido dentro das expectativas? 

 

4) Normalmente em que consistem as principais dificuldades apresentadas ao longo de 

todo o processo? 

 

5) Que atitudes são tomadas por parte da empresa de forma a contornar essas mesmas 

dificuldades? 

 

6) Caso seja possível, aponte-me algum acontecimento que tenha sido necessário dar 

especial atenção, ou mesmo ter sido tomada alguma acção fora do normal?  

7) Em geral como corre a recepção do expatriado à empresa, mais precisamente a sua 

(re)integração? 

 

8) É comum que um expatriado seja promovido mais facilmente e automaticamente a 

progressão na sua carreira seja mais acentuada?  

 

9) Fazendo um apanhado global, considera que na generalidade os objectivos iniciais 

estabelecidos em qualquer processo de expatriação são alcançados no termo do 

processo, tornando assim uma acção positiva e vantajosa para a empresa? 

  

 

 

 


